LỜI MỞ ĐẦU

Đảng ta từng khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách
mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ, là khâu then chốt
trong công tác xây dựng Đảng. (Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương
Đảng khóa VIII).
Những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta đã có những đóng
góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ: “Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước
trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện,
nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được
nhân dân tin tưởng. Thành tựu 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng và
Nhà nước ta đã mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về lý
luận cho đội ngũ này và sự nhận thức, vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng
cho đội ngũ cán bộ vào thực tiễn ngày càng nâng cao; tính chủ động, sáng tạo được
phát huy; bệnh kinh nghiệm, giáo điều, tính ỷ lại, thụ động từng bước được khắc
phục.
Bên cạnh những ưu điểm của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ LĐ,QL các
cấp hiện nay, vẫn còn một bộ phận cán bộ LĐ,QL còn yếu kém, bất cập, chưa đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế,
chính trị - xã hội; từ nhận thức đến lãnh đạo,.. còn nhiều lúng túng, nhất là kỹ năng
của người cán bộ lãnh đạo, quản lý xử lý những tình huống phát sinh trong nội bộ
nhân dân.
Những ưu điểm, hạn chế trên không chỉ riêng ở tỉnh, thành nào mà đây là tình
hình chung ở một bộ phận cán bộ, lãnh đạo quản lý của nước ta trong thời kỳ đổi
mới, phát triển đất nước, trong đó có Bến Tre.
Từ những hạn chế và bất cập trên, đòi hỏi trong thời gian tới, công tác cán bộ
đối với đội ngũ cán bộ LĐ,QL cấp xã của tỉnh Bến Tre cần có những nhiệm vụ, giải
pháp sát hợp, đáp ứng yêu cầu đặt ra từ tình hình công tác cán bộ, và một trong
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những giải pháp cần chú trọng đó là nâng cao nhận thức, trình độ của đội ngũ cán
bộ LĐ,QL thông qua đào tạo, bồi dưỡng về những kỹ năng cần có của người cán bộ
LĐ,QL hiện nay.
Với đơn vị Trường Chính trị, nơi thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở
cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng
huyện và các ban ngành cấp tỉnh; cán bộ dự nguồn các chức danh trên. Nhà trường
ngày càng tập trung cao về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ
lãnh đạo, quản lý cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra, góp phần nâng cao chất
lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ LĐ,QL của tỉnh nhà trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Với khoa Dân vận, là một trong bốn khoa của nhà trường, đảm nhận nội dung
giảng dạy về học phần kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ
sở với các bài giảng liên quan đến kỹ năng hoạt động LĐ,QL; về phong cách lãnh
đạo; về kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định; kỹ năng tuyên
truyền, thuyết phục; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng đánh giá và sử
dụng cán bộ; kỹ năng xử lý tình huống, xử lý điểm nóng chính trị - xã hội…
Đội ngũ giảng viên của khoa nhận thức rằng cấp xã (xã, phường, thị trấn) là
một cấp trong hệ thống hành chính bốn cấp của Nhà nước Việt Nam, là nền tảng
của hệ thống chính trị. Cấp xã giữ vị trí, vai trò rất quan trọng, là nơi trực tiếp thực
hiện đường lối, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ cấp trên giao, nơi trực tiếp chăm
lo đời sống của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Qua từng
thời kỳ lịch sử, cán bộ cấp xã không ngừng được xây dựng và củng cố, bảo đảm
cho hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, trong đó cán bộ là nhân tố rất quan
trọng. Muốn xây dựng hệ thống chính trị ở đơn vị cơ sở vững mạnh cần phải xây
dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất để thực hiện sự nghiệp đổi mới
mà Đảng ta đã khởi xướng.
Nhằm góp phần thông tin mang tính tham khảo về một số kinh nghiệm,
phương án giải quyết các tình huống xảy ra đối với cán bộ LĐ,QL ở cấp xã tỉnh
Bến Tre có tính thuyết phục, hiệu quả, được nhân dân đồng tình cao, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị thời gian tới, đáp ứng
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yêu cầu đặt ra trong chương trình học tập của phần học về Kỹ năng lãnh đạo, quản
lý của cán bộ LĐ,QL ở cơ sở. Đề tài tập trung các nội dung liên quan đến các kỹ
năng, kinh nghiệm khi xử lý tình huống gắn với thực tế địa bàn tỉnh Bến Tre, giúp
người học có cơ sở, tránh lúng túng, chưa thống nhất khi giải quyết tình huống ở
địa phương. Đề tài: “Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong lãnh
đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp xã, tỉnh Bến Tre” là công trình
nghiên cứu của tập thể khoa Dân vận và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đã
nghiên cứu thực tế, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin và hoàn thành đề tài với
mong muốn phần nào đáp ứng được các yêu cầu trên.
Nội dung đề tài tập trung giải quyết một số tình huống và phương án giải
quyết tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã, gồm:
1.Tình huống và phương án xử lý tình huống ra quyết định và tổ chức thực
hiện quyết định trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã
2. Tình huống và phương án xử lý tình huống công tác tuyên truyền, thuyết
phục trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã
3. Tình huống và phương án xử lý tình huống về công tác thu thập và xử lý
thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã
4. Tình huống và phương án xử lý tình huống chính trị - xã hội trong lãnh
đạo, quản lý ở cấp xã
5. Tình huống và phương án xử lý tình huống về đánh giá và sử dụng cán bộ
trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã.
Lưu ý
Khi xử lý tình huống, nhằm tránh vận dụng những cơ sở pháp lý liên quan đã
lỗi thời. Vì vậy cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nắm vững, nắm chắc những quy định,
bộ luật, điều khoản có liên quan; phải cập nhật thông tin thường xuyên. Đặc biệt
sau các kỳ họp Quốc hội, sửa đổi Hiến pháp hoặc bổ sung, chỉnh sửa một số luật
định hiện hành để có hướng xử lý đúng, hiệu quả.
Đây là đề tài hoàn toàn mới, chưa có công trình nào nghiên cứu trên địa bàn
tỉnh Bến Tre. Với sự cố gắng, bước đầu nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài chắc
chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp
chân tình của các nhà nghiên cứu và bạn đọc.
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MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CẤP XÃ


1.Tình huống và phương án xử lý tình huống ra quyết định
và tổ chức thực hiện quyết định trong lãnh đạo, quản lý
ở cấp xã
Tình huống 1
1. Mô tả tình huống
Trong tháng 10 năm 2011, UBND xã D ban hành quyết định giải tỏa tuyến
đường H thuộc ấp C để làm tuyến đường giao thông nông thôn do Chủ tịch UBND
xã làm trưởng ban để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nâng cấp nhựa hóa
tuyến đường nêu trên.
Đoàn vận động giải tỏa đã xây dựng kế hoạch tổ chức họp dân thông qua
phương án giải tỏa mặt bằng: Nhà nước hỗ trợ vốn để nâng cấp và nhựa hóa tuyến
đường, nhân dân có đất, cây cối, hoa màu nơi có tuyến đường đi qua nằm trong
phạm vi giải tỏa sẽ không nhận được sự hỗ trợ, bồi thường.
Sau khi xây dựng kế hoạch, đoàn vận động đã phối hợp với các ngành, đoàn
thể xã và ban vận động ấp C tổ chức mời 20 hộ dân liên quan tổ chức họp để thông
qua kế hoạch giải tỏa.
Do tuyến đường H có tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội
của địa phương, khi đoàn vận động thông qua kế hoạch giải tỏa, nói rõ mục đích,
yêu cầu, tầm quan trọng của công trình sau khi nhựa hóa. Kết quả có 18/20 hộ dân
có liên quan đồng ý sẵn sàng hiến đất để tiến hành công trình.
Hai hộ còn lại là bà Nguyễn Thị K là hội viên Hội Phụ nữ và ông Trần Văn
E là hội viên Hội Nông dân xã không đồng ý và đòi bồi thường, nếu không sẽ khiếu
nại lên cấp trên.
Theo quy định sau khi thông qua kế hoạch phải có 100% hộ dân nằm trong
vùng dự án thống nhất mới tiến hành thực hiện. Như vậy vẫn còn 02 hộ không
đồng ý, nếu không kịp thời giải quyết việc giải tỏa thì công trình sẽ không thực
hiện được.
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Trước tình huống trên, là Chủ tịch xã D, đồng chí giải quyết như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Tình huống trên liên quan đến chủ trương giải phóng mặt bằng, nâng cấp
công trình giao thông nông thôn. Trong quá trình thực hiện, khi lấy ý kiến, có 2/20
hộ không đồng tình. Mấu chốt vấn đề là UBND xã D chưa thực hiện đúng quy định
sau khi thông qua kế hoạch phải có 100% hộ dân nằm trong vùng dự án thống nhất
mới tiến hành thực hiện. Đây là mấu chốt tình huống cần tháo gỡ. (Lưu ý: Hai hộ
còn lại là bà Nguyễn Thị K là hội viên Hội Phụ nữ và ông Trần Văn E là hội viên
Hội Nông dân xã).
Tình huống trên liên quan đến kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định của
người cán bộ lãnh đạo, quản lý, dựa trên các lý do sau:
UBND xã D thành lập đoàn vận động giải tỏa tuyến đường H thuộc ấp C do
Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nâng
cấp nhựa hóa tuyến đường nêu trên nhưng không thu thập đầy đủ thông tin, chưa
lắng nghe thông tin từ dân, chưa thực hiện hết vai trò của mình từ việc lấy ý kiến để
có sự đồng thuận từ trong dân. Từ đó tình huống trên đã có xảy ra.
*Cơ sở pháp lý
Căn cứ Điều 43, 44 của Luật Đất đai ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003
của Quốc hội
Điều 43. Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường
Điều 44. Thẩm quyền thu hồi đất
* Nguyên nhân và hậu quả
+Nguyên nhân
Chính quyền địa phương còn lúng túng khi ra quyết định và chưa thực hiện
đúng theo quy định
Với hai hộ của bà Nguyễn Thị K là hội viên Hội Phụ nữ và ông Trần Văn E
là hội viên Hội Nông dân xã vẫn chưa thông quy định trên, lãnh đạo địa phương
cần xem xét lại quy trình ra quyết định như thế nào* ? Trong đó Hội Phụ nữ và Hội
Nông dân xã D đã làm hết chức năng, nhiệm vụ của mình chưa?
Hai hộ bà Nguyễn Thị K là hội viên Hội Phụ nữ và ông Trần Văn E là hội
viên Hội Nông dân xã vì lợi ích cá nhân mà không thấy lợi ích chung của địa
phương sau khi nâng cấp công trình giao thông, vì vậy đã xảy ra tình huống trên.
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+Hậu quả
Với tình huống trên, lãnh đạo địa phương phải kịp thời giải quyết, nếu không
sẽ dẫn đến hai hậu quả sau:
Một: Hai hộ còn lại là bà Nguyễn Thị K là hội viên Hội Phụ nữ và ông Trần
Văn E là hội viên Hội Nông dân xã sẽ khiếu kiện lên cấp cao hơn, cả hai người này
đều là hội viên của hai đoàn thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung của Hội; mặt
khác nếu giải quyết đền bù cho hai hộ này tiếp theo sẽ đền bù cho các hộ khác.
Hai, nếu quyết định không được thực hiện, công trình sẽ chậm triển khai ảnh
hướng đến tiến độ thi công.
3. Giải quyết tình huống
Chủ tịch UBND xã D nắm lại thông tin, kiểm tra thông tin, đặc biệt kiểm tra
xem dân có nắm được chủ trương giải tỏa tuyến đường H thuộc ấp C để bàn giao
mặt bằng cho đơn vị thi công nâng cấp nhựa hóa tuyến đường trên. Nếu dân chưa
nắm; nắm nhưng chưa thông, lãnh đạo địa phương phải giải thích để dân hiểu.
Với vai trò là Chủ tịch UBND xã D, huyện T nên chỉ đạo Đoàn vận động
giải tỏa tuyến đường H phối hợp cùng ban vận động ấp C tiếp tục vận động 02 hộ
dân không đồng tình theo dự án (bà Nguyễn Thị K và ông Trần Văn E). Nếu vận
động nhưng hai hộ dân này không đồng tình phải tìm hiểu nguyên nhân, họ có
những yêu cầu gì, có hợp lý hay không? Phương án xử lý này nên giải quyết nhanh
chóng, đúng luật, hợp tình hợp lý. Chủ tịch UBND xã D chú trọng đến giải pháp
thuyết phục 02 hộ này đồng tình. Với phương án này sẽ xảy ra hai hướng:
+ Nếu 02 hộ dân này tiếp tục không đồng tình, một lần nữa Đoàn vận động
của xã D tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Nông dân, Hội
Liên hiệp Phụ nữ xã mời 02 hộ dân này làm việc, trao đổi, vận động thuyết phục.
Chú ý đến hai đoàn thể Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.
+ Nếu hai hộ này kiên quyết không chấp hành, biện pháp cuối cùng là thông
tin các văn bản, quy định về vấn đề giải phóng mặt bằng, đồng thời đề nghị cấp trên
hỗ trợ.
Chủ tịch UBND xã D cần báo cáo nhanh về UBND huyện T hoặc Thường
trực Tổ Công tác phối hợp xem xét, cho ý kiến.
*Quá trình xử lý tình huống thực hiện theo kế hoạch sau:
- Bước 1: Nắm lại thông tin, kiểm tra quy trình ra quyết định.
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- Bước 2: Tìm nguyên nhân của tình huống, nhất là hai hộ dân không đồng
tình.
- Bước 3: Tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ. Chú ý UBND xã nên
phối hợp với đoàn thể, cán bộ địa chính, mời những người dân có uy tín tham gia
và tiến hành từng bước.
- Bước 4: Tổ chức tuyên truyền, thuyết phục hai hộ dân trên về những văn
bản pháp lý liên quan, đây là khâu cần quan tâm.
- Bước 5: Kiến nghị UBND huyện về các vấn đề cần giải quyết (nếu hai hộ
dân không đồng tình).
- Bước 6: Báo cáo kết quả, khắc phục hậu quả, tổng kết rút kinh nghiệm.
4. Hướng khắc phục
- Nếu tình huống trên kịp thời được giải quyết, công trình sẽ nhanh chóng
được triển khai, công bằng trong xã hội (không đền bù cho hộ dân nào) sẽ để lại
dư luận tốt trong nhân dân và không để lại hậu quả nặng nề.
- Sau khi vụ việc được giải quyết
+ Chủ tịch UBND xã D tạo điều kiện để ban giải phóng mặt bằng thực hiện
công trình theo kế hoạch đề ra.
+ Vụ việc khiếu nại phải được thông tin đến người dân trong xã bằng các
hình thức như: Họp tổ nhân dân tự quản, thông báo trên đài phát thanh. Cần xác
định rõ đây là việc tuyên truyền nhằm mục đích thông tin do người dân được rõ và
tạo sự đồng thuận trong xã hội.
+ Chủ tịch UBND xã D cần chú ý quan tâm thực hiện đúng quy định của nhà
nước khi triển khai, thực thi một chương trình, kế hoạch đề ra. Phát huy quyền dân
chủ trong nhân dân.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Khi tổ chức thực hiện một quyết định có liên quan đến người dân thì công
tác vận động, thuyết phục là hết sức quan trọng, đòi hỏi người lãnh đạo phải có
những phán đoán, phải có công tác phối hợp kịp thời đối với các ngành, đoàn thể
có liên quan thì việc tổ chức thực hiện các quyết định mới có hiệu quả cao nhất.
Chính quyền địa phương nên xem phương án giải quyết là kinh nghiệm cho
lãnh đạo địa phương trong quá trình lãnh đạo sau này
*****
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Tình huống 2
1. Mô tả tình huống
Ngày 19 tháng 8 năm 2011, đồng chí Nguyễn Văn B, Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc xã S, huyện Y đã ký Quyết định số 02, ngày 19 tháng 8 năm 2011 về
việc cho đồng chí Trần Văn K là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp H thôi giữ chức
vụ, đồng thời cử đồng chí Trương Thị C là đảng viên chi bộ ấp H giữ chức vụ
Trưởng ban công tác Mặt trận ấp H thay cho đồng chí Trần Văn K.
Sau khi nhận Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã S, đồng
chí K đã phản ứng và kiện việc ra Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc xã S.
Đối với đồng chí Trần Văn K, là đảng viên được chi bộ thống nhất giới thiệu
và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã S tổ chức hiệp thương vào thành viên Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc xã S, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã S ra Quyết định cho đồng chí Trần
Văn K giữ chức vụ vào tháng 5 năm 2007 (đồng chí K là người công tác tốt, luôn
hoàn thành nhiệm vụ được giao).
Vào tháng 6 năm 2011, đồng chí K bị bệnh nên một số công việc chậm thực
hiện, chậm báo cáo. Vì thế đồng chí đã làm đơn đề nghị chi bộ ấp H được tạm nghỉ
để trị bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 ngày và được chi bộ chấp thuận.
Trong thời gian này, phần việc của đồng chí K bị tồn đọng không có người giải
quyết thay. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã S đã đề xuất với đồng chí K sẽ mời đồng
chí Trương Thị C tạm thời thay thế đồng chí K và đồng chí K đã đồng ý.
Sau đó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã S ra Quyết định số 02, ngày 19
tháng 8 năm 2011 về việc cho đồng chí Trần Văn K, Trưởng ban công tác Mặt trận
ấp H thôi giữ chức vụ, đồng thời cử đồng chí Trương Thị C là đảng viên chi bộ ấp
H giữ chức vụ Trưởng ban công tác Mặt trận ấp H thay cho đồng chí Trần Văn K.
Nắm được thông tin trên, đồng chí Trần Văn K đã phản ứng bằng cách gửi đơn lên
Đảng ủy xã S, đòi kiện việc ra Quyết định sai của đồng chí Chủ tịch MTTQ xã S.
Là Bí thư Đảng ủy xã S, đồng chí chỉ đạo giải quyết tình huống trên thế nào?
2. Phân tích tình hình
Căn cứ từ Khoản 3. Điều 27, Điều lệ của MTTQVN về hoạt động của Ban
công tác mặt trận: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ra quyết định thành
lập Ban Công tác mặt trận, trong đó có chức danh Trưởng ban, Phó ban thì Chủ
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tịch MTTQ xã S ra quyết định trên đúng thẩm quyền. Tuy nhiên cái sai của Chủ
tịch MTTQ xã S đó là:
Chủ tịch MTTQ xã S do nóng vội, đánh giá đồng chí K không hoàn thành
nhiệm vụ và nghĩ rằng mình là Chủ tịch Mặt trận cấp xã nên tự ý ra quyết định bổ
nhiệm đồng chí khác thay đồng chí K. Mặt khác, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã S
cùng lúc ra một quyết định cá biệt nhưng điều chỉnh hai đối tượng với hai nội dung
khác nhau. Đáng lý Chủ tịch MTTQ xã S phải ra hai quyết định, một quyết định
cho đồng chí K thôi giữ chức vụ và quyết định cử đồng chí Trương Thị C thay thế
đồng chí K.
