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NGHỊ QUYẾT 

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, khoá XI 

nhiệm kỳ 2018– 2023 

 

Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;  

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nông dân 

tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023;  

Ngày 14/01/2020 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, khoá XI tổ chức 

Hội nghị lần thứ tám. Tham dự Hội nghị có  đồng chí Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân 

vận Tỉnh ủy và đồng chí đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, khóa XI; đồng chí Chủ tịch Hội 

Nông dân các huyện, thị, thành phố; 

Hội nghị đã nghe Thường trực Hội Nông dân tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tổng 

kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2021; phát động thi đua năm 2021; 

Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thay 

mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt 

được công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, đồng thời có sự chỉ đạo, định 

hướng quan trọng đối với phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2021;     

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị lần 

thứ tám, Hội Nông dân tỉnh khóa XI đã thống nhất, 

                                                QUYẾT NGHỊ: 

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.  

 Năm 2020 mặc dù kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, tình hình thời tiết bão lụt 

xảy ra liên tục, dịch bệnh diễn biến bất lợi, đặc biệt là dịch bệnh Codiv- 19 đã ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất của người dân; nhưng được sự quan tâm sâu sắc của BTV 

TW Hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp trách nhiệm của các ngành, các 

cấp; đặc biệt là nỗ lực của cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh, công tác Hội và 

phong trào nông dân Quảng Trị đã có bước phát triển mới, tích cực và khá toàn diện; 

các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng khu vực nông, 

lâm, thủy sản đạt 2,95% so với cùng kỳ năm 2019; sản xuất nông nghiệp tăng trưởng 

theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và phát triển bền vững; công tác 



lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành 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 là trong 

việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện phòng, chống đại 

dịch Covid-19; ủng hộ, giúp đỡ và tiếp sức, sinh kế cho bà con nông dân vùng bão–

lụt; chỉ đạo tiếp tục thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội 

khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Đặc 

biệt, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức các hoạt động, sự kiện 

quan trọng, ý nghĩa, thiết thực được TW Hội, Tỉnh  ghi nhận, biểu dương; cán bộ, hội 

viên, nông dân và xã hội quan tâm, đánh giá cao: về tuyên truyền và tổ chức các hoạt 

động Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Đại hội Đảng 

bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; đặc biệt kỷ 

niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930- 2020);    

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các 

cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 

2030 và Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội 5 năm 2021- 2025 theo Nghị quyết của 

Quốc hội, HĐND tỉnh. Đối với Hội đây là năm triển khai chương trình hành động 

thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII gắn với việc tiếp tục thực 

hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân 

Việt Nam toàn quốc lần thứ VII; Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018- 2023 và căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ 

Đại hội XI Hội Nông dân tỉnh và kết quả đạt được năm 2020; Hội nghị đã thống nhất 

các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, như sau: 

- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Hội Nông dân 

các cấp;  

- Kết nạp được 1.500 hội viên mới; mỗi huyện, thị, thành phố xây dựng ít nhất 01 

Chi hội nghề nghiệp, mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 01 tổ Hội nghề nghiệp; 

- 100% cán bộ chi hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phương pháp 

công tác Hội;  

- Có 100% Chi hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội;  

- Có từ 60% số hộ hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và có 

từ 50% đăng ký hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp trở lên; 

- Hội Nông dân cấp tỉnh và 100% huyện thị, thành phố chủ trì, phối hợp tổ chức 

được cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân; 

- Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 5- 10% năm;  

- Tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng được ít nhất 20 tổ hợp tác xã và 02 HTX; 



- 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác và cập nhất kiến thức mới; 

- Có 100% cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường và 

thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Có 100% hộ hội viên Hội Nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 

đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Có trên 95% trở lên hội viên Hội nông dân tham gia bảo hiểm y tế;  

- Có 80% cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về an ninh trật tự; 

- Phần đấu đến hết nhiệm kỳ Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã vùng biên giới biết 

sử dụng ngôn ngữ nước bạn Lào;  

- 02 Cán bộ, công chức Hội Nông dân cấp tỉnh biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong 

giao tiếp; 

2. Các cấp Hội cụ thể hóa một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2021; nội 

dung phát động thi đua năm 2021 của BTV Hội Nông dân tỉnh;  

3. Giao Ban Thường vụ  tỉnh Hội tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo Đồng 

chí Lê Thị Lan Hương, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các ý kiến tham 

luận của đại biểu tham dự Hội nghị, cụ thể hóa trong các nội dung, chương trình, 

nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tiếp theo; 

4. Triển khai thực hiện theo tinh thần Thông báo số 02/TB-VPCP, ngày 

8/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực 

hiện Kết luận số 61- KL/TW, ngày 03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 

Quyết định số 673/QĐ- TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, 

Yêu cầu các cấp Hội và cán bộ, hội viên phát huy kết quả đã đạt được trong năm 

2020, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và 

phong trào nông dân, góp phần cùng nhân dân cả Tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021 ./. 

 

 Nơinhận: 

  - BTV TW Hôi NDVN; 

- VP TW Hội NDVN; 

- BTV Tỉnh ủy; 

- Các Ban  Tỉnh ủy; 

- Các UV BCH HND tỉnh; 

- T/trực, các Ban, VP, Tr. tâm Hội ND tỉnh; 

- Hội ND cấp huyện; 

- Lưu VP. 

 

         T/M BAN CHẤP HÀNH 

                    CHỦ TỊCH 

  

  

  

 

                  Trần Văn Bến  
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