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THÔNG BÁO    

Kết luận Hội nghị  giao ban  

công tác Hội và phong trào nông dân quý III/2021 

    

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của BCH Hội Nông dân tỉnh; 

ngày 13/9/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban 

công tác quý III/2021. Tham dự hội nghị có Chủ tịch (Phó chủ tịch) Hội Nông 

dân 9 huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, phó các Ban, Văn phòng.  

Sau khi đánh giá kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân quý III, 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, tình hình ảnh hưởng bão số 5, triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 và kiến nghị, đế xuất; ý kiến, phát biểu 

của các đồng chí dự họp; đồng chí Trần Văn Bến, TUV, Chủ tịch Hội Nông 

dân tỉnh, kết luận như sau: 

I. Về đánh giá tình hình: 

Hội nghị thống nhất đánh giá trong quý III/2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn 

thách thức, nhất là đại dịch Covid -19 lây lan ra cộng đồng ở nhiều địa phương, 

ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, nhưng dưới sự lãnh 

đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, MTTQVN tỉnh và sự phối hợp trách 

nhiệm của Sở, ban, ngành; Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo, 

chỉ đạo cán bộ Hội và hội viên, nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và 

phong trào nông dân trong quý; sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển 

ổn định, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người dân nông thôn. 

Tỉnh hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn được giữ 

vững; 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp có 

trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nông dân; công tác tuyên truyền 

thực hiện sâu rộng và kịp thời, nhất tuyên truyền, vận động cán bộ Hội và hội 

viên, nông dân thực hiện tốt ”mục tiêu kép” vừa chống dịch Covid -19 hiệu quả, 

vừa phát triển kinh tế nông nghiệp; tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và 

xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố; chất lượng hội 

viên, chất lượng sinh hoạt của các Chi, tổ Hội được nâng lên theo hướng thiết 
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thực, hiệu quả gắn với sản xuất theo mô hình Chi, tổ Hội nghề nghiệp, tổ hợp 

tác, hợp tác xã, tổ vay vốn… trên địa bàn nông thôn. 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 

làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao về 

lượng, có sức lan tỏa, cuốn hút hội viên, nông dân tham gia. 

Công tác Hội hướng về cơ sở, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương phải 

thực hiện phòng, chống đại dịch Covid -19; cán bộ Hội và hội viên, nông dân đã 

phát huy tinh thần tương thần tương ái, tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp, 

ủng hộ, giúp đỡ những hộ nông dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra.          

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân còn 

một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục để phần đầu thực hiện hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông trong những tháng cuối năm 

2021, đó là:  

Một số nơi công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng chưa thường 

xuyên, còn hình thức. Trình độ, năng lực một số bộ phận cán bộ Hội các cấp và 

một số tổ chức cơ sở Hội làm việc còn thụ động, hành chính; thiếu kinh nghiệm 

trong tập hợp, vận động nông dân. 

Một số cơ sở Hội, chi Hội truyền thống còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí 

hoạt động và còn lúng túng trong đổi mới phương thức hoạt động, sinh hoạt chi 

Hội, tổ Hội chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt còn thiếu hấp dẫn, tỷ lệ hội 

viên tham gia sinh hoạt còn thấp; các cấp Hội chưa chủ động phối hợp với các 

doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ cho 

hội viên nông dân;  

Các cấp Hội phải chủ động hơn nữa việc rà soát, đánh giá mức độ đạt các chỉ 

tiêu giao, ký cam kết năm 2021 tập trung như kết nạp hội viên mới, tăng trưởng 

Quỹ HTND, thành lập mới Chi, tổ Hội nghề nghiệp… Một số hoạt động đến nay 

chưa triển khai được do ảnh hưởng dịch Covid- 19 kéo dài như: tổ chức tập huấn 

bồi dưỡng cán bộ, công tác dạy nghề, hoạt động giám sát phản biện xã hội…  

II. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 

Ngoài  thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, trong quý IV, các Ban, Văn phòng, 

Trung tâm tỉnh Hội, Hội Nông dân cấp huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tham gia phòng, chống dịch bệnh 

Covid- 19 và thiên tai bão lũ năm 2021 một cách nghiêm túc, hiệu quả cao; các 

hoạt động kêu gọi, vận động ủng hộ khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh 

gây ra; tiếp tục triển khai việc hỗ trợ hội viên, nông dân tiêu thụ nông sản trong 

điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thành lập Ban chỉ đạo, tổ an toàn 
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phòng, chống dịch Covid 19 các cấp Hội. Vận động bà con nông dân tập trung 

chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa 

bão;  

2. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội 

Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023; 

3. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành 

lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10(1930- 2021) như tổ chức gắn biển các công 

trình, mô hình hiệu quả, xây dựng Nhà mái ấm nông dân; đoạn đường, tuyến 

phố xanh sạch đẹp, xây đựng pano tuyên truyền, hỗ trợ nông dân xây dựng chỉ 

dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm chủ lực của địa phương... xây dựng 

phóng sự tuyên truyền về hoạt động Hội và phong trào nông dân qua nữa nhiệm 

kỳ; phát hành Bản tin Nông dân số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày 

thành lập Hội NDVN; 

4. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện 

một số nhiệm vụ trong các đề án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

nông thôn phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội theo Văn bản số 133- CV/TU, ngày 

12/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết 

luận số 61- KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

5. Các cấp Hội tiếp tục triển khai công tác giám sát theo Quyết định 217, 218 

của Bộ Chính trị, trong đó giám sát chặt chẽ việc quản lý đất đại; việc thực hiện 

các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sau 

giám sát cần có văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng, nêu rõ nội dung 

kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý để các cơ quan chức năng giải quyết, bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân. 

6. Các cấp Hội tổ chức kiểm tra, giám sát toàn diện công tác Hội và phong 

trào nông dân cuối năm 2021: 

 - Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua, ký cam kết trong đó 

tập trung đẩy mạnh phát triển hội viên; Chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 

nông dân nghề nghiệp; cơ sở Hội xây dựng được tổ hợp tác hoặc hợp tác xã ….  

 - Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh phát triển nguồn vốn 

Qũy hỗ trợ nông dân các cấp. Các cấp Hội cần tham mưu cho cấp ủy, đề xuất 

với chính quyền trích ngân sách bổ sung nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân. Đồng 

thời vận động từ nguồn xã hội hóa ngoài ngân sách.  

- Mỗi cơ sở xây dựng mô hình kinh tế phải đánh giá được từng mô hình cụ 

thể, địa chỉ để nhân diện rộng.  
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- Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện ký cam kết của tập thể và người 

đứng đầu Hội Nông dân cấp huyện với BTV Hội Nông dân tỉnh; BTV và người 

đứng đầu Hội Nông dân tỉnh với Ban thường vụ Tỉnh ủy.  

- Chấm điểm, căn cứ tiêu chuẩn xếp loại thi đua, khen thưởng năm 2021, 

7. Báo cáo sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Đề án của Hội; tổng kết chương 

trình phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan; tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2022 

Vậy, Văn phòng thông báo kết luận của chủ trì cuộc họp giao ban quý III/2021 

đến các Ban, Trung tâm HTND tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố biết 

để thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                     
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (để B. cáo); 

- Văn phòng Tỉnh ủy (để B. cáo); 

-Các Ủy viên BCH tỉnh Hội; 

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội; 

- HND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu VP.                                                                                                         

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Quang Chiến 
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