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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và quý I/2014 

------

Ngày 8/5/2014, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi
làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ
trong năm 2013 và quý I/2014. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các
ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, tập thể Ban Thường vụ Hội Nông dân
tỉnh và Trưởng các phòng, ban trực thuộc. Sau khi nghe Ban Thường vụ Hội
Nông dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó
Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận:

1. Trong năm 2013 và quý I/2014; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã
có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt
Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tranh thủ sự
quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ của chính quyền để triển khai thực hiện nhiệm vụ
đạt kết quả như Báo cáo số 159-BC/HNDT, ngày 05/5/2014 của Ban Thường vụ
Hội Nông dân tỉnh đã nêu. Các phong trào và hoạt động của Hội Nông dân các
cấp đã kịp thời cổ vũ, động viên, khuyến khích hội viên, nông dân tích cực tham
gia các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp
phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho nông dân; nông dân phấn khởi, tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của tỉnh nhà.

- Tuy nhiên, trên thực tế, sản xuất nông nghiệp và đời sống ở của nông
dân ở nông thôn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo trong nông dân so với số
hộ nghèo chung toàn tỉnh còn khá cao; hoạt động của một số tổ chức Hội ở cơ
sở còn hình thức, vai trò của tổ chức Hội và cán bộ Hội trong việc tham mưu
cho cấp ủy,  chính quyền giải  quyết  những vấn đề nổi  cộm,  bức xúc ở địa
phương liên quan đến lợi ích của cộng đồng và lợi ích của nông dân có nơi, có
việc còn hạn chế.

2. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cần
quan tâm một số vấn đề sau:

2.1- Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh
doanh giỏi”, có nhiều chương trình hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất, góp
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phần giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Quan tâm hỗ trợ nông dân xây
dựng, phát triển các mô hình làm kinh tế nông nghiệp có hiệu quả và nhân rộng
những mô hình này.

Chú ý phát huy hơn nữa các hình thức hỗ trợ lẫn nhau trong hội viên nông
dân (về ngày công, về vốn, về khoa học kỹ thuật) để phát triển sản xuất bền vững
hơn; quan tâm giải quyết tình hình vay nặng lãi, bán “non” sản phẩm trong nông
dân; phấn đấu giảm hộ nghèo, cận nghèo trong hội viên nông dân.

2.2- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào
thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua làm
thủy lợi nhỏ và phong trào thi đua giữa các khu phố, thôn (bản) theo tinh thần chỉ
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.3- Qua các phong trào hành động cách mạng, chú ý xây dựng lực lượng
cốt cán chính trị trong Hội Nông dân và bồi dưỡng hội viên nông dân ưu tú để
giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, xem đây là nguồn quan trọng để bổ sung
lực lượng cho tổ chức đảng ở cơ sở. Hiện nay, việc phát triển đảng viên và hội
viên nông dân còn rất ít; Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy
và Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng chuyên đề đẩy mạnh công tác kết nạp đảng
viên trong hội viên hội nông dân của tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý
kiến chỉ đạo. 

2.4- Giao các ban và Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Thường
trực Tỉnh ủy cho ý kiến giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ
Hội Nông dân tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Ban Thường vụ Hội Nông dân biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;    
- Các ban của Tỉnh ủy; 
- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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