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   HÔỊ NÔNG DÂN VIÊṬ NAM 

BCH HÔỊ ND TỈNH QUẢNG TRI ̣ 

                         * 

             Số:  63- TB/HNDT 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

                  

       Quảng Trị, ngày 28  tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến-  Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  

 tại cuộc họp Ban Thường vu ̣ngày 26/5/2020 

 

Ngày 26/5/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá 

tình hình thực hiện tháng 05, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020. Tham dự cuộc 

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

quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các ủy viên BTV tỉnh Hội 

dự họp; Đ/c Trần Văn Bến, TUV, UV BCH TW Hội NDVN, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ 

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

 I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2020  

Thống nhất Báo cáo số 136-BC/HNDT, ngày 21/5/2020 của BTV tỉnh Hội về 

hoạt động Hội và PTND tháng 05,  nhiệm vụ tháng 6 năm 2020, song cần đánh giá 

cụ thể và bổ sung một số nội dung báo cáo sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền quán triệt, vận động cán bộ Hội và hội viên nông dân 

trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh; gắn với tuyên truyền, hướng dẫn giám sát 

chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 

42/NQ- CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid- 19 tỉnh Quảng Trị. Lập hồ sơ  đề nghị Trung ương Hội 

NDVN tặng bằng khen cho 01 tập thể và BCH tỉnh Hội tặng bằng khen cho 4 tập thể, 

2 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác đóng góp, ủng hộ phòng 

chống dịch bệnh dịch Covid-19.   

2.  Các cấp Hội tổ chức gắn biển các mô hình tiêu biểu chào mừng Đaị hôị Đảng 

bô ̣các cấp của tỉnh, NK 2020 – 2025; Đaị hôị đaị biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 

3. Các cấp Hội triển khai, thực hiện ”Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và 

tuyên truyền,vận động cán bộ Hội , hội viên nông dân nghiêm chỉnh chấp hành chính 

sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, 
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II. Triển khai nhiêṃ vu ̣troṇg tâm tháng 6 năm 2020 

1. Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân thi đua lao động sản xuất lập 

thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; vận động nông dân 

tập trung thu hoạch  vụ Đông xuân và chuẩn bị sản xuất vụ Hè thu năm 2020, khắc 

phục chống hạn chăm sóc tốt các loại cây trồng, phối hợp với ngành, đơn vị tiêm 

phòng cho gia súc, gia cầm để chủ động phòng trách giảm thiệt hại do dịch bệnh gây 

ra với cây trồng, vật nuôi. 

2. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo mức độ nguy 

cơ thấp, đồng thời thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân;  theo dõi 

giám sát chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 

số 42/NQ- CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid- 19 tỉnh Quảng Trị.  

3. Thực hiện Thông báo số 744- TB/TU, ngày 25/ 12/2019 của BTV Tỉnh ủy 

về kết luận Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể Chính trị - Xã 

hội cấp tỉnh quý IV năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Thông báo số: 

46/TB- UBND, ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về Kết luận của phó Chủ tịch thường 

trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh; 

Hội ND tỉnh triển khai các nội dung như sau: 

3.1 Tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước, tôn vinh danh hiệu và biểu dương“ 

Cán bộ Hội Nông dân tiêu biểu và hội viên sản xuất – kinh doanh giỏi” giai 

đoạn 2015- 2020; nhằm tôn vinh, biểu dương cán bộ Hội, hội viên, nông dân xuất 

sắc, các nhà khoa học, doanh nghiệp đồng hành với nông dân trên các lĩnh vực, 

gắn với trưng bày sản phẩm nông sản hàng hóa tiêu biểu của địa phương. 

- Thời gian tổ chức: 01 ngày, dự kiến từ ngày 15- 20/7/2020,  

- Địa điểm: tại Nhà khách Tỉnh ủy. 

- Về Kinh phí: Lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định.   

-Về khen thưởng: Tổng số 90 đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị,  

phân bổ như sau: 

+ 30 đại biểu tiêu biểu  đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen (Hội Nông dân 

tỉnh hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh thẩm định 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định) 

+ 60 đại biểu tiêu biểu đề nghị BCH Hội Nông dân tỉnh biểu dương: 

     20 tập thể (4 tập thể Hội ND cấp huyện, 16 tập thể cấp cơ sở Hội) 

     20 cá nhân (cán bộ chuyên trách từ cơ sở Hội đến tỉnh Hội) 

     20 cá nhân (cán bộ Chi Hội trưởng chi Hội ND)  
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 Căn cứ Kế hoạch của BTV tỉnh Hội về tổ chức Hội nghị đã ban hành (xây 

dựng Báo cáo tổng kết,tham luận, thành phần đại biểu…..) để triển khai thực hiện. 

 3.2 Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 - 14/10/ 2020). 

+ Thời gian tổ chức: 01ngày, dự kiến từ ngày 20- 25/9/2020.  

+ Địa điểm: tại Nhà khách Tỉnh ủy. 

+ Về Kinh phí: Lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định 

 Căn cứ Kế hoạch của BTV Hội ND tỉnh về tổ chức Lễ kỷ niệm đã ban hành 

(xây dựng chương trình,phóng sự, thành phần đại biểu….) để triển khai thực hiện. 

