
 

THÔNGBÁO 

Chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, 

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tháng 3/2022. 

 

     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực tỉnh Hội; Ban Thường vụ 

Hội Nông dân tỉnh thông báo chương trình công tác trọng tâm của Đảng đoàn, 

Thườngtrực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 3/2022 như sau: 

I. Một số công việc trọng tâm đã thực hiện trong tháng 02/2022. 

1. Chỉ đạo các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 (1930– 2022); tổ chức các hoạt động đón Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, tiết kiệm; 

     Hội ND tỉnh tổ chức thăm, tặng 127 suất quà, tổng trị giá 63,5 triệu đồng; các 

cấp Hội thăm hỏi tặng quà 1.270 suất với tổng trị giá 347,4 triệu đồng cho hội viên, 

nông dân có hòan cảnh khó khăn trong tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, 

Cán bộ Hội nông dân các cấp đóng góp ủng hộ quỹ “Tết vì người nghèo” với 20 

triệu đồng; Thường trực tỉnh Hội làm việc, nắm tình hình cơ sở và thăm một số mô 

hình phát triển kinh tế của nông dân tại huyện Cam Lộ, Hải Lăng;  

2. Gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần giữa Thường trực Hội Nông dân tỉnh với Cán 

bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh; 

3. Chỉ đạo các cấp Hội vận động, tuyên truyền thăm hỏi động viên con, em hội 

viên nông dân lên đường nhập ngũ đầu năm 2022; 

4. Tổ chức Hội nghị ký cam kết của Ban Thường vụ và người đứng đầu Hội Nông 

dân các huyện, thị, thành phố với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh năm 2022; bồi 

dưỡng nghiệp vụ Qũy Hỗ trợ nông dân, các nguồn vốn vay Ngân hàng và triển khai 

công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn, tham gia hội nghị có cán bộ, công chức Hội 

Nông dân tỉnh, 9 đ/c Chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện và 125 đ/c Chủ tịch cơ sở 

Hội; chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tổ chức hội nghị ký cam kết, giao chỉ tiêu thi đua 

năm 2022; 
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                       * 
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     5. Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích 

cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách 

mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và quê hương Triệu Phong anh hùng, đổi 

mới phát triển”; tuyên truyền về biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung quốc, Việt 

Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022; 

6. Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan tỉnh Hội năm 2022, 

II. Chương trình công tác tháng 03/2022 

1. Tiếp tục vận động nông dân chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 2021 – 2022, chủ 

động gieo trồng, chăm sóc rau màu các loại. Chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm và 

khống chế dịch tả lợn Châu Phi không để lây lan trên trên địa bàn. 

      2. Thường trực tỉnh Hội, Trung tâm HTND tỉnh phối hợp với Văn phòng TW Hội 

NDVN tổ chức Hội nghị  bàn giao tài sản dự án xây dựng Trung tâm HTND tỉnh ; 

3.  BTV tỉnh Hội làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, các Ban Đảng, Văn phòng trực 

thuộc Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022;  

4. Chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc với UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan 

về chương trình phối hợp họat động  năm 2022; 

5. Hội nghị giao ban Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố quý I, triển khai nhiệm 

vụ quý II/2022; 

6. Phối hợp Sở, ban, ngành và các đoàn thể  tổ chức ký kết Chương trình phối hợp 

công tác hoạt động năm 2022; 

7. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Dự án ”Tuyên truyền, vận động nông dân 

canh tác lúa thân thiện môi trường và Dự án phòng, chống Lao; 

8.  Các cấp Hội đề xuất chương trình, dự án vay các nguồn vốn Quỹ HTND, vốn 

các Ngân hàng; tổ chức thẩm định, giải ngân các nguồn vốn; kiểm tra, thu hồi các 

dự án đến hạn, quá hạn; hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình về kinh tế tập thể, 

  Văn phòng Hội ND tỉnh xin trân trọng thông báo để các đồng chí biết./. 

Nơi nhân ̣: 

- BTV TW Hội NDVN(B.cáo); 

- BTV Tỉnh ủy(B.cáo); 

- Uỷ viên BCH Hội ND tỉnh; 

- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

- T/trực và các Ban,VP, Trung tâm HTND tỉnh; 

- Lưu VP. 

     T/L BAN THƯỜNG VỤ 

            CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

          Trần Quang Chiến 
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