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Số: 03-CV/BVĐQHTNDH Xuân Trường, ngày 23 tháng 9 năm 2022 
V/v đẩy mạnh vận động 

Quỹ hỗ trợ nông dân huyện 
 

 

   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- Giám đốc các doanh nghiệp; chủ cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 
 

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân 

huyện, tính đến ngày 20/9/2022 đã có các cơ quan gồm: Hội Nông dân, Phòng Nội 

vụ, Văn hóa và Thông tin huyện, Trường THCS Xuân Châu, THCS Xuân Bắc, 

Trường Mầm non Xuân Thượng đã thực hiện vận động và nộp vào Tài khoản Quỹ 

hỗ trợ nông dân huyện; các xã, thị trấn đã thành lập, kiện toàn Ban vận động và 

đang triển khai vận động ủng hộ theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc triển khai, phổ 

biến kế hoạch vận động ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, hiệu quả 

chưa cao, kết quả ủng hộ xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân còn thấp, chưa đảm bảo 

so với kế hoạch đề ra. 

Từ tình hình trên, Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đề nghị: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; Hiệu 

trưởng các trường học; Giám đốc các doanh nghiệp; Chủ cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn huyện: 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh, huyện về ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân, nhất là Thư kêu gọi của Ban Vận động 

Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, Kế hoạch số 01-KH/BVĐQHTND ngày 08/8/2022 của 

Ban Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, Kế hoạch số 02/KH-BVĐQHTND ngày 

26/8/2022 của Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, Công văn số 668-

CV/HU ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy tới toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức như: 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các Hội 

nghị,… nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và nhân dân về ý nghĩa, vai trò của Quỹ hỗ trợ nông dân; từ đó, tích cực tham 

gia ủng hộ, tạo việc làm, giúp nông dân có thêm vốn để sản xuất, kinh doanh. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân. Hình 

thức ủng hộ bằng tiền mặt gửi về Hội Nông dân huyện Xuân Trường (địa chỉ: Trụ 

sở Huyện ủy Xuân Trường - Tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định) hoặc gửi vào Tài khoản Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện - số tài khoản: 



2 

3205201008089 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Xuân Trường. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. 

2. Các thành viên Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Hội Nông dân huyện đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các trường học; vận động các tôn 

giáo, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nêu cao tinh thần trách nhiệm ủng hộ 

Quỹ hỗ trợ nông dân huyện; thường xuyên cập nhật kết quả, báo cáo về Ban vận 

động huyện (qua Hội Nông dân huyện) để tổng hợp, báo cáo Ban vận động tỉnh. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn: 

Tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông 

dân; thông báo công khai tiến độ ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân của các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức, cá nhân trên Hệ thống phát thanh huyện 

và Đài truyền thanh các xã, thị trấn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Đảng ủy, UBND các xã, 

thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp; chủ cơ sở sản xuất kinh doanh; Hiệu trưởng 

các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong 

quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ban vận động (qua Hội 

Nông dân huyện tổng hợp) để được hướng dẫn./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, HND. 

T/M BAN VẬN ĐỘNG 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH TT UBND HUYỆN 

Vũ Tuấn Dương 
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