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Số 290 - BC/BDVTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 26 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019
-----I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ III
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận
động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước: 74 năm
Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc”, Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, thực hiện Lời
kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc cả nước chung tay hành động giải quyết
vấn đề rác thải nhựa,...; thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo,
cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân có hoàn cảnh khó
khăn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt
động nhân đạo, từ thiện; tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”
trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,... góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019 theo Quyết định số 217QĐ/TW của Bộ Chính trị1. Triển khai tuyên truyền Kết luận số 53-KL/TW, ngày
30/5/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá
tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Phối hợp tổ chức
Cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”,...
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Ủy ban MTTQ: Giám sát việc thực hiện chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 đối với Ban Chỉ đạo chương trình
Bảo vệ trẻ em tỉnh tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn
đề về tiếp túc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại Ủy ban nhân
dân các huyện: Mai Châu, Lương Sơn
LĐLĐ: Giám sát chuyên đề nợ đọng BHXH tại 03 doanh nghiệp thuộc huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình.
Hội Nông dân: Giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế tại huyện Lạc Thủy.
Hội LHPN: giám sát việc thực hiện khoán kinh phí hoạt động của Chi hội Phụ nữ theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội
đồng nhân dân tỉnh tại 5 đơn vị: TT Đà Bắc (Đà Bắc), Phường Thịnh Lang (TPHB), xã Đông Bắc (Kim Bôi), xã Địch Giáo (Tân
Lạc), xã Độc Lập (Kỳ Sơn).
Hội CCB: Giám sát việc thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp
lệnh Cựu hiến binh tại Huyện Kỳ Sơn
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1- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ
XV, nhiệm kỳ 2019 - 20242. Đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về việc
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình vận động công
nhân, viên chức lao động tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực
hiện tốt công tác quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Cứu trợ”3.
Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố phối hợp tổ chức
tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Phối hợp với Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mai Châu và Lạc Sơn tổ chức lớp tập huấn kỹ
năng giám sát các dự án đầu tư cộng đồng cho cán bộ Mặt trận cơ sở; xây dựng Đề
án số 37/ĐA-MTTQ-BTT, ngày 8/8/2019 về “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự
tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước”. Tổ chức đánh giá sự
hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới 4. Tiếp nhận 19 đơn thư của
công dân, chuyển 16 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
2- Liên đoàn lao động
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp mặt cán bộ công đoàn
qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 5.
Thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, tặng quà cho công nhân viên chức,
người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn6.
Triển khai cuộc vận động: “1.000 tấn xi măng công nhân viên chức lao động
tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo Liên đoàn Lao động
các huyện Yên Thủy, Lạc Thủy, Tân Lạc ký kết chương trình phối hợp “Phúc lợi
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Đại hội đã hiệp thương cử ra 81 vị Ủy viên Ủy ban; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt
Nam lần thứ IX gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV đã tổ chức hội
nghị lần thứ nhất hiệp thương cử ra các chức danh trong Ban Thường trực gồm 7 đồng chí bao gồm: Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch
chuyên trách, 01 Phó Chủ tịch không chuyên trách và 03 Ủy viên thường trực.
3
Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã xây dựng mới 32 nhà, sửa chữa 01 nhà, hỗ trợ mua 310 cặp sách, 40 chiếc xe đạp
trị giá trên 900 triệu đồng; quỹ “Cứu trợ” các cấp hỗ trợ 50 triệu đồng cho các hộ gia đình khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa
hoạn, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo,... trên địa bàn tỉnh
4
tại các xã: Vạn Mai, Xăm Khòe (Mai Châu); Long Sơn, Tân Thành, Trường Sơn, Hợp Thanh, Trung Sơn, Hợp Châu, Tiến Sơn,
Hợp Hòa (Lương Sơn); Khoan Dụ, An Bình (Lạc Thủy); Lạc Thịnh (Yên Thủy); Hào Lý, Hiền Lương (Đà Bắc)
5
LĐLĐ huyện Đà Bắc phối hợp với TTVH&TT huyện tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng; LĐLĐ huyện Mai Châu tổ
chức Liên hoan tiếng hát CNVC lao động với 09 cụm công đoàn cơ sở với 180 diễn viên, nghệ nhân tham gia và tổ chức giải
bóng chuyền nam, nữ cho CNVC lao động với 192 vận động viên tham dự giải. LĐLĐ TP.Hòa Bình phối hợp với
TTVHTT&TT thành phố tổ chức giải Quần vợt CNVC lao động TP.Hòa Bình năm 2019. Công đoàn viên chức tổ chức giải
Bóng chuyền hơi, CBCCVC và người lao động lần thứ nhất năm 2019.
