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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:   72 - TB/HNDT                                               Quảng Trị, ngày  03  tháng 8  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình  công tác của Đảng đoàn, Thường trực, 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 8 năm 2020. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh; Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thông báo chương trình công tác cụ thể của Đảng đoàn, 

Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 8 năm 2020 như sau:  

I. Một số công việc trọng tâm đã thực hiện trong tháng 7/2020. 

      1. Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, các công trình, mô hình tiêu biểu, phần việc, các phong trào thi đua chào mừng Đại 

hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII và Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông 

dân Việt Nam(14/10/1930- 14/10/2020) gắn với phối hợp, tham gia tổ chức các hoạt 

động tri ân, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương 

binh - Liệt sĩ 27/7(1947- 2020).  

      2. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông 

dân 6 tháng đầu năm; triển khai, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tổ chức Hội nghị 

biểu dương“Hội viên nông dân sản xuất– kinh doanh giỏi, cán bộ Hội xuất sắc” giai 

đoạn 2015- 2020. 

      3. Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 7, khóa 

IX, nhiệm kỳ 2018- 2023; tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân 

Việt Nam lần thứ 5, khóa VII. 

      4. Tham gia Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp tỉnh quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2020 

      5. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường cán bộ Hội, TW Hội NDVN tổ chức trao 

cấp giấy chứng nhận cho 70 cán bộ chủ chốt các cấp Hội, đã kết thúc lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác Hội, thời gian 01 tháng. 

      6. Tổ chức Kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Hội; công tác 

tài chính của Hội tại Hội ND các huyện, thành phố và cơ sở Hội. 
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     7. Hoàn thành việc 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 và quầy “Giới thiệu sản 

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

II. Chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020. 

      1. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dicḥ bệnh Covid- 19 theo sự chỉ đạo của 

Trung ương và của Tỉnh; đồng thời chỉ đạo các cấp Hội thực hiện các chương trình, kế 

hoạch công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 đề ra; phối hợp Mặt trận, các đoàn 

thể cùng cấp giám sát thực hiện việc chi trả hỗ trợ người dân bi ạ̉nh hưởng đại dicḥ Covid– 

19 theo Nghi ̣Quyết số 42/NQ- CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ.  

     2. Tập trung phối hợp nắm bắt tình hình trong hội viên nông dân, thực hiện tốt công tác định 

hướng dư luận xã hội đối với Đại hội Đảng bộ các cấp. 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) và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng 

Trị lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 

      3. Hoàn thiện và ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI, 

về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi Hội nông dân”, giai đoạn 2020 - 2025  

      4. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Hội nghị biểu dương“Hội viên nông dân sản xuất – kinh 

doanh giỏi, cán bộ Hội ND xuất sắc” giai đoạn 2015- 2020 gắn với trưng bày sản phẩm 

nông sản hàng hóa tiêu biểu của địa phương. 

      5. Phối hợp với các Ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức chương trình ”Vui cùng nhà 

nông” năm 2020.  

6. Hoàn thiện hồ sơ 01 cơ sở Hội và các cán bộ Hội, hội viên, nông dân tiêu biểu 

xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, tham dự Đại hội thi đua yêu nước 

Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và tuyên dương Chi hội trưởng xuất sắc năm 2020. 

7. 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;  

8. Phối hợp với TW Hội và các Sở, Ban, ngành trong tỉnh tổ chức các lớp tập huấn 

kiểm tra, giám sát tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, KH - KT, KH- CN, giảm nghèo, 

môi trường, dạy nghề.....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. 

9. Kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; chương trình giảm nghèo năm 

2020 tại Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ và 34 cơ sở Hội, 4 tổ TK & VV ngân 
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hàng CSXH. Thời gian: tháng 8- 9/2020 

     10. Họp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (lần thứ 22). 

     11. Tham gia các chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức  

        - Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 và Festival 

sản phẩm, vật tư nông nghiệp, thương mai toàn quốc năm 2020. 

       - Tham dự gặp mặt cán bộ Hội Nông dân giải phòng khu vực miền Trung– Tây 

Nguyên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 

14/10/2020). 

       Căn cứ chương trình công tác, đề nghị các Ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội 

dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của mình./. 

     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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