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ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƯNG NGUYÊN                                Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 
 

   Số:      /TB-UBND                                 Hưng Nguyên, ngày       tháng  10 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của ông  Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện 
tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa UBND huyện với Hội Nông dân 

huyện giai đoạn 2015-2020, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. 
  

 Ngày 07/10/2021, tại Hội trường số 2 cơ quan UBND huyện, ông  Lê Phạm Hùng, 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Phạm Hồng Tiến, UVBCH đảng bộ 
huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp 

công tác giữa UBND huyện và Hội Nông dân huyện giai đoạn 2015-2020, triển khai 
nhiệm vụ trong thời gian tới và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-

2026. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 
Trưởng ban chỉ đạo Kết luận 61, đại diện: Ban Dân vận Huyện uỷ, Văn phòng UBND 

huyện, các Phòng  Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế Hạ tầng, Lao 
động Thương Binh xã hội, VH-TT,  TN&MT, Thanh tra, Tư Pháp huyện; toàn Ban 

Thường vụ Hội Nông dân huyện, Trung tâm Văn hóa truyền thông. 

 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện và Hội Nông dân huyện giai đoạn 
2015-2020, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gia tới và các kiến nghị đề xuất; ý kiến phát 
biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện kết 

luận như sau: 

I. Về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp.  

Đánh giá cao và cơ bản đồng tình với Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối 
hợp công tác giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ trong thời gia tới. Trong đó 

nhấn mạnh một số kết quả đạt được và hạn chế như sau: 

1.1. Kết quả đạt được. 

- Qua thời gian thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện và 
các Phòng, ban ngành cấp huyên trong việc thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp 
thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội nông thôn giai 

đoạn 2011-2020 ”, huyện Hưng Nguyên đã có nhiều khởi sắc, tình hình sản xuất nông 
nghiệp phát triển đúng hướng, cơ cấu các loại giống cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo 

hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. 

-  Công tác tuyên truyền, vận động nông dân, hội viên Hội Nông dân thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được quan tâm, chú trọng, ngày càng đi 

vào chiều sâu và thực chất hơn. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
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đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được 

nhiều kết quả, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã 
hội của huyện. Thực tế trên địa bàn huyện đã xuất hiện thêm nhiều gương sản xuất, kinh 

doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao.  

- Các cấp Hội Nông dân đã phát động, triển khai được nhiều phong trào hiệu quả, 

thiết thực, thu hút đông đảo nông dân tham gia như: phong trào xây dựng vườn chuẩn 
Nông thôn mới; xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”, phong trào bảo vệ môi trường, 

phòng chống dịch bệnh, vận động khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng, phát triển chi 
Hội, tổ hội nghề nghiệp.... 

- Các Phòng, ban ngành, chính quyền địa phương các cấp đã rà soát, xác định các 
nội dung nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện tốt hơn để các cấp Hội nông dân thực hiện và 

tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn nông 
thôn. Các phong trào tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt như: Phong trào nông dân thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi kết quả hàng năm có trên 4.500 hộ đạt hộ SXKD giỏi các 

cấp, trực tiếp xây dựng và tham gia xây dựng được 87 mô hình phát triển kinh tế trong 
nông nghiệp để nhân ra diện rộng; công tác đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao tiến bộ 

khoa học kỹ thuật cho nông dân; tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp phục 
vụ sản xuất, phong trào nông dân tham gia xây dựng vườn chuẩn Nông thôn mới “Vườn 

mẫu nông dân”, “Hàng cây nông dân ơn Bác”; tuyên truyền hướng dẫn nông dân sản xuất 
, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; xây dựng mô hình kinh tế, khuyến nông, 

khuyến công; xây dựng chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, xây dựng tổ hợp tác... 

- Chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện các nội dung có liên quan của các 

cấp hội nông dân được nâng lên; các cấp chính quyền phối hợp tốt hơn để tổ chức Hội 
thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011của 
Thủ tướng Chính phủ  ngày càng rõ nét và hiệu quả hơn. Vai trò của các cấp Hội được 
phát huy, các hoạt động giám sát, nắm bắt thông tin, giải quyết những vấn đề bức xúc 

phát sinh trong hoạt động được thực hiện khá kịp thời, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất 
tiếp tục được quan tâm. 

- Quỹ hỗ trợ nông dân đã được ngân sách huyện cấp bổ sung 650 triệu đồng,  cùng 
với nguồn bổ sung của tỉnh 2,3 tỷ đồng, đã tạo điều kiện quan trọng để Hội trực tiếp giúp 

đỡ hội viên nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Đẩy mạnh các 
phong trào thi đua trong nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới; bên cạnh đó Hội 

Nông dân đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng 
khác giúp hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, góp phần giảm 

nghèo.  

