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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg 

 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 11/02/2022 của Ban Chỉ đạo 81 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội 

Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông 

dân (sau đây gọi tắt là Quyết định số 81) năm 2022. Ban Chỉ đạo 81 huyện Hữu 

Lũng xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 

31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là tạo sự đồng thuận, giải quyết 

các khiếu nại, tố cáo của nông dân, nhất là những khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

các dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư trên địa bàn huyện;  

Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân thực 

hiện tốt chính sách, pháp luật về đất đai, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu 

nại, tố cáo; đánh giá tình hình, kết quả công tác tiếp và giải quyết đơn, thư khiếu 

nại, tố cáo của nông dân hàng năm. 

2. Yêu cầu 

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 

các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban, ngành liên quan trong việc nắm tình 

hình tranh chấp, khiếu kiện ở địa phương, cơ sở kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ 

đạo đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định 

của pháp luật.  

Lãnh đạo làm tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng 

đồng khu dân cư thôn, khu phố không để trở thành vụ việc phức tạp, nổi cộm góp 

phần giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người, vượt cấp. 

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng mô 

hình điểm và kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp 

cơ sở. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ hội, hội viên, 



nông dân và các thành viên câu lạc nông dân với pháp luật để nâng cao nhận thức, 

ý thức chấp hành của các tầng lớp nhân dân về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo trong lĩnh vực đất đai, dân sự và các lĩnh vực khác.  

Nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên câu lạc nông dân với 

pháp luật tại các cơ sở trong tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó 

tạo sự lan tỏa về ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước pháp luật trong hội viên, nông dân. 

 2. Xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân cơ sở tham gia giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vầ 

tham gia giám sát, phản biện xã hội”. 

 Xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân cơ sở tham gia giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vầ tham gia giám 

sát, phản biện xã hội” để nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên nông dân, đặc 

biệt thực hiện Pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

 Qua xây dựng mô hình tạo điều kiện để tổ chức Hội Nông dân cơ sở thực 

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông 

dân, hòa giải kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng, khu dân cư, không 

để phát sinh khiếu kiện, tố cáo phức tạp kéo dài; góp phần giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng thêm sự gắn bó, củng cố niềm tin của 

hội viên nông dân với Đảng, Nhà nước. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát. 

Ban Chỉ đạo 81 huyện trực tếp tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban Chỉ 

đạo một số cơ sở. Hội Nông dân huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 81 

huyện chủ trì kiểm tra, giám sát đối với Ban Chỉ đạo các cơ sở còn lại gắn với 

kiểm tra, giám sát trong hệ thống tổ chức Hội. 

Thành viên với Ban Chỉ đạo 81 huyện thường xuyên quan tâm theo dõi kiểm 

tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg đối với 

đơn vị mình được giao phụ trách. 

Ban Chỉ đạo 81 các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra giám sát về công tác hòa 

giải ở cơ sở thôn, khu phố; hòa giải, giải quyết đơn thư tại xã, thị trấn; công tác 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân và nhân dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Hội Nông dân huyện (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 81 

huyện) chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; chủ động phối 

hợp các thành viên với Ban Chỉ đạo 81 huyện hướng dẫn, đôn đốc Ban Chỉ đạo 81 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện; chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, 

phối hợp các thành viên với Ban Chỉ đạo 81 huyện tiến hành kiểm tra, giám sát 

thực hiện Quyết định 81 trong năm 2022. 

Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ, tổng kết và các báo cáo đột suất của Ban 

Chỉ đạo 81 huyện về tình hình kết quả thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg 

theo yêu cầu của cấp trên. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo 81 huyện phối hợp thực hiện tốt các nội dung 

Kế hoạch đề ra thuộc phạm vi mình quản lý, phụ trách; lãnh đạo ngành dọc cấp 



dưới phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân 

dân; tham gia tiếp công dân hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo 

quy chế, quy định. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị theo định kỳ 6 

tháng (trước ngày 10/06) và hàng năm (trước ngày 10/12) gửi về Hội Nông dân 

huyện để tổng hợp xây dựng báo cáo chung của Ban Chỉ đạo 81 huyện. 

3. Đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg các xã, 

thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022 trên địa bàn mình, định 

kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm (trước ngày 10/6) và báo cáo 

tình hình thực hiện cả năm (trước ngày 10/12) về Ban Chỉ đạo (qua Hội Nông dân 

huyện), để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và cấp trên theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của Ban chỉ đạo 81 huyện về thực hiện Quyết định số 

81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022. Đề 

nghị các thành viên Ban chỉ đạo 81 huyện, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 

81/2014/QĐ-TTg các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- BCĐ 81 tỉnh, Hội ND tỉnh ( b/c); 

- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ 81 của huyện; 

- Hội Nông dân huyện; 

- TT VHTT&TT huyện 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội Nông dân các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT HND, BCĐ 81. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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