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KẾ HOẠCH 

 Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện  
đối với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện  

6 tháng đầu năm 2019 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 
2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân 
huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh năm 2019; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của Hội đồng nhân 
dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. 

Thường trực HĐND huyện xây dựng Kế hoạch giám sát đối với Phòng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất 
lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm sản…; tình hình triển khai và thực hiện 
chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn huyện; hiệu quả mô hình phát triển sản xuất tại các xã về đích xây dựng nông 
thôn mới…. 

Thông qua giám sát nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và 
nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó có những đề xuất, 
kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa 
phương, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019. 

2. Yêu cầu 

Hoạt động giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đạt chất 
lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, không làm cản trở đến hoạt động bình 
thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; nội dung giám sát tập trung, 
có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện để có kết luận và kiến nghị xử lý kịp thời.  

Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ kế hoạch giám sát, xây 
dựng báo cáo, cung cấp tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn 
Giám sát; đảm bảo tính trung thực của báo cáo, giải trình làm rõ và thực hiện kết 
luận, kiến nghị của đoàn giám sát. 

Kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn Giám sát kịp thời báo cáo kết quả giám sát 
để Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định và kết luận kết quả giám sát, gửi 
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báo cáo kết quả giám sát đến cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan, tổ 
chức có liên quan theo quy định. 

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT  (từ 01/01/2016 đến 31/5/2019) 
1. Công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch dài hạn, 5 

năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai, chất lượng, an toàn 
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Trọng tâm phát triển sản xuất nông nghiệp, 
xây dựng hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới. Công tác quản lý hoạt động các dịch vụ phát triển nông, lâm nghiệp, vật tư 
nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi,… 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 
các chính sách của UBND tỉnh về hỗ trợ nông, lâm nghiệp. 

3. Kết quả đạt được trong phát triển nông, lâm nghiệp. 

4. Tình hình triển khai và thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện; việc chỉ đạo xây dựng 
kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo năm 2019 theo Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 07/5/2018 của Ban Thường 
vụ Huyện ủy Hữu Lũng. 

5. Tình hình phát triển kinh tế trang trại nông, lâm, nghiệp; công tác xây dựng 
và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện.  

6. Công tác tuyên truyền, triển khai các chương trình, dự án lĩnh vực nông 
nghiệp đến đối tương. 

7. Công tác hỗ trợ và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
góp phần nâng cao giá trị háng nông sản. 

8. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực: Chương trình MTQG xây dựng 
Nông thôn mới (đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây 
dựng nông thôn mới năm 2018; việc rà soát, đánh giá tiến độ triển khai xây dựng 
nông thôn mới tại xã Cai Kinh); Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT; 
công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; kết quả huy động và sử dụng quỹ 
phòng chống lụt bão.  

9. Kết quả công tác giải quyết đơn thư của công dân. 

10. Những kết quả đạt được; hạn chế và nguyên nhân hạn chế; những đề xuất, 
kiến nghị. 

Lưu ý: Đơn vị chuẩn bị phụ lục văn bản cấp trên có liên quan đến nội dung 
báo cáo 

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT 

1. Đối tượng giám sát 

- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng. 

- Tùy theo tình hình thực tế, trên cơ sở báo cáo của đơn vị; Đoàn giám sát sẽ đi 
thực tế thăm mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện (địa điểm cụ 
thể do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn). 

2. Hình thức giám sát 
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Giám sát trực tiếp; Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện xây 
dựng báo cáo theo nội dung giám sát (có đề cương gửi kèm). 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Thời gian: Đúng 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng  6 năm 2019. 

2. Địa điểm: Giám sát tại Hội trường tầng 2 nhà 5 tầng trụ sở UBND huyện, 
sau đó đi thực tế 01 mô hình. 

3. Thành phần 

3.1. Thành phần đoàn giám sát 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Phó trưởng hai Ban HĐND huyện; 

- Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

 - Đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

3.2. Thành phần làm việc của đơn vị chịu sự giám sát 

Lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực chuyên môn liên quan đến các nội 
dung giám sát; các cơ quan liên quan do phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện mời. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng báo cáo bằng 
văn bản theo đề cương gửi kèm về Thường trực HĐND huyện chậm nhất là ngày 
14/6/2019; để các Thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu trước. Đồng thời in tài liệu 
phát đủ thành phần tại buổi giám sát. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đôn đốc thực hiện các nội dung 
của kế hoạch này. Gửi báo cáo của Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
huyện tới thành viên đoàn giám sát, tổng hợp kết quả giám sát của các thành viên 
Đoàn giám sát trình Thường trực HĐND huyện. 

3. Đề nghị các thành phần trong Đoàn giám sát sắp xếp công việc, tham gia 
đầy đủ, nghiên cứu các nội dung yêu cầu của kế hoạch giám sát, chuẩn bị ý kiến, 
kiến nghị, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm tốt hơn nhiệm vụ phát triển 
nông, lâm nghiệp trên địa bàn năm 2019 và những năm tiếp theo./. 

   Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ (B/c) 
- CT, PCT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Phòng NN&PTNT huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Hiền 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  
Tình hình và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ  

của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng 
(Kèm theo Kế hoạch số 15 /KH-HĐND, ngày 29/5/2019 

của Đoàn Giám sát Thường trực HĐND huyện) 
 

  
A.  ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THAM MƯU 

CHO UBND HUYỆN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM 
VỤ CỦA PHÒNG NÔNG NGHIỆP&PTNT HUYỆN  

I. Công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch dài hạn, 
5 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai, chất 
lượng, an toàn thực phẩm 

II. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch, các chính sách của UBND tỉnh về hỗ trợ nông lâm nghiệp 

1. Kết quả tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch của huyện, tỉnh. 

2. Kết quả thực hiện các chính sách của UBND tỉnh về hỗ trợ nông lâm 
nghiệp. 

Đánh giá tình hình kết quả, hiệu quả triển khai thực hiện các chính sách từ khi 
ban hành đến thời điểm báo cáo. Các kết quả thực hiện cần minh chứng bằng số liệu 
cụ thể. 

