
  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                  
BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG       Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 02 năm 2015 
                              * 

        Số    123 -KH/HNDT             
 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát 

và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam 
và Quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền. 
--------------- 

  

Căn cứ Hướng dẫn số 637-HD/HNDTW, ngày 14/7/2014 của Ban Thường 
vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam V/v 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 Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam V/v Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền; 

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-MTTQ-BTT, ngày 23/10/2014 của Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương về việc Hướng 
dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị- xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính 
trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.  

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch triển 
khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

 - Thực hiện việc Giám sát và Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội 
dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến 
nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với 
thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy quyền làm chủ 
của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, 
vững mạnh. 

 - Phát huy, thực hiện quyền, trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, 
nông dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý 
của Nhà nước. 

   II. Nội dung cụ thể: 

1. Thực hiện việc giám sát. 

- Đối với cơ quan, tổ chức. 
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+ Về quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 
cư, khai thác, sử dụng tài nguyên... 

+ Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, giao thông, thuỷ lợi, điện, trường 
học, y tế, công trình cấp nước sạch.... 

+ Xây dựng nông thôn mới. 

+ Bảo vệ môi trường nông thôn. 

+ Việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nông dân. 

+ Các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; vốn, vật 
tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, việc làm cho lao động 
nông thôn, tiêu thụ sản phẩm.... 

- Đối với cá nhân. 

Giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vai trò tiên phong, 
gương mẫu, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức nhà nước, đại biểu dân cử ở nơi công tác và nơi cư trú. 

2. Phản biện xã hội. 

- Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo. 

- Sự phù hợp của văn bản dự thảo đối với chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước. 

- Tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn và tính khả thi của văn bản dự thảo. 

 - Dự báo tác động của chủ trương, chính sách đến nông nghiệp, nông thôn 
và đời sống nông dân của văn bản dự thảo. 

3. Tham gia góp ý 

- Góp ý xây dựng Đảng.  

* Góp ý đối với tổ chức Đảng. 

- Các dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy chế, Quy định, Kết 
luận... của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội; Dự thảo báo cáo chính trị của cấp uỷ 
trước mỗi kỳ đại hội. 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Đảng, 
cấp uỷ, tổ chức Đảng. 

- Mối quan hệ giữa cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên với tổ chức Hội, cán 
bộ, hội viên, nông dân. 

* Góp ý đối với đảng viên. 

- Thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. 
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- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu 
của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng; mối quan hệ 
giữa đảng viên với hội viên, nông dân. 

  - Góp ý xây dựng Chính quyền. 

* Góp ý đối với cơ quan, tổ chức.  

- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp 
luật. 

- Việc thể chế hoá, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng 
và các văn bản quy phạm pháp luật. 

- Việc thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tệ quan liệu, tham 
nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. 

- Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở, công 
tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. 

* Góp ý đối với cá nhân: 

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ 
công dân. 

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. 

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách 
nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử...nhất là 
người đứng đầu cơ quan nhà nước chính quyền cùng cấp. 

    III. Tổ chức thực hiện 

 1. Hội Nông dân tỉnh.  

- Hàng năm căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch giám sát và phản biện xã 
hội của Hội cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng kế hoạch tổ 
chức thực hiện cho phù hợp.  

- Giao cho Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra làm bộ phận tham mưu, giúp việc 
khi cần thiết, có thể đề xuất thành lập tổ công tác, mời các chuyên gia am hiểu 
từng lĩnh vực hoặc các UVBCH Hội Nông dân tỉnh phối hợp cùng với Văn phòng, 
các Ban, Trung tâm DN&HTND giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thực 
hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.  

 2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố. 

- Hàng năm căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch của Hội cấp trên và tình 
hình thực tế ở địa phương để xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cho phù hợp.  

 - Ban Kiểm tra là bộ phận thường trực tham mưu giúp Ban Thường vụ; khi 
cần thiết đề xuất thành lập tổ giúp việc mời cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ ở các 
ngành tham gia; thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện. 

 Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề gì mới phát sinh, vướng mắc đề 
nghị phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ tỉnh Hội (thông qua Ban Kiểm tra để 
tổng hợp, báo cáo, đề xuất) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và 
phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam và Quy định về việc Hội 
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Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đề 
nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện tốt 
Kế hoạch này./.  

 

Nơi nhận:                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Kiểm tra TW Hội;                  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC                                                                     
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- HĐND,  UBND, UBMTTQ VN tỉnh; 
- Ban Thường vụ Tỉnh Hội;          (Đã ký)     
- Hội ND các huyện, thị, thành phố ;       
- VP, các Ban, Trung tâm tỉnh Hội;                                               

- Lưu: VP, Ban Kiểm tra, website Tỉnh Hội.         Lâm Văn Hòa  
  

            

 

 

 




