
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HND TỈNH BÌNH THUẬN 

* 
Số     14    -CTr/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Bình Thuận, ngày  03   tháng  9   năm 2019 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 09 năm 2019 

--- 
 

1. Nhiệm vụ trọng tâm: 

- Phối hợp tuyên truyền sinh hoạt kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019). Tiếp tục triển khai “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. 

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

dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống lũ lụt; phòng, chống dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi.  

 - Thực hiện công tác giám sát, phản biện năm 2019 và triển kiểm tra, kiểm 

soát việc, quản lý, điều hành các nguồn vốn vay.  

2. Chương trình công tác cụ thể:  

Thời gian Nội dung thực hiện 
Phân công 

thực hiện 

Thứ hai,  

ngày 02 
Nghĩ lễ Quốc khánh 2/9 - CBCC,VC 

Thứ ba 

Ngày 03 

- Buổi sáng: Dự họp Ban Kinh tế ngân sách – HĐND 

tỉnh.  
- Đ/c Phú Hoàng.  

Thứ  tư,  

Ngày 04 

- Cả ngày: Tư vấn thành lập các mô hình kinh tế, hợp 

tác xã và đầu tư năng lượng điện tại mặt trời xã Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình. 

- Buổi chiều: Dự hội nghị Tổng kết Cuộc thi “Tìm 

hiểu về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 

22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính 

sách xã hội”.   

- Đ/c Phú Hoàng, 

Bằng.  

 

- Đ/c Hòa. 

Thứ  năm,  

Ngày 05 

- Buổi sáng: Dự họp Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Buổi chiều: Họp Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh 

- Đ/c Thảo 
 

- Đ/c Thảo, 

UVUBKT. 

Ngày 05-08 
- Dự tập huấn và tọa đàm về hoạt động Quỹ Hỗ trợ 

nông dân tại Tp. Cần Thơ.  

- Đ/c Phú Hoàng, 

T. Hoàng, H. 

Anh.  
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Thứ sáu, 

Ngày 06 

- Cả ngày: Tập huấn tuyên truyền công tác phòng, 

chống tội phạm tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong. 

- Buổi sáng:  

+ Dự Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Tuổi trẻ 

Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”.  

+ Làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở KH-

ĐT thẩm định, đánh giá tình trạng hư hỏng khối nhà 

làm việc cơ quan Hội Nông dân tỉnh.   

- Buổi chiều:  

+ Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ 

thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

tín dụng chính sách xã hội. 

- Ban KT-XH, 

VP. 

 

- Đ/c Thảo . 

 

- Đ/c Hòa, Phúc. 

 

 

 

- Đ/c Hòa. 

 

Thứ hai, 

Ngày 09 

- Cả ngày: Phối hợp Trung ương Hội tổ chức tập huấn 

về nâng cao nhận thức ứng dụng KH-CN trong sản 

xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị cho hội 

viên, nông dân tại huyện Hàm Thuận Bắc.  

- Ban KT- XH, 

VP. 

Thứ ba, 

Ngày 10 

- Cả ngày:  

+ Thu thập thông tin phục vụ công tác giám sát Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thị xã La Gi. 
  

+ Phối hợp Trung ương Hội tổ chức tập huấn về nâng 

cao nhận thức ứng dụng KH-CN trong sản xuất và 

kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị cho hội viên, 

nông dân tại huyện Bắc Bình.  

 

- Thường trực, 

Ban KT-XH, 

XDH. 

- Ban KT- XH, 

VP. 

Thứ  tư,  

Ngày 11 

- Cả ngày: Thu thập thông tin phục vụ công tác giám 

sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại huyện 

Hàm Tân. 

- Buổi sáng: 

+ Dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh (khóa X). 

+ Dự tập huấn nghiệp vụ về hoạt động bình đẳng giới 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì 

sự tiến bộ của phụ nữ.  

- Thường trực, 

Ban KT-XH, 

XDH. 
 

- Đ/c Phú Hoàng. 
 

- Đ/c Thảo.  

Thứ năm, 

Ngày 12 

 

- Cả ngày: Thu thập thông tin phục vụ công tác giám 

sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tp. 