* Cơ sở pháp lý
Khoản 3. Điều 27, Điều lệ của MTTQVN về hoạt động của Ban công tác
mặt trận: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ra quyết định thành lập Ban
Công tác mặt trận, trong đó có chức danh Trưởng ban, Phó ban.
Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2011 của
UBND tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế
độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên
trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
*Nguyên nhân và hậu quả
+ Nguyên nhân
Đồng chí Trần Văn K là đảng viên thuộc chi bộ ấp H, được chi bộ giới thiệu,
tổ chức lấy ý kiến trong chi bộ và có qui trình hiệp thương bầu vào Trưởng ban
công tác Mặt trận ấp H. Nguyên nhân công việc tồn đọng, chưa hoàn thành với lý
do bị bệnh và có xin Chi bộ nghỉ để đi điều trị. Việc bố trí đồng chí Trương Thị C
thay đồng chí Trần Văn K chỉ tạm thời, nhưng Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã S đã
ra quyết định số 02, ngày 19 tháng 8 năm 2011 về việc cho đồng chí Trần Văn K,
Trưởng ban công tác Mặt trận ấp H thôi giữ chức vụ, đồng thời cử đồng chí Trương
Thị C là đảng viên chi bộ ấp H giữ chức vụ Trưởng ban công tác Mặt trận ấp H
thay cho đồng chí Trần Văn K. Đây là mấu chốt xảy ra tình huống trên.
Cán bộ địa phương thiếu thu thập thông tin về bệnh lý của đồng chí K trong
thời gian điều trị. Sự chủ quan của Mặt trận xã S khi ra quyết định quá vội vàng và
không thực hiện theo quy trình.
+ Hậu quả
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Nếu tình huống trên không kịp thời giải quyết sẽ gây mâu thuẫn trong nội bộ
(giữa đồng chí K và đồng chí C, giữa đồng chí K và Chủ tịch UBMTTQ xã S).
Mặt khác, với đồng chí K là người có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác,
đây là một trong những yêu cầu đối với cán bộ công tác mặt trận cần có những ưu
điểm như đồng chí K. Cho nên việc ra quyết định của Chủ tịch UBMTTQ xã S quá
nóng vội, chủ quan không đúng theo quy định, Điều lệ của MTTQ Việt Nam và
không thúc đẩy được sự phấn đấu, đóng góp của đồng nghiệp trong cơ quan.
Nếu đồng chí C lên thay đồng chí K, có bao nhiêu người đồng tình, ủng hộ
và có thực hiện tốt nhiệm vụ của mình không; uy tín của Chủ tịch Mặt trận đối với
đồng chí K và lãnh đạo địa phương sẽ bị giảm sút. Vì vậy với người lãnh đạo, quản
lý mỗi khi ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cần phải lường trước và
tránh để xảy ra như tình huống trên.
Từ những lý do trên nên với tình huống này, Bí thư Đảng ủy xã S phải kịp
thời giải quyết; hạn chế tối đa những mâu thuẫn, hậu quả xảy ra tại đơn vị vì một
quyết định không phù hợp của Chủ tịch UBMTTQ xã S.
3.Giải quyết tình huống
Với tình huống trên, Bí thư Đảng ủy xã S nên giải quyết theo hướng hủy bỏ
quyết định của đồng chí Chủ tịch MTTQ xã S, vì các lý do sau:
+ Đối với đồng chí K
- Đồng chí K trong quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, là người có
năng lực, cần cho tiếp tục thực hiện công tác sau khi khỏi bệnh.
- Đồng chí K khi bị bệnh có làm đơn gửi Chi bộ ấp để xin nghỉ chữa bệnh,
đồng chí K không tự ý bỏ việc mà có xin ý kiến của chi bộ và đã được Chi bộ ấp
chấp thuận.
- Chủ tịch MTTQ xã S đã đề xuất với đồng chí K sẽ mời đồng chí Trương
Thị C tạm thời thay thế đồng chí K, không phải thay thế hẳn chức vụ của đồng chí
K, để đồng chí K an tâm điều trị bệnh.
+ Đối với việc ra quyết định
Chủ tịch UBMTTQ xã S chưa dựa trên những qui định, cơ sở căn cứ như khi
ra quyết định. Với tình huống trên phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan,
công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.
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Chủ tịch UBMTTQ xã S thiếu thu thập thông tin từ cần thiết, chưa tìm hiểu
và lắng nghe tâm tư từ nhiều phía, dẫn đến ra một quyết định không phù hợp. Với
hai đồng chí Trần Văn K và Trương Thị C đều là đảng viên chi bộ ấp H. Khi muốn
thay đổi nhân sự đồng chí Chủ tịch MTTQ xã S phải bàn bạc, xin ý kiến Ban
thường vụ Đảng ủy xã S thống nhất; Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã phải trao đổi
với chi bộ ấp H về nhân sự và phương án thay thế nhân sự như thế nào. Sau đó chi
bộ ấp H có văn bản đề nghị đồng chí Trương Thị C thay đồng chí Trần Văn K, lúc
đó MTTQ xã S mới ra quyết định.
Những gợi ý trên là cơ sở để ban hành văn bản thu hồi quyết định của đồng
chí Chủ tịch MTTQ xã, đồng thời chỉ đạo đồng chí Chủ tịch MTTQ xã S ra quyết
định phục hồi chức vụ Trưởng ban công tác Mặt trận ấp H đối với đồng chí Trần
Văn K.
Bí thư đảng ủy xã S chỉ đạo việc thu hồi quyết định số 02 ngày 19 tháng 8
năm 2011 về việc cho đồng chí Trần Văn K, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp H
thôi giữ chức vụ, đồng thời cử đồng chí Trương Thị C là đảng viên chi bộ ấp H giữ
chức vụ Trưởng ban công tác Mặt trận ấp H thay cho đồng chí Trần Văn K.
Bí thư đảng ủy xã S chỉ đạo Chủ tịch MTTQ xã S báo cáo về tiến trình ra
quyết định.
Nếu việc ra quyết định do cá nhân Chủ tịch MTTQ xã S ban hành, không
thông qua MTTQ xã, không báo cáo với Đảng ủy xã, Bí thư đảng ủy xã S cần xem
lại cách làm việc của Chủ tịch MTTQ xã S để có hướng xử lý thỏa đáng. Tạo lòng
tin cho cán bộ, nhân viên dưới quyền.
Nếu việc ra quyết định đã thông qua Ban Thường trực MTTQ xã S, Bí thư
đảng ủy xã S cần chỉ đạo rà soát lại quy trình, văn bản liên quan khi ra quyết định
sai làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý, tạo sự hoang mang của cán bộ cấp dưới.
Nếu quyết định trên đã thông qua và báo cáo đến Đảng ủy, Bí thư đảng ủy
xã S phải thấy trách nhiệm của mình khi để tình huống trên xảy ra.
Như vậy, căn cứ từ những hành vi sai phạm khi ra quyết định của Chủ tịch
MTTQ xã S mà lãnh đạo địa phương có hướng khắc phục sai phạm.
Bí thư đảng ủy báo cáo hướng giải quyết và Ban Thường trực huyện ủy để
nắm đồng thời chỉ đạo Ban công tác mặt trận của ấp H thông tin sự việc xảy ra, sự
khắc phục hậu quả để cho nhân dân xã H nắm.
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4. Hướng khắc phục
Bí thư Đảng ủy xã S chỉ đạo UBMT xã nhanh chóng khắc phục những sai
phạm khi ra quyết định không phù hợp đối với đồng chí K và đồng chí C, sau đó
báo cáo cho Đảng ủy nắm.
Họp Đảng ủy xã rút kinh nghiệm không để một số ngành, đoàn thể làm sai
quy trình về đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền.
Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đảng ủy xã S trong việc kiểm tra, giám
sát hoạt động của cán bộ, nhân viên dưới quyền; xử lý phê bình Chủ tịch MTTQ xã
làm không đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ của ngành mình và yêu cầu thu hồi
quyết định số 02; chỉ đạo chi ủy chi bộ ấp H củng cố hoạt động và nhân sự Ban
công tác Mặt trận tại ấp.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Qua tình huống trên cho thấy, một trong các kỹ năng khi ra quyết định cần
phải có đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý đó là: Biết lắng nghe tâm tư, nguyện
vọng của những người tham gia tổ chức thực hiện quyết định; phải đo lường được
hậu quả khi ra một quyết định không phù hợp; phải nắm bắt, thu thập thông tin từ
nhiều khâu, bằng nhiều hình thức khác nhau. Với chủ tịch mặt trận xã S không hiểu
rõ cán bộ của mình, có cái nhìn thiếu khách quan, thiếu sự thông cảm…làm ảnh
hưởng đến uy tín của đồng chí khi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
*****
Tình huống 3
1. Mô tả tình huống
Tại ấp S, xã B, huyện C, ông Nguyễn Văn D thuê một số công nhân đắp đập
xẻo G, ngăn dòng nước không cho nước chảy để nuôi tôm sú, (xã B thuộc vùng quy
hoạch 01 vụ lúa, 01 vụ tôm). Vì vậy những hộ bên trong không có nước để trồng
lúa và nuôi tôm sú, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị H cũng có ao nuôi tôm sú nằm
liền kề với vuông tôm của ông Nguyễn Văn D (mé trong). Vì nước không chảy
vào ao của bà Nguyễn Thị H, do đó bà H đến báo với trưởng ấp A, trưởng ấp A báo
cáo với Bí thư chi bộ ấp và Chủ tịch UBND xã.
Sau đó Chủ tịch UBND xã cử cán bộ đến hiện trường xác minh và lập biên
bản đình chỉ việc đắp đập của ông D (lúc này mặt đập đã tiến hành khoảng 60%
công trình).
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Ngày 16 tháng 11 năm 2011, UBND xã có thư mời ông Nguyễn Văn D đến
giải quyết theo đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị H.
Qua xác minh, nguồn gốc xẻo G đã có từ lâu và được thể hiện trên bản đồ số
01 của xã B. Căn cứ từ đơn yêu cầu, biên bản xác minh và bản đồ hành chính,
UBND xã B buộc ông D tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu cho xẻo G.
ông D đồng ý ký tên vào biên bản, đồng thời phân công Trưởng ấp S vả Tổ trưởng
tổ NDTQ giám sát quá trình ông D thực thi quyết định. 10 ngày sau ông D không
thực hiện tháo dỡ mà còn tiến hành thuê công nhân đắp đập công trình và đã hoàn
thành. UBND xã ra quyết định buộc ông D phải tháo dỡ ngay công trình và thực
hiện theo biên bản đã ký trước đây.
Là Chủ tịch UBND xã B, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Đây là tình huống xảy ra thường ngày trong cuộc sống xã hội. Mâu thuẫn
giữa một bên là ông Nguyễn Văn D thuê một số công nhân đắp đập xẻo G, ngăn
dòng nước không cho nước chảy, gây ảnh hưởng đến việc nước chảy vào ao của bà
Nguyễn Thị H và một số hộ dân bên trong.
Về phía bà Nguyễn Thị H đã thực hiện đúng quyền của mình là thông báo
đến chính quyền địa phương thông qua Trưởng ấp và về sau có đơn yêu cầu giải
quyết, xét về bản chất bà H đã chính thức thực hiện việc khiếu nại hành vi của ông
D làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà và các hộ khác sống nơi đây
Chủ tịch UBND xã B kịp thời thành lập đoàn để xác minh nguồn gốc đất và
lập biên bản đình chỉ việc đắp đập của ông D (lúc này mặt đập đã tiến hành khoảng
60% công trình).
Việc UBND xã buộc ông D tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng trước đây
cho xẻo G, nhưng do chủ quan và chưa dự báo được sự việc có thể xảy ra theo
chiều hướng xấu (trường hợp ông D không tự nguyện tháo dở công trình) nên
không đưa ra thời hạn tháo dỡ và không phân công giám sát, hỗ trợ việc tháo dỡ
của ông D (phân công cho Trưởng ấp và tổ nhân dân tự quản giám sát, báo cáo để
có biện pháp ngăn chặn kịp thời, tránh gây hậu quả nghiêm trọng hơn) nên mặc dù
ông D có ký tên vào biên bản, nhưng 10 ngày sau ông D không thực hiện, ngược lại
còn thuê người đắp đập hoàn thành công trình. Điều này đã gây ra hậu quả nghiêm
trọng hơn (thời gian xử lý vụ việc kéo dài, ảnh hưởng lợi ích kinh tế các hộ dân
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trong khu vực và có thể dẫn đến hành vi vi phạm của ông D tăng dần về sau, tội
của ông sẽ nặng hơn, hao phí lớn hơn).
Ba ngày sau (tức là 13 ngày sau, kể từ ngày ông D ký biên bản tháo dỡ),
UBND xã ra quyết định buộc ông D trong 7 ngày phải tháo dỡ. Lúc này rõ ràng
tình huống ông D không thực hiện tháo dỡ đập có khả năng cao hơn và kết quả
đúng như vậy vì sau 7 ngày ông D vẫn không thực hiện.
Đây là dạng tình huống về tổ chức thực hiện quyết định nhưng không được
thực hiện.
* Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003.
- Căn cứ Điều 28, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7
năm 2002 và sửa đổi, bổ sung ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND xã.
- Luật dân sự để xử lý hành vi đắp đập gây ảnh hưởng hộ liền kề (Bộ luật
Dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ
họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005).
- Điều 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 Luật khiếu nại tố cáo số
02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội.
*Nguyên nhân và hậu quả
+Nguyên nhân
Nguyên nhân xảy ra tình huống trên do lỗi vi phạm của ông Nguyễn Văn D.
Mức độ cố ý làm trái pháp luật cứ tăng dần, đó là ông D thiếu kiến thức về pháp
luật, đó là ông D đã tiếp tục làm công trình sau khi đã có biên bản xác nhận việc
tháo dỡ công trình, nhưng ông chậm thực hiện. Đây là sai phạm của ông không thi
hành quyết định do Chủ tịch UBND xã B ra.
Ông D chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình mà quên đi quyền lợi của bà
con ở xẻo đất bên trong. Ông cũng không nghĩ đến hậu quả của việc ngăn dòng
chảy của nguồn nước đã có từ lâu đời.
Lãnh đạo địa phương chưa kiên quyết khi xử lý tình huống, vì vậy ông D
nâng dần mức độ vi phạm của mình.
+Hậu quả
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Phạm vi ảnh hưởng của tình huống này là mâu thuẫn có thể dẫn đến xung
đột giữa các hộ dân với ông D gây mất tình đoàn kết, gắn bó vốn là đặc trưng của
nông thôn Việt Nam.
Vấn đề cần giải quyết của tình huống là ông D phải nhận ra được lỗi vi
phạm của mình, nhanh chóng tháo dỡ công trình giữ được tình đoàn kết giữa các hộ
gia đình bên trong.
Vì xã B thuộc vùng quy hoạch 01 vụ lúa, 01 vụ tôm, cho nên việc trồng lúa,
nuôi tôm không chỉ riêng có hộ của ông D mà còn là nguồn kinh tế của các hộ dân
khác (bên trong nguồn nước).
Hành vi ngăn dòng chảy của hộ ông D còn ảnh hưởng đến đất công cộng do
UBND xã nơi đây quản lý. Từ đó tình huống trên cần giải quyết kịp thời nhằm đảm
bảo đời sống cho dân cư nơi đây.
3. Giải quyết tình huống
Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân
dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 quy định “ Chủ tịch UBND có trách nhiệm giải
quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân”. Do vậy, Chủ tịch UBND xã
có trách nhiệm giải quyết hoặc cũng có thể uỷ quyền cho cấp phó.
Với vai trò là Chủ tịch UBND xã B, tình huống trên nên giải quyết như sau:
- Tổ chức kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân vì sao hộ ông D không tháo dỡ
công trình, chỉ ra các vi phạm, kết hợp với tổ chức hoà giải, xử lý.
- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã, ấp vận động để ông D thực hiện quyết
định của Ủy ban nhân dân xã B tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại dòng nước chảy
cho xẻo G. Chú ý: phương án tiếp tục vận động, thuyết phục là chính.
- Nếu sau khi thuyết phục, vận động mà ông D vẫn không chấp hành quyết
định của UBND xã B là tháo dỡ công trình vi phạm. Chủ tịch UBND xã B tiếp tục
ra quyết định cá biệt xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D và buộc ông D phải
tháo dỡ ngay công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu của xẻo G. Lấy đó làm
căn cứ để tiếp tục xử lý các hình thức tiếp theo (bằng hình thức cưỡng chế, tháo dỡ
công trình) nếu như ông D vẫn cố tình vi phạm.
- Đối với cán bộ phụ trách ấp S chậm báo cáo với chính quyền địa phương,
vì khi bà H báo đến Chủ tịch UBND xã B thì công trình đã thực hiện 60%. Nếu ấp
phát hiện sớm hơn hoặc hộ bà H báo với UBND xã sớm hơn (lúc chuẩn bị khởi
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công công trình) thì Chủ tịch UBND xã cử cán bộ địa chính và các ngành chức
năng xuống đình chỉ ngưng ngay, sẽ không thiệt hại nhiều.
4. Hướng khắc phục
Quy trình, thủ tục ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình là hợp tình,
hợp lý, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật nên sau khi kết luận bắt buộc ông D phải
tháo dỡ công trình, nếu không chính quyền cho cưỡng chế. Yêu cầu đặt ra quá trình
tháo dỡ và kết thúc đúng theo kế hoạch đã định. Trong quá trình tháo dỡ phải có sự
chứng kiến của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch xã B (thể hiện sự gắn trách nhiệm của
chính quyền khi tham gia giải quyết tình huống)
Ngoài việc giám sát tiến độ thực hiện, Chủ tịch hoặc phó chủ tịch xã phải
xem xét, đánh giá mức độ tháo dỡ, dư luận sau khi tháo dỡ công trình sau khi có
kết luận xử lý.
