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UY BAN NHAN DAN 
THI XA CU'A LO 

CONG HOA xA HO! H NGHA V1T NAM 
Doe Ip - Tr do - Hnh phüc 

 

So: /K}I-UBND Cira Lô, ngày tháng 6 nàm 2020 

KE HOACH 
To chñ'c Hi nghj biêu dwrng diên hInh Nông dan san xuãt, kinh doanh giOi 

Thj xã Cüa Lô, giai don 2016  -  2020 

Thuc hin K hoach s 237/KH-UBND ngày 08 tháng 5 näm 2020 cña UBND 
tinh Ngh An; can cir chu'Gng trinh phtM hcip giüa UBND và Hi Nông dan Thj xA; 
UBND Thj xã ban hành k hoch to chüc Hi nghj biu dumg din hinh Nông dan 
san xuAt, kinh doanh giói trên dja bàn Thj xâ Cüa Là, giai don 2016 - 2020, cu th 
nhu' sau: 

I. MJC filCH, YEU CAU 
1. Dánh giá kt qua phong trào nông dan thi dua san xuit kinh doanh giói, doàn 

kêt giüp nhau lam giàu, giãrn nghèo bn viThg giai don 2016 - 2020 trên phtm vi 
toàn Thj xà; xây dirng nhirn v, giãi pháp phU hçp nhrn dy rnnh phong trào trong 
giai don tip theo. 

2. Ghi nhn, dng viên, biu du'o'ng, ton vinh các tp the, cá nhân có thành tich 
xuât sac, các guong nông dan có nhiu sang tao, thành tIch trong lao dng san xut va 

tharn gia các hott dtng xà hi; to hiêu img tIch circ, rng khp d khoi dy Va CO VU 
phong trào nông dan thi dua san xut kinh doanh giOi trong thOi gian ti, khuyn khIch 

nông dan tIch circ chuyn di co cu kinh t& nâng cao hiu qua san xut kinh doanh; 
phát huy vai trà cUa nông dan và t chirc Hi nông dan trong phát trin kinh t - xã hi 
trên dja bàn, gop phn thirc hin thing igi các rruc tiêu kinh t xã hi cüa dja phuang 
dng thai thrc hin thing igi Nghj quyt dai hi Dãng các cAp nhirn kS'  2020 - 2025. 

3. Tang ci.thng sir phi h?p  vi các cAp, các ngành nhm thu hiit ngun hrc to 
sIc mnh tng hgp, phát triên phong trào di dOi vói xây dirng, cüng c h thông to 
chirc Hi nông dan vüng mnh, dng thai d xuAt vâi Dáng và Nhà nwic b sung 
nhUng chInh sách nhrn dAy mnh phát trin kinh tê - xA hi trên dja bàn. 

4. Hi nghj phãi du'qc t chirc tr co So. Vic t chirc dam bão dánh giá thrc 
chAt kt qua dat duoc, t chirc nghiêm tüc, hiêu qua, tit kirn. 

II. NQI DUNG K1 HOJCH 
1. Ni dung hi ngh 
.1. Dánh giá vic phát dng phong trào thi dua, tO chüc thirc hin và kt qua 

thrc hin phong trào nOng dan thi dua SXKD giOi giai don 2016 - 2020. Ni dung 
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chü yêu tp trung vào các linh virc: Trông tr9t, chãn nuôi, thui hài san, ngành ngh& 

djch vi, du ljch, thuong mi, xây drng các rnô hInh, t hôi... Nêu rO quy rnô, s 

lu'çing, chit luçng phong trào, rnô hInh rnài, cách lam rnâi, phân tIch tác dng den 

kinh t - xã hi cüa dja phuang; Sir quan tam chi dto cüa cp u, sir phi hçp giüp d 

cüa ChInh quyn và các Ban ngành và six huing 1rng cUa nông dan dôi vri phong trào 

SXKD giôi. Dánh giá quan h phi hçip giia các ngành, sir lien kt giü'a 4 nhâ d thiic 

d.y phong trào SXKD giói. Nêu nhng thun 19'i khó khän, nguyen nhân dat duac, 

chua dat  dugc nh&ng bài h9c kinh nghim và cách lam hay trong qua trInh chi dao 

phong trào SXKD giöi. Xây dirng phuang huâng, giãi pháp, chi tiêu dy manh  phong 

trào trong thai gian tOi. D xut, kin ngh nhUng vn d cn quan tam dê tip tiic du'a 

phong trào phát trin, ngày càng sâu rng và hiu qua. 

