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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH  HND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số: 100  -TBKL/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 

                             Quảng Trị, ngày  05  tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

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

 tại cuộc họp Ban Thường vu ̣    tháng 3/2021 

 

Ngày 31/3/2021 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, tham dự họp 

có 06/8 đồng chí. Vắng Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Phan Văn Pháp (có lý do). Sau khi 

nghe đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021 

và phát biểu của các UVTV dự họp, Đ/c Trần Văn Bến, TUV, UV BCH TW Hội 

NDVN - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  chủ trì cuộc họp kết luận:  

I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2021 

Ban Thường vụ thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo 

tháng 3 năm 2021. Một số hoạt động  cần được bổ sung và nhấn mạnh thêm như sau: 

1. Các cấp Hội đã tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước; trọng tâm là tuyền truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII; Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm 

kỳ 2021- 2026; hoàn thành thủ tục giới thiêụ cán bộ Hội các cấp  ứng cử đại biểu 

HĐND các cấp, nhiêṃ kỳ 2021- 2026; 

2. Tổ chức Hội nghị giao ban Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố quý I, triển 

khai nhiệm vụ quý II/2021; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức giao ban tháng, quý theo định kỳ;  

     3. Thực hiện các Văn bản số 133- CV/TU, ngày 12/3/2021 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện kết luận 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 210- 

QĐ/TU, ngày 09/3/2021 về thành lập Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh  Quảng Trị; 

Kết luận số 65- TB/TU, ngày 11/3/2021 về kết luận của Thường trực tỉnh ủy tại buổi làm 

việc với các đoàn thể CT- XH cấp tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai đến cán bộ Hội và hội viên nông 

dân trong toàn tỉnh biết và thực hiện. 

    4. Hỗ trợ vốn cho nông dân: Chỉ đạo các thôn, xã mới sáp nhập sớm kiện toàn tổ 

tiết kiệm, vay vốn qua các ngân hàng và quỹ HTND; tập trung phối hợp các ngân hàng 

CS- XH, Agribank và NH Bưu điện Liên Việt hỗ trợ cho nông dân vay vốn phát triển 

sản xuất; về nguồn vốn quỹ HTND, đã thẩm định giải ngân 03 dự án với tổng vốn cho 
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vay 980 triệu đồng, trong đó nguồn Trung ương ủy thác 02 dự án quay vòng 790 triệu 

đồng có 23 hộ vay (Trồng lúa hữu cơ tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh 390 triệu đồng với 

13 hộ vay; nuôi bò lai sinh tại T/t Cam lộ, huyện Cam Lộ 400 triệu đồng với 10 hộ vay), 

nguồn cấp tỉnh cho vay 01 dự án 100 triệu đồng cho 02 hộ ở T/t Cửa Việt, huyện Gio 

Linh vay để mua ngư cụ đánh bắt thủy hải sản, 

II/ Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 4/2021. 

Bên cạnh việc tập trung triển khai  thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong tháng; 

chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của BTV tỉnh Hội; yêu cầu các Ban, Văn 

phòng, Trung tâm tỉnh Hội; Hội Nông dân cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch 

Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh; chỉ 

đạo thu hoạch nhanh gọn vụ Đông xuân, triển khai vụ Hè thu; chủ động đối phó với 

các diễn biến bất lợi của thời tiết (tình hình hạn hán, xâm nhập mặn) và phòng chống 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền công tác phòng chống cháy rừng 

trong các tháng cao điểm mùa khô;   

2. Đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, triển khai các biện pháp khắc phục hậu 

quả thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục kiểm tra, rà soát, triển khai các hoạt động hỗ trợ 

cộng đồng phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định dân sinh sau thiên tai, dịch bệnh; 

3. Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các 

cấp và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với xây dựng chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết trong hệ thống Hội; tuyên truyền về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026; đồng thời nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trong nông dân nông thôn trước bầu cử đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp; 

4. Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở tiếp tục tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018- 2023, 

thời gian hoàn thành trước ngày 20/4; 

5. Thực hiện Hướng dẫn số: 13- HD/BTGTU, ngày 8/02/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy; BTV Tỉnh Hội tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVvà HĐND các cấp NK 2021- 2026.  

+ Thành phần:  Cấp xã: Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội ND xã, phường, thị trấn. 