Chủ tịch UBND xã báo cáo kịp thời hướng giải quyết đến lãnh đạo cấp trên;
công khai thông tin nội dung xử lý, đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan, đặc
biệt là Trưởng ấp S, Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản nơi có tình huống xảy ra thông
tin về phương án giải quyết để nhân dân nơi đây nắm và có sự ngăn ngừa sự tái
phạm như các trường hợp trên.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Quyết định của Chủ tịch UBND xã B ban hành (có thể khi ra quyết định
thiếu căn cứ Luật để chứng minh việc làm sai của ông D) nhưng ông D không thực
hiện, điều này ngoài lỗi của ông D, trong đó có lỗi của cán bộ địa phương không
kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc làm sai trái của ông D.
Đối với bộ phận làm công tác tuyên truyền, thuyết phục chưa sâu, chưa sát
đối với ông D.
Chủ tịch UBND xã chưa kiên quyết trong xử lý sai phạm của hộ gia đình
ông D.
Cán bộ phụ trách ấp chưa làm tròn trách nhiệm, chậm báo cáo đến UBND xã
nắm, làm cho vụ việc phức tạp, kéo dài.
Chủ tịch UBND xã B chỉ đạo các bộ phận cấp dưới thực hiện việc thông tin
cho nhân dân nắm những văn bản qui định liên quan đến kết quả xử lý tình huống
trên, mục đích giúp cho nhân dân thấy được rằng hộ ông D đã nhận ra những thiệt
hại đối với các hộ dân bên trong, trong đó có gia đình bà H. Bà H cũng thấy được
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nhu cầu nuôi tôm của ông D và cần có sự thông cảm với nhau. Đây là mục đích mà
bất cứ người lãnh đạo, quản lý nào cũng mong đạt đến.
*****
Tình huống 4
1. Mô tả tình huống
Ngày 15 tháng 5 năm 2013 tại ấp X, xã Q, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND
xã tổ chức Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp, để xem xét bãi nhiệm ông
Trần Văn H là Trưởng ấp X vì không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của UBND
xã Q (theo báo cáo của Trưởng ban công tác Mặt trận ấp X).
Kết quả, có 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn ấp X
tán thành việc bãi nhiệm ông Trần Văn H. Trên cơ sở báo cáo kết quả của Trưởng
ban công tác Mặt trận ấp X, Chủ tịch UBND xã Q ra quyết định bãi nhiệm ông
Trần Văn H - Trưởng ấp X; đồng thời có quyết định cử ông Nguyễn Văn P làm
Trưởng ấp lâm thời của ấp X cho đến khi bầu được Trưởng ấp mới.
Theo đồng chí, là Chủ tịch UBND xã Q, đồng chí xử lý như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Nếu căn cứ theo báo cáo của Trưởng ban công tác mặt trận ấp, đồng chí
Trần Văn H-Trưởng ấp ấp X đã không thực hiện hết nhiệm vụ của mình, vì vậy
đồng chí không được sự tín nhiệm đối với lãnh đạo địa phương. Từ điều này đồng
chí Trưởng ban công tác mặt trận ấp X đã báo cáo sự việc đến UBND xã là đúng.
Trường hợp Chủ tịch UBND xã ra quyết định cử ông Nguyễn Văn P làm
Trưởng ấp lâm thời của ấp X cần xem lại có đúng quy định không? Trước khi ra
quyết định có nắm thông tin về lý do ông Trần Văn H không thực hiện và phục
tùng sự chỉ đạo, điều hành hay không, đây là mấu chốt vấn đề.
* Cơ sở pháp lý
- Thông tư liên tịch số 14/TTLT-SNV-BTT.UBMTTQ, ngày 27 tháng 3 năm
2013 của Sở Nội vụ - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về
Quy trình bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VI (2013- 2015).
- Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu
phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
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- Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động của ấp, khu
phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐUBND, ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre).
*Nguyên nhân và hậu quả
+Nguyên nhân
Mấu chốt của tình huống là Trưởng ấp ấp X không thực hiện hết chức năng,
nhiệm vụ của mình.
Khi đại diện cử tri bỏ phiếu bãi nhiệm ông Trần Văn H, tỷ lệ đạt 50%, chưa
quá bán, Chủ tịch UBND xã giải quyết bằng phương án ra quyết định ông Nguyễn
Văn P thay ông H quá vội vàng, điều này khi xem xét tình huống xử lý cần chú ý
đến luật bầu cử và quy trình ra quyết định để có kết luận chính xác đối với kết quả
xử lý trên.
+Hậu quả
Tình huống trên nếu không được xử lý thỏa đáng, sẽ dẫn đến sự không đồng
tình của ông Trần Văn H, với ông P sẽ rất khó khi điều hành, thực hiện nhiệm vụ vì
có 50% số phiếu ủng hộ ông H.
Nếu giải quyết như Chủ tịch UBND xã ra quyết định cho ông P làm Trưởng
ấp lâm thời đến khi bầu Trưởng ấp mới. Điều này sẽ tạo sự băn khoăn trong dân,
trong nội bộ của chính quyền địa phương
Tình huống trên cần kịp thời giải quyết, nếu không ấp X sẽ không có người
điều hành, quản lý trực tiếp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của nhân dân
nơi đây.
3. Giải quyết tình huống
Theo báo cáo kết quả có 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong
toàn ấp X tán thành việc bãi nhiệm ông Trần Văn H, như vậy là chưa quá bán để
làm căn cứ quyết định bãi nhiệm chức vụ trưởng ấp X đối với ông Trần Văn H.
Trước hết, Chủ tịch UBND đến ấp X thu thập thông tin từ nhiều phía để tìm
hiểu lý do tại sao ông Trần Văn H- Trưởng ấp ấp X không thực hiện theo sự chỉ
đạo của UBND xã và xem sự việc có đúng như báo cáo của Trưởng ban công tác
Mặt trận ấp X, từ đó nắm chính xác hơn về sự việc để đưa ra quyết định đúng.
Nếu sự việc đúng như kết quả báo cáo của Trưởng ban công tác Mặt trận ấp
X. Căn cứ Luật Bầu cử trưởng ấp năm 2013, Chủ tịch UBND xã xin ý kiến trong
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Ban Thường trực Đảng ủy cho tổ chức họp chi ủy, chi bộ ấp để xem xét phẩm chất
và năng lực làm việc của đồng chí Trần Văn H - Trưởng ấp ấp X, để có kết luận và
hướng giải quyết phù hợp.
Dù là ý kiến đồng tình hay không đồng tình, Chủ tịch UBND xã phải tổ chức
cuộc họp các thành viên UBND xã. Nếu đa số đồng ý là cần trao đổi, tiếp cận, vận
động ông H nên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và ông Trần Văn H thấy được
khuyết điểm, hứa khắc phục. UBND xã nên tiếp tục giữ ông Trần Văn H tiếp tục
làm trưởng ấp ấp X.
Nếu các thành viên của UBND xã không đồng ý thì đề nghị Bí thư Đảng ủy
chỉ đạo họp cấp ủy mở rộng để cho ý kiến về việc bãi nhiệm ông Trần Văn H Trưởng ấp ấp X.
Tiếp theo, Chủ tịch UBND xã Q đề nghị ấp X họp chi ủy, chi bộ ấp đề xuất
người có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ theo quy định của Luật Bầu cử Trưởng
ấp để đề nghị về Ủy ban nhân dân xã. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã sẽ họp thành
viên UBND xã để trình cấp ủy cho ý kiến.
Việc Chủ tịch UBND xã Q tự ý ra quyết định cử ông Nguyễn Văn P làm
Trưởng ấp lâm thời của ấp X là sai do quá chủ quan. Theo tình huống trên, Đảng
ủy xã Q phải xem xét việc sai phạm này để có ý kiến đề nghị lãnh đạo cấp trên xem
xét, cho ý kiến xử lý.
4. Hướng khắc phục
- Căn cứ từ nội dung tình huống được đề xuất xử lý, nếu ông Trần Văn H
được tiếp tục giữ lại để thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch UBND xã Q phải:
Rút lại quyết định cử ông Nguyễn Văn P làm trưởng ấp lâm thời
Chỉ đạo việc xử lý ông Trần Văn H qua thời gian không hoàn thành nhiệm
vụ; mặt khác theo dõi việc khắc phục khuyết điểm của ông Trần Văn H
Chủ tịch UBND xã đến ấp X thông tin về việc tiếp tục giữ lại đồng chí Trần
Văn H làm trưởng ấp, nhận thiếu sót về phương án xử lý vừa qua. Nhất là các đại
diện cử tri đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Trần Văn H cho mọi người cùng nắm.
Chủ tịch xã nhận thiếu sót với ông Nguyễn Văn P vì ra quyết định vội vàng.
- Nếu kết luận phương án giải quyết cho ông Trần Văn H bãi nhiệm, Chủ
tịch UBND xã Q phải:
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+ Rút quyết định đã ban hành về đề bạt ông Nguyễn Văn P thay ông Trần
Văn H.
+ Chủ tịch UBND xã theo dõi, đôn đốc về công tác bầu cử đối với Trưởng
ấp của ấp X.
Mọi việc khi thực hiện xong phải báo cáo Đảng ủy xã để nắm.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Đảng ủy tổ chức họp và rút kinh nghiệm những người có liên quan để xảy ra
tình huống trên. Chú ý đối với Chủ tịch UBND xã Q, dù ông Trần Văn H xử lý thế
nào, thì Chủ tịch UBND xã vẫn sai phạm khi ra quyết định cử ông Nguyễn Văn P
làm Trưởng ấp lâm thời của ấp X cho đến khi bầu được Trưởng ấp mới.
Lãnh đạo xã Q nên xem xét lại khâu quản lý cán bộ cấp dưới, tránh để
trường hợp xảy ra như ông Trần Văn H, dù ông H tiếp tục làm hay nghỉ và bố trí
người khác thay, thì lòng tin của cán bộ cấp dưới, của nhân dân đối với lãnh đạo
địa phương đã giảm.
Nếu như 50% số phiếu của đại diện cử tri đồng ý bãi nhiệm ông Trần Văn H
mà qua cuộc họp Chi ủy, chi bộ..để xem xét và để ông H tiếp tục giữ chức vụ, vấn
đề này không đơn giản của chính quyền địa phương với nhân dân ấp X.
Qua tình huống trên cho thấy, một khi ra quyết định, nhà lãnh đạo, quản lý
cần thực hiện đúng quy trình, phải nắm chắc thông tin, không chủ quan, nóng vội
và phải thực hiện đúng thẩm quyền, đúng qui trình.
*****
Tình huống 5
1. Mô tả tình huống
Vào năm 2011, tại xã G, huyện K là một vùng biển, trong những năm gần
đây nhân dân tập trung cho nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Từ đó kéo theo
một số ngành dịch vụ phục vụ cho nghề đánh bắt như: hàn tiện, đan lưới, đánh dây,
thu mua cá,… nhưng kết cấu hạ tầng nông thôn tại xã ngày càng xuống cấp trầm
trọng, trong đó có 03 cây cầu thuộc quyền quản lý của xã G. Để khắc phục, lãnh
đạo địa phương cho dặm vá, gia cố lại. Tuy nhiên, do yêu cầu thu mua, trao đổi, các
xe có trọng tải về địa phương ngày càng nhiều, kéo theo tuyến đường ngày càng
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xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là vào mùa mưa đường bị ngập nước, rất khó đi lại,
nhân dân nơi đây vô cùng bức xúc.
Trước tình hình trên, Đảng ủy, HĐND, UBND xã thống nhất lấy ý kiến nhân
dân và cán bộ địa phương về việc hạ trọng tải cầu đường. Đa số người dân đồng
tình thống nhất, nhưng cũng có một bộ phận (chủ yếu là những người làm nghề
kinh doanh, dịch vụ,…) phản đối.
Trước khi có quyết định, tải trọng cầu là 2,5 tấn, có biển treo ngay đầu cầu;
nay theo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã ra quyết định triển khai thực hiện.
Sau 02 tháng thực hiện nhưng không khả thi, mặc dù có bảng cấm xe có
trọng tải từ 1,5 tấn trở lên không được lưu thông qua cầu, nhưng vẫn có một số xe
cơ giới 2,5 tấn tiếp tục lưu thông trên cầu; khi phát hiện sai phạm, xã không có
chức năng xử phạt.
Vụ việc trên được UBND xã G báo cáo về UBND huyện K đề nghị xem xét,
hướng dẫn chỉ đạo thực hiện. UBND huyện K chỉ đạo cho Công an huyện phối hợp
với lãnh đạo xã G để xử lý vi phạm nêu trên; nhưng không xử lý vi phạm được vì
Công an không có công cụ cần thiết để kiểm tra xử lý vi phạm, ví dụ như phải có
cân để cân trọng tải,…
Một nguyên nhân mang tính đặc thù của địa phương phát triển ngành khai
thác thủy hải sản, đây là con đường chính để vận chuyển hàng hóa, phương tiện
máy móc phục vụ cho đánh bắt hải sản. Dọc hai bên cầu có 02 cơ sở kinh doanh vật
liệu xây dựng cầu và họ là những người đã từng có công đóng góp cho địa phương
về việc làm đường và cầu mỗi khi bị hư hỏng. Do đó việc hạ trọng tải cầu sẽ làm
cho các hộ dân kinh doanh nơi đây khó làm kinh tế,… không thu hút được nhu cầu
phát triển kinh tế của địa phương.
Đến năm 2012, được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã họp
bàn và ra nghị quyết chấm dứt việc thi hành nghị quyết hạ trọng tải cầu trước đây.
Từ việc làm trên của Đảng ủy, HĐND xã cho thấy khi bàn bạc lấy ý kiến thực thi
trên tinh thần dân chủ, song khi thực hiện nghị quyết không hiệu quả, điều này làm
giảm lòng tin của nhân dân.
Theo đồng chí, là Bí thư Đảng ủy xã G, đồng chí chỉ đạo xử lý tình huống
trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
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Tình huống trên liên quan đến việc hạ trọng tải cầu đường của Chính quyền
địa phương từ 2,5 tấn xuống còn dưới 1,5 tấn. Mục đích nhằm đảm bảo an toàn
giao thông, tránh thiệt hại về sinh mạng và tài sản cho người dân khi di chuyển qua
cầu.
Tình huống xảy ra khi qua 02 tháng triển khai quyết định nhưng không hiệu
quả, điều này cần xem xét thấu đáo các nguyên nhân của nó.
* Cơ sở pháp lý
Điều 27, mục 5, khoản a; Điều 54. Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày
18 tháng 5 năm 2011 của Bộ giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều
của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ qui định
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
*Nguyên nhân và hậu quả
+ Nguyên nhân
Tình huống này thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, việc hạ trọng tải cầu
thuộc kết cấu giao thông đường bộ. nguyên nhân sâu xa là kinh tế, đã gây ảnh
hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương và do cả nể các doanh nghiệp có nhiều
đóng góp cho địa phương của cán bộ nơi đây.
Nguyên nhân cơ bản do phê duyệt của cấp trên chưa đảm bảo chặt chẽ theo
trình tự thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông được qui định tại Thông tư số 39
của Bộ giao thông vận tải.
Nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo các cấp bỏ qua khâu tổ chức thực hiện
quyết định, chưa dự báo được tình huống xảy ra sau khi có quyết định, từ đó xử lý
không kịp thời, thiếu hiệu quả.
Nguyên nhân khách quan do tốc độ phát triển kinh tế-xã hội quá nhanh so
với trình độ và nhận thức của lãnh đạo các cấp. đặc biệt là người dân, dẫn đến tâm
lý hoang mang, nghi ngờ lãnh đạo cấp xã, giảm lòng tin trong nhân dân, gây áp lực
lớn cho các nhà lãnh đạo cấp xã dẫn đến quyết định sai lầm về mặt chủ trương,
đường lối.
+ Hậu quả
Quyết định hạ trọng tải cầu không được thực thi đến nơi, đến chốn. Từ đó
cầu bị sụt lún, hư hỏng nhiều hơn, nếu không có biện pháp khắc phục nhanh chóng
sẽ dẫn đến những hậu quả liên quan đến:
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- Tai nạn giao thông sẽ xảy ra, gây thiệt hại về tài sản và nghiêm trọng hơn
là tính mạng của người dân khi tham gia giao thông do thiếu cảnh giác, chủ quan
với biển báo sai (vì tin tưởng vào biển báo của cầu và sự thiếu ý thức của người
dân, tình trạng vượt trọng tải lớn hơn nhiều lần so với trọng tải thật của cầu)
- Tâm lý hoang mang cho những người lưu thông trên cầu.
- Niềm tin của nhân dân với Chính quyền địa phương giảm dần do sau hai
tháng triển khai quyết định nhưng tổ chức thực hiện quyết định không đến nơi.
Mặt khác, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và UBND xã họp bàn hạ trọng tải
cầu, nhưng quyết định trên vẫn không được thực thi. Vì vậy đến năm 2012, được sự
chỉ đạo của Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã họp bàn và ra nghị quyết chấm dứt
việc thi hành nghị quyết hạ trọng tải cầu trước đây. Điều này cho thấy tính hiệu lực,
hiệu quả khi thực hiện một quyết định còn nhiều vấn đề bất cập. Đây là sai sót
trong quá trình điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại xã G.
3. Giải quyết tình huống
Với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã G không nên chỉ đạo ban hành nghị quyết
giảm trọng tải cầu một cách tùy tiện, vì đây là trường hợp không thuộc thẩm quyền
của Đảng ủy xã. Cách tốt nhất là UBND xã nên tranh thủ với các ngành chức năng
để đại tu, chỉnh sửa cầu có tải trọng cao hơn để hàng hóa lưu thông thuận tiện,
mnag đến lợi ích cho nhân dân địa phương
Bí thư Đảng ủy xã G chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã G báo cáo về Ủy ban nhân
dân huyện K đề nghị xem xét, cho duy tu, sửa chữa cây cầu trên, đồng thời, kiến
nghị Ủy ban nhân dân huyện K chỉ đạo ngành chức năng (Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, Công an huyện) khảo sát và đặt biển báo giảm trọng tải của cầu.
Bí thư Đảng ủy xã G chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã có buổi làm việc với các
hộ kinh doanh, dịch vụ trao đổi, vận động và cam kết không được chở quá tải trọng
lưu thông qua 03 cây cầu đã xuống cấp (căn cứ điểm 4 “giải pháp 4”, Quyết định
số: 1526/QĐ-BGTVT, ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải “Đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tải trọng, khổ giới hạn của
phương tiện và của cầu, đường bộ”.
Lưu ý: - Công an huyện không đủ công cụ xử lý.
-Tình huống trên tăng cường giáo dục, vận động là chính.
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Với cách giải quyết trên mang tính khả thi, phù hợp so với cách giải quyết
mà tình huống đã nêu.
