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Ản Giang, ngày 25 thảng 01 năm 2019
KẾ HOẠCH

Thực hiện 3 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân tỉnh An Giang;
Căn cứ chương trình làm việc toàn khóa của BCH Hội Nông dân tỉnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kê hoạch thực hiẹn 3 hoạt

TT THỜI GIAN NỘI DƯNG B ộ  PHẬN THỰC HIỆN

1 Tháng 01/2019

- Tổ chức hội nghị: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, chúc Tết nông dân giỏi đẩu năm 2019; phát động 
phong trào nông dân giỏi 2019 với chủ đề "Năm nông dân khởi nghiệp"
- Đề xuất chủ trương mở rộng Dự án "ứng dụng công nghệ thông tin, giai đoạn 2019 - 2020"

- Tiếp nhận Khối trưởng và Xây dựng kế hoạch thi đua, lấy ý kiến dự thảo Quy chế thi đua 
khối 6

- Thăm chúc tết DNNT và hội viên nông dân hoàn cảnh khó khăn nhân Tết Kỷ Hợi 2019

Ban Kinh tế - Xã hội 

Phòng ƯD & XLTT 

Văn phòng

Văn phòng; Ban KT - XH

- Báo cáo Sơ kết thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư năm 2018

- Sơ kết Quỹ HTND, công tác kiểm trargiám sát cho vay quỹ HTND, Đề ản ƯDCNTT trong 
quản lý
- Hội nghị Thông qua Nghị quyết về "Vai trò Hội Nông dân trong tuyên truyên, vận động HV- 
ND xây dựng các mô hình kỉnh tế hợp tác, làm giàu chỉnh đảng, giai đoạn 2019-2023.

BCĐKL.61 tỉnh; tổ thư ký 
Ban ĐH, Ban Kiểm soát quỹ 
HTND, Phòng ƯD&XLTT

Ban Kinli tế - Xã hội

2 Tháng 2/2019

- Sơ kết công tác phối hợp BCH Bộ đội biên phòng, công tác hỗ trợ nhà hộ nghèo khu vực biên 
giới
- Triển kliai kế hoạch kiểm tra - giám sát và kế hoạch kiểm tra thực hiện Nghị quyết Hội năm 
2019
- Ke hoạch tuyên truyền, khảo sát, nắm dư luận CB-HV-ND.
- Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết địnli số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của TT 
Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngànli, ƯBND các cấp với cảc cấp Hội NDVN trong 
việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Kế hoạch thành lập các CLB.ND 
với pháp luật.

Ban Tổ chức - Kiểm tra 

Ban Tuyên Giáo 

Trung tâm Tư vấn pháp luật



TT THỜI GIAN NỘI DUNG B ộ  PHẬN THựC HIỆN

- Triên khai kê hoạch công tác dạy nghê năm 2019
- Hoàn chỉnh kết thúc hồ sa lưu tnr năm 2018. Triển khai thiết lập hồ sa lưu trữ năm 2019 ca

TTDN & Hỗ trợ nông dân 

Văn Phòng

Tháng 3/2019

-H ội nghị triển khai Phiên chợ nông sản an toàn tỉnh An Giang lần 111/2019 
Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nông dân giỏi các câp.
Triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng cửa hàng nông sản an toàn và xây dựng nhãn hiệu hàng 

lóa, quảng bá sản phẩm tiêu biêu 11 huyện-thị-thành.
- Trien khai kế hoạch Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.
- Báo cáo kết quả khảo sát nắm tình hình, tư tưởng, tâm trạng nông dân quý 1/2019
- Triển khai kế hoạch Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.
- Báo cáo kết quả khảo sát nắm tình hình, tư tưởng, tâm trạng nông dân quý 1/2019
- Triển khai Ke hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nông vận cho cán bộ HỘI 2018 
và nhỏi han Trưòne Chính trị Tôn Đức Thắng (có nội dung đào tạo về KHHT, phòng chông

Ban Kinh tế - xã hội

Ban Tuyên Giáo 

B anT C -K T

Tháng 4/2019
cụ thể đề án Vai trò nông dân giai đoạn 2019-2023 
- Triển khai kế hoach hướne dẫn tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân khóm, âp nhiệm ky 2019- Ran Tổ chức - Kiểm tra

Tháng 6/2019 - Tổ chức hội nghị "Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nông dân" quý 11/2019.