1.2. Biêu duo'ng guo'ng din hInh cüa tp th và Ca nhân trong phong trào. 

1.3. Ch9n Cu dai biêu dir hi nghj cap trén. 

2. Tiêu chuân, s lu'Qng dti biu, thôi gian to chtrc Hi nghi 
2.1. Tiêu chun dai biêu 

Dai biu dir  hi nghj là nhüng hi viên nông dan thirc sir tiêu biu duoc chon cu 

trong s nhting hi viên, nông dan dat  tiêu chuân san Xutt kinh doanh giói theo quy 

dnh cüa Ban thu'à'ng vi.i Trung uong HOi  Nông dan Vit Nam (ban hành theo Quyêt 

djnh s 944-QD/HNDTW ngày 04/9/2014) 
2.2. So Iu'Q'ng cuull biêu 
- Cp Thj: can cü vào tInh hinh thirc tê, UBND và Hi Nông dan Thj xã phân bô 

chi tiêu cho các don vj (dix kin 45-5 5 din hInh). 

- Cp co so: Do UBND và Hi Nông dan phung quyM djnh. 
2.3. (ha trI /i3i nglzj: Lành dao  UBND và Länh dao  Hi Nông dan cüng cap 

2.4. Thai gian to clu'rc: 

- Cap co sâ: Hoàn thành trithc ngày 15 tháng 8 näm 2020 

- Cp Thj: Hoàn thành truóc ngày 15 tháng 9 näm 2020 

III. TO CHU'C HQI NGH CAP TH XA 
1. HInh thirc to chü'c: To chüc hi nghj biu duang diêii hinh nông dan san 

xut kinh doanh giöi Thj xã Cua là giai doan  2016 - 2020 

2. D!a  dim: Dir kin hi truàng co quan Thj üy Thj xã Cua Là hoc Hi 
tru'ing Trung tam Bi duOng chInh trj Thj xà. 

3. Thãnh phãn tham dr 
- Dai din Ban thu'ng vi Hi Nông dan Tinh Ngh An và can b chuyên quãn 

Cua Là; Thuà'ng tlVc  Thj üy, HDND, länh dao UBND, UBMTTQ, các phOng, ban, 

ngành, doàn th lien quan; länh dao các phung; Ban chip hành Hi Nông dan Thj 

xä; H5i Nông dan phithng và các chi hi nông dan. 



3 

- Di biu din hmnh nông dan san xut, kinh doanh giôi du'ic ch9n cr ti11 Co ( 

4. Chü trI hi nghj: Lânh do UBND Thj xã và LAnh do Hi Nông dan Thj xà. 

IV. KHEN THUONG 
1. Cp co' s&: Can cir tInh hInh thirc t, UBND phu'ng xét t.ng giy khen cho 

các tp th& cá nhân là can b, hi viên nông dan có thành tIch xu.t sc trong phong 
trào nông dan thi dua san xut kinh doanh giOi c.p co' s. 

2. Cap Thi xä: Uy ban nhân dan Thj xã ttng giây khen cho các dti biu din 
hInh nông dan trong phong trào nông dan thi dua san xut kinh doanh giói cp co' s. 

V. KJNH PHI 
1. Hi nghj cp co so': Do UBND phung b trI theo quy djnh tài chInh hin hành. 
2. Hi ngh cp Thi xã: Do UBND Thj xã cp theo quy djnh tài chInh hin 

hành qua tài khoán cüa Hi Nông dan Thj xâ. 

VI. TO CHU'C THIJ'C HIN 
1. UBND các phuong 
- Xây dirng k hoich Hi nghj biu throng din hInh nông dan san xut kinh 

doanh giOi cüa dja phuo'ng giai don 2016 - 2020 phü hgp vi tInh hInh thrc tin cüa 
dja phuong, t chirc trin khai dung thô'i gian, trang trçng, tiêt kim và hiu qua. 