Bí thư Đảng ủy xã G chỉ đạo UBND xã tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của huyện
K, đặc biệt những thông tin của Ủy ban nhân dân huyện K đề nghị xem xét, cho
duy tu, sửa chữa 03 cầu trên. Sau đó theo dõi sát sao và tạo điều kiện cho ngành
chức năng: Phòng Kinh tế hạ tầng, Công an huyện khảo sát và đặt biển báo giảm
trọng tải của cầu.
Bí thư Đảng ủy xã G chỉ đạo UBND xã thông tin về nội dung chỉ đạo của
UBND huyện cho nhân dân toàn xã nắm và ủng hộ phương án giải quyết trên.
Bí thư Đảng ủy xã G chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã tổ chức buổi làm việc với
các hộ kinh doanh, dịch vụ trao đổi, vận động và cam kết không được chở quá tải
trọng lưu thông qua 03 cây cầu đã xuống cấp.
4. Hướng khắc phục
Lãnh đạo địa phương chỉ đạo bộ phận chức năng giám sát về tiến độ khắc
phục; dư luận của quần chúng nơi đây về biện pháp xử lý.
Lãnh đạo địa phương rà soát lại việc ra quyết định không phù hợp trên để
tạo sự đồng tình trong dân. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông
đường bộ cho nhân dân nắm.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Với vai trò lãnh đạo cấp cơ sở, Bí thư Đảng ủy nên chú ý đến mỗi ý kiến chỉ
đạo, mỗi quyết định ban hành, khi xem xét phải:
+ Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền
+ Đảng ủy, HĐND, UBND xã thống nhất lấy ý kiến nhân dân và cán bộ địa
phương về việc hạ trọng tải cầu đường. Đa số người dân đồng tình thống nhất,
nhưng cũng có một bộ phận (chủ yếu là những người làm nghề kinh doanh, dịch
vụ,…) phản đối. Với hiện tượng vẫn còn một bộ phận phản đối nhưng lãnh đạo địa
phương vẫn quyết tâm hạ trọng tải cầu, sau đó phần lớn cũng chính những người
này không thực hiện, lãnh đạo địa phương không kịp thời tìm cách tháo gỡ, không
có phương án xử lý vi phạm, từ đó cho thấy tính pháp lý không được thực thi, dân
coi thường những chủ trương, quyết định của lãnh đạo địa phương ban hành. Đây
là vấn đề đặt ra với nhà lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở cần chú trọng.
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Một điều bất cập và làm giảm lòng tin trong dân khi ý kiến chỉ đạo khi đưa
ra lấy ý kiến của dân, xin ý kiến của huyện, nhưng sau một thời gian quyết định
không được thực thi, đến năm 2012, được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Hội đồng
nhân dân xã họp bàn và ra nghị quyết chấm dứt việc thi hành nghị quyết hạ trọng
tải cầu trước đây. Đây là cách giải quyết một cách rất thụ động, không hiệu quả của
nhà lãnh đạo, quản lý. Từ đó chứng tỏ kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của
địa phương còn hạn chế.
Đảng ủy xã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm những cá nhân có liên quan
theo thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công; công khai và mạnh dạn nhận khuyết
điểm trước dân từ việc ra quyết định hạ trọng tải cầu, thiếu tổ chức thực hiện quyết
định và dự báo tình huống tiếp theo cùng với các phương án xử lý.
*****
Tình huống 6
1. Mô tả tình huống
Vào ngày 20 tháng 10 năm 2012, sau khi lãnh đạo xã A thống nhất ban hành
quyết định bình xét hộ nghèo, đến ngày 20 tháng 05 đã có kết quả.
Đến ngày 26 tháng 10 năm 2012, tại ấp 3 và ấp 6 có 07 hộ dân không thuộc
diện được xét, họ đã kéo đến Ủy ban nhân dân xã khiếu nại việc bình xét hộ nghèo
chưa đúng luật, không dân chủ và không công bằng. Trong khi 7 gia đình này có
hoàn cảnh rất khó khăn thì không được hưởng chính sách hộ nghèo, còn những hộ
có điều kiện kinh tế khá hơn lại được.
Ngày 3 tháng 11 năm 2012, UBND xã X đã lập đoàn công tác, kiểm tra công
tác bình xét hộ nghèo tại ấp 3 và ấp 6. Kết luận của Ủy ban nhân dân xã là việc
bình xét hộ nghèo của 07 hộ trên do lãnh đạo địa phương quá tin vào tham mưu,
chưa nắm sát vào tình hình thực tế nên ra quyết định công nhận hộ nghèo chưa thực
sự công bằng, vì thế mới xảy ra tình trạng bỏ sót 07 hộ nghèo. Sự phản ánh của bà
con là có cơ sở. UBND xã nhận thiếu sót đã không kiểm tra kỹ hứa sẽ quan tâm hỗ
trợ kinh tế đối với gia đình 07 hộ dân trên trong thời gian tới.
07 hộ dân trên đã đề nghị lãnh đạo địa phương nên xem xét lại các hộ nghèo
đã được công nhận, vì quyết định ban hành có những gia đình có điều kiện kinh tế
nằm ngoài đối tượng được xét (03 hộ, trong đó có 01 hộ có họ hàng với phó bí thư
chi bộ ấp 2).
25

Là Chủ tịch UBND xã A, đồng chí giải quyết tình huống trên thế nào?
1. Phân tích tình hình
Đây là tình huống xảy ra liên quan đến việc bình xét hộ nghèo chưa đúng
luật, không dân chủ và không công bằng. Theo tình huống mô tả là sau khi bình xét
hộ nghèo có 7 hộ thực sự nghèo nhưng không được xét, trong khi đó có 3 hộ nằm
ngoài đối tượng, khúc mắc của tình huống liên quan đến 1/3 hộ đó có 01 người là
người thân của Phó Bí thư chi bộ ấp 2. Vì vậy đây là tình huống liên quan đến lợi
ích của nhân dân, khi bình xét phải đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai,
đây là một trong các yêu cầu đặt ra khi bình xét hộ nghèo.
Xuất phát từ Thông tư hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận
nghèo hàng năm: Số: 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 cho thấy
07 hộ trên không được điều tra, rà soát bổ sung (phiếu B) vì vậy hết thời gian quy
định 07 hộ dân trên không được bình xét.
Đối với lãnh đạo địa phương cho khảo sát việc bình xét hộ nghèo tại hai ấp
trên là đúng. (Tháng 10 năm 2012 tổ chức bình xét, đến ngày 3 tháng 11 năm
2012, lãnh đạo nhân dân xã lập đoàn kiểm tra công tác bình xét hộ nghèo tại ấp 3
và ấp 6).
* Cơ sở pháp lý
- Thông tư hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng
năm: Số: 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012.. Điểm c, mục 2, điều
4, chương II
- Điểm a, mục 3, Điều 4, Chương II về Tổ chức bình xét ở thôn/bản, tổ dân
cư
- Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho
giai đoạn 2011- 2015.
Thời gian niêm yết danh sách thường là theo quy định của sở Lao động
Thương binh-Xã hội và ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện ấn định thời gian niêm
yết, nếu thời gian bình xét còn nhiều thì 30 ngày, nếu hết thời gian ít nhất từ 10 đến
15 ngày.
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Kế hoạch số 74/KH-BCĐ.GN ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ban chỉ đạo
giảm nghèo tỉnh về tổ chức điều tra, rà soát bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo năm
2012,
Kế hoạch số 88/KH-BCĐ.GN ngày 10 tháng 10 năm 2012 về kiểm tra, giám
sát, đánh giá công tác giảm nghèo năm 2012 tại 18 xã, phường, thị trấn của 9
huyện, thành phố
Công văn số 1203/BCĐ.GN ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chỉ đạo
Giảm nghèo tỉnh về việc tập trung tổ chức điều tra, rà soát bình nghị hộ nghèo, hộ
cận nghèo cuối năm 2012 và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm
nghèo năm 2012 tại 9 huyện, thành phố và 18 xã, phường, thị trấn.
*Nguyên nhân và hậu quả
+ Nguyên nhân
Sau khi ấp 3 và ấp 6 thuộc xã A bình xét hộ nghèo xong, có 07 gia đình của
hai ấp này có hoàn cảnh rất khó khăn thì không được hưởng chính sách hộ nghèo.
Từ đó tạo nên sự bức xúc trong dân, mọi người cho rằng việc bình xét hộ nghèo ở
địa phương thiếu công bằng, khách quan.
Sau khi có quyết định bình xét, nhân dân nơi đây bức xúc là có 03 hộ nằm
ngoài diện được xét hộ nghèo nhưng được xét, trong đó có một hộ là người thân
của Phó bí thư chi bộ ấp. Điều này càng làm cho dân có sự nghi ngờ hơn trong việc
bình xét hộ nghèo. (cần chú ý, có những trường hợp là người thân của cán bộ lãnh
đạo địa phương khi được bình xét mà đúng đối tượng vẫn phải xem xét, rà soát.
Tránh trường hợp tâm lý của người dân cứ thấy ai là người thân của lãnh đạo địa
phương mà được xét hộ nghèo thì nghĩ rằng có sự dàn xếp, vị nể, cá nhân không
công bằng…).
Lãnh đạo địa phương quá tin vào tham mưu, thiếu thu thập thông tin, thiếu
khâu quản lý sát sao quá trình bình xét; thiếu nắm thông tin ngay sau khi bình xét,
khi 7 hộ dân khiếu nại lúc đó chính quyền địa phương cho nắm lại thông tin thì
quyết định đã ban hành.
+ Hậu quả
Đây là tình huống khá nhạy cảm, vì nó liên quan đến quyền và lợi ích của
nhân dân. Với lãnh đạo địa phương cần nhanh chóng giải quyết để có hướng xử lý
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kịp thời, công bằng, khách quan. Tránh trường hợp tạo dư luận trong nhân dân khi
tình huống không giải quyết thỏa đáng.
3. Giải quyết tình huống
Để giải quyết tình huống này, trước mắt Chủ tịch UBND xã A phải xem
công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc thực hiện
nghị quyết của đảng bộ xã.
Trước hết Chủ tịch UBND xã A mời 07 hộ dân của ấp 3 và ấp 6 họp và lắng
nghe các hộ dân này trình bày tâm tư, nguyện vọng của họ. Khơi gợi để họ bày tỏ
những bức xúc của mình và chủ tịch xã A ghi nhận những thông tin trên. Lưu ý:
không đánh giá đúng sai mà làm cho mọi người dân an lòng bằng cách ghi nhận
những ý kiến, kiến nghị của họ, sau đó Chủ tịch UBND xã A xác minh thông tin
trên trong thời gian sớm nhất.
Sau đó Chủ tịch UBND xã tổ chức cuộc họp khẩn trương của Ban chỉ đạo
giảm nghèo của xã. Thành phần phải có Trưởng ấp 3 và 6; giới thiệu 07 trường hợp
trên. Chủ tịch xã A nêu việc làm chưa phù hợp sau khi bình xét hộ nghèo như:
+ Việc bình xét hộ nghèo của xã A không đúng quy trình, thiếu bước rà soát
đối tượng;
+ Khi bình xét hộ nghèo, ban chỉ đạo không đưa ra tổ nhân dân tự quản để
họp xét và biểu quyết của người dân trong tổ;
+ Thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo của xã không bám sát địa bàn hỗ trợ
việc bình xét (khi xét hộ nghèo ban chỉ đạo xã có phân công từng đồng chí đến địa
bàn ấp hỗ trợ):
+ Trách nhiệm của đồng chí trưởng ban không chỉ đạo sâu sát, thiếu kiểm tra
nhắc nhở.
+ Khi bình nghị xong, không niêm yết danh sách 30 ngày tại trụ sở xã, ấp
nên người dân thiếu thông tin trong việc bình xét hộ nghèo dẫn đến khiếu kiện.
Sau khi lập đoàn kiểm tra nắm rõ sự việc trên, và qua cuộc họp cùng Ban chỉ
đạo giảm nghèo của xã, UBND xã nhận thiếu sót đã không kiểm tra kỹ và có ý báo
07 hộ dân chính quyền địa phương sẽ quan tâm hỗ trợ kinh tế với các gia đình trên
thời gian tới. Năm sau sẽ đưa vào quy trình rà soát lại nếu 07 hộ này chưa vượt qua
khó khăn.
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(Ở một số địa phương hiện nay có các dự án hỗ trợ sinh kế cho nông hộ
nghèo; dự án này không nhất thiết là hộ nghèo mà hộ có chí thú làm ăn muốn tham
gia thì địa phương sẽ thành lập tổ nhóm, tổ hợp tác tương trợ, các nguồn vốn của
dự án DPRP Bến Tre giúp vay vốn cho các hộ khó khăn thời gian theo yêu cầu của
người dân, mức độ tùy thuộc vào quy mô đầu tư và khả năng hoàn vốn của người
dân).
Lưu ý: Nếu việc bình xét có thể tổ chức xem xét lại, thì các hộ dân không
nằm trong diện được xét ( như ý kiến phản ánh của dân), phải loại các hộ này ra
khỏi danh sách và lấy ý kiến dân một lần nữa trường hợp của 07 hộ dân trên, sau đó
báo cáo bổ sung dnah sách về trên.
Vai trò phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp rất quan trọng trong việc
bình xét hộ nghèo nhưng tham mưu chưa đến nơi, đến chốn, có yếu tố gia đình
người thân. Vì thế Ban chỉ đạo giảm nghèo xã báo cáo lên đảng ủy xã xem xét cho
ý kiến kiểm điểm trước dân; đưa 03 hộ không đúng đối tượng hộ nghèo ra khỏi
danh sách phê duyệt, thu hồi sổ hộ nghèo của 03 hộ trên.
4. Hướng khắc phục
Chủ tịch UBND xã rà soát, theo dõi chỉ đạo chặt chẽ về:
+ Công tác hỗ trợ đối với 07 hộ nghèo như đã hứa.
+ Ban chỉ đạo giảm nghèo xã ghi nhận danh sách của 07 hộ nghèo này và
lưu ý cho việc bình xét hộ nghèo năm sau. Nếu 07 hộ dân này được bổ sung danh
sách bình xét, Chủ tịch UBND xã nên xem xét việc khắc phục sai sót khi bình xét,
nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc từ trong dân.
+ Tổ chức kiểm điểm trước dân đối với đồng chí Phó Bí thư chi bộ ấp để
người thân, không thuộc đối tượng giảm nghèo vào danh sách trong thời gian sớm
nhất.
+ Thực hiện việc đưa 03 hộ không đúng đối tượng nghèo ra khỏi danh sách
phê duyệt, sau khi thực hiện phải thông báo cho dân nơi đây nắm. Chú ý: Việc
thông báo phải khéo léo, nếu không xảy ra mâu thuẫn của dân cư nơi đây với 3 hộ
dân bị đưa ra khỏi danh sách bình xét.
+ Hoàn thành biên bản, thủ tục quá trình xử lý tình huống báo cáo qua Đảng
ủy nắm.
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+ Ban chỉ đạo giảm nghèo xã rà lại danh sách các hộ được bình xét giảm
nghèo của các ấp khác, tiếp tục nắm dư luận từ quần chúng qua việc bình xét các
hộ nghèo trên địa bàn xem có trường hợp nào như tình huống đã xảy ra hay không
để kịp thời khắc phục, giải quyết. Tránh trường hợp ấp này thấy ấp khác có hộ
được hỗ trợ, ấp khác tiếp tục so bì…
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Đây là tình huống liên quan đến lợi ích thiết thực của nhân dân, với vai trò
lãnh đạo công tác đảm bảo lợi ích cho nhân dân nhưng Ban chỉ đạo xã, Phó Bí thư
chi bộ ấp chưa làm hết nhiệm vụ của mình, từ đó dẫn đến những sai phạm trên.
Thành phần tham dự bình xét không theo hướng dẫn; trong quá trình bình
xét không theo quy trình, không chặt chẽ; không nắm dân, không công khai, công
bằng.
Căn cứ Điểm a, mục 3, Điều 4, Chương II Số: 21/2012/TT-BLĐTBXH
ngày 05 tháng 9 năm 2012 về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.
Điểm a, mục 3, Điều 4, Chương II về Tổ chức bình xét ở thôn/bản, tổ dân cư.
Đây là kinh nghiệm đối với lãnh đạo địa phương khi triển khai thực hiện
đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, ví dụ như việc bình xét
hộ nghèo của địa phương trong thời gian tới.
Thời gian tới khi bình xét hộ nghèo đòi hỏi địa phương cần thực hiện rà soát,
bình xét hộ nghèo phải thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư ban hành.
Qua hướng giải quyết trên phần nào đã khắc phục và tạo được sự an tâm
trong dân, tuy nhiên lãnh đạo địa phương chú ý: khi ra bất kỳ một quyết định nào
hoặc tổ chức thực hiện quyết định cần phải thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến, dư
luận về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, (như công tác bình
xét hộ nghèo vừa qua).
------------------------------
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2. Tình huống và phương án xử lý tình huống
công tác tuyên truyền, thuyết phục trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã
Tình huống 1
1. Mô tả tình huống
Tổ nhân dân tự quản số 1 ấp M, xã G có 16 hộ gia đình có chung 01 con
mương thoát nước. Khi gia đình ông X tiến hành xây dựng nhà đã lấn chiếm làm
nghẽn con mương thoát nước. Do đó, nước thải của 16 hộ gia đình không có lối
thoát, gây ngập con đường đi của ấp M. Các hộ dân nơi đây yêu cầu ông X phải
đập bỏ công trình xây dựng trái phép trả lại lối thoát nước chung. Nhưng gia đình
ông X không đồng ý và cho rằng họ chỉ xây dựng trên phần đất của mình. Tranh
chấp xảy ra giữa gia đình ông X và các hộ nông dân còn lại.
Tổ hoà giải ấp M nhiều lần hoà giải nhưng không thành và đã lập thủ tục
chuyển về xã.
Là Chủ tịch UBND xã G, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Đây là mâu thuẫn phát sinh trong đời sống dân cư, UBND xã cần đề cao việc
áp dụng biện pháp xử lý giữa các bên. Khi tiến hành giải quyết phải dựa trên những
căn cứ pháp lý, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, đạo đức xã hội và phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân;
Phải khách quan, công minh, có lý, có tình;
Phải tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi
ích của Nhà nước, lợi ích công cộng;
Phải kịp thời, chủ động, kiên trì nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật,
hạn chế những hậu quả xấu khác có thể xảy ra và đạt được kết quả sau khi giải
quyết.