III. Tình hình và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ  
1. Kết quả thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp 
1.1. Kết quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi  
- Tình hình thực hiện và kết quả xây dựng các mô hình sản xuất, tình hình 

thực hiện liên kết với Công ty Cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C. Đến nay 
diện tích trồng các cây nông sản xuất khẩu ? (dưa chuột, măng bát độ, táo đại…) 

- Tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp; cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, công tác phòng, chống các 
loại dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; công tác thủy lợi, công tác trồng 
rừng,… 

- Công tác quản lý hoạt động các dịch vụ phát triển nông, lâm nghiệp, vật tư 
nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi,… 

- Công tác hố trợ và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật váo sản xuất 
góp phần nâng cao giá trị hàng nông sản. 

- Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa, diện tích lúa được 
úng dụng khoa học kỹ thuật so với tổng diện tích sản xuất lúa. 

- Tình hình triển khai và thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, Công tác quy hoạch, xây dựng 
kế hoạch theo lộ trình để phát triển vùng trồng lúa chất lượng cao, trồng màu, vườn 
cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản; xác định cây trồng thế mạnh của huyện để tập trung 
sản xuất; công tác nhân rộng các mô hình kinh tế sản xuất hiệu quả; định hướng việc 
tiêu thụ sản phẩm của nông dân. 

1.2. Công tác trồng trọt 
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Sản lượng, diện tích các loại cây trồng chính như: Lúa, ngô, sắn…năm 2018 
và 6 tháng đầu năm 2019 so với KH và SVCK. 

1.3. Công tác chăn nuôi thú y 
Tình hình phát triển chăn nuôi, công tác phòng chống đói rét, phòng chống 

dịch bệnh tả lợn Châu phi, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng. 
1.4. Công tác thủy sản 
1.5. Công tác trồng cây ăn quả (hình thức trỗ trợ, diện tích, kết quả, phương 

pháp cung ứng cây giống ….), sản lượng thu hoạch và diện tích trồng mới từng loại 
cây ăn quả; kết quả thực hiện dự án măng bát độ. 

1.6. Công tác thủy lợi 
Tình hình, hiệu quả thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương (xi măng 

xây dựng cơ sở hạ tầng: thủy lợi vừa và nhỏ), chính sách miễn thủy lợi phí. 
1.7. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 
2. Kết quả thực hiện trong phát triển lâm nghiệp 
a) Diện tích 03 loại rừng: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất 
b) Diện tích trồng rừng mới, trồng rừng theo quyết định 39, trồng cây phân 

tán, so với kế hoạch và so với cùng kỳ; chất lượng các loại giống cây lâm nghiệp. 
c) Độ che phủ  rừng năm 2019 đạt…% 
Tốc độ tăng trưởng nghành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 2018 

2019. 

3. Tình hình phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp 
gắn với ngành nghề trên địa bàn huyện. 

IV. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực: Chương trình MTQG xây 
dựng Nông thôn mới; Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT; Công tác 
phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

1. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 
- Công tác chỉ đạo, điều hành 
- Công tác tuyên truyền, vận động 
- Công tác lập quy hoạch 
- Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án chung cho phù hợp điều kiện 

thức tế 
- Công tác tuyên truyền, triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp đến 

các đối tương. 
- Việc hỗ trợ xây dựng mô hình PTSX tại các xã điểm xây dựng nông thôn 

mới năm 2018, 2019. 
- Việc xác định, lựa chọn, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. 
- Kết quả đạt được, số xã đạt được các tiêu chí so với năm 2016? Phân tích cụ 

thể các kết quả đạt được theo từng tiêu chí của toàn huyện.  

- Công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn 
mới năm 2018; việc rà soát, đánh giá tiến độ triển khai tại xã Cai Kinh. 

2. Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT 
3. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 
- Công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) 
- Tình hình thu nộp quỹ PCLB&TKCN 
V. Kết quả công tác giải quyết đơn thư của công dân 
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1. Tình hình đơn thư của công dân liên quan đến các lĩnh vực trên địa 
bàn huyện (theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của phòng NN&PTNT) 

2. Kết quả giải quyết: 
- Thực hiện chức năng tham mưu cho UBND huyện giải quyết đơn thư (số 

đơn, tỷ lệ giải quyết …) 
- Tổng số đơn thư tiếp nhận trong đó thuộc thẩm quyền của Phòng Nông 

nghiệp&PTNT huyện. 
- Tổng số đơn thư đã được giải quyết, chiếm tỷ lệ ?% (thuộc thẩm quyền của 

phòng). 

- Số đơn thư còn tồn, chưa giải quyết? nguyên nhân? 

 
B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Những thuận lợi, khó khăn 
2. Khái quát về kết quả trong sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện đạt 

được từ năm 2016 đến 31/5/2019 ( nêu tổng quan của huyện, xã, thị trấn, những 
thế mạnh, hạn chế) 

3. Những nguyên nhân hạn chế. 
(Phân tích, đánh giá cụ thể từng mục từ mục I đến mục V của phần A) 
 
C. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
D. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 

THÔN VÀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH TRONG THỜI GIAN TỚI 
* Yêu cầu: Báo cáo cần đánh giá đầy đủ, đúng thực tế theo các nội dung trên, 

có số liệu so sánh. 
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