1.2 Một số tồn tại, hạn chế. 

- Công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho hội viên, nông dân chưa được thường xuyên, có 

nơi hiệu quả còn thấp. 
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- Công tác nắm bắt các thông tin, tâm tư nguyện vọng và kiến nghị đề xuất chính 

đáng của nông dân của tổ chức hội có lúc chưa kịp thời; Công tác phản biện, đề xuất các 
cơ chế chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa được nhiều. 

- Việc tổ chức sơ tổng kết hàng năm vể kết quả thực hiện chương trình phối hợp 
giữa Hội nông dân huyện với một số Phòng, ban ngành cấp huyện chưa được thường 

xuyên, một số nội dung phối hợp hoạt động  hiệu quả không cao, đang thiếu tính cụ thể; 
Công tác phối hợp, tạo điều kiện cho các cấp hội nông dân trong huyện tham gia thực 

hiện các chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế xã hội chưa nhiều, kết quả đạt 
được chưa cao. 

- Tính chủ động trong tham mưu, đề xuất của một số cơ sở hội thiếu kịp thời, chưa 
đạt yêu cầu đề ra. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Cơ bản thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề xuất, xây dựng trong báo 
cáo, trong đó cần lưu ý các nhiệm vụ sau: 

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của 
Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn và 

chương trình xây dựng Nông thôn mới. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến: Kết 
luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ XXIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

2.2. Triển khai xây dựng, thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân 

huyện và các ban, phòng, ngành cấp huyện, giữa UBND huyện với Hội Nông dân phù 
hợp với tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Vận động hội viên nông dân hăng 

hái thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao của huyện, cụ 
thể hóa các đề án và xây dựng các chuyên đề triển khai thực hiện.  

2.3. Tạo điều kiện phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 

đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho 
lao động nông thôn, thúc đẩy chương trình khuyến nông. Giúp nông dân tiếp cận chính 

sách của nhà nước về nông nghiệp, nông thôn hướng dẫn nông dân xây dựng thương 
hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; các hoạt động kết nối giúp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho 

nông dân cả trong và ngoài huyện.  

2.4. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phong trào nông dân vững mạnh, 

quan tâm kết nạp thêm hội viên mới, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội các 
cấp đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu của phong trào nông dân trong giai đoạn mới, nhất là ở 

vùng đặc thù. Phối hợp, tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nông 
dân, theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ 

động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị đề 
xuất của hội viên. 
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2.5. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền, phát động mỗi 

hội viên nông dân trồng ít nhất 02 cây xanh để thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai 
đoạn 2021 -2025” của Thủ tướng Chính; Đề án tuyên truyền, vận động nông dân sản 

xuất, kinh doanh, tiêu thụ Nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2020 - 2023; xây dựng 
“ Hàng cây nông dân ơn Bác”, “ Vườn chuẩn Nông thôn mới”, “ Vườn mẫu nông dân”, “ 

Hội Nông dân tham gia xây dựng, phát triển tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn”; “ 
Xây dựng và phát triển các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp”; tiếp tục thực hiện 2 đề án 

về “Đẩy mạnh các hoạt động, dịch vụ,tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây 
dựng nông thôn mới”;  và “ Nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển 

sản xuất” đã được Ban Thường vụ huyện ủy phê duyệt.  

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Hội Nông dân huyện. 

3.1. Đề nghị UBND huyện mỗi năm phân  bổ ngân sách cho Hội nông dân huyện 
từ 20-25 triệu để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 217- 
QĐ/TW; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013, của Bộ Chính trị về hoạt động giám 

sát, phản biện, đồng thời phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức đối thoại giữa đại 
biểu Nông dân với lãnh đạo UBND huyện trong năm 2022 (quy mô khoảng 100 đại 

biểu). Đề nghị Hội Nông dân huyện có báo cáo xin chủ trương của Thường trực huyện 
ủy, Trên cơ sở đó hàng năm xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể về giám sát, phản biện 

để triển khai thực hiện. 

3.2.Về đề nghị UBND huyện xem xét ban hành quy định xét công nhận, khen 

thưởng hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. 

 Đồng ý chủ trương và giao cho Ban Thi đua khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ) 

phối hợp với Hội Nông dân huyện và các ngành có liên quan tham mưu huyện xem xét 
Quyết định. 

