
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM   
BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG           Thủ Dầu Một, ngày   15   tháng   01   năm 2015         

            *                             

                Số   105  - CTCT/HNDT 
  
 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015 
 
 Căn cứ các chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội phát động; Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bình Dương năm 
2015, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Chương trình công tác để thực hiện trong năm gồm những nội dung và thời gian 
như sau: 
 

 
Nội dung công tác 

 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

Tháng 1 

-  Đăng ký khen thưởng công tác Hội, phong trào Nông dân và 
các chuyên đề năm 2015 

Ban Tổ chức - VP, các ban, Trung tâm, 
huyện, thị, thành Hội 

 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết Tiểu đề án 3; Chỉ thị 
26; Ngày pháp luật cơ quan Hội; Xây dựng kế hoạch Chương 
trình phối hợp giữa HND tỉnh Bình Dương, UBMTTQ tỉnh, Sở 
NN – PTNT, Sở Công thương giám sát việc thực hiện pháp 
luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 
– 2020; Kế hoạch thực hiện Quyết định 218 theo hướng dẫn 
Trung ương. 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015; Kế hoạch 
cuộc thi viết nông dân tìm hiểu pháp luật lần II/2015 thực hiện 
Tiểu đề án 3 

Ban Kiểm tra - VP, Ban Điều hành 
TĐA, Sở Tư pháp 
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- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở, ban, ngành năm 
2015 (Thực hiện Chương trình phối hợp, Chương trình liên 
tịch giữa Hội với các sở, ban, ngành). 

Tất cả các ban, văn phòng, 
trung tâm 

- Các sở ngành liên quan  

-  Triển khai thực hiện 02 đề án, dự án đã được phê duyệt: Đề 
án “Nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cho đội 
ngũ cộng tác viên, nông dân SXKDG…”; Dự án “Du lịch sinh 
thái….” 

Văn phòng, Trung tâm  - Các sở ngành liên quan 
và 9 huyện, thị, thành Hội 

 

- Báo cáo Sơ kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội 
Nông dân tỉnh năm 2014. 

- Vận hành Website 

VP tỉnh Hội, Ban Biên tập 
Website 

 

-VP UBND tỉnh 

- Các sở ngành liên quan 

 

- Phát hành Bản tin  Xuân Ất Mùi  số 01/2015 - Ban Tuyên huấn -Ban biên tập, VP, Cộng 
tác viên 

 

- Xây dựng kế hoạch thu-chi tài chính, kế hoạch thu hồi, đầu tư 
vốn năm 2015, kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình sử dụng 
vốn QHTND và vốn ủy thác NHCSXH năm 2015; thu lãi quý I 

-Hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội xây dựng dự toán thu-
chi, kế hoạch đầu tư vốn 2015; thu hồi và hướng dẫn lập dự án 
quay vòng vốn TW; Trình UBND tỉnh và Sở Tài chính chuyển 
vốn năm 2015 (ĐA); Báo cáo và quyết toán tài chính năm 
2014   

 

 

- BĐH Quỹ HTND 

 

 

-Các huyện, thị, thành Hội. 

 

 

- Tiếp tục thực hiện các bước theo qui trình xây dựng Trung 
tâm dạy nghề 

- Ban Chỉ đạo DA Trung ương Hội  

Tháng 2 

-  Tổ chức ký kết giao ước thi đua với các huyện, thị, thành 
Hội, các Ban chuyên môn của tỉnh Hội. Giao chỉ tiêu thi đua 

-  Ban Tổ chức - VP, các ban, Trung tâm,  
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năm 2015 cho từng huyện, thị, thành Hội. 

- Phát động phong trào thi đua và hướng dẫn chấm điểm thi 
đua năm 2015 

huyện, thị, thành Hội 

- Phối hợp triển khai công tác tuyển quân đợt 1/2015 - BTV tỉnh Hội. -Các huyện, thị, thành Hội.  

- Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2015 -Lãnh đạo và Công đoàn CQ -CBCC cơ quan.  

