
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG           Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 8 năm 2015 
                           * 

          Số   160 - KH/HNDT 

 

KẾ HOẠCH 
Tập huấn công tác triển khai thực hiện 

Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
 

 Căn cứ vào Chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 
của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương; 

Căn cứ  Kế hoạch số 25-KH/HNDTW ngày 20/3/2015 của Ban Thường vụ 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 
81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức 
tập huấn công tác triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ Hội trong công tác 
tuyên truyền phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn hiện nay. 

- Nâng cao năng lực nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; 
tham gia tiếp công dân, tham gia hòa giải cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của nông dân trong việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ (trên cơ sở Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ trước đây) gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở.  

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm của các cấp Hội 
trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg; 

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 
quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng 
mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả 
của việc triển khai thực hiện Quyết định. 

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

- Quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg trong hệ 
thống Hội trên địa bàn tỉnh. 

- Kỹ năng Tiếp Công dân, tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Quy định về Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội Nông dân Việt 
Nam. 
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- Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống 
Hội Nông dân Việt Nam. 

- Quy định số 668-QĐ/HNDTW ngày 14/7/2014 của Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam, Quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng: 

- Cán bộ cơ sở trực tiếp tham gia công tác tiếp dân, Tổ hòa giải, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. 

- Cán bộ huyện, thị, thành Hội phụ trách công tác kiểm tra. 

Số lượng: 155 người; 

Trong đó: 137 cán bộ không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước); bao gồm:  

+ 87 cán bộ cơ sở Hội 

+ 50 cán bộ là Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật. 

+ 18 Cán bộ huyện, thị, thành Hội. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức tập huấn: 

- Thời gian tập huấn: 03 ngày 

 Dự kiến tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 năm 2015 

- Thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn chính thức sẽ có Thông báo cụ thể. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Do Tỉnh Hội thực hiện theo quy định của Tài chính 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn công tác triển khai thực hiện Quyết định số 
81/2014/QĐ-TTg, đề nghị các huyện, thị, thành Hội triển khai thông báo đến cơ sở 
Hội và gửi danh sách tập huấn về tỉnh Hội trước ngày 14/7/2015 (qua Ban Kiểm 
tra) để tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức tập huấn. 

Mọi vấn đề liên quan cần thiết liên hệ về Ban Kiểm tra tỉnh Hội qua số điện 
thoại 0650.3897.664, Di động số 0937.680.181 hoặc Hộp thư điện tử: 
bankiemtrahnd@binhduong.gov.vn. 

 

        T/M BAN THƯỜNG VỤ  
Nơi nhận:          PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC          
- Ban Kiểm tra TW Hội;                                          
- Ban Thường vụ tỉnh Hội; 

- HND các huyện, thị, thành phố;             (Đã ký)                                                
- Lưu: VT, Ban Kiểm tra, Website tỉnh Hội.  

                                                                                                                                                                                    
 

                   Lâm Văn Hòa 
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