6
Trích từ Quỹ xã hội công đoàn 15.000.000 đ hỗ trợ kinh phí hoạt động xã hội nhân đạo năm 2019 theo kế hoạch hoạt động của
Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc; 60.000.000đ hỗ trợ kinh phí xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho 02 gia đình đoàn
viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Tân Lạc và Lạc Thủy (30 triệu đồng/nhà); hỗ trợ mua 150 tấn xi măng xây dựng
công trình giao thông nông thôn cho 02 xã Nật Sơn, Kim Tiến, huyện Kim Bôi, tổng giá trị 109,5 triệu đồng. Các cấp Công đoàn
hỗ trợ 104 suất quà cho CNVC lao động có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ thành phố hỗ trợ 100 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh
khó khăn tại Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình và Công ty TNHH Vệ sinh Môi trường Xanh Hòa Bình; Công đoàn Viên
chức tỉnh phối hợp với Công đoàn Cục Thuế tỉnh thăm hỏi, trợ cấp cho 04 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo
mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. Hỗ trợ 375 xuất quà trị giá 59.000.000đ6 cho đoàn viên công đoàn ở các huyện, thành phố gặp
nhiều khó khăn; Phối hợp với Quỹ Thiện Tâm- Tập đoàn Vingroup tặng 2.400 sản phẩm cho 800 CNLĐ thuộc công đoàn các
Khu Công nghiệp tỉnh, LĐLĐ TP.Hòa Bình và LĐLĐ huyện Lương Sơn, tổng giá trị 240 triệu đồng. Trích từ Quỹ xã hội Công
đoàn trợ cấp 17 suất quà trị giá 25.000.000đ cho các đ/c cán bộ công đoàn nghỉ hưu bị mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau, các đoàn
viên và CNLĐ thuộc LĐLĐ huyện Kim Bôi, Lương Sơn...; Hỗ trợ 20.000.000 đồng làm nhà "Mái ấm Công đoàn".
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cho đoàn viên và người lao động” với Công ty Xi măng X18. Tập huấn nghiệp vụ
công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cho cán bộ công đoàn và chế độ chính sách
pháp luật cho công nhân lao động 7. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh
kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại các huyện: Lạc Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc.
3- Hội Nông dân
Tham mưu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy tổ chức thành
công Hội thảo “Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi”. Phối hợp với các Ban chuyên môn Trung ương Hội
Nông dân Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm
truyền thông về thu gom và xử lý rác thải, chất thải cho 200 cán bộ, hội viên; tổ
chức tọa đàm đối thoại chính sách an toàn thực phẩm cho 210 cán bộ, hội viên
thành phố Hòa Bình; 03 hội nghị tuyên truyền về sản xuất kinh doanh đảm bảo an
toàn thực phẩm tại huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi cho 540 cán bộ, hội viên;
02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, vệ sinh cá nhân, môi trường cho 270 cán bộ,
hội viên huyện Cao Phong, Lương Sơn. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên và Nhân dân8.
Triển khai dự án xử lý chất thải sinh hoạt thành phân bón tại huyện Lương
Sơn; phối hợp với công ty Cổ phần INCA SACHI Việt Nam tổ chức 02 lớp tập
huấn quy trình kỹ thuật trồng cây Sachi cho 120 hội viên nông dân (huyện Kim
Bôi, Lạc Sơn). Phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Postbank thành lập mới
11 tổ liên kết và giải ngân số tiền 2.757 triệu đồng cho 59 hộ vay (Lương Sơn, Lạc
Sơn, Yên Thủy); thực hiện giải ngân 05 dự án9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các
chương trình, dự án với các tổ chức phi Chính phủ10. Cử 06 cán bộ cấp tỉnh, huyện
tham gia khóa nghiệp vụ công tác Hội tại trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.
Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức 08 lớp đào tạo nghề cho 240
hội viên thuộc các huyện: Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Kỳ
7

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho các đồng chí Ủy viên Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành
phố, Công đoàn ngành; 02 lớp tập huấn về chế độ chính sách pháp luật cho công nhân lao động tại khu công nghiệp Nam Lương
Sơn và Công đoàn Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel với 490 công nhân lao động tham dự.
8
Các cấp hội tuyên truyền, phổ biến được 645 buổi và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, bản để phổ biến cho 42.408 lượt
hội viên, trong đó có 85 buổi tuyên truyền về pháp luật cho trên 5.740 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho trên 959 lượt hội viên.
9
“Trồng và chăm sóc cam” xã Nam Phong, dự án “Nuôi trâu vỗ béo” xã Yên Lập, huyện Cao Phong, dự án “Chăm sóc cây bưởi
đỏ” xã Tử Nê, huyện Tân Lạc; dự án “Nuôi cá ao kết hợp nuôi vịt đẻ trứng” xã Dân chủ, thành phố Hòa Bình; dự án “Chăm sóc
cây bưởi” xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy với tổng số tiền 1,65 tỷ đồng cho 56 hộ vay
10
Chương trình hợp lực giai đoạn 2 tại (Tổ chức DDS Đan Mạch): Tổ chức tập huấn vận động chính sách cho Ban quản lý HTX,
hội đồng quản trị và điều phối viên cấp tỉnh cho 20 học viên; họp với Ban quản lý 2 Hợp tác xã, rà soát kế hoạch sản xuất kinh
doanh, hướng dẫn thu thập thông tin khách hàng; tham gia cuộc họp Ban Điều hành chương trình tại Hà Tĩnh.
- Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) giai đoạn 2: Tham gia hội thảo lập kế hoạch năm 1 cho các đối tác tại Hà Nội;
tham dự khóa tập huấn về kỹ năng thúc đẩy cho các thúc đẩy viên của chương trình FFF II; Tổ chức 3 hội nghị thảo luận nhóm
trọng tâm tại 3 xã tham gia chương trình (huyện Tân Lạc, Lạc Thủy); Tham gia khóa tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch truyền
thông tại Yên Bái; tham gia khóa tập huấn Kỹ năng phân tích thị trường và phát triển kinh doanh tại Hà Nội; tổ chức 3 hội nghị
bàn tròn tại 3 xã dự án tại xã Tử Nê, Đông Lai (huyện Tân Lạc), xã An Bình (huyện Lạc Thủy).
- Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN” giai đoạn 2: Thực hành áp dụng bộ tiêu
chí, quy trình chấm điểm đầu tư công tại xã Mai Hịch, Bao La, Nà Mèo (Mai Châu). Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm
cộng đồng cũ và mới tại huyện Mai Châu; tập huấn về giám sát NSNN cho các nhóm cộng đồng mới tại huyện Lạc Thủy và dự án
“Hỗ trợ các Doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn, sáng tạo và bền vững” do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ...
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Sơn, Cao Phong và thành phố Hòa Bình; tuyển sinh 01 lớp nghề may mở tại trung
tâm; phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lạc Sơn tổ
chức tuyển sinh 03 lớp nghề về chăn nuôi gà và trồng cây có múi gồm 90 học viên.
Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức, phối hợp tổ chức 26 lớp dạy nghề và
giới thiệu việc làm cho hội viên nông dân11. Kết nạp được 252 hội viên, nâng tổng
số hội viên lên 133.630 hội viên sinh hoạt tại 1.473 chi hội và 2.436 tổ hội. Thành
lập 06 chi tổ hội nghề nghiệp về trồng Mít Thái, mây tre đan và mô hình phát triển
kinh tế gồm 74 thành viên tham gia (Yên Thủy, Lạc Thủy, Lương Sơn). Kiểm tra
công tác Hội và phong trào nông dân tại 5 huyện: Cao Phong, Mai Châu, Kim Bôi,
Đà Bắc, Lạc Thủy. Tín chấp mua máy nông nghiệp, phân bón,... theo hình thức trả
chậm cho hội viên nông dân12; tiếp tục cung cấp các loại cây giống và phối hợp
với các đơn vị, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho nông dân 13. Quỹ Hỗ trợ
nông dân giải ngân 05 dự án14 với tổng số tiền 1,65 tỷ đồng cho 56 hộ vay, thu hồi
các dự án đến hạn. Phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Postbank thành lập
mới 11 tổ liên kết và giải ngân số tiền 2.757 triệu đồng cho 59 hộ vay (Lương Sơn,
Lạc Sơn, Yên Thủy). Tích cực vận động quyên góp, ủng hội viên nông dân nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn15.
Tiếp tục vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới 16; chỉ đạo,
hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn
mẫu tại 11 huyện, thành phố.
11

Hội Nông dân các huyện phối hợp tổ chức 26 lớp dạy nghề về nấu ăn, mây tre đan, sửa chữa máy nông nghiệp, nghề may công
nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, trồng cây Thanh Long, sử dụng phân bón… cho 1.264 hội viên (Yên Thủy, Lương Sơn,
Lạc Thủy, Mai Châu và TP Hòa Bình); tổ chức bế giảng lớp sửa chữa máy nông nghiệp cho 25 học viên của huyện Mai Châu.
12
Hội Nông dân các cấp tín chấp và ký hợp đồng cung ứng 935 tấn phân bón theo phương thức trả chậm cho nông dân (Cao
Phong, Kỳ Sơn, Yên Thủy, Tân Lạc, Lương Sơn); 250 kg giống lúa PNR2.0 và 157 kg giống ngô (Tân Lạc); 120 tấn thức ăn
chăn nuôi, 210 cây Mít thái và 8 con bò (Yên thủy); phối hợp với công ty TNHH T&T tiêu thụ gần 40 tấn mía quá tuổi cho hội
viên trồng mía với giá mua 700 đồng/kg (TP Hòa Bình).
