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Quảng Nam, ngày      tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH 
Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành, địa phương với 

nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP năm 2021                     
                                         

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị 
ban hành 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; Quyết 
định số 2107-QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về ban hành Quy 
định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của 
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; đối thoại trực tiếp giữa người đứng 
đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân. Trên cơ sở đề nghị của Hội 
Nông dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đối thoại với nông dân sản xuất 
kinh doanh (SXKD) giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như 
sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 Thông qua đối thoại giúp nông dân SXKD giỏi các cấp, chủ thể sản phẩm 

OCOP nắm bắt, cập nhật được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, cơ chế của tỉnh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn; đồng thời, phát huy dân chủ và trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, 
UBND tỉnh kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có những cơ chế, 
chính sách phù hợp hơn.

2. Yêu cầu
 Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với nhu cầu chính đáng, hợp pháp 

của nông dân SXKD giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP. Tinh thần đối thoại thẳng 
thắn, cởi mở, đúng trọng tâm vấn đề.

Các ý kiến tại buổi đối thoại phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực; bảo 
đảm sự phối hợp trong tiếp thu giải quyết ý kiến trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc. 
Các cá nhân, cơ quan, đơn vị chức năng khi được giao nhiệm vụ trả lời ý kiến cần 
tập trung nghiên cứu, trả lời trọng tâm vào vấn đề chính, đảm bảo ngắn gọn, dễ 
hiểu, có căn cứ rõ ràng.
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II. NỘI DUNG ĐỐI THOẠI
1. Nội dung tập trung vào một số vấn đề về chính sách phát triển nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn như: Việc quy hoạch đất đai cho sản xuất nông 
nghiệp, vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thương hiệu, chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp; vấn đề quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; liên 
kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn 
phát triển sản xuất kinh doanh; chính sách phát triển kinh tế tập thể, lao động việc 
làm nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội tự nguyện…

2. Tại buổi đối thoại, các nông dân SXKD giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP đặt 
câu hỏi, phản ánh, nêu ý kiến, đề xuất kiến nghị về những vấn đề quan tâm thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan thuộc tỉnh, 
cụ thể:

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, 
nông thôn như xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng 
sản xuất hàng hóa; xây dựng nông thôn mới, sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, 
tạo ra hàng hóa có giá trị, an toàn, vệ sinh thực phẩm,...

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Nội dung liên quan về quản lý, sử dụng đất 
đai, bảo vệ môi trường,... 

- Sở Công Thương: Nội dung liên quan về xúc tiến, tiêu thụ nông sản, sản 
phẩm OCOP và quản lý giá cả hàng hóa, vật tư nông nghiệp,…

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nội dung liên quan về đào tạo 
nghề, việc làm cho lao động nông thôn.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: Nội dung liên quan đến các cơ 
chế, chính sách khuyến khích đầu tư, nguồn vốn, kinh phí hỗ trợ,...

- Sở Xây dựng: Nội dung liên quan về công tác quy hoạch, xây dựng.
- Sở Khoa học và Công nghệ: Nội dung liên quan đến việc ứng dụng khoa 

học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, truy xuất nguồn gốc,…
- Bảo hiểm xã hội: Nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội tự nguyện.
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Nội dung liên quan đến chính sách 

tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh.
- Các Sở, Ban, ngành liên quan khác (nếu có) và UBND cấp huyện (đối với 

các nội dung thuộc thẩm quyền cấp huyện).
III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI
1. Hình thức: Tổ chức trực tuyến.  
2. Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong tháng 12/2021.
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3. Địa điểm: Tại điểm cầu trung tâm UBND tỉnh và 18 điểm cầu tại UBND 
các huyện, thị xã, thành phố.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Điểm cầu trung tâm tại UBND tỉnh
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì;
- Đồng chí Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chủ trì; 
- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh, Tỉnh đoàn; 

- Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Hội Nông dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công 
nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Văn phòng 
UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh.  

- Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Nông thôn ngày nay và phóng viên chuyên mục 
“Diễn đàn các cấp Hội Nông dân” dự và đưa tin.