 3.3 Cấp bổ sung vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân: Việc sử dụng Qũy hỗ trợ 

nông dân tỉnh thời gian qua mang lại hiệu quả tích cực, giúp nông dân phát triển 

kinh tế, thoát nghèo; Hội Nông dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo việc thực hiện 

sử dụng Quỹ thời gian qua gửi Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem 

xét để bố trí kinh phí năm cho Hội Nông dân đảm bảo hoạt động theo quy định. 

3.4 Về xây dựng các mô hình: Thực hiện Nghị quyết 04/NQ- TU ngày 20/4/ 

2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 

2020, định hướng đến năm 2025; Hội Nông dân  tỉnh  xây dựng các mô hình sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ khép kín theo chuỗi giá trị sản phẩm thực hiện 

+ Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh   

+ Thời gian thực hiện dự án: 15 tháng (bắt đầu từ tháng 6/2020) 

+ Mô hình: nuôi cá chình trong bể bằng công nghệ cao. 

+ Kinh phí thực hiện: Tổng 1.400 triệu đồng, trong đó ( 900 triệu đồng UBND 

tỉnh đồng ý trích từ nguồn kinh phí các doanh nghiệp hỗ trợ phục vụ tái cơ cấu 

sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, tạo việc làm và phát triển 

bến vững tỉnh; còn lại đối ứng 500 triệu đồng huy động từ các nguồn đóng góp) 

+ Hội Nông dân tỉnh xây dựng dự án, lập dự toán thực hiện mô hình gửi Sở 

Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Tiếp tục  sửa chữa, cải tạo trụ sở Cơ quan Hội Nông dân tỉnh  theo Quyết định 

số: 3679 -  QĐ/UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh, đồng thời làm quầy ”Giới 

thiệu sản phẩm và trưng bày nông sản”của hội viên, nông dân  

   Sửa chữa, cải tạo  lại toàn bộ Nhà xe Ôtô cơ quan (diện tích 56m2) để làm quầy 

giới thiệu sản phẩm và trưng bày hàng nông sản. 

5. Thực hiện Kế hoạch số: 12/KH- TĐKT, ngày 12/5/2020 của Hội đồng TĐ-KT 

tỉnh về phân bổ đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 -

2025.  

Căn cứ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu, BTV tỉnh Hội thống nhất chọn 01 

tập thể, 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua giai 
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đoạn 2015 – 2019 và  tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng gửi 

Ban TĐ- KT tỉnh, trước ngày 30/6/2020. 

6. Thực hiện Văn bản số:  2101- CV/TU, ngày 21/5/2020 của Tỉnh ủy về báo cáo 

về tầm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung ở 

địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Căn cứ vào thành tích của Cán bộ, công chức cơ quan Hội ND tỉnh trong những 

năm qua; xem xét các tiêu chuẩn quy định của Bộ Chính trị, BTV tỉnh Hội thống nhất 

giới thiệu: Đ/c Trần Văn Bến, TUV, UVBCH TW Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông 

dân tỉnh là cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung; dám đột phá đem lại hiệu quả cho công tác Hội và phong trào 

nông dân trong toàn tỉnh từ năm 2018 đến nay. 

7. Thực hiện Thông báo số: 648 - TB/TU, ngày 05/8/2019 của BTV Tỉnh ủy về 

sắp xếp tổ chức Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh; Quyết định số: 1476-

QĐ/TU, ngày 29/8/2019 của BTV Tỉnh ủy về thành lập Trung tâm Hỗ trợ nông dân 

tỉnh.  

-  Kể từ ngày 01/6/2020 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh được đổi 

tên thành Trung tâm  Hỗ trợ nông dân tỉnh; Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, 

có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo 

quy định của pháp luật. 

- Thống nhất sáp nhập chức năng dạy nghề của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ 

nông dân tỉnh vào Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị. 

- Chuyển  01 viên chức biên chế  phụ trách công tác dạy nghề của Trung tâm sang 

Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị, sau khi Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị có 

quyết định thành lập.    

      8. Dự thảo các Nghị quyết của BCH Hội Nông dân tỉnh, NK2018- 2023. 

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

 + Nghị quyết “Đẩy mạnh  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”, 

       BTV tỉnh Hội thống nhất các Nghị quyết nêu trên và trình tại Hội nghị (lần thứ 

7) BCH Hội Nông dân tỉnh mở rộng để bàn và quyết định. 

III. Họp Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh(lần thứ 20)  

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

 1. Tổ chức Hội nghị (lần thứ 7) BCH Hội Nông dân tỉnh mở rộng (thời gian dự 

kiến: cuối tháng 6 năm 2020). 

- Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020; triển 

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

- Triển khai Kế hoạch rà soát và bổ sung Quy hoạch nhân sự  BCH, BTV, Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  nhiệm kỳ 2018- 2023 và thực hiện công tác quy 
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hoạch nhiệm kỳ 2023- 2028. 

- Triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo số: 46/TB- UBND, ngày 

20/4/2020 của UBND tỉnh về Kết luận của phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà 

Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh. 

- Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59 - CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ 

Chính trị về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân 

Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết  04 - NQ/HNDTW, ngày 29/7/2011 của 

Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 

2011- 2020. 

2. Một số hoạt động khác, 

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

Thường vụ ngày 26/5/2020, Văn phòng thông báo các Ban, Trung tâm HTND tỉnh và 

Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./. 

      Nơi nhận:                                   

- Các Ủy viên BCH  tỉnh Hội ; 

- Các Ban, VP, Tr.Tâm HTND tỉnh ; 

- Hội ND các huyện, thị xã, thành phố ; 

- Lưu VP.                                               

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

                   Trần Quang Chiến  
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