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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu
tại buổi đối thoại với nông dân năm 2022
Ngày 02/8/2022, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang
Bửu chủ trì buổi đối thoại trực tuyến với nông dân, đồng chủ trì có đồng chí Lê
Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Cùng tham dự ở điểm cầu UBND
tỉnh có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,
Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi Trường,
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học
và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nông
nghiệp và PTNT, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Liên minh Hợp
tác xã tỉnh, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Ở điểm
cầu UBND cấp huyện, cấp xã có đại diện Thường trực Huyện/Thị/Thành ủy,
HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận và lãnh đạo
các cơ quan chuyên môn, Thường trực Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố;
đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã, các ban ngành, đoàn thể
liên quan, cán bộ phụ trách nông nghiệp, địa chính xây dựng, môi trường và các
hội viên nông dân.
Tại buổi đối thoại, nông dân đặt câu hỏi, phản ánh nêu lên ý kiến, kiến
nghị dành cho các Sở, Ban, ngành, chính quyền các cấp. Nội dung tập trung
vào một số nhóm vấn đề như: Giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau
dịch Covid-19; quy hoạch đất đai để nông dân được giao đất lâu dài, ổn định
sản xuất; việc thúc đẩy liên kết giữa nhà nông, doanh nghiệp để giải quyết đầu
ra sản phẩm của nông dân; xây dựng nông thôn mới; việc tiếp cận các nguồn
vốn vay của nông dân; môi trường nông thôn; việc đào tạo nghề, giải quyết
việc làm cho lao động nông thôn; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện,....
Sau khi nghe các câu hỏi, ý kiến phản ánh của nông dân ở 210 điểm cầu
trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan trả lời, giải
đáp các câu hỏi, kiến nghị của nông dân tại buổi đối thoại; đồng chí Hồ Quang
Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung sau:
1. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, buổi đối
thoại đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo Kế hoạch đề ra, các câu
hỏi, ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị là tâm tư nguyện vọng chính đáng của
bà con nông dân, các Sở, ngành liên quan đã trực tiếp trả lời tại buổi đối thoại.
Tuy nhiên, thời gian có hạn nên một số câu hỏi chưa được giải đáp đầy đủ và
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một số câu hỏi khác chưa được trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại. Để đáp ứng
yêu cầu, nguyện vọng của bà con nông dân; đề nghị Hội Nông dân tỉnh phối
hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tất cả các câu hỏi tại buổi đối thoại và
gửi cho các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu trả lời để đăng tải lên Smart
Quảng Nam.
Đề nghị các địa phương hướng dẫn bà con nông dân cài Smart Quảng
Nam vào điện thoại để truy cập, tiếp cận thông tin. Trong thời gian tới, nếu bà
con nông dân có nội dung cần kiến nghị, phản ánh thì có thể gọi qua số 1022
Quảng Nam để được hướng dẫn, trả lời.
2. Thời gian qua, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành rất nhiều cơ chế chính
sách, các chương trình, kế hoạch liên quan đến ngành nông nghiệp và PTNT;
đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục
thông tin, phổ biến và hướng dẫn, tạo điều kiện để nông dân được tiếp cận,
hưởng lợi các cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Căn cứ chỉ đạo, định hướng của tỉnh trong đẩy
mạnh phát triển một số cây con chủ lực như Sâm Ngọc Linh, Dỗi ăn hạt, măng
cụt, lúa giống, nuôi tôm, bò,… Ngành nông nghiệp và PTNT, các địa phương
nghiên cứu, có kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa
phương; đồng thời, chủ động làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như
Thaco Trường Hải, Masan, Nutifood,… trong hợp tác đầu tư liên kết sản xuất,
giải quyết đầu ra cho nông sản nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của
người dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương tham mưu thành lập Tổ khuyến
nông cộng đồng; trình UBND tỉnh trong tháng 8/2022 để xem xét, quyết định.
4. Sở Công Thương tăng cường, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại,
kết nối cung cầu để giới thiệu, đưa sản phẩm nông sản của người nông dân, chủ
thể OCOP đến với người tiêu dùng, đặc biệt là trên các kênh thương mại điện
tử; đồng thời, chủ động phối hợp với Hội Nông dân tỉnh trong các hoạt động
xúc tiến thương mại hằng năm để làm phong phú, đa dạng hóa nguồn sản phẩm
nông sản.
5. Trong những năm đến, UBND tỉnh thống nhất tổ chức đối thoại giữa
lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành với nông dân theo định kỳ mỗi năm
01 lần (thời gian tổ chức trong Quý III). Giao Hội Nông dân tỉnh tham mưu
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ngay từ đầu năm để chuẩn bị chu đáo nội dung
và các điều kiện tổ chức buổi đối thoại đạt kết quả.
Ở cấp huyện, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tổ
chức các buổi đối thoại với nông dân trên địa bàn để lắng nghe, nắm bắt kịp
thời nguyện vọng, kiến nghị của nông dân, qua đó hỗ trợ, giải quyết kịp thời
các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
(đồng gửi Hội Nông dân tỉnh) các nội dung vượt thẩm quyền.
Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại
buổi đối thoại với nông dân đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
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phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự đối thoại;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN.
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