Khi giải quyết, lãnh đạo địa phương phải xác định vụ việc, nguyên nhân. Ví
dụ: Đặt câu hỏi: Đường mương có trước hay nhà có trước? Với tình huống trên,
nên sử dụng phương án giải quyết bằng thuyết phục sẽ hiệu quả hơn, chú ý khơi gợi
tình làng, nghĩa xóm với nhau của các hộ dân nơi đây.
* Cơ sở pháp lý
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Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005 của
Quốc hội khóa XI, ngày 14 tháng 6 năm 2011. Chương XVI: Những qui định về
quyền sở hữu; Ðiều 277. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề.
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân:
Vì lợi ích cá nhân, sự thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc coi thường pháp luật
của ông X nên ông vừa xây dựng nhà trái phép, vừa san lắp con mương trên phần
đất thuộc quyền sử dụng của ông X làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cho 16 hộ bên
trong. Sự việc trên vi phạm và gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư. Tổ hòa giải cố
gắng hòa giải nhiều lần nhưng không thành trong đó có nhiều lý do:
+ Ông X là người ngoan cố, chỉ thấy lợi ích riêng của mình.
+ Ông X thiếu hiểu biết về pháp luật, ông cho rằng đất của nhà mình, mình
có toàn quyền khai thác, sử dụng.
+ Việc xây dựng nhà liên quan đến lợi ích vật chất, cá nhân ông X đã xây
dựng nhà xong.
Cán bộ phụ trách ấp chưa làm tròn trách nhiệm, chậm báo cáo, từ đó vụ việc
càng phức tạp, kéo dài.
Chính quyền địa phương chưa kịp thời nắm được tình hình để có hướng chỉ
đạo giải quyết thỏa đáng giữa ông X và 15 hộ dân còn lại. Trong khi đó, với tính
chất của tình huống xảy ra thì khả năng giải quyết của Tổ hòa giải không thể thực
hiện được. Đến khi tranh chấp xảy ra, kéo dài và cấp độ mâu thuẫn tăng cao, Tổ
hòa giải mới báo đến UBND xã, đây là điều cần tránh trong lãnh đạo, quản lý.
Tổ hòa giải rất chủ quan khi thực hiện hòa giải. Nếu lần đầu không hòa giải
được phải báo cáo với lãnh đạo ngay. Nhưng cán bộ hòa giải cứ kiên trì hòa giải để
kéo dài sự việc và không lường hết khả năng của mình khi giải quyết. Đây là vấn
đề liên quan đến đập bỏ công trình (nhà ở của dân) trái phép.
- Hậu quả
Đây là mâu thuẫn phát sinh trong đời sống nhân dân do tranh chấp về đường
thải nước sinh hoạt. Vụ việc trên cho thấy mâu thuẫn giữa gia đình ông X và 15 hộ
dân ở mức độ trầm trọng, khi nhận được báo cáo từ Tổ hòa giải, UBND xã G cần
khẩn trương can thiệp.
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Nếu tình hình trên không kịp thời giải quyết thì tình đoàn kết xóm làng
không được thực hiện; trật tự an ninh bị rối ren; môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng
đời sống sinh hoạt của bà con Tổ nhân dân tự quản số 1 ấp M, xã G.
Tổ hòa giải không hoàn thành nhiệm vụ nên sau này khó tạo được lòng tin
của những hộ dân trong tổ (vì không có khả năng vận động, thuyết phục, hòa giải).
3. Giải quyết tình huống
Nếu các hộ bên trong có đơn tố cáo việc xây nhà trái phép của gia đình ông
X, Trưởng ấp M nên báo cáo kịp thời UBND xã mời ông X đến trao đổi và yêu cầu
ông X có xây dựng nhà nên giữ lại nguyên hiện trạng con mương để các hộ bên
trong có nơi thoát nước sinh hoạt hoặc tạo điều kiện để có lối thoát nước khác. Nếu
ông X không chấp hành, UBND xã trình UBND huyện, đề nghị phòng Kinh tế hạ
tầng hỗ trợ việc đình chỉ việc xây dựng nhà trái phép của ông X. Khi xử lý, cán bộ
tham gia giải quyết phải:
Xác định con mương sử dụng chung vào thời điểm nào? Ông X được sử
dụng vào thời điểm nào? Nhằm làm rõ con mương thoát nước tồn tại có trước hay
khi ông X có quyền sử dụng đất. Tại đó xảy ra hai trường hợp:
- Con mương thoát nước có trước;
- Con mương thoát nước có sau nhưng nó kéo dài, được sử dụng chung như
thế nào, tại sao ông X không cho 15 hộ bên trong sử dụng.
Chủ tịch UBND xã lập luận, giải thích cho ông X và 15 hộ dân cùng nắm;
nếu chưa thuyết phục Chủ tịch UBND xã căn cứ Điều 277 Luật Dân sự cho các hộ
dân và ông X nắm: Trong trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc
cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản
có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở
hoặc ngăn chặn dòng nước chảy. Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế
đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp
đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường,…cho các hộ dân và ông
X nắm.
Nếu ông X đã xây dựng nhà hoàn chỉnh, Chủ tịch UBND xã G nên họp tổ tự
quản bàn biện pháp tháo gỡ, tìm lối thoát nước tạm thời cho 15 hộ để có điều kiện
sinh hoạt, đi lại, không gây ách tắc, ô nhiễm môi trường.
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Chủ tịch UBND xã mời ông X trao đổi làm việc, vận động, thuyết phục cho
ông X thấy được sự việc xảy ra do ông X xây dựng nhà trái phép san lắp con
mương trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình đã làm ảnh hưởng đến sinh
hoạt cho 15 hộ bên trong. Về tình làng nghĩa xóm, ông X phải có trách nhiệm tạo
điều kiện mở lối thoát nước khác để cho các hộ bên trong sinh hoạt.
Theo yêu cầu của 15 hộ bên trong là tháo dỡ nhà của ông X, nên xem xét:
+ Sẽ ảnh hưởng đến tài sản lớn của ông X (nếu tháo dỡ càng gia tăng mâu
thuẫn)
+ Ở nông thôn việc xây dựng nhà trên phần đất của mình thường không ai
xin phép.
+ Phần đất ông X xây dựng nhà thuộc quyền sử dụng của ông X, con mương
cấp thoát nước cho các hộ bên trong là thuộc quyền sử dụng của ông X, không phải
là con mương công cộng.
Với tình huống này, Chủ tịch UBND xã chú trọng đến công tác tuyên truyền,
vận động, thuyết phục để hộ ông X nhận thức đúng vấn đề và hành vi sai trái của
mình, trao đổi với các hộ dân thấy cái khó của ông X vì đã xây nhà, nay đập bỏ
phải thay đổi thiết kế,…phải cần có thời gian và sự tốn kém không ít của gia đình
ông X. Khi tuyên truyền, thuyết phục. Chủ tịch UBND xã phối hợp với các đoàn
thể để cùng có tiếng nói chung trong quá trình giải quyết.
Nếu qua nhiều lần vận động không thành, Chủ tịch UBND xã phải ra quyết
định buộc hộ ông X phải tháo dỡ việc xây nhà trái phép.
Nếu ông X vẫn ngoan cố không thực hiện, căn cứ vào điều 28 Luật khiếu
nại: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, phức tạp không quá
45 ngày, vùng sâu vùng xa không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý, do đó UBND xã
G lập hồ sơ chuyển đến Toà án nhân dân huyện xem xét giải quyết theo thẩm
quyền.
Nếu ông X đồng tình tháo dỡ công trình, Phó Chủ tịch UBND xã tham dự
trong quá trình tháo dỡ, bởi vì khi có mặt của chính quyền nhân dân sẽ thấy rõ trách
nhiệm của lãnh đạo hơn.
4. Hướng khắc phục
Chủ tịch UBND xã báo cáo kịp thời hướng giải quyết lên lãnh đạo cấp trên,
trong quyết định xử lý phải đảm bảo tính pháp lý.
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Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản thông tin, công bố ra dân để các hộ dân trong
tổ nắm để người dân hiểu rõ hơn về sự quyết tâm giải quyết tình huống trên của
lãnh đạo địa phương, đồng thời vạch rõ những sai phạm của ông X để mọi người
hiểu và ngăn ngừa những sai phạm cần tránh.
Chính quyền địa phương giám sát việc ông X tháo dỡ công trình nhà ở, trong
đó có Chủ tịch hoặc Phó CTUBND xã, Trưởng ấp M, đại diện tổ nhân dân tự quản
nơi ông X sinh hoạt và các bộ phận khác có liên quan.
Chính quyền địa phương nắm thông tin từ quần chúng sau khi ông X thực
hiện tháo dỡ công trình.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Mở rộng mạng lưới tuyên truyền, vận động là chính để mọi người dân nắm
được chủ trương, đường lối,…của Đảng, Nhà nước. Vận động mọi người có ý thức
trong sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam. Không nên lúc nào cũng lấy luật ra để xử lý, giải quyết sẽ kém
hiệu quả.
Phê bình cán bộ phụ trách ấp chưa làm tròn trách nhiệm, chậm báo cáo, từ đó
vụ việc càng phức tạp, kéo dài.
Trao đổi giữa lãnh đạo cấp xã với từng bộ phận hoạt động trực tiếp tại địa
phương về kinh nghiệm, yêu cầu và hướng giải quyết các tình huống như trên.
Chủ tịch UBND xã tổ chức cuộc họp với Tổ hòa giải ở ấp M về những nội
dung thực hiện không phù hợp, dẫn đến sự việc càng kéo dài, khó giải quyết.
Đây là dạng tình huống xảy ra khá phổ biến trong dân cư, với lãnh đạo địa
phương nên tập trung giải quyết để sinh hoạt của người dân ở đây được thuận lợi,
tránh ô nhiễm môi trường nước,…chính quyền địa phương cần xử lý nghiêm đối
với hộ ông X nếu ông không thực hiện, không để vì việc nhỏ mà làm mất lòng tin
của người dân đối với chính quyền.
*****
Tình huống 2
1. Mô tả tình huống
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2011 tại ấp A, xã B, huyện X
xảy ra điểm đá gà ăn thua bằng tiền với quy mô lớn có khoảng 20 người tham gia.
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Sau khi được quần chúng nhân dân báo qua đường dây nóng cho đồng chí Trần
Văn H là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã B.
Nhận được tin, đồng chí Trần Văn H trực tiếp chỉ đạo Công an xã phối hợp
với Quân sự triển khai lực lượng nhanh chóng đến hiện trường. Kết quả đã bắt
được 15 đối tượng, thu được 10 con gà, 12 cặp cựa sắt và 20 triệu đồng cùng nhiều
tang vật khác như cân đồng hồ, băng keo. Sau khi lập biên bản cũng như đấu tranh
khai thác các đối tượng đã khai ra thêm 5 đối tượng khác. Theo thông tin từ quần
chúng cung cấp, điểm đá gà trên thường xuyên tổ chức, làm ảnh hưởng đến tình
hình an ninh trật tự của khu vực và có nhiều thanh thiếu niên tham gia làm cho tệ
nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là trộm cắp.
Qua vụ việc trên cũng như dư luận của quần chúng nhân dân cung cấp thì
điểm đá gà trên thường xuyên tổ chức, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
của khu vực và có nhiều thanh thiếu niên tham gia làm cho tệ nạn xã hội diễn ra
ngày càng phức tạp.
Là Chủ tịch UBND xã B, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Tình huống trên cho thấy, đây là tệ nạn đá gà ăn tiền, hậu quả thường dẫn
đến những hệ lụy sau:
+ Do không tiền chung chi, xảy ra tình trạng mất cắp, an ninh xã hội bất ổn.
+ Có những trường hợp thắng độ, sau đó tổ chức ăn nhậu không quan tâm
đến gia đình. Khi nhậu say về nhà đánh vợ, mắng con,...hạnh phúc gia đình bị đe
dọa.
Với tệ nạn đá gà ăn tiền, đây là hình thức cờ bạc công khai, gây mất an ninh
trật tự địa phương, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Chính quyền địa
phương và cơ quan chức năng cần có biện pháp phối hợp xử lý triệt để.
* Cơ sở pháp lý
Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng
thẩm phán, Toà án nhân dân tối cao về: Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại
Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự. Chương XIX: Các tội xâm phạm an
toàn công cộng, trật tự công cộng, Điều 248. Tội đánh bạc.
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
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Tình huống trên xảy ra cần xem xét từ những nguyên nhân sau
+ Do một nhóm người, nhất là thanh niên vô công, rỗi nghề; một số người có
máu mê cờ bạc đã tụ tập bày ra tệ nạn đá gà;
+ Thanh niên nơi đây thiếu các hoạt động vui chơi, không có công ăn việc
làm, nên tìm thú vui qua các độ đá gà, cá độ bằng tiền với qui mô lớn.
+ Đối với lãnh đạo địa phương, Công an xã đã không triệt để phá băng nhóm
chuyên đá gà.
+ Các đoàn thể chưa làm hết chức năng của mình, nhất là đoàn thanh niên ở
địa phương trong công tác tạo nghề, tạo việc làm, tạo sân chơi cho thanh niên. Qua
đó, lồng ghép công tác tuyên truyền những hậu quả của những tệ nạn xã hội cho
thanh niên cùng nắm.
+ Lãnh đạo địa phương chưa tập trung công tác tuyên truyền cho đối tượng
thanh niên về hậu quả của tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn cá độ đá gà.
+ Đối với gia đình thiếu trách nhiệm đến việc giáo dục các thành viên, nhất
là lứa tuổi thanh niên để tránh xa những trò chơi không lành mạnh, ngăn ngừa sự
tham gia các tệ nạn xã hội.
- Hậu quả
Việc tổ chức đá gà đây là hình thức biến tướng của nạn cờ bạc, dẫn đến vi
phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự; nhiều gia đình khuynh gia bại sản, tài sản
trong nhà lần lượt ra đi chỉ vì trót dính vào những cuộc đỏ đen và cũng là nguyên
nhân nảy sinh ra nhiều vụ án nghiêm trọng khác. Vì vậy, chính quyền địa phương,
công an xã nên kịp thời phát hiện, xóa nạn đá gà từ lúc manh nha hình thành.
3. Giải quyết tình huống
Trên cương vị chủ tịch UBND xã, cần giải quyết như sau:
- Thứ nhất, về thẩm quyền xử lý
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung sự việc, Chủ tịch chỉ đạo Công an xã
chuyển toàn bộ hồ sơ (kể cả các tang vật như: Đồng hồ, băng keo, 12 cặp cựa
sắt,...) đến Công an huyện để khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. Cụ
thể, theo quy định của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán
Toà án nhân dân tối cao và tại điểm 1, Điều 248 của Bộ Luật hình sự.
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- Thứ hai, về trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã kiêm Trưởng ban
chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội phải có phương án xử lý hữu hiệu
bằng cách:
+ Chỉ đạo Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tổ
chức họp Ban chỉ đạo hàng tháng sớm hơn quy định.
+ Chỉ đạo Đài truyền thanh xã đưa tin về các đối tượng trên đã vi phạm pháp
luật.
+ Chỉ đạo, vận động nhân dân nâng cao ý thức hơn nữa trong công tác tố
giác tội phạm qua hòm thư tố giác tội phạm.
+ Chỉ đạo Trưởng ấp để chỉ đạo các Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản thông
qua sinh hoạt Tổ để tuyên truyền cho thành viên tổ về công tác phòng ngừa, đấu
tranh tố giác tội phạm.
+ Chỉ đạo Công an xã tăng cường công tác nghiệp vụ, phân công từng thành
viên theo dõi sát địa bàn, nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật.
+ Khen thưởng kịp thời đối với cá nhân có thành tích tốt trong công tác đấu
tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
* Riêng đối với Chủ tịch UBND xã B cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều
hành, cụ thể là không nên chỉ đạo Quân sự tham gia bắt đối tượng tội phạm.
4. Hướng khắc phục
Đối với lãnh đạo địa phương phải xem công tác phòng, chống các loại tệ nạn
xã hội là việc làm thường xuyên, kịp thời, kiên quyết, nhất là các đối tượng, cá
nhân vi phạm.
Tổ chức thông tin, tuyên truyền về hậu quả của tệ nạn đá gà ăn chơi bằng
tiền, hình thức, mức độ xử lý.
UBND xã phối hợp với các đoàn thể tích cực và có biện pháp ngăn ngừa tệ
nạn đá gà ở địa phương bằng nhiều hình thức thích hợp.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Trong cuộc họp chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo (chủ yếu các ngành,
đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh
niên, Hội Cựu chiến binh) tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về
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an ninh trật tự, tệ nạn xã hội cho hội viên của mình để các thành viên trong cộng
đồng nâng cao ý thức, nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Lãnh đạo, chính quyền địa phương tập trung ngăn chặn và xử lý kịp thời các
sới gà trá hình ngay khi có dấu hiệu xuất hiện trở lại.
Hiện nay, tệ nạn cờ bạc đã biến tướng với nhiều hình thức như cá độ đá
banh, đánh bài, đá gà ăn tiền, ghi số đề,...là tệ nạn đẩy nhiều gia đình đến bần cùng,
ly tán. Nhiều người vì thua bạc mà trở thành tội phạm giết người, cướp của, trộm
cắp,...Thế nhưng vấn nạn này hiện vẫn là bài toán nan giải với chính quyền địa
phương, cơ quan chức năng và nhiều con bạc vẫn như thiêu thân, bất chấp hậu quả.
Thực tế cho thấy, vấn nạn cờ bạc luôn âm ỉ, tồn tại dưới nhiều hình thức từ
công sở, khách sạn, quán nước, nhà riêng đến bãi xe, đường phố, công trường, khu
đất trống, bờ sông,...Đối tượng bị mê hoặc cũng đủ thành phần, trong đó có công
chức, công nhân, nông dân,...có đàn ông và cũng có nữ giới tham gia cuộc đỏ đen.
Vấn nạn này như căn bệnh ung thư, triệt chỗ nọ lại “di căn” sang chỗ kia. Vì thế,
danh sách các đối tượng tổ chức và số nạn nhân khốn khổ vì cờ bạc cứ tiếp nối,...Là
người cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền,
vận động, giáo dục từ đó nhân dân có ý thức về hậu quả của tệ nạn để xa lánh,
phòng tránh. Đây là việc làm cần có thời gian, có nghệ thuật để tác động đúng đối
tượng. Khi thực hiện đòi hỏi lãnh đạo phải quan tâm đến công tác phối hợp với các
đoàn thể, các gia đình có con em sa vào tệ nạn xã hội, các đối tượng từng rơi vào tệ
nạn xã hội đã biết ăn năn, hối cải cùng tham gia tuyên truyền, thuyết phục, từng
bước hạn chế tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn mình quản lý.
