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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội,  

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022 

------ 

 

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban 

hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa 

XI) Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 

và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; 

Thực hiện Kế hoạch số 402- KH/HNDTW ngày 29/12/2021 của Ban Thường 

vụ TW Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022; 

   Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giám 

sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội ở nông thôn; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém 

trong tổ chức thực hiện, những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù 

hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp, phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, 

những mặt tích cực, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân. 

- Nâng cao năng lực của cán bộ, hội viên, nông dân; phát huy vai trò, trách 

nhiệm của tổ chức Hội Nông dân các cấp góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước 

trong sạch, vững mạnh. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Hội thực hiện theo các quy 

định của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền do Bộ Chính trị ban hành; các văn bản Quy định, Hướng dẫn  



 

của Ban Thường vụ Trung ương Hội; kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ 

Hội Nông dân tỉnh.  

- Trong thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan, bảo 

đảm khách quan, công khai, dân chủ, hiệu quả thiết thực và mang tính xây dựng, 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, 

phản biện xã hội.   

- Xác định nội dung, giám sát, phản biện xã hội phải phù hợp với yêu cầu thực tế 

của từng địa phương, từng đối tượng cụ thể; những vấn đề xã hội và nhân dân quan tâm 

để báo cáo với cấp có thẩm quyền thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện. 

II. NỘI DUNG 

1. Hoạt động giám sát:  

1.1- Nội dung giám sát: 

- Chủ trì, phối hợp với UBMTTQ, ngành Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn,  

Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan , tố chức có liên quan giám sát việc thực 

hiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; chính 

sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP 

ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-Cp 

ngày 13/4/2015 của Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp; về bảo vệ môi trường nông thôn; về vệ sinh an toàn thực 

phẩm; việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội, trọng tâm là giám sát các chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-

CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo sự phân công của Uỷ ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

- Tham gia với UBMTTQ và các cơ quan có thẩm quyền ở các cấp giám sát đối 

với  việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, 

đảng viên khi có phản ánh từ Nhân dân hoặc thông tin báo chí và truyền thông; giám 

sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú theo tinh thần 

Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các tổ chức  chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 

- Giám sát các chủ trương, kế hoạch của địa phương liên quan đến nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn. 

 

 



 

Đối với Hội Nông dân tỉnh: Năm 2022 giám sát 02 nội dung: 

- Nội dung 1: (Giám sát theo Công văn 3453-CV/HNDTW của Ban Thường 

vụ TW Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch 87/KH-MTTQ-BTT của Ban 

Thường trực UBMT TQVN tỉnh). 

Giám sát về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động 

vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68-

NQ/CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

+ Đối tượng giám sát: Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh( Tỉnh Hội đã có Kế 

hoạch 155- KH/HNDT ngày 08/12/2021). 

+  Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Thời gian thực hiện: Quý I - Quý II /2022.  

- Nội dung 2: (BTV Hội Nông dân tỉnh đã đăng ký với BTV Tỉnh ủy). 

 Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  

+ Đối tượng giám sát: UBND huyện huyện Hải Lăng, UBND huyện Hướng 

Hóa (Tỉnh Hội sẽ có kế hoạch cụ thể trong quý II/2022). 

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương tỉnh.  

+ Thời gian thực hiện: Từ Quý III- Quý IV/2022. 

1.2- Phương pháp giám sát: 

- Tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân...thông 

qua phản ánh trực tiếp, điện thoại, thư điện tử, tổ chức khảo sát thực tế... 

- Nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức; đơn, thư khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi về Hội và qua phản ánh 

của các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Thành lập đoàn giám sát do Hội Nông dân chủ trì, phối hợp Mặt trận Tổ quốc 

cùng cấp và các cơ quan có liên quan đi khảo sát thực tế và làm việc với các đối 

tượng được giám sát nghe báo cáo, giải trình. 

1.3- Thời gian thực hiện: 

Thời gian hoàn thành trước ngày 25/11/2022.  

2. Hoạt động phản biện xã hội 

2.1- Nội dung phản biện:  

- Tham gia phản biện dự thảo Luật Đất đai( sửa đổi).  

- Phản biện dự thảo các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, trong đó chú trọng: Dự thảo Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở; dự thảo Luật Hợp tác xã ( sửa đổi); dự thảo chính sách an sinh xã hội 

mới năm 2022... 

 



 

2.2-Phương pháp phản biện: 

- Tổ chức hội nghị phản biện xã hội lấy ý kiến của cán bộ quản lý và cán bộ 

Hội Nông dân...đối với dự thảo Luật Đất đai( sửa đổi). 

- Tổ chức phản biện thông qua đối thoại trực tiếp giữa hội viên nông dân với 

cơ quan, tổ chức có văn bản được phản biện hoặc thông qua phiếu lấy ý kiến phản 

biện các nội dung còn lại. 

3. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

3.1- Nội dung góp ý: 

- Góp ý việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện những nội dung có liên quan 

trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, chức 

năng, nhiệm vụ của Hội, đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... 

nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn cùng 

cấp yêu cầu. 

- Góp ý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử về 

phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực 

thi công vụ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW( khóa XI,XII); Kết luận số 

21-KL/TW( khóa XIII) của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 

suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển 

hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW của Bộ Chính trị( khóa XIII) về những điều đảng 

viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “ về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

3.2- Phương pháp góp ý: 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nông dân để 

tống hợp, phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp; vận động cán bộ, hội viên 

góp ý thường xuyên thông qua hòm thư góp ý. Có ý kiến góp ý trực tiếp bằng văn 

bản định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu đột xuất của cấp ủy, tổ chức Đảng, 

chính quyền cùng cấp. 

- Góp ý bằng văn bản đối với các nội dung nêu trong dự thảo văn bản do cấp 

ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cùng cấp yêu cầu. 

- Tham gia phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ chức đối thoại trực tiếp giữa 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân theo định kỳ. Kiến 

nghị với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp 

với nông dân khi cần thiết.  

 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh: 

- BTV Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền theo kế hoạch. 

- Giao Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban, đơn vị 

tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội; Ban Xây dựng Hội tham mưu cho BTV tỉnh Hội về công 

tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

- Các ban, bộ phận thuộc tỉnh Hội, các đồng chí UVTV phụ trách địa bàn tham 

mưu cho BTV hướng dẫn, đôn đốc Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên 

truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân thực hiện 

công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền của Hội; tuyên truyền kịp thời những điển hình của Hội thực hiện tốt nội dung 

kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của tỉnh Hội. 

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

- Căn cứ kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, xây 

dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở Hội thực hiện.  

- Chọn một hoặc nhiều nội dung nêu tại mục II và một số nội dung khác liên quan 

trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân để xây dựng kế 

hoạch cụ thể, trình cấp ủy cùng cấp và triển khai thực hiện.  

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm và tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã 

hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 01/5/2022 và trước ngày  

20/11/2022; gửi về Ban Thường vụ tỉnh Hội( qua Ban Xây dựng Hội) để tổng hợp báo 

cáo TW Hội và Ban Dân vân Tỉnh ủy. 

Trên đây là Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị./. 

      Nơi nhận: 

- Ủy ban kiểm tra TW Hội; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy           Báo cáo                                          

- UBMTTQVN tỉnh; 

-  Các Đ/c Thường trực, Thường vụ HND tỉnh; 

- Các Ban, VP, T/tâm; 

- Các huyện, thị, thành Hội; 

- Lưu VP & BXDH.  

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Hường 
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