- Phát hành bản tin nông dân số 02/2015 -Ban Tuyên huấn - Ban biên tập, VP, Cộng 
tác viên 

 

- Triển khai kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền Bông lúa vàng 
Nông dân Bình Dương; Giải bóng đá mini Nông dân Bình 
Dương lần III; Tiếng hát Nông dân lần thứ X; kế hoạch  tổ 
chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội 

- Ban Tuyên huấn - VP, Sở VHTTDL, các 
huyện, thị, thành Hội 

 

- Triển khai tập huấn và trang bị tài sản cho 9 CLB 

- Triển khai kế hoạch TGPL lưu động; xây dựng  kế hoạch hội 
thi nông dân tìm hiểu pháp luật lần IX; triển khai cuộc thi viết 
nông dân tìm hiểu pháp luật lần II/2015 (thực hiện TĐA3) 

 

-Ban Kiểm tra 

- Ban điều hành TĐA, các 
huyện, thị thành Hội 

- Các sở ngành 

 

- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Quỹ HTND năm 
2014, dự toán thu chi tài chính quỹ năm 2015. 

- Tổng hợp nhu cầu vay vốn thực hiện Đề án quỹ HTND năm 
2015; kế hoạch thu hồi vốn và đầu tư vốn năm 2015. 

- Phân bổ chỉ tiêu thi đua, hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 
2015; giám sát việc sử dụng phần mềm quản lý QHTND 

- Hợp đồng thuê máy chủ quản lý Quỹ HTND ở tỉnh Hội 

 

 

- Ban ĐH quỹ; Ban kiểm 
soát 

 

 

-Các huyện, thị, thành phố 
và cơ sở Hội. 

 

- Kế hoạch tham gia Lễ hội “Lái thiêu mùa trái chín” - Ban Kinh tế xã hội - VP, Ban Tuyên huấn  
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Tháng 3 

-  Tổ chức 04 lớp dạy nghề cạo mủ cao su, thú y, SVC - Trung tâm DN  -Huyện Phú Giáo, Dầu 
Tiếng  

 

-  Phát hành Bản tin Nông dân Bình Dương số 03/2015  - Ban Tuyên huấn  - Ban biên tập, VP, Cộng 
tác viên  

 

- Thực hiện chuyên trang quỹ HTND trong Wesibte tỉnh Hội 

- Kiểm tra hoạt động Quỹ HTND và NHCSXH đợt I/2015 và 
kiểm tra tình hình hoạt động các tổ hợp tác. 

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát  năm 2015. 

- Phân bổ vốn, hướng dẫn các huyện, thị, thành xây dựng dự 
án thực hiện (ĐA) 

- Thu hồi và hướng dẫn lập dự án quay vòng vốn TW 

-  Họp Ban vận động quỹ HTND 

 

 

- BĐH Quỹ HTND, Ban 
KTXH 

 

 

 

-Các huyện, thị, thành phố 
và cơ sở Hội 

 

- Thông qua lại Đề án đưa nông dân tiêu biểu đi học tập nước 
ngoài với Thường trực Tỉnh ủy;  

-  Xây dựng kế hoạch triển khai dự án Nông dân tham gia bảo 
vệ môi trường. 

 -Ban KTXH Các huyện, thị, thành phố  

- Thực hiện chương trình phối hợp với Xí nghiệp xử lý chất 
thải cung cấp phân bón cho nông dân 

Trung tâm DN&DVHTND, 
Ban KTXH 

- Các huyện, thị, thành phố 
và cơ sở Hội. 

 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát TĐA3 năm 2015 

- Triển khai kế hoạch Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật lần 
thứ IX” (Thực hiện TĐA3) 

-Ban Kiểm tra - Các huyện, thị thành Hội  

Tháng 4 

-  Giám sát tình hình sử dụng vốn vay theo kế hoạch; hướng 
dẫn lập dự án, thẩm định, giải ngân vốn ủy thác theo Đề án. 

- Hội thảo tình hình quản lý sử dụng các nguồn vốn (sau khi áp 

 

-Ban ĐHQ 

-Các huyện, thị, thành phố 
và cơ sở Hội. 
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dụng phần mềm); thu lãi quý II/2015 

- Báo cáo tình hình kiểm tra đợt 1; báo cáo tài chính quý I; 
hướng dẫn huyện Bàu Bàng làm thủ tục xoay vòng vốn 120 

 

- Tổ chức 03 lớp dạy nghề kỹ thuật cạo mủ cao su, sinh vật 
cảnh 

- Trung tâm DN -Huyện Bàu Bàng, Phú 
Giáo, Dầu Tiếng 

 

- Tham dự Giải bóng chuyền Bông lúa vàng vòng khu vực do 
TW Hội NDVN tổ chức 

-Ban Tuyên huấn -VP, Tổ chức, các huyện, 
thị, thành phố và cơ sở Hội 

 

- Phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ chuyển giao và ứng 
dụng công nghệ mới vào sản xuất. 

- Tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp do Trung 
ương Hội tổ chức 

- Ban KTXH - VP, các huyện, thị, thành 
phố và cơ sở Hội 

 

-  Phát hành Bản tin  Nông dân Bình Dương số 04/2015, chào 
mừng 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 
30/4/1975-30/4/2015 

-Ban Tuyên huấn  - VP, Ban biên tập, Cộng 
tác viên 

 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền miệng đợt 1 (Thực hiện 
TĐA3) 

-Ban Kiểm tra - Các huyện, thị thành Hội  

- Chọn cử cán bộ đi tập huấn TW Hội đợt I/2015 

- Bế giảng lớp Trung cấp chính trị 

- Tổ chức Hội nghị Đại biểu Nông dân điển hình tiên tiến tỉnh 
Bình Dương lần thứ IV giai đoạn 2010-2015 gắn với Tổ chức 
“Chợ phiên nông sản tỉnh Bình Dương” lần thứ I/2015 và Giải 
bóng chuyền Bông lúa vàng lần X 

- Ban Tổ chức, Văn phòng, 
Ban Tuyên huấn 

- Các huyện, thị thành Hội 

- Trường Chính trị 

- Các ban, trung tâm 

 

Tháng 5 

-  Phát hành Bản tin Nông dân số 05/2015 -Ban Tuyên huấn  - BBT, VP, Cộng tác viên  
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- Tổ chức 03 lớp dạy nghề kỹ thuật  khai thác mủ cao su, SVC, 
rau mầm 

- Trung tâm DN. -Huyện Bàu Bàng, Phú 
Giáo, Dầu Tiếng 

 

- Thẩm định, giải ngân vốn ngân sách ủy thác theo đề án; tổ 
chức kiểm tra tình hình hoạt động quỹ và các nguồn vốn theo 
kế hoạch 

-Ban ĐHQ; Ban Thường vụ 

 

-Các huyện, thị, thành phố 
và cơ sở Hội. 

 

- Hướng dẫn chọn, xét đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì giai 
cấp nông dân Việt Nam năm 2015 

-Ban Tổ chức -Các huyện, thị, thành Hội.  

- Tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật (Tổ chức 
theo cụm – Thực hiện TĐA3) 

-Ban Kiểm tra - VP, các huyện, thị thành 
Hội 

 

- Sơ kết 5 năm Chương trình Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh giai 
đoạn 2011-2015. 

-  Tổ chức Đoàn Học tập kinh nghiệm các tỉnh miền Trung Tây 
nguyên   

- Văn phòng - Các ban, Trung tâm, Bộ 
CHQS tỉnh, các huyện, thị, 
thành Hội 

 

- Kiểm tra phong trào nông dân và hoạt động Hội 6 tháng đầu 
năm 2015 gắn với kiểm tra phong trào NDSXKDG, kiểm tra 
tiểu đề án 3 đợt 1 (6 tháng đầu năm 2015) 

- Đoàn kiểm tra -Ban KTXH, Thành viên 
BĐH Tiểu đề án 3;  

 

Tháng 6 

- Tổ chức ra quân ngày môi trường thế giới với chủ đề “Nhà, 
vườn, đường phố sạch” 

- Ban KTXH. -VP, Sở TNMT, các 
huyện, thị, thành phố và 
cơ sở Hội 

 

- Tổ chức 03 lớp dạy nghề trồng nấm, rau mầm, thú y, SVC - Trung tâm DN -Huyện Phú Giáo, Bến Cát  

- Báo cáo hoạt động quỹ các nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2015 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Quỹ HTND 
và các nguồn vốn theo kế hoạch 

-  Tổ chức Hội thảo tình hình sử dụng các nguồn vốn 

 

- BĐH quỹ  

- Ban Kiểm soát; các 
huyện, thị thành phố và cơ 
sở Hội. 
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-  Phát hành Bản tin Nông dân số 06/2015  

 

- Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội 
Nông dân 

-Ban Tuyên huấn  

 

- Ban Tuyến huấn 

- Ban biên tập, VP, Cộng 
tác viên 

- VP, Ban Tổ chức, Đài 
PTTH tỉnh 

 

- Tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp với các sở, ban, 
ngành 

- Văn phòng, các ban, trung 
tâm 

- Các huyện, thị thành Hội, 
cơ sở và sở, ban, ngành 
liên quan 

 

Tháng 7 

- Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 Nhiệm kỳ (2013-2018) sơ 
kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 
2015 gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06 ngày 
19/7/2010 của BCH TW Hội NDVN khóa V về việc tiếp tục 
xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh. 

