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BÁO CÁO 
Công tác Hội và phong trào nông dân tháng 4; 

phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019. 

--- 

I. Tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân 

 - Trong tháng, nông dân tập trung thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, chăm sóc 

cây trồng, vật nuôi; tích cực phòng, chống cháy nổ trong mùa khô; đồng thời tập 

trung chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất lúa vụ Hè Thu; nhìn chung cây trồng, 

vật nuôi phát triển tốt; giá các mặt hàng nông sản tháng tương đối ổn định. 

- Đối với ngư nghiệp: Thời tiết thuận lợi cho ngư dân đánh bắt hải sản, nhất 

là các thuyền làm nghề lặn, câu mực; tàu thuyền lớn đã vươn khơi xa, khai thác 

nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế; dịch vụ hậu cần, thu mua hải sản hoạt động 

tích cực. Sản lượng khai thác đạt cao, giá cả ổn định, đời sống ngư dân được cải 

thiện.  

- Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm của nông dân:  Hiện nay, trên địa bàn 

toàn tỉnh chưa xuất hiện các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm. Chính 

quyền, các ngành chức năng tích cực phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tích cực triển khai. 

 Nhìn chung, đời sống, vật chất, tinh thần của đại bộ phận nông dân và tình 

hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn tương đối ổn 

định, nông dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Mặt khác, 

hội viên, nông dân còn lo lắng giá vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá điện, 

nước tăng làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nông dân.    

II. Công tác Hội và phong trào nông dân 

1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

- Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Hội; gắn với các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 

26/3/2019); 84 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2019); 44 

năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4), ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 58 năm ngày thành lập Hội Nông dân 

Giải phóng miền Nam (21/4/1961 – 21/4/2019); tiếp tục tuyên truyền, quán triệt 

Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm 
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vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình tình trạng 

tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; 

tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa 

cháy trong mùa khô, phòng chống tội phạm; đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ 

bạc, cho vay lãi nặng, tín dụng đen, đòi nợ thuê; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019... Trong tháng, Hội Nông dân các 

cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến 348 cuộc/16.720 lượt cán bộ, hội viên, nông 

dân tham dự.   

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019: 

“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân 

dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua 

“Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; tham gia xây dựng, bảo vệ 

Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực hưởng ứng Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

biểu dương, giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 

 2. Công tác xây dựng Hội 

- Các cấp Hội tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao 

ước thi đua năm 2019. Tổ chức Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 4, nhiệm 

kỳ 2018 – 2023; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội 

Nông dân Việt Nam khóa VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh 

khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước 

thi đua năm 2019 giữa các huyện, thị, thành Hội.  

- Kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân và các nguồn vốn 

ngân hàng tại 02 xã: Tam Thanh, Long Hải và huyện Phú Quý. Kiểm tra công tác 

quản lý các nguồn vốn vay Ngân hàng quý I/2019 tại xã Thuận Hòa và huyện Hàm 

Thuận Bắc. 

- Các cấp Hội tổng kết 10 năm (2009-2019) thực hiện Kết luận số 62-

KL/TW của Bộ Chính Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương 

thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổng 

kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam".  

- Hội Nông dân huyện Bắc Bình phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện tổ chức tổ chức tập huấn bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 

2019 cho 160 cán bộ, chi, tổ Hội.  

- Ký kết giao ước thi đua Khối mặt trận và các đoàn thể tỉnh năm 2019.  

 - Trong tháng, phát triển mới 527 hội viên.  
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 * Công tác kiểm tra và tham gia hoà giải, giải quyết khiếu nại - tố cáo: 

Hội Nông dân huyện Hàm Tân phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 

cho nông dân được 25 lượt/178 hội viên, nông dân tham gia; Phối hợp các ngành 

chức năng hòa giải thành 28/56 vụ tranh chấp đất đai; mâu thuẩn nội bộ gia đình. 

