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BÁO CÁO
Kết quả giám sát chuyên đề việc tuyên truyền phổ biến 
giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-ĐGS ngày 21/10/2021 của Đoàn giám sát 
Ban pháp chế HĐND huyện về giám sát chuyên đề việc tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường tại một số địa phương trên địa bàn 
huyện. Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát cụ 
thể như sau:

I. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về chương trình giám 
sát năm 2020 của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XIX. Ngày 
21/10/2021 Ban pháp chế HĐND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám 
sát chuyên đề việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai, 
môi trường tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát đã xây dựng, 
triển khai kế hoạch và tổ chức giám sát tại UBND các xã: Toàn Thắng, Đoàn 
Thượng, Thống Nhất.

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát của Đoàn được các 
cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Đến ngày 29/10/2021, có 3/3 đơn vị được giám 
sát đã gửi báo cáo về Ban Pháp chế HĐND huyện theo yêu cầu Kế hoạch số 
06/KH-ĐGS. Về nội dung báo cáo, nhìn chung các đơn vị được giám sát đã căn 
cứ vào kế hoạch, đề cương báo cáo của Đoàn để xây dựng. Tại các buổi giám 
sát, các cơ quan, đơn vị được giám sát đã bố trí đầy đủ thành phần có liên 
quan, giải trình các ý kiến thành viên đoàn nêu ra, góp phần giúp buổi giám sát 
đạt kết quả cao. 

II. NỘI DUNG, THỜI ĐIỂM GIÁM SÁT 

Nội dung giám sát tập trung đánh giá về công tác tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường tại các đơn vị được giám sát. Bên 
cạnh đó, Đoàn giám sát cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm rõ những khó khăn, 
bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ trên tại địa phương; đưa ra những đề xuất, 
kiến nghị sát thực.

Mốc thời gian giám sát: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2021.
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III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến đất đai, môi trường

Qua giám sát cho thấy các đơn vị được giám sát đã quan tâm triển khai thực 
hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến đất đai môi 
trường tại địa phương thông qua việc Đảng ủy ban hàng nghị quyết lãnh đạo, 
UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm và tổ chức các hội nghị quán 
triệt triển khai tại địa phương; chỉ đạo kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ 
biến tuyên truyền GDPL xã, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và 
kiện toàn các tổ hòa giải. Chủ động phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh 
tổ chức các hội nghị trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân dân, giao cho MTTQ các 
ngành đoàn thể phối hợp với Đài truyền thanh và cán bộ chuyên môn của UBND 
xã thường xuyên có chuyên mục tuyên truyền về đất đai, môi trường và nồng 
nghép tuyên truyền trong hoạt động của các ngành đoàn thể; ngoài ra còn tổ chức 
cho cán bộ hội viên tham gia các hội thi do các cấp các ngành phát động có nội 
dung tuyên truyền về đất đai, môi trường tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân. 
Hàng năm cử cán bộ làm công tác tuyên truyền, hòa giải tham dự đầy đủ các lớp 
tập huấn do tỉnh, huyện và các ngành đoàn thể phối hợp tổ chức nhằm tạo điều 
kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền nắm bắt những kiến thức pháp 
luật mới ban hành về triển khai tuyên truyền thực hiện tại địa phương.  

2. Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan 
đến đất đai, môi trường

Trong mốc thời gian giám sát 3/3 địa phương đã tổ chức được 33 hội nghị 
quán triệt tuyên truyền với tổng số 1556 lượt người tham dự, nội dung tập trung 
quán triệt triển khai liên quan đến các nội dung như: công tác quản lý đất đai, môi 
trường tại địa phương, công tác thu hồi đất, công tác giải quyết thủ tục hành chính 
về đất đai, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường thôn xóm, công tác xử lý vi phạm 
về đất đai... trong đó các văn bản được quan tâm quán triệt triển khai như: Luật Đất 
đai ngày năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-
CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-
CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê 
mặt nước; Nghị định 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 
35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất 
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trồng lúa; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền 
thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai… 

Bên cạnh đó các Thông tư của Bộ tài nguyên và môi trường về hướng dẫn 
thi hành và quy định chi tiết thực hiện các nội dung liên quan và các văn bản của 
tỉnh, của huyện về triển khai thực hiện trên địa bàn cũng đã được quan tâm quán 
triệt thực hiện như Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Hải Dương V/v Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 71/ 
KH- UBND, ngày 15/8/2016 của UBND huyện Gia Lộc về việc xử lý vi phạm xây 
dựng công trình trái phép trên đất 03 đất chuyển đổi ở các xã, thị trấn; Kế hoạch số 
61/ KH- UBND, ngày 23/4/2018 của UBND huyện Gia Lộc về việc kiểm tra, xử lý 
vi phạm trong việc giao đất trái thẩm quyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Song song với việc quán triệt triển khai các văn bản của cấp trên các nội 
dung công việc của địa phương cũng đã được tổ chức tuyên truyền thực hiện như: 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chủ trương mới về thu hồi đất, đấu giá quyền sử 
dụng đất, các tiêu chí phấn đấu về môi trường, xử lý rác thải.. trên địa bàn xã cũng 
đã được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tuyên truyền thực hiện một 
cách đồng bộ kịp thời, đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ 
thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội đồng phối hợp phổ biến tuyên truyền GDPL xã, MTTQ và các tổ chức 
đoàn thể trong xã thường xuyên làm tốt công tác phối hợp. Các hình thức, biện 
pháp tuyên truyền được vận dụng sáng tạo, phong phú, linh hoạt, đa dạng như 
tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động hội nghị, tuyên truyền bằng hình 
thức trực quan, tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông 
qua hội thảo, tọa đàm, thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở... Nội dung tuyên 
truyền có chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm, dễ nhớ, dễ thực hiện và được gắn với 
các phong trào thi đua và các cuộc vận động tại địa phương.

