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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến- Chủ tịch Hộ  

 tại cuộc họ 30/10/2019 

 

Ngày 30/10/2019, 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 11/2019. Tham dự cuộc 

họp có 08/08 đ/c ủy viên Ban Thường vụ. Sau khi quán triệ ệc và 

nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí dự họp; Đ/c Trần Văn Bến,TUV, UV BCHTW 

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

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2019  

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

tháng 10 năm 2019. Một số hoạt động  cần được bổ sung và nhấn mạnh thêm như sau: 

1. Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội NDVN, các cấp Hội ND  đã tổ chức nhiều 

hoạt động thiết thực: 

; nhiều cơ sở tổ chức tọa đàm, sinh hoạt, Hội 

thi, hội diễn văn nghệ; giao lưu văn hóa ẩm thực; các giải thể thao; ra quân làm đường 

giao thông nông thôn… tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ nguyên lãnh đạo các cấp 

Hội Nông dân; Xây dựng nhà Mái ấm nông dân; Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền  với nông dân; trao tặng kỷ niệm chương “ 

cán bộ ngoài hệ thống Hội; chung kết chương 

trình  “Vui cùng nhà nông” ; gặp mặt Cơ quan thông tấn Báo chí; phát hành Bản tin 

nông dân; Cán bộ Hội và hội viên nông dân tham dự  chương trình tôn vinh Nông dân 

xuất sắc toàn quốc; phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới năm 2019 do 

TW Hội NDVN tổ chức;   

       2. Các cấp Hội đã  tổ chức  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 

Nghị quyết của TW Hội NDVN về xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh cho 

các đồng chí UVBCH, cán bộ Hội các cấp từ tỉnh Hội đến cơ sở Hội;  

      3. BTV Hội ND tỉnh đã thông báo kết luận về giám sát thực hiện Kết luận số 61-

KL/TW, Quyết định số 673/QĐ-TTg đến các Đơn vị đã tổ chức giám sát năm 2019; 

      4.  Hưởng ứng“Ngày thứ 7 tình nguyện vì nông thôn mới”, các cơ sở Hội phối hợp 

với Chính quyền thôn, đoàn thể  tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên các đường xóm  

,trồng bồn hoa, làm hàng  rào bảo vệ đoạn đường kiểu mẫu; Hội ND tỉnh hỗ trợ các mô  

hình nhà tiêu hợp vệ sinh, tổ chức tập huấn về môi trường tại xã Triệu Nguyên, huyện 

Đakrông; 
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      5. Phối hợp với TW Hội và các Ban, ngành tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về 

công tác BHXH, BHYT, BHTN tại các huyện và cơ sở Hội; tổ chức các  tập huấn về 

xây dựng mô hình theo chuổi giá trị; truyền thông phòng chống ma túy; khoa học công 

nghệ …., 

II. Triển khai một số 11. 

- Tiếp tục theo dõi cập nhật tiến độ gieo trồng các loại cây trồng, cơ cấu giống và 

các diện tích chuyển đổi cây vụ Đông ; triển khai sản xuất vụ Thu Đông và vụ Đông 

năm 2019; phối hợp với  các ngành tiếp tục phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia 

cầm, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh LMLM, dịch tai xanh ở lợn, cúm 

gia cầm và các bệnh trên vật nuôi thuỷ sản; tham gia rà soát hồ sơ các hộ có lợn bị tiêu 

hủy do dịch Dịch tả lợn Châu Phi từ các địa phương để báo cáo với các cấp, các ngành; 

- Tiếp tục  tổ chức  học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của TW 

Hội NDVN về xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh; ban hành Chương trình 

hành động,  Kế hoạch  tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết của Trung ương Hội và cụ thể hóa  

các mục tiêu để hàng năm đưa vào chương trình công tác và giao chỉ tiêu thi đua cho các 

cấp Hội thực hiện; 

        - Tuyên truyền, vận động cán bộ Hội và hội viên nông dân thực hiện Nghị quyết 

của HĐND tỉnh số 22/NQ - HĐND, ngày 17/10/2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên xã, 

phường, thị trấn; các Quyết định số: 2583 - 2590 của UBND tỉnh, ngày 26/9/2019 về sắp 

xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn, phường trên địa bàn các 

huyện, thị, thành phố;  

- Tiếp tục chỉ đạo các Chi Hội tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân, nhiệm kỳ 2019- 

2022 hoàn thành trong năm 2019;  

+  Đối với những địa bàn nằm trong Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, 

khu phố, khóm trong toàn tỉnh thì lùi lại thời gian, sau khi sáp nhập xong mới tổ chức 

Hội nghị Chi Hội Nông dân;  

+ Hướng dẫn, chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn, các chi Hội sau Hội nghị, căn cứ Điều 

lệ Hội Nông dân Việt Nam và Thông báo Kết luận số 688- TB/TU của BTV Tỉnh ủy, 

mỗi thôn chỉ có 01 Chi Hội Nông dân. Những thôn, bản, khu phố trước đây có nhiều chi 