  3. Công tác phối hợp  

- Các cấp Hội phối hợp với các ngành kỹ thuật tổ chức 32 lớp tập huấn, hội 

thảo, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 1.956 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về 

trồng, chăm sóc cây thanh long; kỹ thuật sản xuất an toàn và phòng trừ sâu bệnh 

trên cây trồng; kỹ thuật lắp đặt, sử dụng, vận hành, bảo quản hệ thống xử lý nước 

nhiễm phèn; kỹ thuật trồng tỏi, chăn nuôi vịt, trồng giống chuối già lùn Nam Mỹ... 

- Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng 

Đông tổ chức Hội thảo của nhóm Hợp tác 03/FIRST/2b2/RANGDONG/GRANT 

trong lĩnh vực cây thanh long; phối hợp Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm và 

thủy sản (Sở NN-PTNT) tổ chức 03 lớp tập huấn sản xuất, kinh doanh nông sản 

thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng cho cán bộ, hội viên, nông dân tại các xã 

Hồng Thái (Bắc Bình), xã Hàm Phú (Hàm Thuận Bắc), xã Tân Thành (Hàm Thuận 

Nam). 

- Tiếp tục phối hợp các Ngân hàng hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân phát triển 

sản xuất. Dư nợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội 723,574 tỷ đồng/683 

tổ/28.841 hộ vay (trong đó nợ quá hạn 4,417  tỷ đồng, chiếm  tỷ lệ 0,61%); Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dư nợ 2.139,057 tỷ đồng/1.108 tổ/30.225 

hộ vay (trong đó nợ xấu 3,046 tỷ đồng, chiếm  tỷ lệ 0,14%). 

- Trong tháng, thu hồi nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội 1,5 

tỷ đồng tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc; giải ngân 02 dự án/800 triệu 

đồng/23 hộ vay tại huyện Tuy Phong và thị xã La Gi.  

  4. Phong trào vận động nông dân tham xây dựng nông thôn mới. 

 Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát động thi đua đến cán bộ, hội viên nông 

dân tích cực tham gia những nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực bám sát vào các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia 

đóng góp 797,5 triệu đồng và 58 ngày công lao động, tu sửa, bảo dưỡng 13 km 

đường giao thông nông thôn nạo vét kênh mương nội đồng; bảo vệ môi trường; 

xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh “Sáng, sạch, đẹp”...  

5. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 27, 

Chỉ thị số 40, Chỉ thị  số 30 của Tỉnh ủy. 
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Các cấp Hội tiếp tục sinh hoạt quán triệt triển khai trong cán bộ, hội viên, 

nông dân chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy 

dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi 

Minh”. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị số 27-

CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

gắn với tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

 III. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019.  

1. Tiếp tục quán triệt về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Nghị quyết của Tỉnh 

uỷ, Nghị quyết của Hội đến cán bộ, hội viên, nông dân. 

 2. Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải 

phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4); 65 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ (07/5); 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5). 

3 Phối hợp Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm và thủy sản (Sở NN-

PTNT) tổ chức 05 lớp tập huấn sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn 

vì sức khỏe cộng đồng cho cán bộ, hội viên, nông dân tại các huyện, thị xã, thành 

phố: Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Phan Thiết, La Gi. 

4. Sơ kết 8 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Quỹ Hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011-2020.  

5. Tiếp tục thông báo triển khai chiêu sinh đào tạo nghề lao động nông thôn 

năm 2019.  

6. Thu hồi và thẩm định các dự án vốn Quỹ HTND tỉnh và Trung ương./. 

 

Nơi nhận:                                                      
 

- TW Hội; VP T88 TW Hội;      

- Văn phòng TU; 

- Ban Dân vận TU; 

- Vp UBND tỉnh;                                      

- UBMTTQ tỉnh;  

- Thường trực tỉnh Hội;                                                        

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành Hội           (gửi qua Email); 

- Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội;     

- Lưu: VT. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG   

 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Văn Phúc  

 

 


