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Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

An Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2020

- Hội Nông dân huyện, thị, thành;
- Phòng, ban, Trung tâm trực thuộc.

Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020;
Căn cứ Định hướng dư luận xã hội, công tác tuyên truyền quý II/2020 và đề
cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang. Ban Thường vụ Hội
Nông dân tỉnh định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán
bộ, hội viên, nông dân tháng 5/2020, với những nội dung sau:
1. Tuyên truyền Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình
mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới;
Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Văn bản số 432/UBND-KGVX
ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai Chỉ thị số
19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng; Công văn số 1036-CV/TU, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc tô chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó lưu ý nội dung việc tố chức đại
hội đảng bộ các cấp đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, của ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung
ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
4. Sinh hoạt Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2020). Đề cương tuyên truyền đăng tải trên website tại địa chỉ:
http://tuyengiaoangiang.vn/thong-tin-tuyen-giao/de-cuong-tuyen-truyen.html
5. Tuyên truyền và tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng,
chống ma túy năm 2020 theo Kế hoạch số 206-KH/UBND ngày 21/4/2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang.
6. Tuyên truyền và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa
liềm vàng) lần thứ V năm 2020. Thể lệ đăng tải đầy đủ trên phiên bản điện tử của tạp
chí Xây dựng Đảng tại địa chỉ:
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/giai_bua_liem__vang/2020/13668/The1

le-Giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-Dang-Giai.aspx
7. Tiếp tục tuyên truyền và tham gia cuộc thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại
đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019 – 2020”. Đề cương tuyên truyền đăng tải
trên website tại địa chỉ:
http://tuyengiaoangiang.vn/thong-tin-tuyen-giao/de-cuong-tuyen-truyen.html
8. Tiếp tục tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Tham gia trên website tại địa chỉ:
https://vcnet.vn/contest2020#
9. Tiếp tục tuyên truyền những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong
việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID- 19.
Những cố gắng, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị
quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
10. Tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả phát triển kinh
tế của tỉnh, địa phương tháng 04/2020, kế hoạch phát triển của địa phương tháng
5/2020; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới theo hướng nâng chất; tiếp tục tuyên truyền các hoạt động sản xuất
kinh doanh của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và các doanh nghiệp trong
tỉnh; công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả; đảm bảo an toàn giao thông; phòng
chống cháy, nổ; cháy rừng; công tác giảm nghèo; công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19, dịch tả heo Châu Phi, dịch cúm gia cầm H5N1, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an sinh
xã hội, công tác phòng chống, khắc phục hậu quả khô hạn ...
Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, thị, thành và lãnh đạo các phòng,
ban, đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện; tích cực, chủ động nắm
bắt, phản ánh sâu, rõ chính xác tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của cán bộ, hội
viên, nông dân và nhân dân. Thông tin báo cáo kịp thời về Hội Nông dân tỉnh (qua
Ban Tuyên giáo) trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TW HND Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực HND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban Tuyên giáo.
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