-  Tổ chức Hội nghị khu vực Đông Tây Nam Bộ  

- Ban Thường trực, Ban Tổ 
chức 

 

- Ban Thường trực, văn 
phòng 

-VP, các ban,TT, BCH 
tỉnh Hội; TW Hội NDVN 
và HND các tỉnh thành 

 

 

 

 

- Xây dựng chương trình công tác và dự toán kinh phí năm 
2016 

-Văn phòng  -Các ban, Trung tâm  

-  Phát hành Bản tin Nông dân số 07/2015 

 

- Ban Tuyên huấn - Ban biên tập, VP, Cộng 
tác viên 

 

- Tổ chức 03 lớp dạy nghề chăn nuôi thú y, sinh vật cảnh, nấm 
rau mầm 

- Trung tâm DN -Tx. Bến Cát, Tp.TDM   

- Thu hồi, lập dự án,  thẩm định, giải ngân vốn Ngân sách tỉnh 
xoay vòng và vốn tỉnh Hội bổ sung; kiêm tra tình hình sử dụng 
vốn; thu lãi quý III; báo cáo tài chính quỹ HTND quý II. 

- BĐH quỹ -Các huyện, thị, thành Hội.  
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- Phối hợp triển khai công tác tuyển quân đợt 2/2015 - BTV tỉnh Hội. -Các huyện, thị, thành Hội.  

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền miệng đợt 2 (Thực hiện 
TĐA3) 

-Ban Kiểm tra - Các huyện, thị thành Hội  

Tháng 8 

-  Tổ chức lớp tập huấn 03 ngày cho cán bộ Hội theo đề án đào 
tạo cán bộ; Tổng kết Đề án Đào tạo cán bộ giai đoạn 2012 - 
2015 

Ban Tổ chức Văn phòng, các ban, trung 
tâm; huyện, thị, thành Hội 
và cơ sở Hội 

 

- Tổ chức 02 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng rau mầm, nấm, 
SVC 

- Trung tâm DN -Thị xã Tân Uyên  

-  Phát hành Bản tin Nông dân số 08/2015 -Ban Tuyên huấn  - Ban biên tập, VP, Cộng 
tác viên 

 

- Thu hồi, lập dự án, thẩm định, giải ngân vốn Ngân sách tỉnh 
xoay vòng; thực hiện giám sát nội bộ theo kế hoạch 

- Lập dự toán thu chi tài chính quỹ HTND năm 2016, kế hoạch 
nguồn vốn và sử dụng năm 2016. 

 

- BĐH quỹ 

-Các huyện, thị, thành Hội  

Tháng 9 

- Tổ chức 02 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng nấm, rau mầm, 
thú y 

- Trung tâm DN - TDM, thị xã Tân Uyên  

- Thực hiện giám sát nội bộ theo kế hoạch; Tập huấn nghiệp vụ 
quản lý các nguồn vốn, tham quan học tập mô hình sử dụng 
vốn hiệu quả các tỉnh, thành phố. 

- Hội thảo tình hình quản lý, sử dụng các nguồn vốn 

- BĐH quỹ -Ban kiểm sát; các huyện, 
thị, thành Hội  

 

-  Phát hành Bản tin Nông dân số  9/2015  -Ban Tuyên huấn  - BBT, VP, Cộng tác viên  
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- Tổ chức Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật lần IX - Ban Kiểm tra -VP, Ban Tổ chức, các 
huyện, thị, thành Hội 

 

Tháng 10 

- Tổng kết 5 năm chương trình phát triển đàn trâu bò giai đoạn 
2011-2015 

- Báo cáo sơ kết chương trình phối hợp với ngành nông 
nghiệp, Khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, Công 
thương, Công an… Chuẩn bị các nội dung hoạt động phối hợp 
với các ngành trong năm 2016. 

