
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG       Thủ Dầu Một, ngày 03   tháng  3  năm 2015 
                            * 
 Số  128  -CTr/HNDT 
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1. Văn phòng Hội. 

- Cùng Thường trực tiếp tục làm việc với Sở Tài chính về kinh phí các 
Chương trình, Đề án, Dự án; Làm việc với Sở Kế hoạch- Đầu tư về nguồn vốn 
đối ứng xây dựng Trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân. 

- Phối hợp các Ban, Trung tâm chuẩn bị cho công tác tổ chức Chợ phiên 
nông sản và Hội chợ triển lãm ngành gỗ tỉnh Bình Dương lần thứ I/2015; công 
tác ký kết giao ước thi đua; công tác ký kết chương trình phối hợp… 

- Đôn đốc các huyện, thị, thành Hội trong việc phát động ủng hộ kinh phí 
tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam. 

2. Ban Tổ chức. 

- Hướng dẫn phát động phong trào thi đua năm 2015; xây dựng chương 
trình ký kết giao ước thi đua và giao chỉ tiêu thi đua năm 2015. 

- Phân bổ số lượng đại biểu và chỉ tiêu đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 
Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến HND tỉnh Bình Dương lần thứ IV giai đoạn 
2010-2015. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác xây dựng Hội và phong trào nông 
dân vùng dân tộc, đồng bào có đạo; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của 
BCT về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. 

- Hướng dẫn tập thể các phòng, ban, trung tâm và cá nhân CB-CCVC đăng 
ký danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2015 

3. Ban Kiểm tra. 

- Thực hiện TĐA3: 

+ Tổ chức triển khai trợ giúp pháp lý lưu động năm 2015 ở các xã phường 
theo kế hoạch. 

+ Tổ chức triển khai thành lập 9 câu lạc bộ nông dân với pháp luật và 
trang bị tài sản. 

- Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị: 
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+ Đăng ký nội dung giám sát vật tư nông nghiệp (thực hiện chương trình 
phối hợp với MTTQ, Nông nghiệp, Công thương) theo chỉ đạo của Trung ương 
Hội và giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 46, bổ sung quyết định 
số 33 của UBND tỉnh. 

- Tham gia tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công 
dân. 

- Tổ chức triển khai ngày Pháp luật Việt Nam. 

4. Ban Tuyên huấn. 

- Phát hành Bản tin nông dân số 3/2015. 

- Soạn thảo nội dung chương trình phối hợp giữa Hội với Đài PTTH tỉnh. 

- Chuẩn bị nội dung làm việc với Đài PTTH, Sở Văn hóa, Thể thao, Du 
lịch, Sở Công thương về tuyên truyền Chợ phiên nông sản và Hội chợ triển lãm 
ngành gỗ lần thứ I/2015. 

- Chọn các Gương ND tiêu biểu để làm phóng sự và giao lưu tại Hội nghị 
Đại biểu điển hình tiên tiến HND tỉnh Bình Dương lần thứ IV giai đoạn 2010-
2015. 

5. Ban Kinh tế xã hội. 

 - Tiếp tục phối hợp Cty Vina Stra Asia, các Ban, Trung tâm, Văn phòng, 
các huyện, thị, thành Hội chuẩn bị cho công tác tổ chức Chợ phiên nông sản và 
Hội chợ triển lãm ngành gỗ tỉnh Bình Dương lần thứ I/2015. 

- Phối hợp Sở Nông nghiệp trong việc chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu 
biểu tham gia chương trình “Tôn vinh SP nông nghiệp tiêu biểu năm 2014”. 

- Phối hợp với Trung tâm trong việc triển khai thực hiện nội dung chương 
trình phối hợp với Xí nghiệp xử lý chất thải phân bón Con Voi, Công ty cám 
Thành Lợi và Ngân hàng Công thương đầu tư cho nông dân (bằng hình thức trả 
chậm). 

- Phối hợp kiểm tra tình hình hoạt động các tổ hợp tác. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét khen thưởng nông dân tham gia bảo vệ môi 
trường năm 2015. 

- Hoàn chỉnh Đề án đi nước ngoài (số lượng nông dân tham gia, chương 
trình học tập tham quan, kinh phí…) trình Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

6. Ban Điều hành Quỹ HTND. 

- Xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính Quỹ HTND năm 2015; báo cáo tài 
chính và quyết toán tài chính năm 2014. 

- Hợp đồng thuê máy chủ quản lý Quỹ HTND ở tỉnh Hội. 
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- Hướng dẫn các huyện, thị, TP xây dựng dự toán thu, chi tài chính và kế 
hoạch đầu tư vốn 2015; tiếp tục giám sát việc sử dụng phần mềm quản lý Quỹ và 
thực hiện kế hoạch giám sát năm 2015. 

- Phân bổ chỉ tiêu thi đua, hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2015 

- Họp ban vận động Quỹ HTND tỉnh. 

- Thu hồi thẩm định dự án vốn Trung ương xoay vòng; phân bổ vốn và 
hướng dẫn các huyện, thị, TP xây dựng dự án vốn ngân sách ủy thác theo Đề án 
và vốn xoay vòng. 

- Tổng hợp báo cáo phục vụ đoàn giám sát của Ban kinh tế ngân sách 
HĐND tỉnh; thực hiện chuyên trang Quỹ HTND trên Website tỉnh Hội. 

7. Trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân. 

- Liên hệ và tổng hợp từ huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội để tổ chức các 
lớp dạy nghề theo kế hoạch đề ra. 

- Xây dựng Chương trình phối hợp với Ngân hàng Công thương, Công ty 
thức ăn gia súc Thành Lợi. 

- Phối hợp với Ban KTXH triển khai thực hiện chương trình phối hợp với 
Công ty xử lý chất thải phân bón Con voi để đầu tư, hỗ trợ cho nông dân. 

- Làm việc với trang trại, nông dân thu nhập thông tin sản phẩm chào mua, 
chào bán. 

- Phối hợp với Ban KTXH triển khai kế hoạch tổ chức Chợ phiên nông sản 
gắn với Hội chợ triển lãm ngành gỗ tỉnh Bình Dương lần I năm 2015. 

 
              T/M BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:      PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- VP Tỉnh ủy; 
- VP UBND tỉnh; 
- Ban dân vận Tỉnh ủy; (Đã ký) 
- 9 huyện, thị, thành Hội; 
- Ban Thường vụ tỉnh Hội; 

- Lưu VT.            Lâm Văn Hòa 
 




