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KẾ HOẠCH 

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 
----- 

 

Căn cứ Chương trình số 09-Ctr/HNDTW ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam về việc kiểm tra, giám sát năm 2022. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch công tác 

kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

- Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ rất quan trọng, các cấp Hội phải 

thường xuyên quan tâm, thực hiện; kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng kết quả 

công tác Hội và phong trào nông dân; phát hiện những ưu điểm, những nhân tố 

mới, tích cực tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân để phát huy, 

nhân rộng, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, 

yếu kém, đồng thời phản ảnh, kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung những bất cập trong 

chỉ đạo, điều hành; nhằm đảm bảo chấp hành nghiêm Điều lệ, các chỉ thị, nghị 

quyết và các quy định của Hội, phát huy những ưu điểm của tổ chức, cán bộ, hội 

viên, khuyến khích, biểu dương khen thưởng. 

- Đảm bảo việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội VII 

Hội Nông dân Việt Nam; Điều lệ Hội khóa VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội 

Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.  

- Tham gia thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.  

- Kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các cấp Hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.  

2. Yêu cầu:  

- Các cấp Hội trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải tuân thủ 

đầy đủ theo Điều lệ, Quy chế, Hướng dẫn của Hội cấp trên và cấp mình; nội dung 

kiểm tra, giám sát phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chính trị của Hội, phương 

hướng mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. 

- Thực hiện giám sát, kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan; khi 

phát hiện sai phạm phải kiến nghị xử lý kịp thời, đúng quy định.  

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất năm 

2022: 
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a) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân:  

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các 

cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

- Việc chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị quyết, các chỉ thị của Hội; nguyên 

tắc tổ chức, sinh hoạt lệ và các hoạt động Hội; quản lý và sử dụng quỹ hội, đăng 

nộp hội phí đúng quy định.  

- Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; thực 

hiện các chỉ tiêu thi đua và 3 phong trào lớn của Hội; các công tác liên kết phối 

hợp của Hội với các ngành.  

- Việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. (Bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ 

và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng 

cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông 

nghiệp, nông thôn). 

- Kiểm tra thường xuyên 2 lần/năm (6 tháng và năm) theo chủ đề năm 2022 

của Hội “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội, tuyên truyền, vận động 

hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 và phát triển 

sản xuất”. 

b) Giám sát đột xuất theo chủ đề các quận, huyện thực hiện: 

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 

5/8/2019 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về “Đẩy mạnh 

xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp”.  

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Kiểm tra và kế hoạch Hội Nông 

dân quận, huyện; Quy chế Ủy ban Kiểm tra các cấp. 

- Giám sát việc thu, chi các loại quỹ, phí, các khoảng đóng góp của nông 

dân; các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. 

- Tham gia phản biện xã hội những nội dung liên quan trực tiếp đến chế độ, 

chính sách chưa thỏa đáng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội 

viên, nông dân.  

2. Giám sát và phản biện:  

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác Hội và phong trào 

nông dân các cấp Hội; phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

- Giám sát việc quản lý hội viên nông dân trên máy tính, các chính sách hỗ 

trợ giống, cây, con cho nông dân phát triển sản xuất trên địa bàn. 

- Tham gia 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; các nội dung dự thảo phát 

triển kinh tế - xã hội liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham mưu cấp 

ủy cùng cấp, mỗi quận, huyện Hội có ít nhất 30% xã, phường, thị trấn tham gia 

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

- Tham gia góp ý các dự thảo nghị quyết, chủ trương, chính sách có liên 

quan đến nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân, chức năng nhiệm vụ của 

Hội, trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đô thị văn minh tại địa phương.  

- Tham gia góp ý đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong hệ thống 

Hội, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ. 

4. Thời gian thực hiện:  

+ Quý I/2022:  

- Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, có Thông báo và lịch tổ 

chức các đợt kiểm tra, giám sát khi chuẩn bị tiến hành. 

- Quận, huyện Hội triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban 

Thường vụ thành Hội và xây dựng, triển khai kế hoạch Hội Nông dân quận, huyện 

đến cơ sở; chỉ đạo các cơ sở Hội có kế hoạch, nội dung cụ thể, dễ thực hiện, đúng 

chức năng, nhiệm vụ Hội, theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam quy định.  

+ Quý II/2022: Thực hiện giám sát, phản biện đã đăng ký có thông báo 

cụ thể.  

- Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố giám sát các quận, huyện Hội có 

thông báo nội dung kiểm tra, giám sát năm 2022; quận, huyện Hội kiểm tra, giám 

sát các cơ sở và chi, tổ Hội.  

- Ban thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra định 

kỳ theo quy định, trong việc thực hiện các chỉ tiêu, phong trào của Hội 6 tháng và 

năm. 

+ Quý III/2022:  

Hội các cấp thực hiện tốt các chỉ tiêu năm và kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu 

thực hiện 9 tháng đầu năm 2022, đề ra các biện pháp tốt để thực hiện đạt cao các 

chỉ tiêu còn lại trong năm, đồng thời tổ chức làm việc, động viên tháo gở khó khăn, 

vướng mắc,… hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.  

+ Quý IV/2022: 

Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất nhiệm vụ tập trung 

tới, chú trọng phối hợp rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

+ Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, 

giám sát gắn với thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 

2022; giao Ban Xây dựng hội theo dõi, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám 

sát. 

+ Ban Thường vụ quận, huyện Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 

theo thực tế tình hình của địa phương, hướng dẫn cơ sở Hội thực hiện; đồng thời 

Hội các cấp tổ chức thực hiện đúng theo nội dung kế hoạch của Hội cấp trên.   
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+ Hằng tháng, quý, 6 tháng và năm các cấp Hội có báo cáo bằng văn bản 

việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp mình, gửi về Ban Xây dựng 

Hội theo địa chỉ email: Banxdhhnd@cantho.gov.vn để tổng hợp. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

quận, huyện Hội báo cáo để xem xét, giải quyết.  
 

Nơi nhận:  
- Văn phòng TW HND Việt Nam,                                                  

- Ủy ban Kiểm tra TW Hội, 

- Ban Tổ chức TW Hội,                                                                     

- Ban Dân vận Thành ủy,  

- BTV thành Hội,                                                                               

- Hội ND 08 quận, huyện,                                                                 

- Lưu: VT, Ban Xây dựng Hội.                           

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trịnh Văn Châu Nhân 
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