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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tƣớng  

Chính phủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 01/4/2019 của Ban chỉ đạo thực 

hiện Quyết định 81 tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiÖn Quyết định số 

81/2014/QĐ –TTg ngày 31/12/2014 cña Thñ tướng ChÝnh phñ n¨m 2019, Kế 

hoạch số 102/KH-BCĐ ngày 17/4/2018 của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 

huyện Đình Lập về việc triển khai thực hiÖn Quyết định số 81/2014/QĐ -TTg 

31/12/2014 cña Thñ tướng ChÝnh phñ n¨m 2019 trên địa bàn huyện; Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quyết định 81 huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu 

năm 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

 Trong 6 tháng đầu năm Ban Chỉ đạo 81 của huyện đã ban hành ban Kế 

hoạch số 102/KH-BCĐ ngày 17/4/2018 của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 

huyện Đình Lập về việc triển khai thực hiÖn Quyết định số 81/2014/QĐ -TTg 

31/12/2014 cña Thñ tướng ChÝnh phñ n¨m 2019 để chỉ đạo Ban chỉ đạo 81 các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện. 

 Chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 từ huyện đến cơ sở thường 

xuyên được củng cố, kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về nhân sự; chỉ đạo thành 

lập mới và duy trì hoạt động của các “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật”. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 các xã, thị trấn phối hợp với các ban, 

ngành tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên 

nông dân và nhân dân trên địa bàn huyện về nội dung của Luật Tiếp công dân, 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai...được 56 cuộc với 1.975  người nghe; 

phối hợp với cán bộ Tư pháp cơ sở hướng dẫn hội viên, nông dân khai thác có 

hiệu quả tủ sách pháp luật, đến nay 12/12 xã, thị trấn đều có Tủ sách pháp luật. 

Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, cán bộ tư pháp các xã, thị trấn tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 77 cuộc với 2.366 người nghe. 

2. Công tác phối hợp tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nông dân 

- Về công tác tiếp công dân:  
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Lãnh đạo Hội Nông dân huyện tham gia với ngành chức năng của UBND 

huyện tiếp công dân theo lịch định kỳ của UBND huyện được 17 cuộc, có 15 

lượt công dân kiến nghị, phản ánh; lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tham 

gia với các ngành chức năng cùng cấp tham gia tiếp công dân theo định kỳ được 

10 cuộc, với 18 lượt công dân kiến nghị, phản ánh. 

Nội dung chủ yếu là kiến nghị, phản ánh, đề nghị giải quyết các vấn đề 

liên quan đến đất đai như: Kiểm tra, xem xét lại thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dung đất; tranh chấp đất đai; Dự án Hồ chứa nước Bản Lải, xã Bính 

Xá; đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị xác định lại ranh 

giới, mốc giới… 

- Việc giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

nông dân:  

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện nhận được nhận 30 đơn (đã bao gồm 

cả 07 đơn của Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đến), đa số là đơn kiến nghị, nội 

dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, chế độ chính sách... Hội Nông 

dân huyện đã phối hợp giải quyết được 25 đơn còn 05 đơn đang xác minh để giải 

quyết. 

Ban chỉ đạo 81 các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp  

nhận 25 đơn, đã hòa giải thành công 23 đơn (còn 02 đơn chuyển cấp trên xem 

xét giải quyết) các vụ việc liên quan đến hội viên, nông dân do vậy hạn chế tình 

trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa 

phương. Trong quá trình hòa giải, giải quyết các vụ việc liên quan đến hội viên, 

nông dân, Hội Nông dân các cấp đều được Ban tiếp công dân cùng cấp mời tham 

gia giải quyết; đồng thời kết hợp công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông 

dân thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn gắn với thực hiện công tác hoà 

giải ở cơ sở nhằm giải quyết các đơn thư, khiếu nại của nông dân, hạn chế được 

tình trạng gửi đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 

3. Việc xây dựng “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” 

Chỉ đạo 05 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” duy trì sinh hoạt và sinh 

hoạt lồng ghép theo quy định; trong 6 tháng đầu năm chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ 

đạo 81 các xã, thị trấn thành lập mới được 03 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật 

tại thị trấn Nông Trường Thái Bình, xã Châu Sơn, xã Đồng Thắng. Nội dung 

hoạt động của các Câu lạc bộ chủ yếu là tuyên truyền nâng cao hiểu biết kiến 

thức pháp luật cho các thành viên để tuyên truyền, vận động người thân và cộng 

đồng chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát 

 Ban chỉ đạo 81 huyện đã xây ban Kế hoạch số 102/KH-BCĐ ngày 

17/4/2018 của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 huyện Đình Lập về việc 

triển khai thực hiÖn Quyết định số 81/2014/QĐ -TTg 31/12/2014 cña Thñ tướng 

ChÝnh phñ n¨m 2019 và sẽ tiến hành kiểm tra trong 6 tháng cuối năm 2019. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1. Ƣu điểm  

          Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 huyện Đình Lập đã bám sát Nghị 

quyết của Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong thực hiện các nội 

dung Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 từ huyện đến cơ sở thường xuyên 

được củng cố, kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về nhân sự; các thành viên Ban 

Chỉ đạo thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.  

Thông qua tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước nhận thức của hội viên nông dân về pháp luật của Nhà nước dần 

được nâng lên, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp; góp phần quan trọng vào 

việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. 

2. Hạn chế 

Công tác tham mưu của tổ chức Hội Nông dân các cấp trong việc thực 

hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg chưa được thường xuyên, liên tục. 

 Trình độ dân trí của một bộ phận hội viên nông dân nhất là ở thôn, bản 

vùng sâu, vùng xa còn thấp nên công tác phổ biến, tuyên truyền đạt hiệu quả 

chưa cao. 

Trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, một số nơi Hội Nông dân 

chưa thực sự làm tốt vai trò đại diện cũng như tạo điều kiện cho Hội viên nông 

dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên 

quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.  

 Công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với các ngành chức năng trong 

việc tham gia giải quyết các khiếu nại, hòa giải của hội viên, nông dân có lúc, có 

nơi chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, liên tục nên chất lượng hòa giải chưa cao.  

[ IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để 

triển khai thực hiện. 

  2. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước đến hội viên, nông dân trên địa bàn. 

3. Phối hợp với UBND các cấp, các cơ quan liên quan trong công tác tiếp 

công dân, đối thoại với công dân nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp 

của hội viên, nông dân.  

  4. Tiếp tục chỉ đạo thành lập mới và duy trì các “Câu lạc bộ Nông dân với 

pháp luật” để tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên 

nông dân. 

5. Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 (Hội Nông dân 

huyện) phối hợp với Thanh tra huyện, các cơ quan, ngành liên quan giải quyết 

kịp thời đối với các vụ việc có liên quan đến hội viên, nông dân. 
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Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 huyện Đình Lập./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Ban CĐ 81 tỉnh (Hội Nông dân tỉnh); 

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các TVBCĐ 81 huyện; 

- Hội Nông dân huyện; 

- BCĐ QĐ 81 các xã, thị trấn; 

- Hội ND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BCĐ 81 huyện.           

TRƢỞNG BAN  
 

 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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