
   HÔỊ NÔNG DÂN VIÊṬ NAM 
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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến -  Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  

 tại cuộc họp Ban Thường vu ̣ngày 12/10/2021 

 

Ngày 12/10/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình 

hình thực hiện quý III, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2021. Tham dự cuộc họp có 8/8 

Đ/c ủy viên Ban Thường vụ. Sau khi quán triệt, triển khai công vi ệc và nghe báo cáo, 

phát biểu của các ủy viên BTV tỉnh Hội dự họp; Đ/c Trần Văn Bến, TUV, UVBCH TW 

Hội NDVN, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì cuộc họp kết luận: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2021  

Thống nhất các nội dụng trong Báo cáo của BTV tỉnh Hội về công tác Hội và phong 

trào nông dân quý III; triển khai, nhiệm vụ tháng 10 năm 2021 do Văn phòng tổng hợp, 

song cần bổ sung nội dung:  

1. Các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tham gia phòng, chống dịch bệnh 

Covid- 19; Hưởng ứng lời kêu giọ của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch 

bệnh Covid-19”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cũng đã có phát động trong các cấp Hội 

tiếp tục chung tay ủng hộ phòng, chống dịch bệnh theo lời kêu giọ của Ban Thường vụ TW 

Hội; cán bộ Hội và hội viên nông dân tham gia cùng với các ngành, các cấp đóng bên tuyến 

đường Quốc lộ 01A địa bàn tỉnh Quảng Trị ủng hộ cho bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh 

và các Tỉnh lận cận về quê hương phòng chống dịch như: nước uống, cơm, lương khô và các 

nhu yếu  phẩm, với trị giá 0 đồng;    

Thực hiện Quyết định số: 2491/QĐ- UBND, ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về áp dụng 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn thành phố Đông Hà. từ ngày 

17/9- 06/10/2021, Thủ trưởng Cơ quan Hội Nông dân tỉnh phân công Cán bộ, công chức, 

viên chức trực, làm việc cơ quan và sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại Nhà; 

yêu cầu CB,CC,VC cơ quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid- 19 một cách có hiệu quả; 

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Triển khai kế hoạch chào mừng kỷ niệm 

91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930- 2021);  



3. Với tinh thần “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Cùng nhau vượt qua đại dịch” 

các cấp Hội trong tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ 5,3 tấn Cam K4 (Hải Lăng),  

      II. Triển khai nhiêṃ vu ̣troṇg tâm tháng 10 năm 2021 

1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền,vận động cán bộ Hội và hội viên nông 

dân quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19; phòng, chống thiên tai bão 

lũ trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid- 19; các hoạt động kêu gọi, vận động ủng 

hộ khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra; 

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt 

Nam 14/10 (1930- 2021). Các cấp Hội phát động những hoạt động thiết thực như: xây 

tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; ra quân tham gia xây dựng nông thôn mới; vệ sinh 

môi trường…giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động Hội và phong trào nông dân, những 

điển hình trên Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị và các phương tiện thông tin đại chúng; 

treo cờ và khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc của các cấp Hội; phát hành Bản tin 

Nông dân số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội NDVN; 

        (Các Ban, VP, Trung tâm HTND tỉnh và các cấp Hội thực hiện  nội dung 1 và 2) 

      3. Công tác quy hoạch Lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm HTND thuộc Hội 

Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023- 2028: trên cơ sở tiêu chuẩn, thành phần, số lượng theo Kế 

hoạch số 134- KH/HNDT, ngày 10/8/2021 của BTV Hội ND tỉnh, từ tháng 8- 10/2021 Ban 

Thường vụ tỉnh Hội đã tiến hành các bước theo quy trình xây dựng quy hoạch, ngày 12/10 tổ 

chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, đã lấy 

phiếu biểu quyết nhân sự đưa vào quy hoạch; 

 ( ban Xây dựng Hội tham mưu thực hiện nội dung 3)  

     4. Phối hợp với Sở NN & PTNT, Sở TN & MT tổ chức Đoàn giám sát việc quản lý và sử 

dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ - CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; Nghị 

định số: 62/2019/NĐ- CP, ngày 11/7/2019 tại UBND 6 xã thuộc huyện Gio Linh, Triệu 

Phong và UBND huyện Gio Linh, Triệu Phong; 

      5. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào 

nông dân năm 2021: trong đó tập trung  đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua, ký 

cam kết năm 2021, việc thực hiện các Nghị quyết, đề án, kế hoạch…của TW Hội, của 

Tỉnh đã ban hành; 

               (Uỷ Ban Kiểm tra chuẩn bị  nội dung 4, 5) 

      6. Tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, chương trình giảm 

nghèo năm 2021 tại Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và các cơ sở Hội, tổ TK & VV 

ngân hàng Chính sách – xã hội. 



            (Ban Điều hành quỹ HTND tỉnh chuẩn bị nội dung 6) 

      7. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

về hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Nông 

dân một số tỉnh tiêu thụ một số hàng nông sản góp phần hỗ trợ người nông dân ổn định sản 

xuất và đời sống, giảm bớt khó khăn do dịch bệnh 

     8. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường nông 

thôn đã được phê duyệt.  

              (Ban Kinh tế  –Xã hội  chuẩn bị nội dung 7 và 8) 

  Trên đây là ý kiến kết luâṇ của Đ /c Chủ tic̣h H ội Nông dân tỉnh t ại cuộc họp Ban 

Thường vụ ngày 12/10/2021, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm HTND tỉnh và Hội 

Nông dân cấp huyện biết để thực hiện ./. 

      Nơi nhận:                                   

- Các Ủy viên BCH  tỉnh Hội; 

- Các Ban, VP, Tr.Tâm HTND tỉnh ; 

- Hội ND các huyện, thị xã, thành phố ; 

- Lưu VP.                                               

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

                   Trần Quang Chiến  
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