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THÔNG BÁO       

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

tại cuộc Hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019       

 

Ngày 04/10/2019 Đồng chí Trần Văn Bến, TUV, UVBCH TW Hộ

Hộ ủ trì Hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội định kỳ quý III năm 

2019. Tham dự Hội nghị có  đồng chí Thường trực, Trưởng các ban, Chánh Văn phòng, 

phó trưởng ban tỉnh Hội, Chủ tịch và Phó Chủ tịch  Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố.  

 Sau khi nghe báo cáo thực hiện các nội dụng trọng tâm công tác Hội và phong trào 

nông dân quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 và một số nội dung khác; ý kiến 

phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị; Đồng chí ộ  kết luận chỉ 

đạo như sau :  

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2019 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng 

tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở: tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân quý III. Các cấp Hội đã tổ chức  Hội nghị 

học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt 

Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023 và Điều lệ Hội NDVN, bồi dưỡng nghiệp vụ công 

tác Hội cho cán bộ Hội nông dân cấp cơ sở, công tác giám sát phản biện xã hội năm 2019;  

Hội nghị sơ kết  công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019; Hội nghi 

tổng kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với BCH Bộ đội biên phòng, giai 

đoạn 2019 - 2025; gặp mặt truyền thống Hội Nông dân 3 tỉnh Quảng Bình –  Quảng Trị - 

Thừa Thiên Huế tại tỉnh Quảng Trị năm 2019;    

       Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố và phát triển; nội dung hoạt 

động từng bước được đổi mới; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các Chi, tổ Hội 

được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất theo mô hình chi Hội nông 

dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, tổ đoàn kết tượng trợ, tổ vay vốn, các loại 

hình câu lạc bộ theo nghề nghiệp, theo sở thích trên địa bàn nông thôn. Công tác kiểm tra, 

giám sát được tăng cường, thành lập Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp; công tác đối 

ngoại tiếp tục được mở rộng, xây dựng mối quan hệ với nhiều đối tác và nội dung hợp tác 

mới, mang lại hiệu quả thiết thực; 

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

giảm nghèo bền vững đã xuất hiệu nhiều gương nông dân giỏi, các mô hình sản xuất ứng 



dụng công nghệ cao; mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế 

cao được nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Xã hội ;    

        Các cấp Hội đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ cho nông 

dân, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân theo 

hình thức trả chậm không tính lãi, góp phần nâng cao đời sồng của hội viên nông dân và 

thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ;  

         Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam(14/10/1930 - 

14/10/2019), các cấp Hội đã  tuyên truyền và  tổ chức các hoạt động thiết thực như: 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..., 

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, 

đó là: việc nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân có lúc chưa 

kịp thời; một số chỉ tiêu phát triển hội viên, tăng trưởng nguồn vốn Qũy hỗ trợ nông 

dân, thành lập mới Chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội  nông dân nghề 

nghiệp….đạt tỷ lệ chưa cao;  

    II. Nhiệm vụ thực hiện quý IV năm 2019 

       1.Tuyên truyền, vận động và chủ động phòng, tránh lụt bảo giảm nhẹ thiên tai, làm tốt 

công tác cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, che 

chắn chuồng trại đảm bảo cho vật nuôi an toàn trong mùa mưa bão; 

       2. Tuyên truyền tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm, chào 

mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Quốc phòng toàn dân (22/12); 

phát động phong trào thi đua sôi nổi trong Cán bộ, hội viên nông dân thiết thực, ý nghĩa 

chào mừng kỷ niêm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN; chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp; 

       3. Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam  (14/10/1930 

- 14/10/2019): Tổ chức các hoạt động và tuyên truyền để Cán bộ, hội viên nông dân hiểu 

rõ về lịch sử và truyền thống vẻ vang của giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; 

phát động thi đua trong Hội và hội viên nông dân bằng các hoạt động, những công trình và 

việc làm thiết thực; Tổ chức gặp mặt  các Cơ quan thông tấn Báo chí nhân kỷ niệm 89 

năm ngày thành  lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019); phát hành bản 

tin nông dân,  trao tặng kỷ niệm chương  ”Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho cán bộ Hội 

các cấp và cán bộ ngoài hệ thống Hội ;  

