
 

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

của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 

 

 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-

TTg của tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 

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”, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-

TTg của tỉnh ( Ban Chỉ đạo 81tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 

2021 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ( Quyết định 81) trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. 

2. Xác định các nội dung cụ thể, trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ban, 

ngành của tỉnh với Hội Nông dân tỉnh trong việc thực hiện Quyết định. 

3. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng 

mắc, khó khăn để đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. 

II. NỘI DUNG  

1.Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

-Tập trung tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

Nhân dân các cấp; Tuyên truyền một số Luật vừa được Quốc hội thông qua năm 

2020 như: Luật Hòa giải, đối thoại tại Toàn án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Tiếp tục tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống bạo 

lực gia đình, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Trợ giúp pháp lý… 

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn 

xã hội, trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn 

giao thông; về sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; về an 

toàn vệ sinh thực phẩm… 
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BCĐ THƯC̣ HIÊṆ QĐ 
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2. Tổ chức các hoạt động đối thoại với nông dân, tư vấn pháp luật và trợ giúp 

pháp lý lưu động, quan tâm các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi xây dựng 

các khu công nghiệp, vùng tái định cư nhằm giúp nông dân hiểu rõ pháp luật và tự 

giải quyết các mâu thuẩn, vướng mắc tại cơ sở. 

3. Phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tuyên 

truyền, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và Ban 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật”. 

4. Tích cực tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Tiến 

hành hòa giải ngay tại cơ sở, phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư của nông dân. 

5. Tiếp tục chỉ đạo thành lập mới và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết 

định 81 các cấp, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB “ Nông dân 

với pháp luật”, các tổ hòa giải ở cơ sở. 

6. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định 81 tại một số Ban Chỉ đạo cấp 

huyện và cơ sở. 

7. Sơ kết 6 tháng và tổng kết năm về thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

III. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động của BCĐ 81 của tỉnh, họp BCĐ và 

Tổ giúp việc. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, hội viên 

nông dân ( Dự kiến quý II-III/2021).  

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo 81 ở một số huyện, xã trên địa 

bàn tỉnh( Dự kiến quý II-III/2021). 

- Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các ngành chức năng ở cơ sở nắm chắc 

tình hình tư tưởng, nảy sinh mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, những khiếu nại, tố 

cáo để thực hiện tốt công tác hoà giải trong hộ nông dân một cách triệt để nhằm hạn 

chế nảy sinh mâu thuẩn lớn, khiếu kiện vượt cấp, xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông 

người gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. 

- Phối hợp với các Sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân lao động trên địa 

bàn nông thôn nhằm không ngừng nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật để cán bộ, 

hội viên nông dân sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. 

- Kiểm tra và kiện toàn, củng cố Câu lạc bộ(CLB) nông dân với pháp luật; phối 

hợp với các sở, ngành đẩy mạnh hoạt động CLB trợ giúp pháp lý, tổ hoà giải các 

thôn, các điểm trợ giúp pháp lý lưu động cơ sở, trang bị thêm sách, báo, sổ tay pháp 

luật, tờ rơi cho các tủ sách ở cơ sở và CLB pháp luật. 

- Tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. 
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- Tổng hợp thông tin báo cáo, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ 

chức kiểm tra, đôn đốc các huyêṇ, thị, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch của 

Ban Chỉ đạo 81 tỉnh. 

2. Thanh tra tỉnh 

- Thanh tra tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo lồng ghép với các nhiệm vụ thường xuyên của 

Thanh tra tỉnh; định kỳ báo cáo, trao đổi thông tin cho Hội Nông dân tỉnh biết, theo 

dõi, tổng hợp. 

 - Thông qua công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Hội Nông dân 

tỉnh biết những nội dung có liên quan đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 

nông dân để thực hiện tốt quy chế phối hợp.  

3. Sở Tư pháp 

 - Thực hiện và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

cho nông dân. 

- Phối hợp với  Hội Nông dân tỉnh tập huấn công tác tiếp công dân, tham gia giải 

quyết khiếu nại, tố cáo kết hợp trợ giúp pháp lý cho hội viên thuộc đối tượng trợ giúp 

pháp lý. 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên là nông dân và Ban 

Chủ nhiệm các CLB Nông dân với pháp luật. 

- Tham gia cùng các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị 

đăng phát thông tin trong chuyên mục pháp luật và đời sống, đồng thời phối hợp với 

UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các đài huyện, thị, thành phố và hệ thống 

đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực 

hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; 

- Duy trì, nâng cao chất lượng chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật và dịch vụ về 

TT&TT về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; hộp thư giải 

đáp pháp luật; giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân... trên Trang thông tin điện tử của Sở. Đồng 

thời hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân khai thác, truy cập thông tin trên các 

Trang thông tin điện tử của Chính phủ và các ngành. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện thông tin tuyên truyền ở các 

Điểm Bưu điện văn hóa xã; xây dựng hình thức tuyên truyền sinh động, đa dạng để 
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thu hút sự quan tâm của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công 

tác tuyên truyền tại các Điểm Bưu điện Văn hóa.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chủ động cập nhật kiến thức pháp luật, 

cập nhập các quy định pháp luật của các cán bộ ở các Điểm Bưu điện văn hóa xã và 

báo cáo viên làm công tác tuyên truyền pháp luật. 

 5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường thực hiện việc tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp nhận, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết 

kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai của hội viên, nông dân. Tạo 

điều kiện cho cán bộ Hội các cấp tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của nông dân, đặc biệt là trong các lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, môi trường. 

6. Ban Chỉ đạo 81 các huyêṇ, thị xã, thành phố 

Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 81 tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, Ban Chỉ 

đạo 81 các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện.  

Ban Chỉ đạo 81 tỉnh đề nghị BCĐ 81 các huyêṇ, thị xã, thành phố; thành viên 

BCĐ và Tổ giúp việc có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện về 

Thường trưc̣ BC Đ tỉnh theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và cuối năm (trước 

15/12) về Hội Nông dân tỉnh , Địa chỉ: Số 15-Hai Bà Trưng -TP Đông Hà  và qua 

email: banxaydunghoihndqt@gmail.com./. 

 
  Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- BCĐ 81 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đ/c Trưởng BCĐ (B/c); 

- Thành viên BCĐ 81 tỉnh;  

- Lưu VP, BXDH HND tỉnh. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH 

 Trần Văn Bến 
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