- Tng kt báo cáo UBND Thj xã (qua Hi Nông dan Thj xä) kêt qua tong kêt 
phong trào nông dan thi dua san xuétt kinh doanh giöi, doàn kt giüp nhau lam giàu và 
giàm nghèo bn vtng giai don 2016 - 2020 và t ch1rc bmnh xét, lua chon, !p, gui 
danh sách các tp th& Ca nhân tham dr Hi nghj cp Thj tru'âc ngày 15/8/2020. 

2. Hi Nông dan Th: xa 
- Chü trI, xây dirng k hoch tng kt, dê cuong báo cáo, tOng hcip so 1iu, báo 

cáo kt qua phong trào. 
- Phân b dai biu nông dan san xut kinh doanh giói dir hi nghj cap Thj và 

thông báo cho các phung; tng hçip danh sách các dui biu do co sO' d xut len. 

- Chun bj cac ni dung lien quan dn hi nghj nhu' giây rnâi; tài 1iu hti nghj; 
h,ra chn ni dung, dti biu tham lun; hi truO'ng, makét và các diu kin khác lien 
quan dn hi nghj. 

- Chi dao, huO'ng dan, kim tra, don dc hti nông dan cac phuO'ng phi hçp vó'i 

UBND cüng cp xây dirng k hoich tng kt, tng hçip s lieu, xây drng báo cáo; xét 
cong nhan ho san xut, kinh doanh giOi theo quy djnh; t chiLrc hi nghj dam bào chat 
1u'cng, dung tin d thO'i gian. 

- Lap dr toán kinh phi phiic vii hi nghj biu throng cap Thj xã gui PhOng tài 
chInh k hotch trInh UBND Thj xã xem xét, quyt djnh. 
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- PhM hp vri Hi dng thi dua khen thuông Thj xà tharn rnu'u UBND Thj xa 
tang giy khen cho các tp th& cá nhân có thành tIch xut sc trong thirc hin phong 
trào nông dan thi dua san xuât kinh doanh giói giai dotn 2016 - 2020. 

- PhM hqp phông kinh t trInh UBND Thj xã danh sách các dién hInh di du hôi 
nghj biu duang cp Tinh. 

3. Phông kinh t: PhM hgp vi Hi Nông dan trong vic xây dirng k hoch, 
báo cáo dánh giá kt qua phong trào; rà soát li danh sách din hInh dir hi nghj cp 
Thj do các phung d xut và tharn mu'u, hra ch9n di biu di dir hi nghj cp Tinh. 

4. Van phông HDND-UBND Th! xã: Thu'à'ng xuyên cp nh.t thông tin, phi hgp 
vó'i Hôi Nông dan Thj xä và các dan vj lien quan triên khai thixc hin kê hotch theo quy 
djnh. 

5. Phông tãi chInh - k hoich: Thm djnh vâ trInh UBND Thj xA quyét djnh 
cp kinh phi to chüc Hi nghj. 

6. Phông Ni vu (Co quan thu'ông trirc Hi dông thi dua khen thuông Thi 
xã): Chü tn, phi hçip vâi Hi Nông dan Thj xa tharn rnuu UBND Thj xà tang giây 
khen cho các tp the, ca nhân Co thành tIch xut sc trong thirc hin phong trào nông 
dan thi dua san xut kinh doanh giOi giai domn 2016-2020. 

7. Trung tam van hóa,thê thao và truyn thông Thi xã: Kjp thà'i dua tin ye kêt 
qua phong trào, các din hInh tp th và cá nhân cO thành tIch xu.t sac trong phong trào. 

Trên day là k hoch th chirc Hi nghj biêu duang diên hInh Nông dan san xuât, 
kinh doanh giOi trên dia bàn Thi xä Cüa Là, giai don 20 6 - 2020. UBND Thj xà yêu 
cu UBND các phu'à'ng, các phOng, ngành lien quan nghiêm tüc triên khai thirc hin./. 

Noi nhãn: 
- SO NN&PTNT Tinh Ngh An (b/c); 
- Hi Nong dan Tinh Ngh An (b/c) 
- IT Thi u, IT HDND, Iãnh do UBND Thi x; 
- Các phOng, ban, ngânh, doân the lien quaii (p/h); 
- UBND các phuOng (I/h); 
- Luu  VIAl 

Doän Tiên Dung 
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