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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 trên địa bàn huyện 

 

 

Căn cứ Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 12 năm 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 81 của huyện xây dựng kế hoạch thực hiện việc tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân năm 2018 trên địa bàn huyện, cụ thể 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức và thực hiện Quyết định 
số 81/2014/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Hội Nông dân 
các cấp trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa UBND các cấp và các Phòng, Ban, 
ngành của huyện với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. 

2. Yêu cầu 

- Xác định các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các Phòng, Ban, ngành 
của huyện với các cấp Hội Nông dân và UBND  cấp xã, thị trấn trong việc thực 
hiện Quyết định. 

- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo 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 trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và 
hiệu quả của việc triển khai thực hiện Quyết định. 

II. NỘI DUNG 

1. Cấp Huyện: 

1.1. Hội Nông dân huyện: Tham mưu cho cấp ủy, UBND huyện kiện 
toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/CT-TTg của huyện khi có 
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các thành viên thay đổi, hoặc nghỉ chế độ; phối hợp với các ngành chức năng 
của huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-
TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ trong 
cơ quan, đơn vị; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp 
pháp lý cho hội viên nông dân, các văn bản luật liên quan đến nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới như: Luật Dân sự, Luật Đất đai, 
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trợ 
giúp pháp lý, Luật Hòa giải cơ sở,...  

Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức mở các lớp tập huấn nghiệp vụ 
về công tác hòa giải, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đến 
các chi Hội; tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân 
theo quy chế phối hợp; chỉ đạo HND các xã, thị trấn làm tốt công tác tham 
mưu BCD cấp xã phối hợp với các ngành, đoàn thể xã làm tốt việc tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. 

1.2. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo:  phối hợp thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cho nhân dân nói chung, hội viên nông dân nói 
riêng trong việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg trên địa bàn huyện. 

2. Cấp xã, thị trấn: 

- Hội Nông dân các xã, thị trấn tham mưu cho Đảng ủy, UBND kiện toàn 
Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/CT-TTg của xã khi có các thành 
viên thay đổi, hoặc nghỉ chế độ. 

- Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 các xã, thị trấn xây dựng kế 
hoạch thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg đến các thôn, khu phố. 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, 
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ thôn bản, 
khu phố, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp 
lý cho hội viên, nông dân thông qua các cuộc họp thôn, bản, khu phố, sinh hoạt 
Chi Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.  

- Khi có tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân,... các xã, thị trấn, 
các Tổ hòa giải thôn, bản chủ động làm tốt công tác hòa giải tại thôn, bản, khu 
phố không để trở thành điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân huyện là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm 
tổng hợp báo cáo; chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đôn 
đốc các xã, thị trấn thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg. 

2. Các cơ quan: Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông, Thanh tra 
huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp huyện làm tốt công tác 
phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải, giải quyết 
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tranh chấp cho nhân dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng trên địa bàn 
huyện trên các lĩnh vực liên quan đến ngành. 

3. Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 các xã, thị trấn, định kỳ 6 
tháng, 01 năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo thực hiện 
Quyết định số 81 của huyện (qua Hội Nông dân huyện) để tổng hợp báo cáo 
chung./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo 81 tỉnh (HND tỉnh); 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ huyện; 
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Hội Nông dân huyện; 
- Các thành viên BCĐ; 
- Các phòng: Tư Pháp, Tài nguyên và môi trường, Tài 
Chính & kế hoạch, Thanh Tra; Trung tâm Văn hóa, 
TT&TT huyện; Ban tiếp dân; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Hội Nông dân các xã, thị trấn; 
- Lưu: Văn thư. 
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