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THÔNG BÁO 

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

 tại cuộc họ 8 năm 2019 

 

Ngày 04/9/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình 

hoạt động công tác Hội  tháng 8 và định hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Tham dự cuộc 

họp có 7/8 đồng chí, vắng Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, PCT thường trực Hội ND tỉnh có lý 

do. Sau khi quán triệ ệc và nghe báo cáo, phát biểu của các Đ/c UVTV 

dự họp, đồng chí Trần Văn Bến, Tỉnh ủy viên, UVBCH TW Hội Nông dân Việt Nam, 

Chủ tịch Hộ   chủ trì cuộc họp kết luận:  

 I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 

 - Vụ hè thu thời tiết nắng hạn kéo dài, cuối vụ áp thấp nhiệt đới mưa lớn kéo dài gây 

ngập lụt ; dịch tả lợn châu phi xảy ra trên diện rộng… ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông 

nghiệp; các cấp Hội tiếp tục vận động bà con nông dân tập trung chăm sóc và thu hoạch  vụ 

hè thu 2019 trước mùa mưa, bão; phối hợp với ngành chức năng vận động hướng dẫn 

hội viên, nông dân Phòng - Chống - Xử lý - Tiêu huỷ dịch tả lợn châu phi đúng quy 

định;   

- Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, kỷ niệm 74 năm 

Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tổ chức 

chương trình “Vui cùng nhà nông” năm 2019 tại các xã, thị trần trong toàn tỉnh;  

- Các cấp Hội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2019 và bầu bổ sung UVBCH, UVBTV, CT, PCT; Ủy viên UBKT Hội Nông 

dân các cấp nhiệm kỳ 2018– 2023 đúng theo quy định Điều lệ Hội NDVN; tổ chức 

giám sát về các chủ trương, chính sách sản xuất phát triển nông nghiệp; thực hiện Chỉ 

thị 59 của Bộ Chính trị Trung ương; Kết luận số 61-/KL/TW của Ban Bí thư, Quyết 

định số 673/QĐ-TTg cuả Thủ tướng Chính phủ.... tại đơn vị cấp xã, cấp huyện; 

      - Phối hợp với Trung tâm Môi trường, nông thôn TW Hội tổ chức truyền thông về 

kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường; các cấp Hội phối hợp các 

lớp đào tạo nghề, tập huấn  về kỹ thuật may công nghiệp, nuôi cá nước ngọt, nghề thợ 

xây dựng, nuôi rắn mối, nuôi thỏ...;  



       - Tổ chức gặp mặt truyền thống Hội ND 3 tỉnh Quảng Bình– Quảng Trị - Thừa 

Thiên Huế tại tỉnh Quảng Trị năm 2019; viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang 

Liệt sỹ Quốc gia đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường sơn và tổ chức giao 

lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân 3 

tỉnh; 

II. Nhiệm vụ trong tháng 9/2019 

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

2022 vào quý III, IV/2019; 

- Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu thi đua và ký cam kết giao ước thi đua năm 2019 ( tại 

Quyết định số 46- QĐ/HNDT, ngày25/ 02/2019 của BTV Hội ND tỉnh; bổ sung chỉ 

tiêu theo Quyết định số: 795- QĐ/HNDTW, ngày 26/7/2019 của BTV Hội Nông dân 

Việt Nam), trong đó tập trung đẩy mạnh các chỉ tiêu về phát triển hội viên, tăng trưởng 

Qũy HTND; Chi, tổ Hội nghề nghiệp… ;  

       - Các cấp Hội tổ chức Hội nghị “Đối thoại  Lãnh đạo các cấp và các Ban, ngành  với 

Cán bộ Hội và hội viên nông dân”  hoàn thành trước ngày 30/ 10/2019 ;  

      - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 theo quy định; 

      - Rà soát và thành lập mới Chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp theo kế hoạch số: 173 

KH/HNDT, ngày 19/8/2016 của BTV Hội ND tỉnh; 