****
Tình huống 3
1. Mô tả tình huống
Vào quý IV năm 2011 tại xã A, huyện G. Đảng uỷ xã giao trách nhiệm cho
BCH Hội Nông dân B dự kiến nhân sự cho BCH nhiệm kỳ mới. Trong quá trình dự
kiến nhân sự đã phát sinh sự việc sau:
Trong danh sách dự kiến cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân B có đồng chí
Nguyễn văn C, sinh hoạt tại chi hội ấp D. Đồng chí C rất nhiệt tình, năng nổ trong
công tác, có uy tín trong Hội và nhân dân. Đồng chí có đủ các tiêu chuẩn theo quy
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định của Đảng và Nhà nước để bố trí vào Ban Chấp hành, đồng chí còn là cán bộ
thuộc diện quy hoạch của xã. Khi đưa danh sách đồng chí C về thông qua chi uỷ
chi bộ ấp D để tham khảo ý kiến và đưa vào danh sách dự kiến thì chi uỷ chi bộ
không đồng ý với lý do: Nếu rút đồng chí C thì chi uỷ chi bộ khiếm khuyết cán bộ
giỏi để cùng với chi uỷ chi bộ điều hành hoạt động của ấp.
Là Bí thư ĐU xã A, đồng chí chỉ đạo giải quyết tình huống trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Đối với đồng chí C có đủ năng lực, đáp ứng vào Ban Chấp hành và có sự tín
nhiệm của chi ủy chi bộ. Việc dự kiến đưa đồng chí C vào Ban Chấp hành sẽ thiếu
hụt cán bộ của địa phương. Nếu xét từ góc độ về ý kiến của chi ủy chi bộ ấp D thì
chưa có cái nhìn toàn cục, vì địa phương đang cần một đồng chí có những tố chất
như đồng chí C vào Ban Chấp hành Hội Nông dân của xã sẽ đáp ứng yêu cầu về
công tác cán bộ cho địa phương, đồng thời đồng chí C sẽ có điều kiện để phát huy
trí tuệ, năng lực của mình. Từ sự phân tích trên, với lãnh đạo địa phương cần làm
công tác tư tưởng với chi bộ ấp D để đồng ý tạo điều kiện cho đồng chí C được ứng
cử vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã A.
* Cơ sở pháp lý
Hướng dẫn số 730 HD/HNDTW ngày 5 tháng 10 năm 2011 về công tác nhân
sự Đại hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018, cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ
2012-2017.
Căn cứ quy hoạch A 2 của đội ngũ cán bộ ở địa phương.
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
Do yêu cầu về cơ cấu nhân sự đại hội và đồng chí C đáp ứng những tiêu
chuẩn, phẩm chất cho đợt ứng cử vào Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa tới tại xã
A. Đồng chí C hiện đang sinh hoạt tại chi bộ ấp D, với một người có nhiệt huyết,
có năng lực nếu chuyển sang công tác khác không khéo hoạt động chi bộ ấp D sẽ đi
xuống. Đây là nguyên nhân cơ bản đưa đến tình huống trên.
Lãnh đạo địa phương khi dự kiến nhân sự bỏ qua khâu thu thập thông tin,
nắm bắt tâm tư của đảng viên tại chi bộ ấp D, chưa lường hết những vấn đề xảy ra
sau khi có danh sách dự kiến nhân sự.
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Địa phương thiếu tạo nguồn cán bộ kế thừa ngay từ ban đầu, vì vậy đã xảy ra
tình huống trên.
- Hậu quả
Nếu tình huống trên không kịp thời giải quyết sẽ dẫn đến các hậu quả sau:
+ Cơ cấu nhân sự của Ban Chấp hành Hội Nông dân phải chậm lại do phải
vận động địa phương thống nhất hoặc tìm người có đủ tiêu chuẩn.
+ Nếu như đồng chí C vẫn hoạt động và tham gia sinh hoạt chi bộ ấp sẽ
không tạo cơ hội cho đồng chí đóng góp để đồng chí có cơ hội phát huy năng lực
và tham gia công tác lâu dài cho địa phương.
3. Giải quyết tình huống
Là Bí thư Đảng uỷ xã D, sau khi nghe Ban Thường vụ Hội Nông dân báo cáo
tình hình dự kiến nhân sự BCH Hội Nông dân xã nhiệm kỳ mới, qua tham khảo ý
kiến của chi uỷ chi bộ ấp D không đồng ý đưa đồng chí C vào danh sách dự kiến
BCH mới với những lý do trên.
Là Bí thư Đảng uỷ, sau khi nắm nguyên nhân xảy ra tình huống nên tiến
hành triệu tập Ban Thường vụ để bàn bạc, đánh giá, phân tích tình hình để Ban
Thường vụ Đảng uỷ cho ý kiến nên đưa hoặc không đưa đồng chí C vào danh sách
dự kiến nhân sự BCH Hội Nông dân xã D nhiệm kỳ mới. Qua phân tích, về phía ấp
D và dự kiến nhân sự Hội Nông dân xã D cần xác định rõ từ các phía:
a. Về phía ấp
Ấp muốn giữ đồng chí C nhằm để phục vụ cho ấp, đảm bảo phong trào nông
dân tại cơ sở; thực tế ấp D cũng còn nguồn cán bộ để thay thế cho đồng chí C,
nhưng về trình độ, năng lực,… so với đồng chí C và thực tế phong trào thì Ban chi
uỷ ấp chưa an tâm.
b. Về phía xã
Nếu đưa đồng chí C vào danh sách dự kiến nhân sự BCH Hội Nông dân
nhiệm kỳ mới có một số mặt tích cực sau:
- Dự kiến cho đồng chí C vào danh sách nhân sự BCH Hội Nông dân nhiệm
kỳ mới là điều kiện cho đồng chí C phát huy năng lực và phát triển lâu dài để phục
vụ xã nhà, trong đó có ấp D.
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- Đồng chí C là cán bộ thuộc diện quy hoạch, trước đây đã tiến hành các
bước lấy ý kiến góp ý từ cơ sở, BCH Hội Nông dân xã và thông qua BCH Đảng bộ
đồng ý đưa đồng chí C vào quy hoạch và báo cáo lên cấp uỷ cấp trên.
- Về công tác cán bộ của xã, ấp D cũng là 1 trong đơn vị của xã và có trách
nhiệm cùng với ĐU xã xây dựng hệ thống chính trị nói chung, Hội Nông dân nói
riêng vững mạnh về mọi mặt, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu, Nghị quyết của Đảng.
Qua tham khảo ý kiến của Ban Thường vụ Đảng uỷ, trên cơ sở đánh giá,
phân tích tình hình trên, là Bí thư Đảng uỷ xã A nên quyết định đưa đồng chí C vào
danh sách dự kiến BCH Hội Nông dân nhiệm kỳ mới và chỉ đạo tập trung thực hiện
một số việc sau:
1. Chỉ đạo tổ chức cuộc họp Ban chi uỷ mở rộng ấp D, mời các ngành có liên
quan đến dự để phân tích về mặt được, hạn chế khi đưa đồng chí C vào danh sách
nhân sự BCH Hội Nông dân nhiệm kỳ mới để Ban chi uỷ chi bộ thấy được cái
chung và cái riêng để thống nhất quan điểm công tác cán bộ của Đảng uỷ xã.
2. Chỉ đạo Hội Nông dân xã phối hợp cùng với Ban chi uỷ xem xét nguồn
cán bộ của ấp dự kiến nhân sự thay cho đồng chí C khi có yêu cầu điều động về
nhận nhiệm vụ mới là hỗ trợ, giúp đỡ ấp D về mọi mặt để giữ vững phong trào
nông dân ở cơ sở. Quá trình thực hiện cần chú ý vận động, thuyết phục để mọi
người hiểu rõ hơn chủ trương, nhu cầu, mục đích của việc đưa đồng chí C vào danh
sách dự kiến BCH Hội Nông dân xã trong khóa tới.
Đưa đồng chí C vào danh sách dự kiến BCH Hội Nông dân nhiệm kỳ mới để
bổ sung nguồn cán bộ chủ chốt cho Hội Nông dân xã, tạo sự thống nhất trong nội
bộ Đảng và trong tổ chức Hội, với phương châm “được người, được việc, được cả
tổ chức” nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội ở địa phương.
Đối với chi bộ ấp D và lãnh đạo xã đều có cái nhìn tích cực đối với đồng chí
C, tuy nhiên việc phân tích cái lợi và bất lợi, đòi hỏi lãnh đạo địa phương phải phân
tích, thuyết phục để có sự đồng tình của chi bộ ấp D.
Lãnh đạo lưu ý đồng chí C cần thấy rõ mối quan tâm của lãnh đạo địa
phương và sự tin cậy của chi bộ ấp D đối với đồng chí để từ đó có sự phấn đấu và
cống hiến.
4. Hướng khắc phục
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Khi giải quyết tình huống trên, lãnh đạo địa phương phải thực hiện vừa có lý,
vừa có tình. Vì ở chi bộ ấp D và Hội Nông dân xã đều muốn tốt cho địa phương,
đều muốn có đồng chí C. Đây cũng là tình huống mà người cán bộ lãnh đạo nên
chú ý:
- Kỹ năng thu thập thông tin.
- Kỹ năng hoạt động lãnh đạo, quản lý trong công tác tạo nguồn cho cán bộ.
- Kỹ năng lắng nghe.
- Kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục.
Bí thư Đảng ủy xã A chỉ đạo giám sát tiến độ khắc phục tình huống, hạn chế
tối đa sự bất đồng trong chi bộ ấp D.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Lãnh đạo xã phải có phương án tạo nguồn cán bộ cho địa phương, trong đó
tập trung công tác đào tạo.
Động viên cán bộ, công chức cố gắng phấn đấu, rèn luyện mọi mặt để trở
thành người cán bộ cho địa phương.
Với tình huống trên, lãnh đạo nên thực hiện kỹ năng tuyên truyền, thuyết
phục là chủ yếu để mọi người có nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của
Đảng, Nhà nước.
Tùy tình hình, nếu không thể bố trí nhân sự tại chỗ, cần thiết lãnh đạo xã
phải đề nghị cấp trên bổ sung cán bộ. (không thể mang tính cục bộ địa phương)
*****
Tình huống 4
1. Mô tả tình huống
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2011, tại ấp B, xã A sắp diễn ra đám cưới nhưng
cô dâu, chú rể chưa đủ tuổi kết hôn. Chú rể sinh ngày 15/12/1992, cô dâu sinh ngày
10/01/1994. Vì tình làng nghĩa xóm đồng chí Trưởng ấp B đến nhà vận động cha
mẹ cô dâu, chú rể vì con chưa tới tuổi kết hôn nhưng họ không đồng ý tạm hoãn
đám cưới.
Trưởng ấp B báo cáo chi uỷ ấp B và Bí thư chi bộ ấp B phân công chi uỷ
viên là Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với 4 chi hội: Chi hội phụ nữ, chi
hội nông dân, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn đến tận nhà để vận động tuyên
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truyền, thuyết phục cho hoãn lại đám cưới nhưng không đạt kết quả với lý do đã
mời khách rồi. Sau đó Bí thư chỉ đạo Trưởng ấp B báo về UBND xã A đề nghị hỗ
trợ giải quyết.
Là Chủ tịch UBND xã A, đồng chí giải quyết tình huống trên thế nào?
2. Phân tích tình hình
* Cơ sở căn cứ
Nghị quyết 02/HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 của Hội đồng thẩm phán,
tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và
Gia đình năm 2000, điểm a, Điều 1.
Điều 9, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 Quy định về điều kiện kết hôn.
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
Căn cứ từ Điều 9, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Trưởng ấp B và các
chi hội chưa nắm rõ những quy định về tuổi kết hôn.
Trưởng ấp B, Bí thư chi bộ và các chi hội nóng lòng muốn hoãn đám cưới để
tránh vi phạm luật hôn nhân gia đình. Khi vận động gia đình tạm hoãn đám cưới
nhưng không thành do hai gia đình đã chuẩn bị xong lễ cưới và mời khách tham dự.
Từ tình huống trên nổi lên một vấn đề về phương pháp vận động thuyết phục
nhưng thiếu cơ sở và không xem xét hoàn cảnh của gia chủ đang xảy ra. Vì thế,
cuộc vận động bị thất bại, người dân địa phương sẽ đánh giá sự thiếu hiểu biết về
kiến thức pháp luật của Trưởng ấp B, Bí thư chi bộ và các chi hội.
- Hậu quả:
Nếu tình huống trên không kịp thời giải quyết sẽ dẫn đến sự sai phạm của
cán bộ xã đối với quần chúng ở địa phương đó là làm lỡ đám cưới do sự thiếu hiểu
biết của cán bộ xã.
3. Giải quyết tình huống
Là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã A nên giải quyết tình huống như sau:
1. Trước hết, cử Trưởng ấp B cùng các đoàn thể đến gia đình để vận động cô
dâu, chú rễ liên hệ đến Uỷ ban nhân dân xã để đăng ký kết hôn đúng theo quy định
của pháp luật.
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2. Sau đó, làm việc với Trưởng ấp B, Bí thư chi bộ cùng các đoàn thể, nhắc
nhở họ vận động tuyên truyền, thuyết phục gia đình cô dâu, chú rễ cho hoãn lại
đám cưới trên là không đúng với quy định của pháp luật.
Theo điểm a, Điều 1 NQ 02/2000 của HĐTP qui định: Điều kiện kết hôn quy
định tại điểm 1 Điều 9 là: "Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở
lên". Theo quy định này thì không bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi tuổi trở lên,
nữ phải từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn; do đó, nam đã bước sang
tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều
kiện về tuổi kết hôn.
Cụ thể tại Điều 9, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về điều
kiện kết hôn: “ Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên”, nghĩa là:
Trong tình huống trên:
+ Bên nữ: 17 tuổi 11 tháng, đã bước sang tuổi 18
+ Bên nam: 19 tuổi 13 ngày, đã bước sang tuổi 20
Như vậy, cô dâu chú rể không vi phạm về tuổi kết hôn.
4. Hướng khắc phục
Chủ tịch UBND xã tổ chức buổi tập huấn triển khai một số quy định về công
tác quản lý hộ tịch (kết hôn, khai sinh, khai tử) đến Trưởng ấp và đoàn thể để họ
nắm rõ quy định của pháp luật về lĩnh vực này.
Trưởng ấp B, Bí thư chi bộ cùng với các chi hội phải nhận thấy thiếu sót của
mình khi để xảy ra tình huống trên.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Đây là bài học sâu sắc cho cán bộ địa phương, đòi hỏi trong mọi hoạt động,
cần phải thận trọng, nắm bắt, rà soát mọi thông tin thu thập được, có phương án
giải quyết thỏa đáng, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Chỉ đạo một số đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên mở rộng tuyên
truyền những nội dung liên quan đến hôn nhân, gia đình với những hoạt động thiết
thực, phong phú.
*****
Tình huống 5
1. Mô tả tình huống
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Vào năm 2012, tại ấp E, xã X xảy ra một vụ tảo hôn, cô gái tên Nguyễn
Ngọc L, 16 tuổi, đang học lớp 10, kết hôn cùng anh Trần Văn T 23 tuổi ở khác xã.
Gia đình hai bên chuẩn bị làm lễ cưới. Khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã X cử cán
bộ đến gia đình của cô Nguyễn Ngọc L, thành phần có Phó Chủ tịch UBND xã, đại
diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán bộ phụ trách Dân số và chính quyền địa
phương của ấp E đến gặp gia đình tìm hiểu sự việc.
Theo tường thuật của gia đình, thời gian gần đây, cô Nguyễn Ngọc L thường
bỏ học, đi chơi với anh Trần Văn T, mặc cho gia đình ngăn cấm nhưng cô Nguyễn
Ngọc L vẫn không thay đổi. Có lúc gia đình buộc cô Nguyễn Ngọc L nghỉ học ở
nhà và cấm triệt để không cho cô L tìm anh T nhưng cô Nguyễn Ngọc L vẫn tìm
cách liên lạc với anh Trần Văn T. Do sợ con mình khờ dại, mang thai, mang tai
tiếng với xã hội,…nên gia đình quyết định cho hai người cưới nhau, dù biết rằng
điều này sai với luật hôn nhân gia đình. Đồng thời, gia đình cô Nguyễn Ngọc L vẫn
mong rằng chính quyền địa phương thông cảm và cho tổ chức lễ cưới như quyết
định của hai họ nhà trai và nhà gái.
Là Chủ tịch UBND xã X, đồng chí giải quyết tình huống trên thế nào?
2. Phân tích tình hình
Cô L chỉ mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định, nếu gia đình vẫn
tiến hành tổ chức lễ cưới sẽ để lại những ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nòi
giống và cuộc sống của chính cô L và anh Trần Văn T. Bản thân cô L không cố
gắng học tập, chỉ biết vui chơi, có lối sống không lành mạnh với lứa tuổi của mình,
sự sai trái, lệch lạc trong nhận thức hôn nhân gia đình (yêu và kết hôn sớm) của cô
L và cả người thân của mình như bố mẹ cô L trong giáo dục con.
Gia đình cô L và bản thân cô về nhận thức pháp luật còn hạn chế, vì thế dẫn
đến sai phạm.
Nếu chính quyền địa phương nhân nhượng, tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ này
kết hôn sẽ vi phạm luật hôn nhân gia đình, không kịp thời ngăn chặn và quản lý
nhân dân trên địa bàn, để lại một tiền lệ mà sau này khó giải quyết như trường hợp
của hôn nhân trên.
* Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và Luật Hôn nhân và gia đình
sửa đổi, bổ sung năm 2010.
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- Căn cứ Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Hôn nhân và gia đình.
- Căn cứ Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
Bản thân gia đình của cô L chưa có phương pháp giáo dục con của mình, cô
đang còn trong tuổi học. Nếu các bậc phụ huynh đều đưa ra lý do thuyết phục chính
quyền địa phương do không quản lý con mình được, sợ sau này để lại hậu quả xấu,
tiếng nhơ cho gia đình mà bố mẹ cô L ngay từ đầu là có hành động cấm đoán, sau
đó đồng ý để cô L kết hôn cùng anh Trần Văn T là không phù hợp, đây không phải
là lý do chính đáng, khi xử lý tình huống này, người tham gia tuyên truyền, thuyết
phục cần chú ý đến trách nhiệm làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục con cái.
