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KẾ HOẠCH 
 

 

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 

số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/TU, ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Thường 

vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổng hợp ý kiến vào các dự thảo văn kiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt là Báo cáo chính trị trình 

Đại hội Đảng bộ tỉnh). 

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện nhằm tập hợp trí tuệ của 

cán bộ, hội viên nông dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, 

của đất nước và của tỉnh; qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự 

thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, cán bộ, hội viên nông dân; 

giúp các cấp ủy đảng nắm xu hướng tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của các cấp 

Hội, cán bộ, hội viên nông dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là có liên quan đến nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn, trong xây dựng Nông thôn mới của tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Bám sát hướng dẫn của tỉnh, huyện đối với văn kiện; tổng hợp đầy đủ, trung 

thực, chính xác ý kiến thảo luận tại hội nghị và ý kiến tham gia của các cấp Hội, cán 

bộ, hội viên nông dân. 

- Ý kiến thảo luận phải được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội 

dung các vấn đề đã được hướng dẫn thảo luận và trình tự tiêu đề trong dự thảo văn 

kiện. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP 

1. Nội dung tổng hợp 

Tổng hợp theo nội dung theo hướng dẫn của tỉnh, trong đó cần tập trung nêu 

những vấn đề lớn, quan trọng, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Đối với 

những ý kiến góp ý ngoài nội dung hướng dẫn, nhưng có đề cập trong văn kiện thì 

tổng hợp theo trình tự bố cục của văn kiện (kèm Phiếu góp ý) 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã được đăng tải trên 

Trang thông tin Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa 

2. Đối tượng, hình thức tổ chức 

2.1. Cấp huyện:  

Tổ chức hội nghị gồm: Ủy viên Ban Chấp hành huyện, đại diện tổ hợp tác, 

hợp tác xã, tổ Hội nghề nghiệp, nông dân tiêu biểu… 

Thời gian hoàn thành: trước 25/5/2020  

2.2. Cấp tỉnh: 

Tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của các huyện, thị, thành 

Hội và ý kiến thảo luận tại Hội nghị cấp tỉnh 

Thời gian tổ chức: dự kiến vào đầu tháng 6/2020 

Tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và theo sự nhất trí, chỉ 

đạo của cấp ủy Đảng, các huyện, thị, thành Hội tổ chức hội nghị đóng ý kiến vào các 

dự thảo văn kiện theo hình thức thích hợp. 

3. Phương pháp tổng hợp 

- Tại hội nghị, mỗi đại biểu được nhận phiếu góp ý cùng với dự thảo Báo cáo 

chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh để nghiên cứu và cho ý kiến, đại biểu có thể 

phát biểu trực tiếp hoặc ghi ý kiến của mình vào phiếu và Ban Thường vụ Hội Nông 

dân các huyện, thị, thành Hội tiến hành tổng hợp các ý kiến góp ý sau khi buổi góp ý 

kết thúc. 

- Bảng tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý viết theo trình tự, bố cục Báo cáo 

chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chỉ ghi các ý kiến không đồng thuận với nội 

dung dự thảo Báo cáo chính trị hoặc những ý kiến đóng góp có nội dung chưa được 

dự thảo báo cáo chính trị nêu hoặc nêu chưa đầy đủ. Các ý kiến hoàn toàn đồng 

thuận  cần ghi: “nhất trí với các nội dung còn lại của dự thảo Báo cáo chính trị” 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh tổng hợp ý kiến của các huyện, thị, 

thành Hội, của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận tại 

Hội nghị cấp tỉnh để trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh hội. 

- Các huyện, thị, thành Hội căn cứ vào tình hình cụ thể để phân công, bố trí 

cán bộ làm công tác tổng hợp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, gửi phiếu góp ý 
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(bảng tổng hợp) về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 30/5/2020 

để tổng hợp. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, các huyện, thị, 

thành Hội liên hệ về Ban Tuyên giáo Tỉnh Hội để báo cáo Thường trực hướng dẫn 

cụ thể. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:           CHỦ TỊCH 

- Thường trực TW Hội (b/c);    ( đã ký) 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực Tỉnh Hội và các ban; 

- Các huyện, thị, thành Hội. 

- Lưu VP, TG.                                                                              
                                                                                                 

                                                                                     Nguyễn Trọng Trung 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


