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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 01/11/2021 

 

Ngày 01/11/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021. Tham dự cuộc 

họp có 07/8 Đ/c ủy viên Ban Thường vụ (vắng đ/c Phan Văn Pháp, có lý do). Sau khi 

quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí 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 10 năm 2021  

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

tháng 10 năm 2021. Một số hoạt động  cần được bổ sung và nhấn mạnh thêm như sau: 

1. Các cấp Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền và tổ chức các hoạt 

động chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm: Ngày truyền thống Dân vận 15/10, Ngày 

Phụ nữ Việt Nam 20/10, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội 

Nông dân Việt Nam 14/10(1930- 2021), các họat động như: trao tặng kỷ niệm 

chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2021 cho cán bộ Hội và cán bộ ngòai hệ 

thống Hội; xây dựng phóng sự về gương nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, vườn 

rau hữu cơ vượt qua đại dịch Covid- 19, ra quân vệ sinh môi trường…tham gia xây 

dựng nông thôn mới; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ lão thành 

của Hội, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn;  

2. Hội Nông dân tỉnh thành lập Đoàn đi kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ 

trợ nông dân, chương trình giảm nghèo năm 2021 tại 9 huyện, thị xã, thành phố và 

35 cơ sở Hội, 14 tổ TK & VV Ngân hàng Chính sách– xã hội; các cấp Hội tiến hành 

công tác kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, đồng thời chấm điểm, 

xếp loại, tiến hành công tác thi đua khen thưởng;  

3. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn 

thực hiện Quyết định số: 81/2014/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và 01 lớp tập huấn 

phòng, chống lao có 155 cán bộ chủ chốt cơ sở Hội, chi, tổ Hội tham gia,  

 



II. Triển khai một số nhiêṃ vu ̣troṇg tâm tháng 11. 

Ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong tháng các Ban, Văn phòng, Trung 

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

1. Căn cứ tình hình cụ thể về cấp độ dịch do BCH phòng chống dịch Covid- 19 tỉnh 

xác định để tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ Hội 

và hội viên nông dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống 

dịch Covid - 19 vừa phát triển kinh tế- xã hội; phối hợp với các lực lượng chức năng 

tham gia các phương án phòng, chống cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, khắc phục hậu quả 

thiên tai, bão lũ;   

2. Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023;  

- Nội dụng: + Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại 

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

+ Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Hội Nông 

dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; 

+ Trao tặng cờ thi đua Chính phủ năm 2020; 

- Tổng số đại biểu: 50 đại biểu (Đại biểu Lãnh đạo Tỉnh ủy, các Ban thuộc 

Tỉnh ủy; Uỷ ban MTTQVN tỉnh; Ban TĐ- KT tỉnh; UVBCH, UBKT Hội Nông dân 

tỉnh, khóa XI; Chủ tịch, các phó Chủ tịch Hội ND cấp huyện; Cán bộ, công chức, 

viên chức CQ Hội Nông dân tỉnh; các phóng viên Báo, Đài trong tỉnh...);  

- Thời gian: Ngày 03 tháng 11 năm 2021; 

- Đại điểm:  tại HT Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Kinh phí:  Thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần của Thông báo kết luận Hội 

nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh 9 tháng, 

nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy đến các cấp Hội;  

4. Họp Hội đồng TĐ- KT Hội Nông dân tỉnh tiến hành rà soát đánh giá, phân 

loại công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 đối với Hội Nông dân cấp 

huyện và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm;  

5. Hội Nông dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ TĐ- KT gửi cụm thi đua số 2 của TW 

Hội Nông dân Việt Nam, khối thi đua Mặt trận và các Tổ chức - Đoàn thể cấp tỉnh; 

 (Văn phòng phối hợp với các Ban, các cấp Hội chuẩn bị nội dung từ 1 đến 5) 

6. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Cam Lộ, Vĩnh linh tổ chức 

các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho 200 cán bộ chủ 



chốt cơ sở Hội, chi, tổ Hội;  

7. Phát hành 1.400 cuốn Bản tin nông dân số 70 đến các cấp Hội để làm tài liệu 

sinh họat Hội; 

8. Về công tác cán bộ: Triển khai công tác rà soát và bổ sung Quy hoạch Uỷ viên 

BCH, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-  2023, 

( Ban xây dựng Hội chuẩn bị nội dung từ 6 đến 8)   

9. Tổ chức Đoàn giám sát liên ngành (Hội Nông dân- Sở NN & PTNT- Sở TN 

& MT) tổ chức 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, 

ngày11/7/2019 tại UBND huyện Gio Linh, Triệu Phong và UBND 6 xã thuộc 

huyện Gio Linh, Triệu Phong, 

( Uỷ viên Ban Kiểm tra  chuẩn bị nội dung 9)   

     10. Hội Nông dân tỉnh  phối hợp với TW Hội NDVN, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh 

tổ chức các lớp tập huấn phòng, chống lao; công tác giải quyết việc làm.... cho cán bộ 

chủ chốt cơ sở Hội, chi, tổ Hội;  

     11. Phối hợp với Hội ND xã Hướng Lộc, Hướng Hóa tổ chức bàn giao mô hình 

môi trường góp phần hoàn thành các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới; tiếp tục thực hiện và triển khai các mô hình kinh tế phát triển, bảo vệ môi 

trường nông thôn đã được phê duyệt 

     12. BTV tỉnh Hội thống nhất đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ 

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xét tăṇg Kỷ niêṃ chương “ Vì chủ quyền an ninh biên 

giới Tổ quốc” cho đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương– Phó CT Hội Nông dân tỉnh,  

( Ban KT- XH  chuẩn bị nội dung từ 10 đến 12)   

 Trên đây là ý kiến kết luâṇ của Đ/c Chủ tic̣h Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban 

Thường vụ; Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết 

để thực hiện./. 

  Nơi nhận:                                   

- Các Ủy viên BTV 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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