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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 
 Số 476-TB/VPTU 

 
 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
Phan Thiết, ngày 19 tháng 5 năm 2015 

 

THÔNG BÁO  
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY  

tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 
về tình hình thực hiện nhiệm vụ quí I/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới và một số kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh 
------- 

 

Ngày 14/5/2015, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi 
làm việc với tập thể Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ quí I/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và một số 
kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí 
đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận: 

 I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2015 
Trong quý I/2015, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy giao đạt kết quả; nổi rõ là: 

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề có liên quan đến nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn đến với người nông dân. 

- Công tác xây dựng tổ chức Hội, nhất là cấp cơ sở tiếp tục được quan 
tâm, kiện toàn.  

- Nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, đặc biệt của 
Tỉnh hội ngày càng được đổi mới; triển khai thực hiện đạt kết quả các Chương 
trình, Đề án đã được xác định, tích cực chỉ đạo các cơ sở Hội tham gia phong 
trào xây dựng Nông thôn mới, nhất là phong trào “Chung sức, chung lòng xây 
dựg nông thôn mới”. Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” đạt kết quả. 

- Qua các phong trào hành động, Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy 
vai trò trong việc góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh ở địa phương, tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. 

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
một số hạn chế, khuyết điểm; đáng chú ý là: 
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- Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước trong tổ chức Hội nông dân vẫn có mặt còn hạn chế. 

- Hoạt động của tổ chức Hội nông dân ở cơ sở, nhất là ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều bất cập. 

- Vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nổi 
cộm, bức xúc ở địa phương liên quan đến quyền lợi của người nông dân có nơi, 
có việc còn hạn chế. 

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời 
gian tới 

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, nhất là về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của người nông dân, không để xảy ra khiếu kiện trong hội viên Hội nông dân. 
Chú ý tăng cường hơn nữa các chương trình hỗ trợ cho nông dân, tạo điều kiện 
thuận lợi để nông dân từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội các 
cấp, hướng mạnh hoạt động về cơ sở.  

- Tăng cường công tác nắm diễn biến tình hình, tư tưởng của nông dân để 
kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý. 

- Phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chức Hội ở cơ sở trong phong 
trào thi đua “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” cũng như các 
phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào 
thi đua ở các khu phố, thôn. 

III. Về một số kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh 
1- Về đề nghị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW 
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cứu tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng. 

2- Về đề nghị thành lập Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân: 
Đồng ý với phương án thành lập Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân; việc 

thành lập, huy động nguồn quỹ phải trên tinh thần tự nguyện, không gây ảnh 
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hưởng đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp; đồng thời, phải đảm 
bảo việc sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ.  

Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục trích 
ngân sách hỗ trợ Quỹ nông dân tỉnh. 

3- Về đề nghị giao chỉ tiêu dạy nghề cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ 
trợ nông dân: 

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính 
nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh cân đối, giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho Trung 
tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Trung 
tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cần có báo cáo kết quả cụ thể việc thực hiện 
để làm cơ sở giao chỉ tiêu đào tạo trong năm 2016 và các năm tiếp theo. 

4- Về đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà làm việc của Hội Nông 
dân tỉnh: 

Giao Thường trực Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và 
các sở, ngành liên quan khảo sát lại quy mô, diện tích sử dụng của Trung tâm 
Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân theo hướng mượn tạm một số phòng để bố trí nơi 
làm việc của Hội Nông dân tỉnh; trên cơ sở đó có phương án tổng thể báo cáo 
Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho ý kiến vào cuối tháng 5/2015. 

Căn cứ Thông báo này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và các sở, ban, 
ngành liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                        
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành liên quan;  
- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

   CHÁNH VĂN PHÒNG 
  

 
(đã ký, đóng dấu) 

 
 
 

Lê Tấn Lai 
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