13
Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn (TW Hội Nông dân Việt
Nam) và công ty Cổ phần TN Việt Nam tư vấn về xuất khẩu lao động cho hội viên. Tiếp tục phối hợp với trường Đại học Lâm
nghiệp tuyển sinh lớp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế; phối hợp với Công ty TNHH MTV máy kéo và máy nông nghiệp,
Ngân hàng Agribank tỉnh, Hội Nông dân huyện Lạc Sơn, huyện Kim Bôi tổ chức 02 Hội nghị giới thiệu máy nông nghiệp và
triển khai Quyết định số 68/2013/QĐTTG về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp cho 140 hội viên nông
dân; phối hợp với Ngân hàng Liên Việt Postbank tỉnh Hòa Bình mở 01 lớp tập huấn giới thiệu quy trình cho vay vốn, tư vấn vay
vốn và hướng dẫn các thủ tục vay vốn cho 70 hội viên nông dân (Kim Bôi); phối hợp với công ty Cổ phần INCA SACHI Việt
Nam tổ chức 02 lớp tập huấn quy trình kỹ thuật trồng cây Sachi cho 120 hội viên nông dân tại 2 huyện Kim Bôi, Lạc Sơn.
14
“Trồng và chăm sóc cam” xã Nam Phong và “Nuôi trâu vỗ béo” xã Yên Lập, huyện Cao Phong; dự án “Chăm sóc cây
bưởi đỏ” xã Tử Nê, huyện Tân Lạc; dự án “Nuôi cá ao kết hợp nuôi vịt đẻ trứng” xã Dân chủ, TP.Hòa Bình; dự án “Chăm
sóc cây bưởi” xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy
15
Ủng hộ 50 cây giống ổi, hồng giúp đỡ 5 hộ hội viên nghèo; bàn giao 2 nhà đại đoàn kết cho 2 hộ hội viên nghèo trị giá 40 triệu
đồng và 50 ngày công lao động, quỹ xây dựng công trình cộng đồng 14,5 triệu đồng (Lạc Thủy); phối hợp với các ngành bàn
giao 01 nhà tình nghĩa trị giá 20 triệu đồng nguồn quỹ Hội Chữ thập đỏ (Lương Sơn); đóng góp 560 ngày công lao động giúp đỡ
các hộ gia đình liệt sỹ cấy lúa và 22 hộ dân di chuyển nhà đến nơi ở mới do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2018 (Mai Châu);
16
Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 cuộc giao lưu sân khấu hóa về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu
(Lương Sơn, Cao Phong). Các cấp Hội vận động hội viên nông dân đóng góp được 27.002 ngày công lao động, 428 triệu đồng
(Yên Thủy, Lạc Thủy, Cao Phong), hiến 1.020 m2; sửa chữa và làm mới 397 km đường giao thông nông thôn, phát quang lề
đường, ngõ xóm 481,1 km đường giao thông nông thôn; thực hiện trồng 15 km đường hoa và 30.000 cây ban, cây xanh; nạo vét,
tu sửa 666,8 km kênh mương nội đồng; đổ bê tông sân nhà văn hóa cộng đồng diện tích 200m2 và 40 m2 sân khấu nổi với số tiền
hỗ trợ 20 triệu đồng (Lạc Thủy); xây dựng được 62 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; lắp đặt 3 hầm
Bioga để xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường (Mai Châu). Thực hiện bàn giao 07 nhà “Mái ấm nông dân” cho
các hộ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn mỗi nhà trị giá 20 triệu đồng (Mai châu, Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc, Yên Thủy).
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4- Hội Liên hiệp Phụ nữ
Phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt nam tổ chức Hội nghị tập huấn nâng
cao năng lực cho 30 cán bộ nữ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh,
huyện. tổ chức 02 lớp tập huấn Nâng cao năng lực hợp tác xã cho 80 đại biểu ban
quản lý và thành viên các hợp tác xã. Tham dự Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp toàn
quốc và Trao giải cuộc thi cấp Trung ương (Hòa Bình có 3/35 ý tưởng đạt giải)17.
Tập huấn xây dựng Đề án khởi nghiệp cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Phụ
nữ Hòa Bình lần thứ nhất18; tập huấn về mô hình “Xóm kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu
mẫu” tại các huyện: Đà Bắc, Lạc Thủy, Cao Phong, Kim Bôi và TP. Hòa Bình19.
Tổ chức 02 lớp dạy nghề “Nuôi và phòng trị bệnh cho gà” tại xã Đồng Môn, Liên
Hòa (Lạc Thủy) cho 70 học viên; tổ chức 95 cuộc truyền thông về chủ trương,
chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nội dung theo chủ đề năm “An toàn
cho phụ nữ và trẻ em” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội cho 15.749 hội viên20; 02
cuộc truyền thông về phòng, chống ma túy, tín dụng đen, xâm hại tình dục trẻ em21;
01 Hội thảo về phòng chống buôn bán người22; 01 cuộc tọa đàm “Tuyên truyền, giáo
dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ
nữ”; truyền thông Chủ đề “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon và bảo vệ môi trường”
tại xã Bình Thanh (Cao Phong) cho 80 cán bội, hội viên.
Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em tổ chức đối thoại
giữa người dân với chính quyền địa phương tại 13 xóm của 04 xã: Bình Sơn, Cuối
17

Ý tưởng “Nhân rộng mô hình trồng cây sả, công nghệ dây chuyền chưng cất tinh dầu sả (Chị Nguyễn Thị Bình- GĐ HTX
nông nghiệp Bản dao, Thống nhất – TPHB); Ý tưởng “Hộp cam quà tặng cao cấp” (Chị Vũ Thị Lệ Thủy- GĐ HTX 3TFAM,
Cao Phong); Tổ hợp tác trồng ớt rừng theo hướng an toàn sinh học tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn.
18
Có 30 đại biểu tham dự (Lãnh đạo Hội LHPN các huyện/TP đại diện 15 ý tưởng). Hội LHPN các huyện, thành phố: Tổ chức
lớp tập huấn khởi nghiệp cho 25 thành viên nhóm ý tưởng (Lạc Sơn). Hỗ trợ 01 phụ nữ khởi nghiệp mô hình “chăn nuôi dê” của
chị Chị Bùi Thị Hoa thôn Sốc Bai, xã Yên Bồng, Lạc Thủy hỗ trợ tập huấn KHKT tiếp cận vay 80.000.000đ từ NHCS. Ra mắt
02 tổ sản xuất Mây Tre đan gồm 60 thành viên (Kim Bôi). Phối hợp tổ chức 27 lớp dạy nghề cho 643 học viên; 31 lớp tập huấn
chuyển giao khoa học kỷ thuật 1.339 học viên (Dạy nghề Trồng cay thanh long đỏ, may công nghiệp, mây tre đan, trồng lúa năng
xuất, làm chổi chít... Tập huấn chuyển giao KHKT về Kỹ thuật nuôi và phòng bệnh cho dê, chăm sóc cây có múi, nuôi gà thả
vườn, nuôi lợn thịt,... tại huyện Kim Bôi, Lạc thủy, Yên Thủy, Lương Sơn). Vận động 7.642 hội viên giúp 875 hội viên vay phát
triển kinh tế số tiền 1.089.390.000đ; giúp đỡ bằng ngày công, con giống, cây trồng, gạo... trị giá 995.245.000đ.
19
Đã có trên 200 đại biểu tham dự là lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; BCĐ Nông thôn mới, Hội LHPN huyện; lãnh đạo Đảng ủy,
UBND, các đoàn thể xã; Bí thư, Trưởng xóm, chi hội trưởng chi Hội PN và các hộ làm mẫu, hướng dẫn mô hình thực hành xây
dựng con đường hoa, xây dựng quy chế hoạt động, ký cam kết….
20
Tuyên truyền các chủ đề về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật về quyền lợi
người tiêu dùng; GDPL-TGPL về phòng chống tội phạm, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng, chống ma túy, tảo hôn và phòng,
chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tư vấn về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật khiếu nại và tố cáo,
Luật thi hành án; tuyên truyền về ATTP, phòng, chống rác thải nhựa, dịch bệnh, không sinh con thứ 3 trở lên; Luật bình đẳng
giới, hoạt động môi giới hôn nhân, truyền đạo trái phép, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại
nhân dân, hội nhập kinh tế quốc tế, các kiến thức về biên giới, chủ quyền biển đảo... Hội LHPN các huyện, thành phố: tổ chức
121 cuộc tuyên truyền, 5 hội thi, 40 cuộc tọa đàm, 4 cuộc nói chuyện chuyên đề cho 29.780 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ
em về các nội dung: Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ trẻ em, Kỹ năng nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình; phòng,
chống xâm hại tình dục trẻ em; giáo dục lối sống trong gia đình, phát huy văn hóa tốt đẹp của gia đình và giáo dục con em trong
gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; Phòng, chống ma túy, cách phòng chống sử dụng chất ma túy… tổ chức 25
cuộc tuyên truyền cho trên 3.000 hội viên, phụ nữ và nhân dân về thực hiện cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin,
tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
21
Có 120 đại biểu tham gia là Chi hội trưởng, hội viên phụ nữ và Ban điều hành “ Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm
pháp luật và mắc TNXH” tại huyện Lạc Sơn, Kim Bôi.
22
Dự Hội thảo có 55 đại biểu là lãnh đạo các sở ban, ngành, Ban chỉ đạo 09 tỉnh, gồm: Hội LHPN, Công an 11 huyện/TP; Lãnh
đạo UBND huyện Kỳ Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc, TPHB
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Hạ, Nuông Dăm, Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi. Phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên
đề về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình. Tổ chức 04 hội thi: hòa giải viên giỏi, hội thi vẽ tranh và
diễn đàn về Phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em tại huyện và cơ sở 23;
tham gia triển lãm tranh chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn” nhân tháng hành động
Vì trẻ em do Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức24;
Tổ chức thăm hỏi, tặng 474 xuất quà, 12 sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam anh
hùng, hộ gia đình chính sách trị giá 160.510.000đ, giúp đỡ 6.540 ngày công lao
động. Phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 480 người thuộc đối
tượng chính sách, bảo trợ xã hội (Lương sơn)25. phối hợp tặng quà cho trẻ em
nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập: 166 xuất trị giá
145.536.000đ (Yên Thủy); thành lập mô hình “Chi Hội phụ nữ không có con em
cưới tảo hôn” tại chi hội xóm Đầm Giàn, xã Sào Báy, Kim Bôi với 85 thành viên.
