HQI NONG DAN VIT NAM
BCH HOI NONG DAN TNH NAM D!NH

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Doe 1p - Tur do - Hanh phtc
Nam Dinh, ngày 14 tháng 02 nãm 2019

So OKHJHNDT

KE HOACH
EM , ut&, GIAM SAT NAM 2019
Thirc hin Chuo'ng trInh s 01-Ctr/HNDTW, ngày 28/01/2019 cüa Ban
Thu&ng vi Trung rnmg Hi Nông dan Vit Nam v kim tra, giám sat 11am 2019
và chiscing trInh, nhim vçi cong tác Hi vâ phong trào nông dan näm 2019 cüa
Ban Chp hành Hi Nông dan tinh, Ban Thi.r?ng vii Hi Nông dan tinh xây drng
k hoach kim tra, giám sat nàm 2019 nhi.r sau:
i. MiJc DICH, YEU CAU
LMucdIch:
- Dánh giá di'ing k& qua ho.t dng cOng tác Hi và phong trâo nông dan,
phát hin nhflng ru dim cüa t chrc Hi và can b, hi viên, nông dan d dng
viên, biu dizcing, khen thu&ng kjp thai; Phát hin nh&ng thiu sot, khuyM dim
d un n.n, khc phiic và xü 1 theo quy djnh. Phát huy các nhân t mâi, nhân
rng các din hInh tiên tin; phic vi có hiu qua vic tng kt thirc tin va b
sung hoan thin các chü trucmg, bin pháp cong tác Hi, gop phn di mi nôi
dung, phuang thüc hott dng Hi.
- Dam bâo vjc chp hãnh và th1rc hin nghiêm tue Diu 1 và các nghj
quyt, chü tnrcmg cüa Hi.
- Tham gia thirc hin có hiu qua Quy ch giám sat và phãn bin xä hi
cüa Mt tran T quc Vit Nam và các doàn th chInh trj - xä hi.
- Thông qua cong tác kim tra, giám sat nhm tang ctrng s1r lânh do, chi
do và nâng cao hiu qua hot dng cüa các cp Hi, thirc hin thing lcii nhiêm
vli, chi tiêu cong tác Hi, phong trào nông dan näm 2019 và nhiêm kS' 2018 2023.
2. Yêu cu:
- Nâng cao näng lirc, trInh d di ngQ can b Hi Nông dan các ep thirc
hin kim tra giám sat dáp 1mg yeu c&u nhim vu.
- Cong tác kiém tra, giám sat phâi di.rqc thirc hiên i tt ca cac c.p Hôi
theo Diu 1, Quy ch và các qui djnh, hiiàng dn hin hành cUa Hôi.
- Ni dung kim tra, giám sat phãi can cu vâo chuc nàng, nhim vii chInh
trj cUa Hi, barn sat phmg hii&ng, miic tiêu, nhim vii cong tác Hi và phong
trào nông dan nàm 2019.
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- Cong tác kim tra, giám sat phâi dam bâo chInh xác, trung thçrc, khách
quan; khi phát hin sai phm phái kin nghj xi:r 1 kjp thôi, dung quy djnh.
II. NQI DUNG KIEM TRA
1.Kim tra vic thirc hin cong tác Hi và phong trào nông dan:
- Vicchp hành Diêu 1 Hi NOng dan Vit Nam khóa VII.
- Vic trin khai thirc hin Nghj quy& Dii hi di biu toàn quôc Hi
Nông dan Vit Nam khóa VII, nhim k' 2018-2023 và Nghj quyt Dti hi di
biu Hi Nông dan các cp.
- Vic thirc hin các chi tiêu cOng tác Hi và phong trào nông dan nãm
2019.
- Vic thirc hin Nghj quy& Hi nghj 1n thir 12 Ban Chp hãnh Trung
uang Hi Nông dan Vit Nam (khóa VI) v& ba nhim vi trçng tam.
-Vic thirc hin D an "Náng cao vai trô, trách nhim cia H(5i Nóng dan
Vit Nam trong phát triên nóng nghip, xáy dung nông thón mài và xáy dyng
gial ca'p nông dan ViçtNam giai dogn 2010- 2020" theo k& 1un s 61-KL/TW
ngày 03/12/2009 cüa Ban BI thu Trung uong Dãng vâ Quyt djnh s 673/QDTTg, ngày 10/5/2011 cüa Thu tu&ng ChInh phü v vic Hi Nông dan Vit Nam
tric tip thirc hin và phi hcip thirc hin mt s chi.rcrng trInh, d an phát trin
kinh t, van hóa, xã hi nông thôn giai doin 2011 - 2020;
- To chuc thrc hin Kêt 1u.n sO 61 -KL/TU, ngày 13/02/2015 cüa Ban
Thu?ing viii Tinhüy ye tiêp t%ic thirc hin Kêt 1u.n 61-KL/TW, ngáy 03/12/2009
cüa Ban BI thu Trun.g wng Dáng; Kê hoach s6 42/KH-UBND, ngày 20/5/20 15
cüa Uy ban Nhân dan tinh v tip tic thirc hin Quyt djnh s& 673
cüa Thu
tuàng ChInh phü.
2. Kim tra vic xây dirng, quân 1, sir dirng Qu5' H tra nông dan, các
hott dng djch vii, dy ngh và h trçl nông dan; kim tra vic xây drng mô hInh
kinh t tap th...
3. Kiêm tra vic thirc hin Quyêt djnh s 81/201 4/QD-TTg, ngày
31/12/2014 cüa Thu tu&ng ChInh phü v "Phi hçp gi&a các b, ngành, üy ban
nhân dan các c.p v&i các cp Hi Nông dan Vit Nam trong vic tip cong dan,
giài quyt khiu ni, t cáo cüa nông dan"; giái quy& khiu nai, t cáo thuOc
