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CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác tháng 12 năm 2019 

---- 

 

1. Nhiệm vụ trọng tâm: 

- Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng vận động cán bộ, hội viên, nông 

dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, 

chăm sóc cây trồng vụ mùa; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ mùa khô.  

- Xét danh hiệu thi đua và khen thưởng CBCC,VC; chấm điểm, xét danh 

hiệu thi đua và xét khen thưởng các huyện, thị, thành Hội năm 2019.  

 - Chỉ đạo các cấp Hội tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 

2019; ký kết giao ước thi đua năm 2020.  

- Tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại Chi bộ, 

đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.  

 - Tổng kết kết quả thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. 

2. Chương trình công tác cụ thể: 
 

 

Thời gian Nội dung thực hiện 
Phân công 

thực hiện 

Thứ hai,   

Ngày 02 

- Dự Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước 

Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với hội chợ nông sản 

sạch tại tỉnh Lâm Đồng.  

- Đ/c Phú Hoàng, 

Bằng.  

Thứ ba,   

Ngày 03 

- Cả ngày: Kiểm tra, thẩm định vốn Quỹ hỗ trợ nông dân 

tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.  

- Buổi sáng: Dự họp về nội dung giám sát, phản biện xã 

hội và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 

- BĐH Quỹ. 

 

- Đ/c Thảo. 

Thứ tư,  

Ngày 04 

- Buổi chiều: Họp Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh cho ý 

kiến về công tác cán bộ.   

- Thành viên 

Đảng đoàn. 

Thứ năm,  

Ngày 05 

- Cả ngày: Dự lễ bàn giao công trình hoạt động chung 

của Khối thi đua 7 tại xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh.  

- Buổi sáng: Dự họp Sở Tài nguyên – Môi trường.  

- Đ/c Phú Hoàng, 

T. Hoàng.  

- Đ/c Thảo.  
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Thứ sáu, 

Ngày 06 

- Buổi sáng: Họp UBKT Hội Nông dân tỉnh. 

- Buổi chiều: Dự Hội nghị nghe thông tin thời sự quý 

IV/2019 do Tỉnh ủy tổ chức. 

- Thành viên. 

- Ban Thường vụ. 

Ngày 08-10 - Dự tập huấn Hội thẩm nhân dân tại tỉnh Ninh Thuận  - Đ/c Nhân. 

Ngày 09-10 
- Dự Hội nghị Thủ trướng Chính phủ đối thoại với nông 

dân, tại thành phố Cần Thơ.  
- Đ/c Phú Hoàng. 

Thứ ba, 

Ngày 10 

- Buổi sáng: Dự Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo 

đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
- Đ/c Thạch.  

Ngày 11-12 
- Dự Hội nghị giao ban cụm thi đua 6 tại tỉnh Bình 

Dương.  

- Đ/c Phú Hoàng, 

Phúc.  

Thứ năm, 

Ngày 12 

-  Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm đánh giá kết 

quả triển khai thực hiện tiêu chí 13 của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

- Đ/c Thạch.  

Thứ sáu,  

Ngày 13 

- Cả ngày: Dự Hội nghị ra mắt mô hình “nông dân tham 

gia quản lý, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình 

và cộng đồng” tại xã Tân Hải, thị xã La Gi.   

- Đ/c Thạch, Ban 

KT-XH.  

Thứ hai,   

Ngày 16 
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.  - CBCC,VC  

Ngày 17-19 - Dự kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).  - Đ/c Phú Hoàng.  

Thứ tư,  

Ngày 18 

- Cả ngày: Kiểm tra, kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân quý 

IV/2019 tại xã Phan Hòa và thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc 

Bình. 

- Ban Kiểm soát. 

Thứ năm,  

Ngày 19 

- Buổi sáng: Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 

2019.  

- Tập thể Thường 

trực, Ban XDH. 

Thứ sáu,  

Ngày 20 

- Buổi chiều: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ 

quan Hội Nông dân tỉnh.  
- Thành viên. 

Thứ hai,   

Ngày 23 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Hội Nông dân tỉnh. 

 

- Buổi chiều: Họp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

- Tập thể Thường 

trực, đ/c Phúc.  

- Ban Thường vụ.  

Thứ ba,  

Ngày 24 

- Buổi sáng: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội 

Nông dân tỉnh. 

- Buổi chiều: Họp giao ban cấp ủy cơ sở quý IV/2019: 

- Thành viên. 

 

- Đ/c Phú Hoàng.  

Thứ tư,  

Ngày 25 

- Buổi chiều:  

+ Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2019 và 

 

- Đ/c Phú Hoàng. 
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triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

+ Dự Hội nghị giao ban khối Dân vận - Mặt trận quý 

IV/2019. 

 

- Đ/c Hòa. 

Thứ năm,  

Ngày 26 

-  Buổi sáng: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo 

quản lý năm 2019. 

 

 

- Buổi chiều: Họp Chi bộ, cơ quan, công đoàn định kỳ 

tháng 12/2019. 

- Thành viên 

Đảng đoàn, 

Trưởng, phó Ban, 

VP, Trung tâm 

- Đảng viên.  

 

Thứ sáu,  

Ngày 27 

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. 

- Buổi chiều: Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực Phong trào 

thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả, Hội nhập quốc tế”.  

- Đ/c Thạch 

 

- Đ/c Phú Hoàng. 

Thứ hai,   

Ngày 30 

- Cả ngày: Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh 

giá chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2019.  

- Đảng viên. 

Thứ ba,  

Ngày 31 

- Buổi sáng: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 

2019. 

- Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết cuộc vận động “Tiếp 

bước cho em đến trường” năm 2019. 

- CBCC,VC 

 

- Đ/c Hòa.  

Thứ tư 

01/01/2020 
Nghỉ tết Dương lịch 

 

 

          Nơi nhận: 
 

- TW Hội; VP T88; 

- VPTU, Ban DVTU; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Thường trực tỉnh Hội; 

- Các Ban, Trung tâm tỉnh Hội; 

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

- Lưu: VT. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
(Đã ký, đóng dấu) 

 
 

Nguyễn Văn Phúc 

 

 

 