Tham gia chương trình tình nguyện mùa hè xanh năm 2019 do Đoàn thanh niên
Học viện phụ Nữ Việt nam tổ chức tại xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tặng 30 bộ bàn
ghế cho trường Tiểu học, 35 xuất quà cho phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn và hộ gia đình chính sách; hỗ trợ kinh phí cho Hội khuyến học, đoàn
thanh niên, Hội LHPN xã 54 triệu đồng. Vận động hội viên mua 389 thẻ BHYT;
thành lập mới 4 tổ nhóm tiết kiệm mua BHYT cho 85 thành viên và tổ chức 02
buổi đối thoại về BHXH, BHYT cho 285 hội viên, phụ nữ. Tiếp tục thực hiện hiệu
quả các dự án với các tổ chức phi Chính phủ26.
5- Hội Cựu chiến binh
Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội thi
đua yêu nước và hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua Cựu chiến binh gương
mẫu27. Phối hợp triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ
23

4 Hội thi: Hội thi “Hòa giải viên cơ sở giỏi” tại huyện lạc Sơn có 29 đội thi tham gia tham gia với chủ đề về bạo lực gia đình,
tranh chấp đất đa.; Hội thi Vẽ tranh tại huyện Yên Thủy cho 8 đội là trẻ em và hội viên phụ nữ tham gia với chủ
đề“Phòng,chống bạo lực thân thể, bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em”; hội thi Gia đình toàn mỹ có 10 gia đình tham
gia và thu hút trên 500 hội viên, phụ nữ tham gia cổ vũ; 01 diễn đàn “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường
học” cần bạn- cần tôi - cần cả thế giới tại huyện Yên Thủy đã thu hút 723 người tham gia.
24
Có 37 bức tranh chủ đề về ATTP, phòng chống bao lực gia đình, bạo lực trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.
25
Hội LHPN tỉnh thăm hỏi và tặng quà 02 Mẹ VNAH tại huyện Kỳ Sơn, TPHB . 10 gia đình chính sách tại xã Vĩnh Tiến, Sơn
Thủy huyện, Kim Bôi trị giá 4.000.000đ ( 500.000đ/Mẹ VNAH; 300.000đ/1 xuất quà). Hội LHPN các huyện/TP tặng 462 xuất
quà cho các gia đình chính sách, trị giá 154.510.000đ; Giúp đỡ 6540 ngày công lao động quét dọn vệ sinh mộ liệt sĩ, Mẹ VNAH;
chỉnh trang nhà của, cải tạo vườn tạp…; Các cấp hội tổ chức quyên góp, thăm hỏi, tặng 68 xuất quà và giúp hội viên phụ nữ và
gia đình gặp khó khăn, thiên tai tiền mặt, cây, con giống trị giá 983.040.000 (Trong đó 02 huyện Mai Châu, Đà Bắc giúp 125 hộ
gia đình bị thiên tai lũ bão trị giá 253 triệu đồng); hỗ trợ xây dựng 03 mái ấm tình thương trị giá 65 triệu đồng (01 MATT cho chị
Bùi Thị Hồng, xóm Bôi Cả, Nam Thượng (Kim Bôi) trị giá 30 trđ; 01 MATT cho bà Nguyễn Thị Chẩy, Tổ 15, phường Đồng
Tiến (TPHB) trị giá 15 trđ, 01 mái ấm tình thương cho chị Bùi Thị Thao (thôn Rộc Trụ 1, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) trị giá 20trđ)
26
Dự án WOBA: Phối hợp thẩm định trả thưởng đợt 2 cho 325 hộ. Dự án INTRACO: Hoàn thành phát 30.000 bếp đun
tiết kiệm năng lượng tại 30 xã giai đoạn I. Triển khai giai đoạn II: phát 13.673 bếp tại huyện Mai Châu, Đà Bắc; khánh
thành bàn giao trạm nước tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn. Dự án JIFF do Tổ chức Oxfam Việt Nam tài trợ: Khảo sát
Dự án tại 4 huyện Mai Châu; Yên Thủy; Lạc Sơn, Đà Bắc, tổ chức hội nghị triển khai dự án, tập huấn cấp tỉnh.
27
Đã có 11/12 đơn vị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ở cấp huyện. Đảng ủy khối CCQ tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 9/2019.
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chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng phát triển của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
Kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội đối
với hội viên Hội Cựu chiến binh Huyện Mai Châu và Cao Phong. Phối hợp mở 02
lớp bồi dưỡng cho đối tượng là chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường, thị
trấn với tổng số 100 người.