Phan Thiết.  

- Buổi chiều: Họp Ban Chỉ đạo thảo luận, bỏ phiếu xét 

công nhận các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 

 

- Thường trực, 

Ban KT-XH, 

XDH. 

- Đ/c Phú Hoàng.  
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2019. 

- Buổi chiều: Họp Ban Tổ chức Hội chợ triển lãm 

Nông nghiệp – Thương mại tại tỉnh Bình Thuận.   

 

- Ban Thường vụ, 

thành viên, Ban 

KT-XH. 

Thứ sáu, 

Ngày 13 

- Cả ngày:  

+ Thu thập thông tin phục vụ công tác giám sát Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại huyện Tuy 

Phong. 

+ Tập huấn tuyên truyền công tác phòng, chống tội 

phạm tại xã Phan Điền, huyện Bắc Bình. 

 

 

- Thường trực, 

Ban KT-XH, 

XDH. 

 - Ban KT-XH, 

VP. 

Thứ hai, 

Ngày 16 

- Cả ngày: Kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân nguồn 

vốn Quỹ Hỗ nông dân Trung ương tại xã Mương Mán 

và Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.  

 - Buổi chiều: Dự họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu 

các dân tộc thiểu số lần 3.  

- Ban Điều hành 

Quỹ. 

 

- Đ/c Phú Hoàng. 

 

Thứ ba, 

Ngày 17 

- Buổi sáng: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ 

chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Buổi chiều:  

+ Dự họp rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ 

tỉnh năm 2019. 

+ Dự họp giao ban trực tuyến tiến độ triển khai công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án 

Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. 

- Đ/c Phú Hoàng. 

 

 
 

 

 

- Đ/c Phú Hoàng. 

 

- Đ/c Thảo.  

Thứ  tư,  

Ngày 18 

- Buổi sáng: Giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn theo Kế hoạch số 43-KH/HNDT. 

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

- Đoàn giám sát. 
 

- Thường trực, 

đ/c Phúc. 

Ngày 

18,19,23 

 

- Cùng Tổ kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra Quy chế dân chủ 

cơ sở tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cục Thống kê tỉnh, 

Sở Y tế, xã Bình Thạnh và Đồn Biên phòng Liên 

hương (Tuy Phong). 

- Đ/c Phú Hoàng.  

Thứ sáu, 

Ngày 20 

- Cả ngày:  

+ Tập huấn tuyên truyền công tác phòng, chống tội 

phạm tại phường Tân An, thị xã La Gi. 

+ Kiểm tra, kiểm sát Quỹ Hỗ trợ nông dân quý 

 

- Ban KT-XH, 

VP. 

- Ban Kiểm soát 
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III/2019 tại huyện Tánh Linh.  Quỹ. 

Chủ nhật, 

Ngày 22 

- Cả ngày: Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình 

Thuận năm 2019. 
- Đ/c Phú Hoàng  

Ngày 

23,24,25 

- Phối hợp với Trung ương Hội tổ chức 06 lớp tập 

huấn truyền thông về công tác bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện Bắc Bình, 

Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, Tánh Linh, La Gi, Hàm 

Tân.  

- Ban KT-XH, 

VP. 

 

Thứ  tư,  

Ngày 25 

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

 

- Buổi chiều: Họp Ban Thường vụ, giao ban Thường 

trực, Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng, Trung tâm 

tháng 09/2019. 

- Thường trực, 

đ/c Phúc. 

- Thường trực, 

Trưởng, Phó các 

Ban, VP, T/Tr. 

Thứ năm, 

Ngày 26 

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

tháng 09/2019.  

- Đảng viên, 

CBCC, VC. 

Thứ sáu, 

Ngày 27 

- Cả ngày: Tập huấn tuyên truyền công tác phòng, 

chống tội phạm tại xã Đức Chính, huyện Đức Linh. 

- Buổi chiều: Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo 

tỉnh quý III/2019. 

- Ban KT-XH, 

VP. 

- Đ/c Phú Hoàng.  

Thứ hai, 

Ngày 30 
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.  - CBCC,VC. 

  
              

                    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  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