- Kiểm tra định kỳ hoạt động Quỹ HTND, công tác quản lý của Hội Nông dân các cấp;

- Báo cáo kết quả khảo sát nắm tỉnh hình, tư tưởng, tâm trạng nông dân quỷ 11/2019--------
__2 . - — « .  « . f Á, x' .1 /  +r>i /4 i i a  r ' l i m  k n A Ỉ  r \

Văn phòng

Ban KT - XH; Ban Tuyên 
giáo

BĐH, BKS Quỹ HTND 

Ban Tuyên Giáo

Tháng 7/2019

- Tổ chức Hội nghị sa kết 6 tháng đầu năm, công tác thi đua cụm khôi 6 ^
- Triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát nông dân các xã NTM tỉnh AG lân thứ

IV/2019 .  ̂ A
Kiểm tra định kỳ hoạt động Quỹ HTND, công tác quản lý của Hội Nông dân các cap;

Văn phòng 

Ban Tuyên giáo 

BĐH, BKS Quỹ HTND



TT

10

THỜI GIAN

Tháng 8/2019

NỘI DUNG

Triển khai Nghị quyết về "Hội Nông dân tham gia thực hiện nông thôn mới, xây dựng an 
ninh quốc phòng và an sinh xã hội, giai đoạn 2019-2023 '

B ộ  PHẬN THỰC HIỆN

Ban KT-XH, Ban TC - KT

Tháng 9/2019

Tháng 10/2019

11 Tháng 11/2019

ninn iịuuv Ịjỉịuri^ o— ____________________________ _____________ TTu
. Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đê nghị khen thưởng Đại hội NDG câp tỉnh lần thứ XVIII trình 

UBNDtỉnh
- Triển khai Kê hoạch tổ chức Hội thi "Nông dân với ATGT năm 2019 ^
- Họp Ban chi đạo, các tiểu Ban phân công từng thành viên chuẩn bị cho công tác tô chức Đại
hội Nông dân giỏi cấp tỉn h ___________________ ___________ -̂----------- ; ------------------------

Báo cáo kết quả khảo sát nãm tình hình, tư tưởng, tâm trạng nông dân W  9
TÔ chức hội nghị "Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đổi thoại trực tiếp với nông dân quý IIƯ2019.

- XD tờ ừình xin chủ trương hoạt động năm 2020 '
'-Thầm đinh, s  trọ vôn vay; t ó m  tra định kỳ công tác quản lý quỹ HTND Hội Nỏng dân các

Cấp;

Ban Kinh tế - Xã hội 

TTTV pháp luật 

BCĐ, các tiểu ban đại hội

Ban Tuyên Giáo 

Ban KT-XH; Ban Tuyên giáo

BĐH, BKS Quỹ HTND

- To chức Đại hội Nông dân giỏi Cấp tỉnh lần thứ XVIII, giai đoạn 2019-2021

TỔ chức Liên hoan tiếng hát nông dân các xã nông thôn mói tỉnh An Giang lần thứ IV/2019

- TỔ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội và Nghị quyết 2019 BCH Hội Nông dân

- Tổ chức Hội thi "Nông dân với An toàn giao thông" năm 2019, tại huyện Châu Phủ

- Hoàn chỉnh báo cáo hoạt động Hội vả phong trào nông dân - công tác tác thi đua năm 2019.

. I ' . . A  rtiixrẮt T~TAÌ n ã m  901 ọ

BCĐ và Các tiểu Ban Đại hội 

Ban Tuyên Giảo

Ban TC-KT, VP 

Trung tâm Tư vấn pháp luật 

Vãn Phòng

Ban KT-XH; Ban Tuyên giảo



TT THỜI GIAN NỘI DUNG B ộ  PHẬN TH ựC  HIỆN

12 Tháng 12/2019

- Báo cáo kết quả khảo sát nắm tình hình, tư tưởng, tâm trạng nông dân quý IV/2019
- Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217- QD/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa

XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quyết định số 218-QD/TW ngày 12/12/2013 của 

Bộ chính trị (khóa XI) về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyên của Hội Nông

dân Việt Nam; Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Hội năm 2019
- Tổng kết kế hoạch phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng năm 2019, kê hoạch hoạt động

2020
- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Chi hội khóm âp
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét thi đua - khen thưởng năm 2019 trình ƯBND tỉnh và TW

- Xét thi đua cơ quan; Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ xét thi đua khen thưởng cụm thi đua Khôi 

6______________________________________________________________________________-—

Ban Tuyên Giáo 

Ban Tổ - Kiểm tra

Văn Phòng

Nơi nhận:
- Thường trực HND tỉnh;
- BTV Hội ND tỉnh;
- Các Phòng, Ban, Trung tâm;
- 11 Huyện, thị, thành;
- Lưu VTVP;
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