6- Tỉnh Đoàn thanh niên
Đoàn viên thanh niên trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân
các anh hùng liệt sĩ” nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947
- 27/7/2019), tuyên truyền giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, tổ chức
các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi tặng quà
các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, dọn
dẹp, trồng cây, trồng hoa, thắp hương tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn28.
Hưởng ứng Lễ phát động Hành trình Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân
Bác, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức các
hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh (lần thứ 3) năm 201929.
Phát động và tổ chức cuộc thi Ý tưởng thanh niên Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
Hoà Bình lần thứ II30, triển khai cuộc thi Dự án Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên
nông thôn năm 2019. Phát động nhiều chiến dịch như: “Chiến dịch hành quân
xanh”31, “Chiến dịch tiếp sức mùa thi”32, “Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng”33 và chiến
dịch “Hoa phượng Đỏ”34. Thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Hòa Bình gồm 21
28

Tiêu biểu như Huyện đoàn Kỳ Sơn, Yên Thủy, Cao Phong, Lương Sơn, Kim Bôi đã tổ chức tặng 12 xuất quà, ủng hộ hơn
2.000 ngày công lao động giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách cấy lúa, thu hoạch lúa; bên cạnh đó còn
có các hoạt động giao lưu văn nghệ về chủ đề chiến sỹ, cách mạng thu hút đông đảo ĐVTN và nhân dân tham gia.
29
Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 3 năm 2019 đã được tổ chức rộng khắp trong tỉnh với 10 đội hình cấp huyện, 121 đội hình cấp cơ
sở, cùng hàng nghìn lượt ĐVTN và nhân dân tham gia, với nhiều hoạt động thiết thực như: chỉnh trang, dọn dẹp 19 nghĩa trang
liệt sĩ; 21 điểm di tích lịch sử cách mạng và bia tưởng niệm; hỗ trợ, giúp đỡ gần 100 hộ gia đình chính sách sửa chữa nhà cửa, cải
tạo vườn tạp, thu hoạch nông sản; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 lượt đối tượng chính sách, người có công; trồng
mới gần 5.000 cây xanh; phát quang và sửa chữa 16 km đường giao thông nông thôn, thu gom và xử lý trên 11 tấn rác thải…
30
Ngày 30/7/2019, Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ II- năm 2019 đã tổ chức
chương trình chung kết, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng xuất sắc (1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải kk)...
31
Tiêu biểu như Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với huyện đoàn Kim Bôi tổ chức 02 chương trình truyền thông pháp
luật về phòng chống xâm hại trẻ em dưới hình thức phiên tòa giả định, kết hợp giao lưu văn nghệ, tuyên truyền các ca khúc cách
mạng tại 02 xã Tú Sơn, Kim Tiến, huyện Kim Bôi; trồng và bàn giao 200 cây bưởi đỏ Tân Lạc cho bà con nhân dân xã Mỵ Hòa,
Kim Bôi; tổ chức cho 30 ĐVTN tiêu biểu dự tham quan triển lãm Công an nhân dân khắc khi lời Bác tại Bảo tàng CAND; phối
hợp với cấp ủy, lãnh đạo Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH tổ chức làm thủ tục cấp
trên 300 CMND lưu động, 120 hộ chiếu, tặng 10 suất quà (mỗi suất 500.000đ) cho nhân dân các huyện Yên Thủy, Tân Lạc.
32
Được tổ chức tại 37 điểm trường THPT trong tỉnh với 846 tình nguyện viên tham gia: đã hướng dẫn và làm thủ tục dự thi cho
3.948 lượt thí sinh, bố trí trên 500 lượt chuyến xe ôm miễn phí, hỗ trợ 350 xuất cơm miễn phí, tặng trên 500 chiếc bút bi, và đồ
dùng học tập, luôn đảm bảo các điểm thi có nước uống miễn phí. Phối hợp với lực lượng chức năng tham gia hướng dẫn, phân
luồng đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông trước khu vực thi.
33
Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn phối hợp Huyện đoàn Mai Châu, Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt tổ chức chương trình tình
nguyện Kỳ nghỉ hồng với chủ đề “Ngày nước tái sinh” và “San sẻ gió, mát yêu thương” năm 2019 tại xã Xăm Khòe, huyện Mai
Châu. Tại chương trình, đã tặng 02 máy lọc nước công nghiệp cho Trung tâm học tập cộng đồng xã Xăm Khòe và xã Mai Hịch,
cùng 30 máy làm mát cho 15 nhà văn hóa của các xã với tổng trị giá 150 triệu đồng.
34
Thành lập 25 đội hình tình nguyện ”Hoa phượng đỏ” với nhiều hoạt động thiết thực như: Thăm hỏi, chăm sóc, thực hiện các
bữa cơm nghĩa tình đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức dọn dẹp, vệ sinh các NTLS, Đài tưởng niệm; các hoạt động hỗ
trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường,…
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thành viên35.