 3.3. Về đề nghị UBND huyện thống nhất chủ trương, chỉ đạo các phòng, ban ngành 
có liên quan phối hợp với Hội Nông dân huyện để xây dựng kế hoạch, tổ chức thi “ Vườn 
đẹp nông thôn mới” huyện Hưng Nguyên năm 2022. UBND huyện hàng năm hỗ trợ cho 

Hội Nông dân huyện kinh phí trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thẩm 
định công nhận vườn đạt chuẩn nông thôn mới. 

 Đồng ý về chủ trương, đề nghị Hội Nông dân huyện chủ trì phối hợp với Phòng 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Làm vườn huyện căn cứ các hướng dẫn hiện 

hành chuẩn bị các nội dung xây dựng kế hoạch tổ cuộc thi bảo đảm thiết thực và hiệu 
quả. Về hỗ trợ kinh phí hàng năm trong lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức đoàn thẩm 

định công nhận vườn chuẩn nông thôn mới, đề nghị Hội Nông dân huyện chủ động có đề 
xuất phù hợp cụ thể gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, tham mưu UBND huyện 

xem xét, Quyết định. 

3.4. Về đề nghị của Hội Nông dân là một trong những đầu mối tham gia triển khai 

thực hiện khi UBND huyện xây dựng chương trình thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh 
giai đoạn 2021 -2025” và hỗ trợ kinh phí để Hội Nông dân huyện tiếp tục trồng khép kín 

đoạn đường Lê Xuân Đào kéo dài đến đường ven Sông Lam thuộc địa phận xã Hưng Lợi 
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với chiều dài hai bên còn lại 1.600 mét chia làm 2 năm 2022 và 2023 để lập thành tích 

chào mừng Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.  

Đồng ý về mặt chủ trương và giao Phòng Nông nghiệp &PTNT chủ trì, phối hợp 

với Hội Nông dân huyện căn cứ vào các quy định hiện hành khi xây dựng đề án của 
huyện, tham mưu UBND huyện xem xét, Quyết định. 

3.5. Đề nghị UBND huyện hàng năm cấp bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện 
200 triệu đồng để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện 01 dự án. 

Đồng ý về đề xuất của Hội Nông dân, UBND huyện cân đối ngân sách và căn cứ 
Thông báo số 609- TB/HU ngày 05/4/ 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại buổi làm 

việc của Ban Thường vụ huyện ủy và Hội Nông dân về đánh giá kết quả thực hiện Kết 
luận số 61 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hàng năm Hội nông dân huyện 

chủ động đề xuất, báo cáo hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân gửi Phòng Tài 
chính- Kế hoạch, tham mưu UBND huyện xem xét, Quyết định. 

3.6. Về  đề nghị UBND huyện tạo điều kiện để Hội Nông dân huyện tham gia vào 

việc triển khai thực hiện một số đề án phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện. 

Đồng ý với đề xuất của Hội nông dân về mặt chủ trương và giao Phòng Nông 

nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân huyện trong quá trình triển khai thực 
hiện để Hội Nông dân tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia. 

3.7. Về đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện đề kiện toàn tổ 
chức Hội Làm vườn từ câp huyện đế cơ sở, đồng thời phân bổ ngân sách hoạt động hàng 

năm cho hội làm vườn huyện. 

Đồng ý với chủ trương và đề xuất của Hội Nông dân về kiện toàn BCH hội Làm 

vườn cấp huyện và có văn bản chỉ đạo UBND các xã thị trấn tổ chức Đại hội Hội Làm 
vườn cấp cơ sở tiến tới đại hội cấp huyện. Đề nghị Hội Nông dân huyện cơ quan thường 

trực của Hội Làm vườn chủ động tham mưu UBND huyện kịp thời trong quý I năm 
2022.; về kinh phí hỗ trợ cho Hội Làm vườn huyện trên cơ sở quy định hiện hành Hội 
Làm vườn huyện có đề xuất phù hợp gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, tham 

mưu UBND huyện xem xét, Quyết định. 

Trên đây, là Kết luận của ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị 

tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện và các Phòng ban ngành liên 
quan với Hội nông dân huyện giai đoạn 2015-2020, triển khai nhiệm vụ trong thời gian 

tới và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. UBND huyện thông 
báo để các Phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./. 
Nơi nhận:        TL. CHỦ TỊCH 

-Như thành phần dự họp;        CHÁNH VĂN PHÒNG 
-Thường trực huyện ủy; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Phó Chủ tịch (NN) UBND huyện; 

-UBND các xã, thị trấn; 
- lưu VT, HND. 

                                                                                          Nguyễn Văn Đàn  
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