Hội thì nay chuyển thành các tổ Hội để thuận lợi trong quản lý và tổ chức sinh hoạt; Chi 

hội có 100 hội viên trở lên thì chia thành nhiều tổ Hội;  

- Tiếp tục  tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền với nông dân tại các địa phương; 

- Tổ chức Hội nghị “Đối thoại giữa Lãnh đạo các cấp và Sở, ban, ngành với Cán bộ 

Hội và hội viên nông dân” cấp tỉnh, thời gian thực hiện vào Qúy I/2020; Hội ND tỉnh 
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tổng hợp các câu hỏi, kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân gửi  

đến UBNDcác cấp và các cấp, các ngành để giải quyết theo quy định;  

- Tiến hành  xây dựng các dự án, tổ chức quản lý, sử dụng Qũy đúng mục đích và 

hiệu quả, theo tinh thần của Quyết định số: 2710/QĐ - UBND, ngày 8/10/2019 của 

UBND tỉnh; Quyết định số: 1120 - QĐ/HNDTW, ngày 8/10/2019 của Trung ương Hội 

NDVN; 

        - BTV Hội ND tỉnh lập hồ sơ trình Cơ quan thẩm quyền thẩm định, hoàn thiện các 

thủ tục đầu tư theo đúng quy định và  tiến hành cải tạo, sửa chữa trụ sở Cơ quan Hội 

Nông dân tỉnh hoàn thành trong năm 2019, theo tinh thần của Văn bản số: 4991/UBND - 

NN, ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh; 

      - Tham mưu Báo cáo đề xuất các nội dung trọng tâm, các sơ, tổng kết các Nghị 

quyết, kết luận  của Đảng, của Hội sẽ thực hiện trong năm 2020 trình Ban Thường vụ 

tỉnh ủy và UBND tỉnh để có chủ trương và sự chỉ đạo kịp thời;   

     - Về công tác Kiểm tra, giám sát:  

     + Các cấp Hội căn cứ nội dung, đối tượng, thời gian …của Kế hoạch số 51-KH/ 

HNDT, ngày 04/10/2019 của BTV Hội ND tỉnh về kiểm tra công tác Hội và phong trào 

nông dân năm 2019 để triển khai thực hiện;  riêng  các cấp Hội ND huyện Cam Lộ sẽ 

kiểm tra cùng thời gian của Đoàn kiểm tra Trung ương Hội NDVN; 

     + Căn cứ nội dung, đối tượng, thời gian …của  Kế hoạch số 111- KH/HNDTW, ngày 

05 / 9/ 2019 của BTV Trung ương Hội NDVN về kiểm tra, giám sát công tác Hội và 

phong trào nông dân năm 2019; BTV tỉnh Hội tiến hành triển khai, thực hiện  

      Về thời gian kiểm tra: từ ngày 10- 12/11/2019, 

       Về địa điểm: + Thăm một số mô hình kinh tế phát triển tại huyện Cam Lộ; 

          + Làm việc trực tiếp với BTV Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị và BTV Hội ND xã 

Cam Thành, huyện Cam Lộ; 

        - Ban Xây dựng Hội thông qua các quy trình, trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, 

Đảng đoàn - BTV Hội ND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thống nhất  điều 

động đồng chí Hồ Thị Thu Hà, UVBCH, chuyên viên Trung tâm DN& HTND tỉnh đến 

công tác tại Văn phòng Hội ND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội 

ND tỉnh;  

      - Uỷ ban Kiểm tra Hội ND tỉnh thông qua các Quy  định, Hướng dẫn về xử lý kỷ luật 

đối với cán bộ, công chức và căn cứ Điều lệ Hội NDVN;  BTV Hội ND tỉnh tiến hành 

lấy phiếu và thống nhất về kỷ luật đối với trường hợp đồng chí Nguyễn Hữu Tuân, 

UVBCH Hội ND huyện, Chuyên viên Hội ND huyện Hướng Hóa bằng hình thức cách 

chức Uỷ viên BCH Hội Nông dân huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2018 - 2023; 
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     3. Họp Ban thường vụ Hội ND tỉnh (lần thứ 15)  

     Các Ban, Văn phòng, Trung tâm DN& HTND tỉnh chuẩn bị các nội dụng sau: 

      - Báo cáo hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân tháng 11 và triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 12/2019; 

     - Dự thảo các Nghị quyết của Ban chấp hành Hội ND tỉnh, khóa XI : 

      + Nghị quyết “nâng cao chất lượng và  hoạt động Chi Hội Nông dân ” ; 

 + Nghị quyết “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào 

nông dân  thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 

bền vững”, giai đoạn 2020-2025; 

     - Triển khai một số nội dung khác. 

ộ ại 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 huyệ ; 

- Lưu VP.                                               

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

 

 

 

 

 

                       Trần Quang Chiến 
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