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THÔNG BÁO    
Kết luận Hội nghị  giao ban  

công tác Hội và phong trào nông dân quý II/2021 

    

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của BTV Hội Nông dân tỉnh; ngày 

10/6/2021, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý 

II, triển khai nhiệm vụ quý III/2021.Tham dự hội nghị có Chủ tịch (phó Chủ tịch) Hội 

Nông dân 9 huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, phó các ban, văn phòng, Trung tâm 

HTND tỉnh.  

Sau khi nghe ý kiến phát biểu khai mạc Hội nghị của Chủ tịch Hội Nông dân 

tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân cấp huyện báo cáo kết quả hoạt động công tác 

Hội và phong trào nông dân quý II, nhiệm vụ  trọng tâm quý III/2021 và một số kiến 

nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp; đồng chí Trần Văn Bến, TUV, 

UV BCH TW Hội NDVN- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  kết luận, như sau: 

I. Về đánh giá tình hình. 

Trong quý II, các cấp Hội đã chủ động, nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị đề ra. Nổi bật là tích cực  tuyên truyền, vận động cán bộ Hội và hội viên nông 

dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; tổ 

chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; phối hợp tổ chức nhiều hoạt 

động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm: 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4), 49 năm giải phóng Quảng Trị và Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 

10 tháng 3 âm lịch), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 60 năm Ngày 

thành lập Hội Nông dân Giải phóng (21/4). Chủ động, phối hợp triển khai thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, vận động cán bộ Hội và hội viên nông dân phòng chống Dịch 

Covid 19  trên địa bàn theo  chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, ngành Y Tế 

của Trung ương Hội, của Tỉnh; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trong và 

ngoài tỉnh do ảnh hưởng dịch bệnh; tập trung triển khai các Văn bản số 133- CV/TU, 

ngày 12/3/2021 của BTV tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận 61- 

KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 210- QĐ/TU, ngày 09/3/2021 

về thành lập Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị đến các cấp Hội và cán 

bộ, hội viên nông dân biết và thực hiện.  

* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các cấp Hội vẫn còn một số hạn 

chế, khó khăn cần được tập trung khắc phục, đó là: do ảnh hưởng kéo dài dịch bệnh 
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Covid-19 nên đời sống, việc làm, thu nhập của hội viên, nông dân rất nhiều khó khăn. 

Từ đó ảnh hưởng đến việc tham gia các hoạt động của Hội.  

II. Nhiệm vụ trọng tâm quý III/2021 

Trong quý III, ngoài những nhiệm vụ cụ thể của các Ban, Văn phòng, Trung tâm 

HTND tỉnh, Hội Nông dân cấp huyện tích cực phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ chủ 

yếu sau: 

1. Các cấp Hội tiếp tục vận động cán bộ Hội và hội viên nông dân tập trung thực 

hiện chủ đề năm 2021“ Trách nhiệm, kỷ cương, thu hút đầu tư, tạo đà tăng trưởng ” của tỉnh. 

Chủ động tập trung rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ, các nội dung cam kết với Ban thường vụ 

Hội Nông dân tỉnh, nội dung nào đạt thấp, làm chưa có hiệu quả, tìm ra nguyên nhân, từ 

đó đề ra các giải pháp thực hiện với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần 

thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông 

dân tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023 đề ra;    

2.  Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề 

năm 2021; Nghị quyết TW(khóa XII) gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội vững 

mạnh; cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động của BTV Hội ND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.  

3. Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, ngành Y tề, của 

tỉnh. Tổ chức kêu gọi, vận động, hướng dẫn cán bộ Hội và hội viên, nông dân; các hộ 

nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác...tích cực 

hưởng ứng thực hiện đợt cao điểm vận động, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 (tính từ ngày 02/6/2021 đến ngày 31/8/2021). 

- Quyên góp, ủng hộ kinh phí để mua trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng 

ngừa dịch bệnh và điều trị bệnh nhân; ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các khu 

cách ly và những người đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.  

- Vận động Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở và hội 

viên, nông dân trong toàn tỉnh tham gia ủng hộ và chuyển về Ban Thường trực Uỷ ban 

Mặt trận Việt Nam cùng cấp. 

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của BTV TW Hội NDVN về hỗ trợ nông dân tiêu thụ 

nông sản, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Nông dân một số tỉnh tiêu thụ 

một số hàng nông sản góp phần hỗ trợ người nông dân ổn định sản xuất và đời sống, 

giảm bớt khó khăn do dịch bệnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyên, vận động hội viên, nông dân khắc phục khó 

khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng, thu hoạch, chế biến....ổn định việc 

làm, thu nhập từng bước cải thiện đời sống  trong tình hình  đại dịch Covid- 19.   

4. Phối hợp 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 kỷ niệm 76 năm Cách 
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mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9 (1945- 2021), quan tâm chăm lo, giúp đỡ cho 

người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình 

thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh– Liệt sỹ 27/7 (1947- 2021); 

đặc biệt tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân 

Việt Nam 14/10(1930- 2021). 

5. Trước tình hình thiên tai, hạn hán, dịch bệnh tác động đến đời sống tinh thần và 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nông dân; các cấp Hội cần kịp thời triển khai 

các phương án nhằm tránh hạn, bảo đảm sản xuất vụ hè thu đạt kết quả tốt.  

6. Chủ động tổ chức  sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đấu năm, 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết 

Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018- 2023.  

7. Quan tâm công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, tập huấn 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội. Xét đề nghị TW Hội tặng kỷ niệm 

chương vì giai cấp nông dân cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn.  

8. Hội các cấp  phát huy vai trò trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia 

xây dựng Đảng và chính quyền. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả “phong trào 

nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 

nghèo bền vững; triển khai sâu rộng cuộc vận động ”toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động quỹ vì người nghèo và các hoạt động an 

sinh xã hội, gắn với phong trào”cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ 

lại phía sau” . 

Vậy, Văn phòng thông báo kết luận của chủ trì cuộc họp giao ban quý II/2021 đến 

các Ban, Trung tâm HTND, HND 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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