- Ban KT – XH 

 

- Các ban, VP, Trung tâm 

-VP, các huyện, thị, thành 
Hội và cơ sở Hội 
 

Các sở, ban, ngành 

 

- Tổ chức kỷ niện 85 năm ngày thành lập Hội NDVN gắn với 
Tổng kết trao giải cuộc thi viết Nông dân tìm hiểu pháp luật 
lần thứ 2 năm 2015 thực hiện tiểu đề án 3 

-  Tổ chức giải bóng đá nông dân lần thứ III/2015 

- Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Nông dân Bình Dương 

-  Phát hành Đặc san Nông dân Bình Dương số 10/2015 chào 
mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội NDVN 

 

 

Văn phòng; Ban Tổ chức; 
Ban Kiểm tra; Ban Tuyên 
huấn 

 

Các ban, trung tâm,  
huyện, thị, thành Hội và 
cơ sở Hội; các Sở, Ban, 
ngành liên quan; BĐH 
Tiểu đề án 3 

 

- Tổ chức 01 lớp sinh vật cảnh - Trung tâm DN  - Huyện Bắc Tân Uyên  

- Báo cáo tài chính Quỹ HTND quý III, thu lãi quý IV; kiểm 
tra tình hình sử dụng vốn;Thu hồi và hướng dẫn lập dự án quay 
vòng vốn TW 

- BĐH quỹ -Các huyện, thị, thành Hội   

- Kiểm tra việc thực hiện TĐA3 đợt 2 

- Tổ chức tập huấn Chỉ thị 26 và Tổng kết 15 năm thực hiện 
Chỉ thị 26/2001/CT-TTg 

-Ban điều hành TĐA3 

- Ban Kiểm tra 

- VP, các ban, huyện, thị, 
thành Hội 
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Tháng 11 

-  Kiểm tra thi đua cuối năm 2015 

- Tổ chức họp bình xét thi đua các huyện, thị, thành Hội 

-  Chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết 2015 

-Đoàn kiểm tra 

- Ban Thường vụ 

-VP, các Ban, Trung tâm 

-Các huyện, thị, thành Hội. 

-Các huyện, thị, thành Hội 

 

-  Phát hành Bản tin Nông dân số 11/2015 -Ban Tuyên huấn - Ban biên tập, VP, Cộng 
tác viên  

 

- Xây dựng chương trình công tác năm 2016; thực hiện giám 
sát theo kế hoạch; hướng dẫn huyện Bàu Bàng thủ tục quay 
vòng vốn 120 

- Báo cáo hoạt động Quỹ HTND và các nguồn vốn năm 2015 

 

- BĐH quỹ 

 

- Các huyện, thị, thành Hội  

 

Tháng 12 

- Xét thi đua khen thưởng các huyện, thị, thành Hội - HĐTĐKT Hội Nông dân 
tỉnh 

  

- Tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 08 (2013-2018) Tổng kết 
công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, phương 
hướng năm 2016 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ BCH Hội Nông dân 
tỉnh Bình Dương khóa VIII nhiệm kỳ (2013 – 2018). 

-Văn phòng -Các ban, Trung tâm, BCH 
HND tỉnh khóa VIII. 

 

-  Phát hành Bản tin Nông dân số 12/2015 -Ban Tuyên huấn - Ban biên tập, VP, Cộng 
tác viên 

 

- Báo cáo các chuyên đề - VP, các Ban, Trung tâm   

- Tổ chức kiểm tra Quỹ HTND và các nguồn vốn theo kế 
hoạch 

- Tổng kết 5 năm hoạt động Quỹ HTND Đề án giai đoạn 2013-
2015; xây dựng đề án giai đoạn 2016-2020 

- Ban ĐHQ 

 

-Các huyện, thị, thành Hội 
và cơ sở Hội 
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- Hội thảo tình hình quản lý sử dụng các nguồn vốn; thu hồi 
hướng dẫn lập dự án thẩm định giải ngân vốn ngân sách tỉnh 
quay vòng 

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết TĐA3 năm 2015 - Ban Kiểm tra -VP, BĐH, Các huyện, thị, 
thành Hội 

 

- Sơ kết chương trình phối hợp với xí nghiệp xử lý chất thải - Trung tâm DN&DVHTND - XNXLCT, VP, các 
huyện, thị, thành Hội 

 

  
  

Trên đây là những nội dung Chương trình công tác thực hiện trong năm 2015. Đề nghị các Ban, Trung tâm, Văn phòng và các 
huyện, thị, thành Hội xây dựng Kế hoạch, chương trình cụ thể có sự phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện đạt kết quả. 
 

 
T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 Nơi nhận:             PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  
- VP. TW Hội NDVN 
- VP. Tỉnh ủy Bình Dương       Để báo cáo  
- VP. UBND tỉnh  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy                (Đã ký) 
- Thường vụ tỉnh Hội 
- 9 huyện, thị, thành Hội 
- Các Ban, TT, VP tỉnh Hội    Để thực hiện          

- Lưu: VT                    Lâm Văn Hòa 