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

quyền  với nông dân tại các địa phương, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nông 

dân. Đồng thời phát hiện những hành vi, dấu hiện sai phạm vướng mắc, bất cập trong việc 

thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn như về đất đai, môi trường, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông 

sản, để kiến nghị với cơ quan  nhà nước có thẩm quyền sữa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ 

chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, 



      4.  Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 

ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam:  Nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; về 

đẩy mạnh xây dựng Chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; về 

phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên gắn với các Nghị quyết, Chỉ thi trong 

Đảng;  

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

2022  hoàn thành trước tháng 12 năm 2019; theo Hướng dẫn, chỉ đạo  Hội cơ sở kiện toàn 

các Chi Hội mới hình thành sau khi sáp nhập theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và 

Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy, mỗi thôn chỉ tổ chức 01 Chi hội nông dân;  

      6. Các cấp Hội tổ chức kiểm tra , giám sát  toàn diện công tác Hội và phong trào nông 

dân cuối năm 2019 ;  

      -  Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong đó tập trung đẩy mạnh  

phát triển hội viên; Chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội  nông dân nghề nghiệp; cơ 

sở Hội xây dựng được tổ hợp tác hoặc hợp tác xã; vận động nông dân tham gia 

BHXH, BHYT… ;  

     - Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh phát triển nguồn vốn Qũy hỗ 

trợ nông dân các cấp. Các cấp Hội cần tham mưu cho cấp ủy, đề xuất với chính quyền 

trích ngân sách bổ sung nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân. Đồng thời vận động từ 

nguồn xã hội hóa ngoài ngân sách ;  

     - Mỗi cơ sở xây dựng mô hình kinh tế phải đánh giá được từng  mô hình cụ thể, địa chỉ 

để nhân diện rộng ; 

      - Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện  ký cam kết của tập thể và người đứng đầu 

Hội Nông dân cấp huyện với BTV Hội Nông dân tỉnh; BTV và người đứng đầu Hội Nông 

dân tỉnh với Ban thường vụ Tỉnh ủy ;   

    - Chấm điểm, căn cứ tiêu chuẩn xếp loại thi đua,khen thưởng năm 2019, 

    7. Triển khai  Chương trình trọng tâm năm 2020 và Kế hoạch khung tổ chức các hoạt 

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

chào mừng kỷ niêm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN; chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp đến cán bộ Hội và hội viên nông dân biết, thực hiện;  

      8. Tăng cường phối hợp với các Ngân hàng, các Doanh nghiệp và đẩy mạnh hỗ trợ 

vốn cho nông dân phát triển sản xuất, mua máy nông nghiệp theo Quyết định số 

68/2013/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về “chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất 

trong nông nghiệp”; vật tư nông nghiệp, công nghệ sinh học, phối hợp đào tạo nghề để 

xuất khẩu lao động trong nước và nước ngoài; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho hội 

viên nông dân; 

      9. Thường xuyên tuyên truyền cho Cán bộ hội viên hiểu và thực hiện tốt nhiệm vụ 

Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới, duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ bảo vệ 



tài sản ngoài trời, tổ liên gia tự quản, phối hợp tổ chức tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội 

viên; thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên; 

    10. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp với các Đơn vị: Sở NN&PTNT; 

Liên minh HTX; Sở LĐTBXH; Sở Công Thương; Bộ Chi huy quân sự tỉnh; Bộ biên 

phòng tỉnh; Trung tâm Khuyến công; Liên Minh HTX; Sở khoa học công nghệ; Sở Văn 

hóa, thể thao du lịch; Bảo hiểm XH; Ban an toàn giao thông; Ban dân tộc miền núi 

tỉnh…...; 

    11. Các cấp Hội  tổ chức  Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 

2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, 

        Căn cứ các nội dung thông báo Kết luận đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị, thành 

phố và các Ban, Văn phòng, Trung tâm DN & HTND tỉnh biết để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT HND tỉnh (b/c);   

- Các  Ban, VP, Trung tâm DN& HTND tỉnh ;   

- Các huyện, thị, thành Hội ;                                                    

- Lưu VP. 

T/L  BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Chiến  
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