 Cấp huyện: Cán bộ chuyên trách Hội ND huyện, thị, thành phố, mỗi đơn vị: 

02đ/c;    

Hội ND tỉnh: Thường trực, Trưởng ban, CVP, phó ban, PVP và các cán bộ phục 

vụ tập huấn, 
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+ Địa điểm: tại Trung tâm HTND tỉnh 

+Thời gian thực hiện:  cuối tháng 4/2021; 

6.  Xây dựng và triển khai Kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội 

các cấp năm 2021 của BTV tỉnh Hội; Hội ND tỉnh tổ chức mở 02 lớp nghiệp vụ công 

tác Hội cho cán bộ chủ chốt Hội các cấp, địa điểm tại Trung tâm HTND tỉnh 

 (Ban xây dựng Hội  chuẩn bị  nội dung 5,6) 

7. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày 

thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam 21/4 (1961- 2021);    

Đại diện Thường trực tỉnh Hội và các Đ/c cựu cán bộ Hội ND giải phóng, tham 

gia chương trình gặp mặt cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền 

Trung –Tây nguyên nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải 

phóng miền Nam tại tỉnh Quảng Nam, thời gian từ ngày 19- 20/4; 

8. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI kết hợp với hội nghị Ban Chấp hành Hội 

Nông dân tỉnh(mở rộng), Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 

2021; rà soát quy hoạch UVBCH, UVBTV và cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2018- 2023; 

công tác quy hoạch NK 2023- 2028; công tác khen thưởng, dự kiến thành phần, kinh phí 

tổ chức Hội nghị, thời gian tổ chức trong tháng 7/2021; 

9.  Ban Thường vụ tỉnh Hội làm việc với Thường trực UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành 

liên quan,  thời gian dự kiến cuối tháng 4:  

+ Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân 

tỉnh năm 2020, công tác phối hợp năm 2021; 

+ Ký kết Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với 

Hội Nông dân tỉnh, giai đoạn 2021– 2025; 

+ Về cấp kinh phí bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; mô hình sản xuất 

nông nghiệp sử dụng công nghệ cao;  

+  Xây dựng Đề án “ phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân Quảng Trị, giai đoạn 2021– 

2026”; Quy chế khen thưởng“Phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh 

giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, 

 (Văn phòng  chuẩn bị nội dung 7,8,9) 

10. Thực hiện văn bản số 2603- CV/HNDTW, ngày 9/3/2021 của BTV TW Hội 

NDVN về đề cử nông dân tham gia bình chọn danh hiệu”nông dân Việt Nam xuất 

sắc” năm 2021, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Triệu Phong 

tiền hành bình chọn và lập hồ sơ 02 cá nhân hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc 
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thuộc huyện Triệu phong, tham dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu“Nông dân Việt Nam 

xuất sắc” năm 2021 do Trung ương Hội NDVN tổ chức;  

11. Thực hiện Quyết định số: 40/QĐ-BVĐ, ngày 19/02/2021 của Ban Vận động 

UBMT tỉnh về phân bổ quỹ ”vì người nghèo”, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội 

Nông dân huyện Hướng Hóa tổ chức kiểm tra, khảo sát và hỗ trợ xây dựng nhà Đại 

đoàn kết cho 01 hộ viên nông dân thuộc diện hộ nghèo tại thôn Bản cồn, xã Tân Lập, 

huyện Hướng Hóa, thời gian trước ngày 25/4;  

12. Tổ chức ký kết giữa Hội ND tỉnh với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở NN- PTNT, 

Liên minh HTX tỉnh về chương trình phối hợp thực hiện công tác hoạt động năm 2021; 

13. Triển khai thực hiện mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi cá chình 

lồng tại Trung tâm HTND tỉnh và các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường 

nông thôn đã được phê duyệt; 

   (Ban KT- XH chuẩn bị các nội dung từ 10 đến 13) 

14. Hội ND tỉnh phối hợp với các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội NDVN mở  lớp 

Trung cấp Thu ý; số lượng: từ 80-  90 học viên/01 lớp; thời gian học: thứ Bảy và Chủ 

nhật; địa điểm: tại Trung tâm HTND tỉnh; 

(Trung tâm HTND tỉnh phối hợp với Ban KT- XH chuẩn bị nội dung 14) 

  Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận cuộc họp Ban Thường vụ tháng 

03/2021 đến các Ban, Trung tâm, 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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