-

Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt – mỗi
tuần một câu chuyện đẹp” trên website của Tỉnh đoàn và cuộc vận động “Xây
dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”. Hỗ trợ đoàn viên thanh niên ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp 36. Kiểm tra, giám
sát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019 tại 05 đơn
vị: Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Thủy, Kỳ Sơn, Thành phố Hòa Bình.
II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV
1- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
- Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"
ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).
- Tổ chức phát động tháng cao điểm xây dựng quỹ "Vì người nghèo" từ 17/10
đến 18/11/2019; phối hợp với ngành Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, tổ
chức các hoạt động: xây dựng nhà "Đại đoàn kết", hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho
người nghèo,...
- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn cho 210 học
viên là cán bộ Mặt trận cấp xã và 01 lớp cho 60 học viên là cán bộ Mặt trận cấp
tỉnh, cấp huyện.
2- Liên đoàn Lao động
- Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động
về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ
chức công đoàn37.
- Vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo,
từ thiện. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình nhà ở "Mái ấm
công đoàn"; và chương trình “1.000 tấn xi măng công nhân viên chức lao động tỉnh
Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; hỗ trợ công nhân viên chức lao
động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.
- Nâng cao chất lượng đoàn viên, quản lý đổi thẻ và phát thẻ đoàn viên công
đoàn gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tăng cường công tác phát
35

Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành lập nòng cốt là cán bộ chủ chốt các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc với mục đích tham gia đấu
tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; đồng thời tuyên
truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp, tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, những quan điểm đúng đắn để
nhân rộng những giá trị nhân văn, thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn.
36
Đội Trí thức trẻ tình nguyện tỉnh Hòa Bình triển khai hoạt động “Tập huấn chuyển giao kiến thức, kỹ thuật trồng cây có múi”
cho 30 ĐVTN, và tặng 50 cây cam Vinh hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tại xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu.
37
Chỉ thị số 04/CT-TLĐ, ngày 03/3/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp,
đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới;
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triển đoàn viên đi đôi với việc quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên. Kiểm tra
việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý, sử dụng tài chính,
tài sản công đoàn tại các đơn vị theo kế hoạch công tác kiểm tra năm 2019.
3- Hội Nông dân
- Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28CT/TU ngày 21/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp kiểm tra, nắm tình
hình thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Đề án 61 tại các huyện, thành phố.
- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban
Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam
trong sạch, vững mạnh.
- Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014
của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác Dạy nghề,
xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị và tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông
dân sản xuất. Triển khai dự án “thu gom, phân loại, xử lý rác thải thành phân bón
hữu cơ” tại huyện Lương Sơn; dự án “Xây dựng mô hình phát triển sản xuất liên kết
theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Gà sạch” tại huyện Lạc Sơn.
- Tăng cường công tác thông tin quảng bá, tiếp thị tìm kiếm thị trường tiêu
thụ hàng hóa. Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Hướng
dẫn xây dựng và kiểm tra giám sát các dự án cho vay nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân;
phối hợp với hệ thống ngành Ngân hàng chỉ đạo việc thực hiện tín chấp hỗ trợ vốn
giúp nông dân phát triển sản xuất.
4- Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh: Cuộc thi Ý tưởng khởi
nghiệp, sáng tạo; Trưng bày giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường. Hội thảo kết
quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND, ngày 07/12/2016
của HĐND tỉnh về khoán kinh phí hoạt động của Chi hội phụ nữ.
- Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ công chức Hội LHPN
các cấp và chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019- 2025.
- Tiếp tục triển khai các Chương trình, Đề án, Dự án: Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới; "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; các Dự
án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ- WOBA”;
“Cung cấp bếp đun tiết kiệm năng lượng tại Hòa Bình”; “Tăng cường vai trò của
phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng chống bạo lực giới” (Jiff).
- Tổng kết, đánh giá, chỉ đạo nhân rộng các mô hình xây dựng nông thôn mới,
xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn thực phẩm.

10

5- Hội Cựu chiến binh
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh
gương mẫu” cấp tỉnh; Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội
Quốc phòng toàn dân.
- Kiểm tra vay vốn ngân hàng chính sách xã hội tại Hội Cựu chiến binh:
huyện Lạc Thủy, huyện Đà Bắc và thành phố Hòa Bình.
6- Tỉnh Đoàn Thanh niên
- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết,
Kết luận của Trung ương Đoàn, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức Đại hội Đại
biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
-T
hoạt động đền
ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc người có công, hỗ trợ học sinh có
hoàn cảnh khó khăn.
- Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm, hỗ trợ
các ý tưởng khởi nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ các kênh vay vốn giúp thanh niên
phát triển kinh tế, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới
vào sản xuất.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Ban, các phòng CM;
- Lưu VTBDVTU.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Người ký: Nguyễn Quang
Minh
Email: PBTT@BDVTUHB
Cơ quan: Ban Dân vận
Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Phó trưởng ban
thường trực
Thời gian ký: 20.09.2019
08:42:31 +07:00

Nguyễn Quang Minh