Sai phạm này có lỗi của chồng cô, anh Trần Văn T đã 23 tuổi nhưng không
hiểu rõ những quy định của tuổi kết hôn, không lường hết những hậu quả về sau…
Chính quyền địa phương, các đoàn thể nơi đây nắm dân chưa sát, cho nên
gần đến ngày cưới mới đến vận động, thuyết phục và báo cáo về, đây là vấn đề mà
địa phương và các đoàn thể cần rút kinh nghiệm.
Đối với Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, phổ biến những vấn đề liên
quan đến luật hôn nhân gia đình, song cũng phải tạo sân chơi, phải kịp thời phát
hiện những trường hợp xảy ra như của cô L, Đoàn phải chú trọng đến tuyên truyền
những thông tin, kiến thức về hậu quả của nạn tảo hôn, về lối sống mới của thanh
niên ngày nay, tạo sân chơi lành mạnh cho họ.
Với nhà trường, nơi cô L đang học cần thấy trách nhiệm của mình khi giáo
dục cho học sinh, nhất là những em đang trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên,
giúp các em ý thức về hậu quả của việc lập gia đình quá sớm, trái quy định của
pháp luật.
- Hậu quả
+ Ảnh hưởng đến thể chất của các em, nhất là các em gái.
+ Việc phải nuôi con khi chưa đủ sức khoẻ, thiếu hiểu biết cũng như ý thức
trách nhiệm khiến đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, còi cọc, dễ mắc bệnh…
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+ Bản thân cô L không có nghề nghiệp, không học hành đến nơi, dở dang
việc học sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục con cái, về phát triển kinh
tế gia đình,…từ đó hạnh phúc hôn nhân cũng bị đe dọa.
3. Giải quyết tình huống
Với vai trò là Chủ tịch UBND xã X nên giải quyết tình huống như sau:
- Cử cán bộ đến gia đình cô dâu để vận động họ dừng ngay việc tổ chức đám
cưới vì cô L chưa đủ tuổi kết hôn.
- Nếu gia đình hai bên vẫn cố tình tổ chức lễ cưới thì cử cán bộ tư pháp và
cán bộ thương binh xã hội cùng với các ngành, đoàn thể của xã phối hợp cùng
Trưởng ấp và các đoàn thể của ấp đến gia đình tiến hành lập biên bản xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
Sau khi lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo
quy định tại điểm b, Điều 6, Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm
2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia
đình thì gia đình hai bên bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đến 200.000
đồng đối với hành vi tổ chức việc kết hôn cho người chưa đến tuổi kết hôn.
Giao cán bộ tư pháp phối hợp với Trưởng ấp tổ chức trao quyết định xử phạt
vi phạm hành chính cho người vi phạm.
4. Hướng khắc phục
Tiếp tục vận động gia đình hai bên và L tạm hoãn tổ chức tiệc cưới chờ đến
khi L bước sang tuổi 18 sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới sẽ tốt hơn.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Tổ chức họp các ngành đoàn thể xã, ấp rút kinh nghiệm việc xảy ra tại ấp E
của xã X. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, phối hợp các đoàn thể xã, ấp trong đó công
chức Tư pháp- Hộ tịch chủ trì. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Hôn nhân và
gia đình, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, hình sự trong lĩnh vực hôn
nhân và gia đình. Duy trì các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tiền hôn
nhân. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm
Luật Hôn nhân và gia đình.
*****
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Tình huống 6
1. Mô tả tình huống
Năm 1999, bà S (là giáo viên) được Ban Giám hiệu Trường Tiểu học xã V,
huyện G phân cho bà S căn hộ cấp 4 có diện tích 40 m2 thuộc khu tập thể của nhà
trường.
Năm 2001, do diện tích nhà chật hẹp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nên
bà S đã tự ý cơi nới trên phần diện tích đất phía sau căn hộ thêm một căn phòng
20m2.
Tháng 10 năm 2011, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc mở rộng,
nâng cấp đường quốc lộ 49B, UBND xã V đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện
tích đất của khu tập thể nói trên (trong đó có căn hộ của bà S) vì khu tập thể này
nằm trong lộ giới đường cần mở rộng nhưng không giải quyết bồi thường phần nhà
cơi nới của bà S. Bà S không đồng ý với quyết định này và đã khiếu nại đến CT
UBND huyện G.
Là Chủ tịch UBND xã V, đồng chí giải quyết tình huống trên thế nào?
2. Phân tích tình hình
Năm 1999 bà S giáo viên của xã V, huyện G vào ở căn hộ cấp 4 diện tích
40m2 là hợp pháp (do Ban Giám hiệu Trường Tiểu học xã V cho phép).
Đến năm 2001, bà S tự ý cơi nới thêm căn phòng 20m2 phía sau căn hộ cấp
4, việc cơi nới là bất hợp pháp.
Đến tháng 10 năm 2011 do mở rộng nâng cấp QL 49B nên Uỷ ban nhân dân
xã V ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất khu tập thể (đất của tổ chức) nêu
trên (trong đó có căn hộ của bà S) lý do khu tập thể nằm trong lộ giới cần mở rộng
nhưng không giải quyết bồi thường phần diện tích nhà cơi nới của bà S. Bà S
không đồng ý với quyết định này và khiếu nại đến Ủy ban nhân dân huyện G. Với
tình huống xảy ra, cán bộ địa phương cần sử dụng phương pháp tuyên truyền, vận
động, thuyết phục là chính. Vì bà S là giáo viên, cần giải quyết tình, lý rõ ràng. Nếu
không vận động được hãy xử lý.
Trường hợp thu hồi đất của UBND xã V xét về mặt thẩm quyền là không
đúng dựa trên các căn cứ sau:
* Cơ sở pháp lý
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Luật số 13/2003/QH11 của Quốc hội: Luật đất đai, Khoản 2, Điều 44, Mục
4. Thẩm quyền thu hồi đất
Khoản 2, Điều 31, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 thnag1 10 năm
2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
Thẩm quyền thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 44 của Luật Đất đai
Khoản 1, Điều 6, Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm
2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về Bồi thường nhà, công trình đối với
người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
* Do bà S tự cơi nới mở rộng diện tích phòng ở nhưng không xin ý kiến
chính quyền địa phương (thường thì khi dân cơi nới cũng rất ít người xin phép).
* Do mở rộng nâng cấp QL 49B nên Uỷ ban nhân dân xã V ra quyết định thu
hồi toàn bộ diện tích đất khu tập thể (trong đó có căn hộ của bà S). Lý do khu tập
thể nằm trong lộ giới cần mở rộng nhưng không giải quyết bồi thường phần diện
tích nhà cơi nới của bà S. Bà S không đồng ý với quyết định này và khiếu nại đến
Ủy ban nhân dân huyện G. Đây là mấu chốt của vấn đề nhưng khi ra quyết định thu
hồi rơi vào hai trường hợp:
Trường hợp 1. Lãnh đạo địa phương vận động, giải thích, thuyết phục nhưng
bà S vẫn cố tình không chấp hành quyết định thu hồi mà không đền bù cho bà...
Trường hợp 2. Lãnh đạo địa phương thông báo thu hồi, vận động bà con thực
hiện chủ trương, riêng với hộ bà S chưa được giải thích cặn kẽ, thuyết phục bà và
đồng thời đưa ra cơ sở pháp lý để bà hiểu.
* Lãnh đạo địa phương chưa thực hiện đúng văn bản hướng dẫn việc bồi
thường hay không bồi thường phần nhà bà S đã cơi nới trước đây. Từ đó, tạo nên
tâm lý bức xúc, sự không đồng tình cách làm của chính quyền địa phương.
- Hậu quả
Nếu việc thu hồi không thực hiện được sẽ làm chậm tiến độ thi công nâng
cấp QL 49B.
Nếu cưỡng chế, sẽ liên quan đến tâm tư của người dân trực tiếp là bà S. Do
vậy, khâu vận động, giải thích về cách thực hiện thu hồi toàn bộ diện tích đất ở khu
tập thể là cần thiết. Vì vậy, chính quyền địa phương cần chú ý đến lực lượng giải
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quyết phải có lý, có tình, phải nêu rõ những thông tin cần thiết liên quan đề việc thu
hồi đất và lý do không đền bù phần cơi nới.
3. Giải quyết tình huống
* Xem xét những yếu tố liên quan đến xử lý tình huống
Trường hợp thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân xã V xét về mặt thẩm quyền là
không đúng do:
- Căn cứ Điều 44, Luật đất đai năm 2003.
- Căn cứ khoản 2, Điều 31, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10
năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai
Giải quyết 20m2 căn phòng cho bà S tự cơi nới: Căn cứ khoản 1, Điều 6,
Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Bến
Tre thì người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ
chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá vỡ thì người đang thuê nhà
không được bồi thường đối với diện tích nhà và diện tích cơi nới trái phép. Nhưng
trường hợp nhà của bà S được bồi thường chi phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hợp
pháp được cơ quan quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước cho phép bởi vì bà đã
cơi nới trước khi quy hoạch từ năm 2001 và đến năm 2011 mới có chủ trương của
Nhà nước về mở rộng, nâng cấp đường quốc lộ 49B, như vậy bà S đã cơi nới trong
thời gian là 10 năm, và lý do bà S cơi nới vì nhà quá chật hẹp, cho nên việc bồi
thường trên là hợp lý.
- Đối với căn phòng 20m2 tự cơi nới của bà S sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
+ Nếu quyết định thu hồi đất là hợp pháp thì không bồi thường.
+ Nếu quyết định thu hồi đất trái pháp luật mà có gây thiệt hại thì phải bồi
thường hoặc khắc phục hậu quả.
- Bà S khiếu nại việc không bồi thường phần căn hộ 20m2 tự cơi nới đến Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân huyện G là quyền của bà S được quy định của pháp luật
khiếu nại.
* Các bước thực hiện
Sau khi xem xét, nắm lại tất cả các thông tin liên quan, phải kiểm tra thông
tin cho chính xác. Đặc biệt, kiểm tra nhân dân nơi đây, nhất là hộ của bà S xem có
nắm được chủ trương của Nhà nước về việc mở rộng, nâng cấp đường quốc lộ 49B,
nếu dân chưa nắm, lãnh đạo địa phương phải thông tin lại cho dân hiểu.
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Nếu dân không đồng tình, cần nắm rõ yêu cầu của họ nhưng phải là những
yêu cầu hợp lý, không trái với chủ trương.
Quá trình giải quyết nên phối hợp giữa UBND, cán bộ địa chính, đoàn thể
địa phương phải từng bước vận động, thuyết phục. Tùy trường hợp có thể vận động
người dân có uy tín cùng tham gia. Trong thực tế, do quyền lợi của người dân nên
khi vận động cần phải kiên trì thuyết phục, chỉ ra những lợi ích chung cho xã hội và
cá nhân gia đình họ. Với bà S là một giáo viên nên trong vận động, thuyết phục
phải lựa chọn đối tượng vận động phù hợp.
Nếu vận động, thuyết phục không thành, đề nghị cấp trên hỗ trợ.
4. Hướng khắc phục
Sau khi giải thích rõ và có ý kiến chỉ đạo của cấp trên, địa phương tiến hành
thực hiện:
- Bồi thường cho hộ bà S theo đúng qui định.
- Rà soát lại những hộ dân trong khu tập thể nơi giải tỏa xem còn hộ nào rơi
vào trường hợp như của bà S để giải quyết cho thấu tình, đạt lý.
- Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm rà soát lại tiến trình thực hiện bồi
thường và có báo cáo lên UBND huyện nắm.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Chủ tịch UBND xã chú ý khâu làm công tác tư tưởng, công tác thông tin,
tuyên truyền, công khai những nội dung liên quan đến công trình, dự án khi được
nâng cấp, sửa chữa,…có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân để mọi người
nắm, nhất là những trường hợp như bà S.
Rút kinh nghiệm đối với phương pháp làm việc của cán bộ địa phương với
dân, phải thận trọng, khéo léo và tôn trọng.
Khi thực hiện giải tỏa, địa phương phải nắm vững văn bản chỉ đạo, đề xuất
cấp trên hỗ trợ giải quyết, đền bù (nếu có), phải tạo lòng tin của nhân dân bằng
cách giải quyết đúng theo qui định do Nhà nước ban hành.
Vì các đối tượng như bà S là giáo viên, cán bộ khi giải quyết phải chọn lựa
người thích hợp, có khả năng vận động, giải thích.
Trong xu thế phát triển hiện nay, việc đầu tư cho kết cấu hạ tầng đồng bộ,
những công trình xây dựng ngày càng nhiều, liên quan đến đền bù, giải tỏa. Vấn đề
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này đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý khi thực hiện phải thật thận trọng, giải quyết
có lý, có tình. Do:
Ảnh hưởng tâm lý của những người dân sống nơi đây về tình cảm, nơi ở ổn
định, việc làm về sau,...cho nên công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục là
một trong những hình thức được xem là hữu hiệu nhất. Đối với nhân dân không tiếc
gì với Đảng, với Chính phủ nhưng họ chỉ thực hiện khi họ hiểu rõ mục đích, ý
nghĩa, lợi ích trong mỗi việc làm của Nhà nước mà trực tiếp là chính quyền địa
phương. Nếu họ thông, họ sẽ đồng thuận. Nếu người dân chưa thông, chưa đồng
thuận, lãnh đạo địa phương cần có giải pháp hợp lý nhất. Trong mọi việc đều phải
thể hiện sự tôn trọng dân có như thế mọi việc sẽ thành công.
*****
Tình huống 7
1. Mô tả tình huống
Vào năm 2012, tại ấp M, xã Q có hộ của Ông Lê Hoài N thỉnh tượng phật Bà
Quan Âm từ xã K về lập một miếu nhỏ để thờ cúng, miếu thờ đặt trước sân nhà sát
đường lộ chính của ấp B, có một số người dân đi ngang qua cũng xá tượng Phật.
Khi đồng chí Bí thư chi bộ ấp M phát hiện đã báo cáo với Đảng uỷ xã, trực
tiếp là đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Q. Được tin báo, Bí thư Đảng ủy xã Q cùng chi
uỷ chi bộ ấp M đến gia đình ông Lê Hoài N thuyết phục gia đình dời vào trong, vì
miếu thờ Phật Bà Quan Âm đặt trước sân nhà của ông sát đường lộ chính của ấp và
chưa được phép và chưa được công nhận làm nơi thờ tự.
Gia đình ông Lê Hoài N đã giải thích: Từ khi thỉnh tượng Phật Bà, gia đình
làm ăn tốt hơn, mọi người ít bệnh tật,…vì vậy xin chính quyền địa phương là
không di dời, các gia đình liền kề (có quan hệ họ hàng với ông Lê Hoài N) nói rằng
họ chỉ thờ cúng trong dòng họ chứ không quyên góp tiền bạc của ai, việc người dân
đi ngang qua xá tượng Phật Bà do lòng tin của một số bà con, gia đình họ không ép
và cũng không ngăn cấm. Mặc dù, Đảng ủy xã thuyết phục nhiều lần nhưng gia
đình ông N vẫn không chịu di dời, Bí thư Đảng ủy xã báo cáo lên Huyện ủy nhờ
can thiệp của lãnh đạo huyện nhưng đến nay tượng Phật Bà và miếu thờ vẫn ở vị trí
cũ. Chính quyền không có biện pháp hữu hiệu để can thiệp vì ngại va chạm và ảnh
hưởng nhu cầu tín ngưỡng trong nhân dân.
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Là Bí thư ĐU xã, đồng chí chỉ đạo giải quyết tình huống trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Đây là tình huống rất nhạy cảm, liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, với gia
đình ông Lê Hoài N và các hộ liền kề nhà ông đã lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn
giáo để thực hiện ý đồ biến gia thành tự. Khi giải quyết tình huống này, Bí thư
Đảng ủy xã cần lưu ý:
Lãnh đạo địa phương phải xem xét kỹ hành vi, mục đích của gia đình ông Lê
Hoài N đã lập miếu nhỏ để thờ cúng, miếu thờ đặt trước sân nhà sát đường lộ chính
của ấp B mang tính tự phát nhưng không đặt từ phần sân nhà trở vào, mà đặt ở
trước sân nhà sát đường lộ chính của ấp B.
Do nhận thức về tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo hạn chế, họ không biết rằng
mặc dù tự do tín ngưỡng tôn giáo nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật. Ngoài ra,
việc thờ phụng của họ không đúng theo qui định, như miếu là nơi thờ thần thánh,
tượng Phật chỉ thờ trong chùa. Do vậy, chính quyền địa phương nên phân tích, giải
thích cho nhân dân nơi đây hiểu rõ.
* Cơ sở pháp lý
Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 11 năm
2012 về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
Trong nhận thức của một số người dân nơi đây, cả gia đình ông N và các hộ
dân liền kề nhà ông chưa phân biệt được tín ngưỡng và tôn giáo. Không ý thức
được những sai phạm của mình.
Tâm lý của một bộ phận nhân dân, khi gặp tượng Phật bất kỳ nơi đâu họ
thường hay xá, cầu khấn mong mõi những đấng siêu nhiên ban phát ân lành cho họ.
Đó là đức tin, là tâm linh, là nhu cầu của một bộ phận nhân dân.
- Hậu quả
Nếu không giải tốt việc đặt tượng Phật, sẽ dẫn đến hiện tượng lợi dụng tự do
tín ngưỡng tôn giáo trong việc thờ cúng của nhân dân nơi đây. Ảnh hưởng đến
công tác quản lý tôn giáo của chính quyền địa phương.
Làm mất an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời xảy ra tranh chấp trong nội
bộ các tôn giáo nếu như tình trạng trên không giải quyết dứt điểm.
54

3. Giải quyết tình huống
- Với tình huống trên, Bí thư Đảng uỷ xã cử tổ công tác tôn giáo của xã
xuống hộ ông Lê Hoài N, ấp M để khảo sát nắm tình hình.
- Kết quả khảo sát tình hình nếu đúng như nội dung của đồng chí Bí thư chi
bộ ấp báo cáo thì xây dựng kế hoạch vận động, thuyết phục ông N di dời tượng
Phật vào trong phần sân và dẹp miếu thờ. Như vậy, đối với gia đình ông N vẫn
được thực hiện tín ngưỡng. Khi thực hiện vận động, Bí thư Đảng ủy xã phải phân
công cụ thể lực lượng tham gia, trong đó có UBND xã, Mặt trận, đoàn thể xã và các
ngành phối hợp hệ thống chính trị ấp tuyên truyền, vận động, giải thích là chủ yếu,
bởi vì phương pháp giáo dục thuyết phục, vận động quần chúng là rất quan trọng
trong quản lý nhà nước về tôn giáo. Đối với tình huống này, khi vận động cần thể
hiện rõ quan điểm:
+ Đối với việc tự do tôn giáo, tín ngưỡng trong thời gian qua đã được thừa
nhận, Đảng, Nhà nước luôn coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một phận nhân
dân, nhưng tự do phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật và được xã hội thừa
nhận.