thm quyn cüa Hi.
4. Kim tra vic thirc hin giám sat theo Quy ch giám sat và phân bin xä
hi cüa Mt tr.n To quôc Vit Nam và các doàn th chInh trj - xã hôi và Quy
djnh v Mt trn To quôc, các doân th chInh trj - xä hi và nhân dan tham gia
gop xay drng Dãng, xây dirng chInh quyn.
5. Kim tra vic xây drng chtrang trInh, k ho.ch va t chuc thuc hiên
cong tác kim tra, giám sat.
III. NO! DUNG GIAM SAT
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1. Giám sat vic thirc hin cong tác Hi và phong trào nông dan nàm 2019
2. Giám sat theo Quy ch giám sat và phãn bin xa hi cüa Mt trn T
quc Vit Nam và các doàn th chInh tn - xä hi. Tp trung vào nhng v.n d
lien quan trirc tip dn nông nghip, nông dan, nông thOn;Giám sat vic thirc
hin Nghj djnh 55 và 116 cüa ChInh phU v chInh sách tin diing phiic vii phát
trin nOng nghip, nông thôn. Tham gia giám sat vic thirc hin pháp 1ut v san
xut, kinh doanh vt tu nông nghip; giám sat vic thirc hin Nghj quyt s 18NQ/TW ngày 25/10/2017, ye mt so v.n dê v xap xp t chüc b may cüa h
thng chInh trj tinh gçn, hoat dng hiu hrc, hiu qua và Nghj quyt s 19NQ/TW, ngày 25/10/2017 v tip tiic di mói h thng t chüc quãn 1, nâng
cao cht luqng, hiu qua hoat dng cüa các dn vi sir nghip cong lap.
IV. HINII THJD'C, PHM VI, TH(5I GIAN IUEM TRA, GIAM SAT
1. HInh thfrc:
- Kim tra, giám sat djnh kSr theo k hoch dã xây dimg.
- Kim tra, giám sat dt xut theo yêu cu cUa Hôi cp trên.
+ Kim tra, giám sat phic vi tng kt, xây drng các chi.rcmg trmnh, d an,
k hoach.
+ Theo kin nghj cüa can b, hi viên, nOng dan.
2. Pham vi:
- 10/10 huyn, thành Hi
- 100%cosiHôi
-50%chiHôi
3. Thôi gian:
- Hi Nông dan các huyn, thành ph chü dng xây dirng ljch kim tra,
giám sat trong nàm.
- Hi Nông dan tinh t chirc dçit kim tra, giám sat a 5/10 huyên, thành
Hi trong qu III/2019(Th&i gian cy th Se có ljch thông báo sau,).
V. TO CH(YC THVC HIN
1. Hi Nông dan tinh:
- Giao Ban T chi'rc - Kim tra là cci quan thuong trirc tham muu cho Ban
Thtrmg vix Tinh hi:
+ Xây drng k hoch thiic hin cOng tác giám sat và phán bin xã hôi
näm 2019;
+ Chü trI, phii hqp vai các ban chuyên mOn tin hành kim tra, giám sat a
các c.p HOi trong vic thirc hin cong tác Hi và phong trào nông dan;
+ Cong tác giâi quyt khiu nai, t cáo thuOc thm quyn cüa Hôi va phi
hçp tham gia giãi quy& khiu nui, t cáo d bâo v quyn, lçvi ich hap pháp,
chInh dáng cüa hi viên, nông dan (nu có).
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+ Thông báo thôi gian kim tra, giám sat; hInh thüc, phucing pháp và th
churc doàn kim tra, giám sat theo k hoch näm 2019.
+ Tang hcip k& qua kim tra, giám sat, báo cáo Ban Thung v11 tinh Hi
và Uy ban Kim tra, Trung lxcing Hi.
- Giao Trung tam Dy ngh và H trçY nông dan xây dirng k hoach và
phi hçip vri các ban, dcin vj có lien quan tin hành kim tra vic quàn 1, sr
dicing Qu5 H trg nông dan, các hot dng djch vii, d.y ngh và h trçi nông dan;
vic trin khai thirc hin K& 1un s 61 cüa Ban Thithng vti Tinh üy và K
hoch s 42 cüa Uy ban nhân dan tinh.
2. Hi Nông dan các huyn, thành ph:
- Ban Thuông vii Hi Nông dan các huyn, thành pM can cü k hoach
kiêm tra, giám sat cüa Ban Thu?ing v Hi Nông dan tinh và tInh hInh thirc t
cUa dja phucmg xây dirng k hoch và t chüc kim tra, giám sat trong näm
2019, hu&ng dan co sà Hi thirc hin. K& qua kimtra, giám sat Se là mt trong
nhii'ng can cü d dánh giá xp loai thi dua trong näm.
- Ban Thu&ng vi Hi Nông dan các huyn, thành pM tang hçip, djnh k' 6
tháng, 1 näm báo cáo k& qua kim tra, giám sat v tinh Hi (Qua Ban T chic Kkm fra).Thii gian báo cáo 6 tháng triióc ngày 15/6/2019, báo cáo nàm trithc
ngày vào 15/11/2019.!.
Noi nhn:
T/M BAN THUJNG V
- Uy ban Kim tra TW Hi;
H(J TICH
- Thing trUe tinh Hi;

- Các ban chuyên mon tinh HOi;
- Các huyn, thânh Hi;
- Lixu VP, TC-KT.
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