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   HÔỊ NÔNG DÂN VIÊṬ NAM 

BCH HÔỊ ND TỈNH QUẢNG TRI ̣ 

                         * 

                Số: 83 - TB/HNDT 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

                  

       Quảng Trị, ngày  7  tháng 9 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 3/9/2020 

 

Ngày 03/9/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá 

tình hình thực hiện tháng 08, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020.Tham dự cuộc họp 

có 8/8 Đ/c ủy viên Ban Thường vụ. Sau khi quán triệt, triển khai công vi ệc và 

nghe báo cáo, phát biểu của các ủy viên BTV tỉnh Hội dự họp; Đ/c Trần Văn Bến, 

TUV, UVBCH 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 08 năm 2020  

Thống nhất các nội dụng trong Báo cáo số 161- BC/HNDT,ngày 19/8/2020 của 

BTV tỉnh Hội về công tác Hội và phong trào nông dân tháng 8 triển khai, nhiệm vụ 

tháng 9 năm 2020 do Văn phòng tổng hợp, song cần bổ sung nội dung:  

      - Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dicḥ bệnh Covid- 19 trong tình hình 

mới theo sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; phối hợp với Chính quyền, 

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, đến nay có 11.200 người tình 

nguyện trong 4.123 Tổ tự nguyện “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid -19 

tại cộng đồng”; tuyên truyền vận động hội viên, nông dân cài đặt ứng dụng buezone, 

thực hiện việc khai báo y tế. 

      - Triển khai hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các đợt thi đua cao 

điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp 

tỉnh, lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với chào mừng kỷ niệm 

75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (2/9).  

      - Hoàn thiện hồ sơ và đề nghị TW Hội NDVN xét tặng kỷ niệm chương “Vì giai 

cấp Nông dân Việt Nam” năm 2020 cho 93 Đ/c cán bộ Hội và cán bộ ngoài hệ thống 

Hội; hồ sơ cho 01 cơ sở Hội, 05 cán bộ Hội, hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc trong 

công tác Hội và phong trào nông dân dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt 

Nam lần thứ V. 

 

II. Triển khai nhiêṃ vu ̣troṇg tâm tháng 9 năm 2020 
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1. Công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19: Mặc dù sau hơn 14 ngày tỉnh 

Quảng Trị không có thêm các trường hợp mắc mới dịch bệnh Covid- 19 nhưng các 

cấp Hội không được chủ quan, tiếp tục quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-

19; đồng thời thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của BTV tỉnh Hội tại Chương trình số 

06- CTr/HNDT, ngày 18/8/2020 về công tác trọng tâm từ tháng 9-12/2020. 

2. Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, 

các công trình, phần việc, hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

gắn với chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (2/9) và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025, 

Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V. 

3. Các cấp Hội triển khai, thực hiện các nội dung tại Thông báo môṭ số hoaṭ 

đôṇg troṇg tâm năm 2021 của BTV tỉnh Hội. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930- 2020). 

 Phối hợp với các ngành, các Đơn vị tổ chức chương trình“Vui cùng nhà nông” 

năm 2020 

       5. Về công tác tổ chức - cán bộ:  

       - Thống nhất chuyển Ban Điều hành Qũy Hỗ trợ nông dân tỉnh đến làm việc tại 

trụ sở Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh;  

       - Phân công Đồng chí Lê Văn Mẫn, UVTV, Trưởng ban Kinh tế- Xã Hội, Hội 

Nông dân tỉnh kiêm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh; 

       - Điều động Đồng chí Hoàng Kim Thỉnh, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh đến 

công tác tại Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, 

6. Một số nội dung quan tâm chỉ đạo: 

      - Phối hợp với Sở NN& PTNT, Sở TN& MT tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện 

Luật Đất đại năm 2013 về nội dung quản lý, sử dụng đất trồng cây hàng năm tại 

UBND 6 xã, phường và UBND huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh và Thành phố Đông Hà. 

     - Tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, chương trình 

giảm nghèo năm 2020 tại Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và các cơ sở Hội, tổ 

TK & VV ngân hàng Chính sách – xã hội. 

- Phối hợp với TW Hội NDVN và các Sở, Ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn 

công tác giảm nghèo, ATVSLĐ, thực hiện QĐ 81, môi trường, đào tạo nghề, công tác 

giải quyết việc làm.... tổ chức thẩm định, giải ngân các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông 

dân, vốn Ngân hàng; kiểm tra, thu hồi các dự án đến hạn, quá hạn.  

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường 
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nông thôn đã được phê duyệt.         

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

Thường vụ ngày 03/9/2020, 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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