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THÔNG BÁO       

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

tại cuộc họp  Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019       

 

Ngày 01/10/2019, đồng chí Trần Văn Bến, TUV, UVBCH TW Hộ

ộ ủ trì  cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019. Tham dự 

có 7/8 UVBTV tỉnh Hội( vắng Đ/c Phan Văn Pháp có lý do). Sau khi nghe thông qua các 

nội dung và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp;  Đồng chí Chủ tịch Hộ   

chủ trì cuộc họp kết luận: 

 I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 

      Thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo số: 87 - BC/ 

HNDT ngày  20 / 9 /2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh về hoạt động công tác Hội và 

phong trào nông dân quý III/2019, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019. 

       II. Nhiệm vụ trong tháng 10 

       1. 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 Nông dân Việt Nam; 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 tỉnh;   

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

Hội Nông dân Việt Nam(14/10);   

     - 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, 

      2. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban 

chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông 

dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh;  

      - Về thành phần, thời gian, tài liệu học tập,  báo cáo viên và các nội dung khác… căn cứ 

Kế hoạch số 48 -  KH/ HNDT, ngày 16/ 9/ 2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh  để thực hiện;  



     - BTV Hội Nông dân tỉnh xây dựng  Chương trình hành động về thực hiện 03 Nghị 

quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khóa VII trình cho BCH Hội 

Nông dân tỉnh khóa XI bàn và quyết định, 

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

quý IVnăm 2019; 

    4. Về công tác Kiểm tra, giám sát :   

    - Các cấp Hội  căn cứ chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát  năm 2019 của 

Đơn vị tiến hành tổ chức  kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân cuối năm 2019; 

    - Thực hiện 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  

    + Ban Thường vụ Trung ương  Hội NDVN thành lập đoàn kiểm tra cụm thi đua số 2; 

    + Địa điểm kiểm tra : Làm việc trực tiếp với BTV  Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị và 01 

hoặc 02 cơ sở Hội;  

   + Thời gian kiểm tra: trước ngày 30/11/2019, 

    5.  BVT tỉnh Hội  ban hành  Chương trình trọng tâm năm 2020 và Kế hoạch tổ chức các 

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

14/10/2020) và triển khai đến cán bộ Hội, hội viên nông dân biết, thực hiện; 

   6. Thực hiện Thông báo số 52 /TB - UBND, ngày 24/ 4/ 2019 của UBND tỉnh về thông 

báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với BTV Hội ND 

tỉnh năm 2019,   

     - Tổ chức cuộc họp liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở  

Xây dựng, Sở Tài chính và Hội Nông dân tỉnh  khảo sát đánh giá hiện trạng trụ sở của 

Hội Nông dân để đề xuất UBND tỉnh phương án tối ưu (sửa chữa, xây mới, đấu giá lại 

trụ sở cũ…); 

     - Báo cáo tình hình thực trạng trụ sở cơ quan Hội Nông dân tỉnh, 

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

luận họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 31/ 7/ 2019 về sắp xếp tổ chức bộ máy Trung 

tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh:    

     - Chuyển giao bộ phận dạy nghề của Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh 

về Trường Cao đẳng nghề Quảng Trị, thành lập lại Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh; 

    - Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh 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. 

Từ năm 2025 trở đi, Trung tâm phải thực hiện tự chủ về chi thường xuyên theo quy định 

pháp luật và theo định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 

nếu không đảm bảo điều kiện để tự chủ về chi thường xuyên thì giải thể Trung tâm, chuyển 

chức năng hỗ trợ nông dân vào 01 Ban chuyên môn phù hợp của cơ quan Hội Nông dân 

tỉnh và chuyển giao trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị khác có liên quan;  



    - Về tổ chức bộ máy: từ nay đến năm 2025 là 03 biên chế (Lãnh đạo Trung tâm gồm có 

Giám đốc do phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiêm nhiệm, 01 phó Giám đốc và không bố 

trí các phòng chức năng trực thuộc),      

       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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