Thông qua việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật về đất đai, môi trường đã tạo nên hiệu ứng tích cực, nâng cao ý thức trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ trong quản lý, sử dụng đất đai và 
bảo vệ môi trường. Tình hình vi phạm về đất đai, môi trường ngày một giảm so với 
những năm trước đây cả về số vụ việc và tính chất, mức độ vi phạm; mọi vi phạm 
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đều được phát hiện và xem xét xử lý kịp thời, ít để sảy ra tình trạng khó khắc phục 
hậu quả sau vi phạm.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

Nhìn chung trong những năm qua các địa phương được giám sát đã có nhiều 
cố gắng trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, môi 
trường. Trong quá trình thực hiện có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy 
đảng, chính quyền và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống 
chính trị; công tác quán triệt tuyên truyền được gắn với nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, trong công tác triển khai cũng đã nhận được sự quan tâm về kinh phí, cơ 
sở vật chất, quan tâm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền 
dẫn đến công tác tuyên truyền phổ biến có chất lượng hơn, có sức lan tỏa hơn, nội 
dung tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm với phương pháp dễ nghe, dễ hiểu, dễ 
thực hiện tạo sự chuyển biến tích cực về nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật trong nhân dân.

Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, môi 
trường đã góp phần nâng cao ý thức tự nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp thu kiến thức 
pháp luật về đất đai, môi trường trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, 
giúp cho các tổ chức, cá nhân có điều kiện nắm rõ các văn bản chỉ đạo nhất là 
những định hướng chủ trương mới của Đảng và nhà nước trong giai đoạn đổi mới 
hiện nay, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện chủ 
chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai, môi trường ngày 
một tốt hơn. Đồng thời là cơ sở cho việc phát hiện, ngăn ngừa, giảm thiểu các vi 
phạm về đất đai, môi trường, hạn chế tiêu cực phát sinh đơn thư, khiếu kiện vượt 
cấp góp phần ổn định tình hình địa phương.

2. Tồn tại hạn chế
- Đại đa số báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở làm công tác kiêm 

nhiệm, không chuyên trách, thời gian tiếp cận nghiên cứu văn bản pháp luật còn ít, 
một số cán bộ do tuổi cao, kỹ năng tuyên truyền chưa tốt nên hiệu quả tuyên 
truyền, phổ biến chưa cao.

- Việc trang bị tài liệu, văn bản kiến thức mới có lúc còn chưa đầy đủ, kịp 
thời, một số cán bộ làm công tác tuyên truyền, hòa giải chưa phát huy hết trách 
nhiệm còn ngại va chạm, chưa kịp thời báo cáo khi có vi phạm sảy ra.

- Về cơ sở vật chất, phương tiện tuyên truyền, kinh phí giành cho công tác 
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có lúc có việc còn chưa đáp ứng, việc áp 
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dụng công nghệ cao trong công tác tuyên truyền ở cơ sở cơ bản còn chưa thực hiện 
được.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị các cơ quan của tỉnh, của huyện
- Tăng cường hướng dẫn, tập huấn và bồi dưỡng kiển thức pháp luật và 

nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến GDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên, tổ hòa giải và cán bộ chuyên môn ở cơ sở.

- Tiếp tục có kế hoạch phối hợp với các địa phương tổ chức trợ giúp pháp lý 
về đất đai, môi trường cho nhân dân để nhân dân có cơ hội tiếp cận đầy đủ với các 
hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và 
nghĩa vụ của công dân.

- Tiếp tục quan tâm xem xét, cân đối phân bổ kinh phí cho sự nghiệp giáo 
dục, sự nghiệp truyền thanh và kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến 
GDPL tại cơ sở.

3. Đề nghị các xã, thị trấn

- Cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
công tác tuyên truyền phổ biến GDPL trong lĩnh vực đất đai, môi trường, làm tốt 
công tác phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ và gắn với việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố 
đội ngũ cán bộ làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường công tác 
hòa giải ở cơ sở, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ 
làm công tác tuyên truyền phổ biến GDLL.

- Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, kịp thời biểu dương khen 
thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích, quan tâm các điều kiện về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị truyền thanh, sân khấu, tọa đàm... hướng tới áp dụng công 
nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền như bảng tin điện tử nơi công cộng, 
trình chiếu thuyết minh tại các hội nghị, hội thảo cung cấp được nhiều thông tin 
cần thiết trong một thời điểm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

- Cần bố trí công việc khoa học để cán bộ làm công tác tuyên truyền được 
tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, đồng thời trang bị đầy đủ 
kịp thời các văn bản tài liệu cần thiết để cán bộ làm công tác tuyên truyền chủ 
động nghiên cứu biên soạn các nội dung tuyên truyền. 

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về đất đai, môi 
trường; phát động các phong trào thi đua để nhân dân tích cực hưởng ứng cộng 
đồng trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng những mô hình điểm 
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theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn 
minh, từ đó nhân rộng ra mô hình toàn xã.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc tuyên truyền phổ biến GDPL trong 
lĩnh vực đất đai môi trường tại một số địa phương trong huyện. Đoàn giám sát Ban 
pháp chế báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:
- Thường trực HU;         (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên trong đoàn giám sát;
- Các đơn vị được giám sát;
- Lưu VP.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
 TRƯỞNG ĐOÀN - TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

Nguyễn Việt Khoa
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