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   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCH  HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

                      * 

          Số:  53- TB/HNDT                              Quảng Trị, ngày 02  tháng 3  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình  công tác của Đảng đoàn, Thường trực, 

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh 

từ ngày 01/03/2020 – 31/03/2020. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực tỉnh Hội; Ban Thường vụ Hội 

Nông dân tỉnh thông báo chương trình công tác trọng tâm của Đảng đoàn, Thường 

trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh từ ngày 01/03 – 31/03/2020 như sau:  

I. Một số công việc trọng tâm đã thực hiện trong tháng 02/2020. 

1. Chỉ đạo  các cấp Hội tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 

lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020) tại 

các địa phương trong tỉnh; 

Tổ chức gắn biển 02 mô hình kinh tế hiệu quả do Hội Nông dân tỉnh xây dựng, 

chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại huyện 

Vĩnh Linh và huyện Cam Lộ; 

2. Ban hành và triển khai: Kế hoạch tuyên truyền các cấp Hội năm 2020, Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước 

Hội NDVN lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; 

Hướng dẫn về thực hiện sắp xếp tổ chức cơ sở Hội sau sáp nhập đơn vị hành 

chính cấp xã; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy năm 

2020; Kế hoạch vận động nguồn vốn Quỹ HTND; Kế hoạch phối hợp hoạt động 

tín dụng với các Ngân hàng....  

3. Chỉ đạo các cấp Hội vận động, tuyên truyền  thăm hỏi động viên con, em hội 

viên nông dân lên đường nhập ngũ đầu năm 2020; 

4. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội  triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Trung ương Hội, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, Hội ND tỉnh... về việc triển khai phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra ở địa phương đến cán bộ 

Hội và hội viên nông dân biết, thực hiện; 

5. Đảng đoàn– BTV Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành làm việc với Thường 

trực và các Ban thuộc  Huyện, thị, thành ủy về công tác cán bộ Chi, cơ sở Hội 

mới thành lập và các chính sách cán bộ sau khi thực hiện sáp nhập; cán bộ Hội 

tham gia nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và chỉ đạo Hội Nông dân tổ chức 
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các hoạt động hiệu quả thiết thực chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Hội NDVN; 

6. Làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Đơn vị về tổ chức 

chương trình“Vui cùng nhà nông” năm 2020;      

7. Tổ chức họp giao ban với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố  

nắm tình hình công tác Hội và phong trào nông dân, công tác nhân sự cán bộ 

chủ chốt Chi hội, cơ sở Hội mới thành lập và chính sách cán bộ sau khi sáp 

nhập; phụ cấp Chi hội trưởng chi Hội ND; thành lập UBKT cấp cơ sở Hội và 

tiếp tục tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2019 – 2022 sau sáp, nhập 

Thôn, bản theo Kế hoạch đề ra ; 

8. Họp Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh(lần thứ 18); 

9. Phối hợp với Công ty XKLĐ, Công ty máy nông nghiệp và các Ngân 

hàng  đẩy mạnh chương trình hỗ trợ nông dân như công tác xuất khẩu lao động, 

chuyển giao máy nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

10.Tiếp tục kiểm tra, thẩm định các mô hình, dự án kinh tế phát triển  cho 

nông dân vay vốn. Đôn đốc thu hồi nợ, lãi đến hạn và quá hạn qua các kênh do 

Hội quản lý; 

11. Xây dựng vị trí việc làm của Trung tâm HTND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy 

phê duyệt; 

II. Chương trình công tác tháng 03/2020 

        1. Vận động nông dân chăm sóc lúa vụ Đông Xuân 2019- 2020. Chủ động 

gieo trồng, chăm sóc rau màu các loại. Xử lý triệt để, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ 

thuật đối với lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi; tiêm phòng  vụ xuân 2020 cho 

đàn gia súc, gia cầm đúng kế hoạch và theo hướng dẫn của cơ quan Thú y;  

        - Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội  tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 gây ra đến Hội các cấp và hội viên 

nông dân trong tỉnh biết và thực hiện; 

2. Tổ chức tuyên truyền và các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; 

3. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh làm việc với  Thường trực UBND tỉnh và Sở, 

ngành cấp tỉnh liên quan về Báo cáo kết quả  thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa 

UBND tỉnh với Hội ND tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020;  

4. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ- TTg 

Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp 

với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của nông dân”  
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5. Chỉ đạo các cơ sở Hội mới thành lập kiện toàn củng cố BCH, BTV và các 

Chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội ND xã; tiếp tục đề nghị các cấp, các ngành về 

phụ cấp Chi hội trưởng Chi hội ND; thành lập UBKT cấp cơ sở; tiếp tục tổ chức 

Hội nghị Chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2019–2022 theo đúng Quy đinh và Hướng 

dẫn Điều lệ Hội NDVN ; 

6. Phối hợp với Ban, ngành và tiếp tục tuyên truyền, vận động sản xuất, 

kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017- 

2020, phối hợp với các huyện,thị, thành Hội rà soát hộ sản xuất kinh doanh giỏi 

cấp tỉnh và cấp Trung ương;  

7. Triển khai Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020 nội dung thực 

hiện Luật Đất đai năm 2013 với quản lý, sử dụng đất trồng cây hàng năm (đất 

nông nghiệp); 

8. Xây dựng các dự án, mô hình vay các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, 

vốn Ngân hàng; tổ chức thẩm định, giải ngân các nguồn vốn; kiểm tra, thu hồi 

các dự án đến hạn, quá hạn, 

II. Lịch hoạt động cụ thể từ ngày 02/03 - 31/03/2020 như sau. 

1. Đồng chí  Bí thư  Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí 

phó Chủ tịch, ủy viên BTV tỉnh Hội  làm việc với Thường trực và các Ban thuộc  

Huyện ủy Vĩnh Linh, Hướng Hóa tại Huyện ủy; 

Thời gian: Từ ngày 02- 03/3/2020; 

2. Đồng chí Thủ trưởng Cơ quan; Đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ quan 

chủ trì  Hội nghị Cán bộ, Công chức Cơ quan Hội Nông dân tỉnh tại phòng họp 

Cơ quan; 

Thời gian: Từ ngày 5/3/2020; 

3. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban các 

huyện, thị, thành Hội quý I/2020 tại phòng họp Cơ quan; 

Nội dụng: Kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân quý I, 

triển khai, nhiệm vụ quý II/2020; 

Thời gian: Từ ngày 15- 20/3/2020; 

4.  Đồng chí Giám đốc Trung tâm HTND tỉnh chủ trì Hội nghị Viên chức 

Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh tại Trung tâm HTND tỉnh; 

Thời gian: Từ ngày 10- 13/3/2020; 

5. Đồng chí phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh, thành viên BCĐ 

phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai các 

giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đến Hội các cấp và hội viên nông 

dân trong tỉnh biết và thực hiện;    
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Thời gian: Từ ngày 02- 15/3/2020; 

6. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh làm việc với  Thường trực UBND tỉnh và Sở, 

ngành cấp tỉnh liên quan;    

Thời gian: Từ ngày 25- 30/3/2020; 

7. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh  tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối 

hợp năm 2020 với các đơn vị: Sở NN & PTNT,  Sở LĐTB & XH, Sở Công Thương,  

Sở Khoa học & Công nghệ,  Sở Văn hóa & Thể thao du lịch, Bảo hiểm – Xã hội 

tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh...; 

Thời gian: Từ ngày 20- 31/3/2020; 

8. Ban chỉ đạo QĐ81 cấp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết 

định số 81/2014/QĐ- TTg Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, 

Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” ;  

Thời gian: Từ ngày 30- 31/3/2020; 

9. Đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh chủ trì họp Ban thường vụ Hội Nông dân 

tỉnh(lần thứ 19) tại phòng họp cơ quan ; 

Thời gian: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2020 

      10.Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đi cơ sở. 

Thời gian: Từ ngày 02 - 31/3/2020 

       Văn phòng Hội ND tỉnh xin trân trọng thông báo để các đồng chí biết./. 

 

  Nơi nhâṇ:  

- BTV TW Hội NDVN(B.cáo);                                       

- BTV Tỉnh ủy(B.cáo); 

- Uỷ viên BCH Hội ND tỉnh;                                      

- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

- T/trực và các Ban,VP, Trung tâm HTND tỉnh; 

- Lưu VP.                                                                        

T/L BAN THƯỜNG VỤ  

 CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

Trần Quang Chiến                                        
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