2. Điểm cầu tại UBND các huyện, thị xã, thành phố (có thể kết nối trực 
tuyến đến UBND cấp xã nếu đường truyền đảm bảo):

- Đại diện Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy; Thường trực HĐND; Ban 
Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố - Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Kinh tế hạ tầng, 

Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng kinh tế), Phòng Tài chính - Kế hoạch, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Thường trực Hội Nông dân 18 huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo UBND và Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã;
- Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương, tỉnh, huyện; chủ thể sản phẩm 

OCOP: mỗi địa phương mời 10 - 20 đại biểu (Tùy theo điều kiện).
V. CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Khai mạc, quán triệt những vấn đề cần quan tâm trao đổi của buổi đối 

thoại.
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- Đối thoại giữa nông dân SXKD giỏi, chủ sản phẩm OCOP với lãnh đạo 
UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan.

- Kết thúc Hội nghị.
VI. KINH PHÍ: Thực hiện theo quy định hiện hành
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Hội Nông dân tỉnh
- Thông tin, phổ biến nội dung Kế hoạch này đến Hội Nông dân cấp huyện, 

xã và nông dân SXKD giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP để biết và đăng ký tham gia; 
chỉ đạo các cấp Hội tổng hợp, tham mưu UBND cấp huyện danh sách nông dân 
SXKD giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP dự đối thoại.

- Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Hội Nông dân cấp huyện tổng hợp 
các câu hỏi và nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nông dân 
SXKD giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP tại buổi đối thoại. Trường hợp có phát sinh 
câu hỏi trước buổi đối thoại thì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh liên hệ, gửi 
cho các Sở, Ban, ngành liên quan để biết, chuẩn bị nội dung trả lời.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết 
để tổ chức thành công buổi đối thoại.

2. Văn phòng UBND tỉnh
- Theo dõi lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh để tham mưu sắp xếp, bố 

trí thời gian tổ chức đối thoại; tham mưu UBND tỉnh phát hành giấy mời và phối 
hợp với Hội Nông dân tỉnh xác báo thành phần dự đối thoại. 

- Chuẩn bị địa điểm và phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị các điều 
kiện hậu cần tổ chức đối thoại; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ 
kết nối đường truyền trực tuyến giữa các điểm cầu phục vụ đối thoại.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ lãnh 
đạo UBND tỉnh chủ trì đối thoại; theo dõi tình hình, kết quả buổi đối thoại để 
nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo kết luận hoặc văn bản chỉ 
đạo nếu xét thấy cần thiết.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 
tỉnh liên hệ với các điểm cầu địa phương để kết nối đường truyền đảm bảo thông 
suốt, chất lượng phục vụ buổi đối thoại.

4. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan: Cử cán bộ tham dự đầy đủ và đúng 
thành phần theo Giấy mời của UBND tỉnh; có trách nhiệm theo dõi, ghi chép và 
trả lời trực tiếp các câu hỏi, các ý kiến, kiến nghị của nông dân SXKD giỏi, chủ 
thể sản phẩm OCOP tại buổi đối thoại thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
ngành, đơn vị.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố 
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- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với Hội Nông dân cùng 
cấp và UBND cấp xã tổ chức thông tin, lập danh sách và mời nông dân SXKD 
giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP tham dự buổi đối thoại (sau khi có Giấy mời của 
UBND tỉnh); tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nông dân SXKD giỏi, chủ 
thể sản phẩm OCOP tại địa phương và trả lời, giải quyết theo thẩm quyền đối với 
các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã. 

- Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kết nối 
đường truyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đối thoại trực tuyến.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các 
ngành, địa phương với nông dân SXKD giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP năm 2021; 
đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, CT, LĐ-
TB&XH, KH&ĐT, XD, TC, VH, 
TT&DL, KH&CN;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Chi nhánh: NHNN tỉnh, Ngân hàng 
CSXH tỉnh, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Hoi Ndan\12 02 Ke hoach doi thoai.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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