       - Các cấp Hội rà soát, kiện toàn, bầu bổ sung ủy viên BCH , BTV, PCT, CT Hội 

ND nhiệm kỳ 2018-2023; củng cố công tác tổ chức, cán bộ Hội đối với các Chi hội sát 

nhập theo Thông tư số 14 của Bộ nội vụ. Tiếp tục lấy ý kiến quy hoạch nhân sự 

UVBCH, BTV và các chức danh chủ chốt các cấp Hội nhiệm kỳ 2023- 2028;  

       - Thực hiện Quyết định của BTV Tỉnh ủy đổi tên Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ 

nông dân tỉnh thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh  và tổ chức thực hiện theo Đề án 

sắp xếp lai bộ máy, đội ngũ cán bộ Trung tâm đến năm 2025; 

      - Thực hiện Thông báo số 15-TB/HNDT, ngày 25/02/2019 của BTV Hội ND tỉnh 

về phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH Hội ND tỉnh, NK 2018- 2023; tiến hành các 

thủ tục theo quy định để điều động, bổ nhiệm đồng chí  Hồ Thị Thu Hà, UVBCH, phó 

Trưởng phòng HTND Trung tâm DN & HTND tỉnh đền công tác tại Văn phòng Hội 

ND tỉnh và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội ND tỉnh;     

       - 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; 



      - Đôn đốc các cấp Hội vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ HTND theo chỉ 

tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra. Tiếp tục kiểm tra, thẩm định các mô hình phát 

triển kinh tế để cho vay vốn. Đôn đốc thu hồi nợ, lãi đến hạn và quá hạn qua các kênh 

do Hội quản lý và phối hợp các Ngân hàng thực hiện; 

- Hưởng ứng “ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng Nông thôn mới” và đô thị văn 

minh  Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp"; xây dựng mô hình vườn kinh tế mẫu, cải tạo vườn 

tạp. Tiếp tục duy trì các mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả; chỉ đạo cơ sở tổng 

hợp điều tra hộ SXKD giỏi các cấp, hộ nông dân vượt nghèo 2019; 

      - Tập trung  xây dựng mô hình sản phẩm nông thôn gắn với kinh tế tỉnh (2 cây, 6 con): 

Hồ tiêu sử dụng công nghệ sinh học ở xã Gio Phong (Gio Linh); cá chìn lồng ở xã Gio Bình 

(Gio Linh), hỗ trợ nhà tiêu hợp vệ sinh cho xã Triệu Nguyên(Đakrông)…;  

       - Xây dựng Kế hoạch  về tổ chức học tập, quán triệt và 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 trong sạch, vững mạnh triển khai đến các cấp Hội thực hiện;  

- Xây dựng 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; 

- Tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2025 giữa Hội Nông dân tỉnh 

với BCH bộ đội Biên phòng tỉnh;  

     - Tổ chức Hội nghị giao Ban các huyện, thị, thành Hội quý III, triển khai nhiệm vụ quý 

IV/ 2019; 

     - Tổ chức các hoạt động kỷ niện 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam  

(14/10/1930 - 14/10/2019): 

      +  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 NDVN; phát động thi đua trong các cấp Hội và hội 

viên nông dân bằng tổ chức các hoạt động, những công trình và việc làm thiết thực; 

     + Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh với Cán bộ Hội và hội viên nông dân;  

    +  Tổ chức gặp mặt  các cơ quan thông tấn báo chí, Đài PTTH về tuyên truyền kỷ 

niệm 89 năm và định hướng cho việc tuyên truyền chuỗi các hoạt động, kỷ niêm 90 

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

niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN; 

      + Phát hành Bản tin nông dân với chủ đề chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập 

Hội NDVN(14/10); 



     + Các cấp Hội tổ chức 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, 

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

phố; các Ban, Trung tâm, Văn phòng tỉnh Hội biết để triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Uỷ viên BTV Hội ND tỉnh;    

- Hội ND các huyện, thị, thành phố;  

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

- Lưu VP. 

T/L  BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Quang Chiến  
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