+ Việc lập miếu nhỏ trước sân nhà để thờ Phật Bà Quan Âm, một số bà con
tín ngưỡng đi qua chắp tay xá tượng Phật thì pháp luật cũng không qui định là sai
nhưng ông N có sai sót về:
* Lập miếu thờ Phật là không đúng.
* Miếu được lập sát đường lộ chính, thời gian lâu dài dễ phát sinh tình trạng
tập trung đông người đến để thực hiện nhu cầu tín ngưỡng của mình, sẽ gây mất
trật tự địa phương.
+ Giải thích cho hộ ông Lê Hoài N và các hộ liền kề hiểu: Miếu là cơ sở tín
ngưỡng dân gian, chỉ để thờ thần, thờ Bà, còn tượng Phật Bà Quan Âm thì nghiêng
về tôn giáo nên tốt nhất là tượng Phật nên được đặt ở nơi trang nghiêm (ví dụ như ở
chùa, hay chọn một vị trí nào trang nghiêm nhất trong nhà để thờ).
+ Giải thích cho ông Lê Hoài N và bà con hiểu đầy đủ việc thờ tượng Phật
tại miếu thì gia đình làm ăn tốt hơn, ít bệnh tật,...thì không đủ cơ sở, nếu quan niệm
như vậy thì đó là tình trạng mê tín chứ không phải tín ngưỡng.
- Chỉ đạo UBND xã phối hợp với Mặt trận, đoàn thể và các ngành liên quan
kiểm tra lại việc lập miếu của hộ ông Lê Hoài N có xin phép và được chính quyền
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đồng ý hay không? Theo khoản 2, Điều 34, Nghị định 92 quy định các công trình
tín ngưỡng, tôn giáo khi xây dựng đều phải xin cấp giấy phép xây dựng. Cụ thể:
Điều 34. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công
trình tôn giáo, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo phải xin
cấp giấy phép xây dựng
Khoản 2, Điều 34: Công trình tôn giáo là những công trình như trụ sở của tổ
chức tôn giáo, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh thất, niệm phật
đường, trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, tượng đài, bia,
tháp và những công trình tương tự của các tổ chức tôn giáo.
Như vậy, ngôi miếu này nếu chưa thông qua chính quyền xin phép tạo dựng
như vậy ông Lê Hoài N chưa thực hiện đúng theo Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo
quy định. Song, nếu qua vận động gia đình ông Lê Hoài N vẫn không khắc phục thì
Bí thư Đảng ủy chỉ đạo UBND xã lập biên bản xử lý hành chính theo pháp luật quy
định (xây dựng miếu chưa được cho phép). Đồng thời, chỉ đạo UBND xã khắc phục
tình trạng chính quyền có biểu hiện buông lỏng, giản đơn trong quản lý chỉ vì ngại
va chạm và sợ ảnh hưởng đến nhu cầu tín ngưỡng trong nhân dân và đây cũng là
nguyên nhân dễ phát sinh những điểm nóng.
4. Hướng khắc phục
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hiểu biết về Pháp
lệnh tự do tín ngưỡng trong tôn giáo.
Bí thư Đảng ủy chỉ đạo bộ phận có liên quan kiểm tra, giám sát việc gia đình
ông Lê Hoài N di dời tượng Phật Bà Quan Âm vào trong nhà để thờ cúng và dẹp
miếu thờ, đồng thời nắm bắt dư luận từ trong dân sau khi tình huống giải quyết
xong.
Bí thư Đảng ủy xã nên quan tâm công tác tuyên truyền, thông tin cho nhân
dân nơi đây nắm rõ những chủ trương của Đảng, Nhà nước về quyền tự do tín
ngưỡng tôn giáo, ngăn ngừa hiện tượng lợi dụng tôn giáo để tham gia tệ nạn mê tín
dị đoan.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Sự việc xảy ra như trên, do đồng chí Bí thư chỉ đạo và kiểm tra chưa sát công
việc đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nếu sớm phát hiện vụ việc thì sẽ
không phức tạp và có hướng giải quyết tốt để ngăn ngừa từ đầu, do vậy cần phải
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tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân và lãnh đạo công tác quản lý nhà
nước về tôn giáo trên địa bàn.
Lãnh đạo địa phương nên chú ý, tùy từng trường hợp, đối tượng mà có công
tác tuyên truyền, vận động phù hợp. Song song với vận động, thuyết phục phải kiên
quyết với những hành động sai trái, vi phạm pháp luật.
Với tình huống trên, đặt ra cho những người là lãnh đạo, quản lý nhất là cấp
xã cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để quần chúng nhân dân nắm và
hiểu rõ quan điểm, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà
nước, thấy rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo
của nhân dân không chỉ được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật
mà còn được tôn trọng, bảo đảm thực hiện trong cuộc sống.
Đi đôi với công tác tuyên truyền, cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội,
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các tôn giáo. Cán bộ làm công
tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo các cấp cần nắm chắc chính
sách, pháp luật về tôn giáo. Thực sự gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện
vọng của quần chúng tín đồ. Tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để tín đồ, chức
sắc các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.
--------------------------------

3. Tình huống và phương án xử lý tình huống về công tác thu thập
và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã
Tình huống 1
1. Mô tả tình huống
Vào ngày 19 tháng 12 năm 2011, tại ấp C, xã CH, chị Nguyễn Thị A và
Nguyễn Thị H ở xã PT đến nhà của chị Nguyễn Thị B để tuyên truyền những nội
dung trái chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có 13 chị khác cùng tham gia.
Khi nhận được tin báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã CH chỉ đạo cho đồng chí
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an và phối hợp với đồng chí Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ xã đến tìm hiểu.
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Khi đến nơi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an và Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ xã thấy chị A đang tuyên truyền và chị H đang phát tờ tin nói về hoạt
động tôn giáo của mình, cùng lúc đó có 13 chị khác đang nghe tuyên truyền. Sau
đó, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng với Công an mời các chị về hội trường
Ủy ban nhân dân xã để làm việc.
Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã CH, đồng chí giải quyết tình
huống trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Qua tình huống đã mô tả, cho thấy việc làm của chị A và chị H có dấu hiệu
phạm tội (hoạt động tôn giáo trái pháp luật).
Việc Chủ tịch UBND xã CH chỉ đạo cho đồng chí Phó chủ tịch UBND,
Công an phối hợp với đồng chí Chủ tịch Hội PN xã đến xem xét để xử lý là đúng.
Đồng chí Phó Chủ tịch xã, Công an và Chủ tịch Hội PN mời các đối tượng
trên về hội trường UBND xã để làm rõ, đồng thời giải tán cuộc họp là phù hợp.
Cốt lõi của tình huống trên đề cập đến kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.
Việc nắm bắt thông tin cho đúng, chính xác và kịp thời đó là yêu cầu đặt ra đối với
chính quyền địa phương khi xử lý tình huống trên.
* Cơ sở pháp lý
Đồng chí Chủ tịch UBND xã cần căn cứ vào Điều 11 và 12, chương 2, Pháp
lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004
của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội; Điều 27, Nghị định số 22/ 2005/NĐ - CP ngày
01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh
tín ngưỡng, tôn giáo, để xử lý.
Điều 11 và 12, 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Điều 27, chương 4. Hoạt động tôn giáo của Nghị định số 22/ 2005/NĐ - CP
ngày 01 tháng 3 năm 2005 của chính phủ
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
+ Chính quyền địa phương tại ấp C, xã CH chậm thu nhận thông tin liên
quan đến việc truyền đạo trái phép như: Thời gian, địa điểm, đối tượng truyền đạo,
người tham gia.
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+ Đối với hai chị truyền đạo trái phép không phải là chức sắc đã lợi dụng sự
thiếu hiểu biết của một số phụ nữ chưa nhận rõ sự tác hại của việc dự nghe truyền
đạo. Cả hai người phụ nữ này đã cố tình tiếp tay cho việc truyền đạo và mở rộng
phạm vi hoạt động.
+ Đối với các chị đã dự nghe truyền đạo: Hạn chế trong nhận thức, không
phân biệt đúng sai, phải trái và điều chỉnh hành vi của mình.
+ Đa số các chị chưa am hiểu pháp luật nên đã dẫn đến sai phạm.
+ Do tâm lý một số phụ nữ dễ tin vào những yếu tố tâm linh, mê tín dị đoan.
Với các chị tìm sự an lành bằng mê tín dị đoan, bằng tín điều, tín ngưỡng. Đây là
một trong những nguyên nhân khiến các chị em dễ tin và dễ bị lôi cuốn vào những
hoạt động như tình huống đã nêu.
- Hậu quả
Nếu lãnh đạo địa phương không kịp thời giải quyết sẽ tạo nên những dư luận
trong dân về hiện tượng truyền đạo của hai chị A và H. Tình hình an ninh địa
phương không đảm bảo, có thể thành phần dự nghe truyền đạo không chỉ là phụ nữ
và số lượng sẽ tăng hơn.
Trong giải quyết tình huống liên quan đến vấn đề khá nhạy cảm đó là tôn
giáo, vì vậy nếu không khéo léo trong xử lý sẽ dẫn đến hậu quả tai hại và ảnh
hưởng đến vấn đề đoàn kết, trong đó có đoàn kết tôn giáo. Do vậy, trong quá trình
xử lý phải thật thận trọng, có kế hoạch chu đáo.
3. Giải quyết tình huống
- Chủ tịch UBND xã chỉ đạo lực lượng tham gia để giải quyết tình huống,
trước hết chỉ đạo công an xã tiến hành kiểm tra hành chính, nhất là giấy tờ tùy thân
của những người từ địa phương khác đến để tuyên truyền những nội dung trái pháp
luật, đồng thời cần làm rõ những vấn đề cụ thể như:
- Xem họ có phải là chức sắc tôn giáo hoặc nhà tu hành không.
- Họ theo tôn giáo nào, xem tổ chức tôn giáo đó có được công nhận là tổ
chức tôn giáo hợp pháp, theo quy định tại Điều 16, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
hay không.
- Xem lại hoạt động tôn giáo của họ, đã có đăng ký chương trình với UBND
xã chưa.
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- Kiểm tra xem ngoài truyền đạo, họ còn tuyên truyền những nội dung nào
khác, chú ý kinh sách, những tài liệu tuyên truyền để xác định mức độ vi phạm.
- Đã được cơ quan nào của nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.
- Đề nghị họ viết tờ tường trình.
Qua tiến hành các biện pháp, nếu có đủ chứng cứ kết luận họ hoạt động
truyền đạo trái pháp luật, cần tiến hành ngay các việc sau:
- Giải thích cho chị A và chị H hiểu việc làm của họ là vi phạm pháp luật về
hành vi vi phạm Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo
- UBND xã cảnh cáo hai chị A và H, đồng thời không cho đến bất cứ địa điểm
nào trong xã để tuyên truyền những nội dung trái pháp luật và báo về chính quyền
địa phương hai chị đang cư trú biết để có biện pháp quản lý hai đối tượng này.
- Chỉ đạo Công an xã tiến hành lập biên bản vi phạm pháp luật, về hành vi vi
phạm Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (tại Điều 27, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP
ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín
ngưỡng, tôn giáo).
- Thông báo ngay cho cơ quan Công an huyện để thụ lý tiếp tục điều tra xử lý
theo pháp luật, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm, đồng thời thông báo
cho chính quyền các xã khác có biện pháp quản lý biến động của các đối tượng...
- Đối với chị Nguyễn Thị B vì mới vi phạm lần đầu chứa chấp người lạ để làm
chuyện trái pháp luật, UBND yêu cầu chị B viết cam kết và hứa không tái phạm,
giao cho Hội Phụ nữ giáo dục và kiểm điểm trước dân về hành vi sai trái của mình.
- Đồng chí Phó chủ tịch UBND, Công an và Chủ tịch Hội PN xã CH yêu cầu
13 chị nghe truyền đạo đều phải viết bản tường trình, nêu rõ suy nghĩ của mình qua
những lời truyền đạo của chị A và chị H, các chị hứa hẹn không tái phạm, Phó chủ
tịch UBND, Công an và Chủ tịch Hội PN xã giải thích về hành vi truyền đạo sai
trái của hai chị A và H.
- Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cho Phó Chủ tịch và Công an xã CH đến giải
thích và thông tin sự việc truyền đạo trái phép tại các ấp có 13 chị cư trú, đồng thời
Bí thư Đảng ủy xã, lãnh đạo MTTQ xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư
đề nghị các tổ tự quản tăng cường quản lý, nhắc nhở nơi có 13 chị nghe truyền đạo
và thông tin sự việc truyền đạo trái phép của hai chị A và H cho mọi người nắm.
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Chú ý: Với tình huống trên cần phát hiện và khắc phục kịp thời, tránh những
hậu quả đáng tiếc xảy ra.
4. Khắc phục hậu quả
Phổ biến cho nhân dân trong xã và giáo dục những công dân trong xã đã có
hành vi nghe theo sự truyền giáo trái phép, ảnh hưởng đến truyền thống, phong tục
tập quán của địa phương. Đề nghị mọi người dân cảnh giác với những hành vi
truyền đạo trái phép.
Trong quá trình lãnh đạo, quản lý cán bộ địa phương cần tăng cường quản lý
để kịp thời ngăn chặn các trường hợp liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, đó là
vấn đề truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan,...một trong những kỹ năng cần có đó là
thu thập thông tin và xử lý thông tin.
Tình huống trên gắn với kỹ năng thu thập thông tin trong lãnh đạo, quản lý
qua việc nắm dân, biết lắng nghe dân, phải gần dân, sát dân và kịp thời xử lý thông
tin có hiệu quả.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Qua hướng xử lý của Phó Chủ tịch, Công an phối hợp với đồng chí Chủ tịch
Hội PN xã đã thấu tình, đạt lý, 13 người dự nghe truyền đạo trái phép phải thấy
được sai phạm của mình và cam kết khắc phục.
Chủ tịch xã chỉ đạo Phó Chủ tịch, Công an phối hợp với đồng chí Chủ tịch
Hội PN xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thông tin rộng khắp cho người dân trên xã
cùng nắm và có biện pháp ngăn ngừa, không nghe lời truyền đạo trái phép.
Đối với lãnh đạo hai xã PT và CH cần rút kinh nghiệm trong việc quản lý
dân cư địa phương, phải tăng cường thông tin, tuyên truyền về hành vi truyền đạo
trái pháp luật, vận động nhân dân địa phương có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự nơi
cư trú.
Tình huống trên mang tính chính trị, liên quan đến mọi hoạt động của chính
quyền địa phương. Do đó, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh chính trị,
am hiểu về luật pháp, phải đi sâu, đi sát quần chúng nhân dân. Thường xuyên nắm
bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời. Xử lý nghiêm những
hành vi vi phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.
Bố trí cán bộ từ xã đến ấp tăng cường xem xét lối sống, nhận thức của nhân
dân địa phương để quản lý chặt chẽ hơn.
61

Khi đề cập đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền con người
được cộng đồng quốc tế ghi nhận từ lâu. Ở nước ta, xuyên suốt các Hiến pháp, từ
Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 (kể cả trong Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp 1992, Quốc hội đang xin ý kiến toàn dân) quyền này đã trân trọng ghi nhận.
Tuy nhiên, nhận thức về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong một bộ phận nhân
dân vẫn chưa đầy đủ. Lợi dụng tình hình đó, một số kẻ xấu đã gây ra những bất ổn
xã hội.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Tiếp tục hoàn
thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng trong giai
đoạn mới của đất nước; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc tín đồ sống tốt
đời đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến
chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy
định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hành vi lợi dụng tôn giáo,
để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Như vậy, với vai trò là người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp xã hiện nay cần
tăng cường, rèn luyện kỹ năng đáp ứng với hoạt động của mình thật sự hiệu quả,
một trong các kỹ năng cần thiết là thu thập và xử lý thông tin. Một điều cần xác
định rõ là bất kỳ tình huống nào, để xử lý thành công phải bắt đầu từ kỹ năng này.
Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, với cán bộ ở cấp xã sẽ tiếp cận nhiều tình huống
khác nhau, trong đó có tình huống liên quan đến công tác tôn giáo.
Tình huống 2
1. Mô tả tình huống
Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg chính
sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Sau đó, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội BT
ban hành hướng dẫn số 79/HD-SLĐ-TBXH ngày 02 tháng 02 năm 2009 về việc
xác định đối tượng và quy trình bình xét hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở. Ủy ban nhân
dân huyện A có văn bản chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo tinh
thần Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện A, Ủy ban nhân dân xã B
xây dựng kế hoạch họp tổ chức triển khai cho các ngành, đoàn thể xã, ấp tổ chức
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thực hiện bình xét những hộ nghèo, khó khăn về nhà ở để được hỗ trợ cấp nhà ở
theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg.
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2010, Ủy ban nhân dân xã B nhận được đơn khiếu
nại của 5 hộ dân ấp I, phản ánh trong quá trình bình xét xây dựng nhà ở cho hộ
nghèo và Trưởng ấp ấp I xét không công bằng, đề nghị Ủy ban nhân dân xã B xử
lý.
Nắm được thông tin trên, Chủ tịch Ủy ban nhân xã B cho rà soát lại sự việc,
đặc biệt đối với 5 hộ dân có đơn khiếu nại. Qua xác minh và kết luận việc bình xét
để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, Trưởng ấp ấp I thực hiện đúng quy trình, dân chủ,
công khai, minh bạch. Riêng 5 hộ dân có đơn khiếu nại không dự họp bình xét và
chỉ nghe thông tin từ truyền miệng, lệch nội dung, từ đó họ không nhận thức đúng
về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 167 tại ấp I.
Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã B, đồng chí giải quyết tình huống
trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Đây là tình huống liên quan đến hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số
167/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có sự khiếu kiện của các hộ dân với
Trưởng ấp ấp I về việc xét không công bằng. Hiện nay, tình huống trên thuộc diện
khá phổ biến với nhiều hình thức khác nhau, song đều liên quan đến lợi ích, đến
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...
Công tác hỗ trợ hộ nghèo có nhà để ở ổn định là chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, để các hộ nghèo có niềm tin và vươn lên
trong cuộc sống. Thế nhưng cán bộ ấp I đã không hiểu hết ý nghĩa này nên đã dẫn
đến sự khiếu kiện trong dân.
Tuy nhiên, khi xử lý tình huống trên, Chủ tịch UBND xã cần làm rõ các vấn
đề: Vì sao 5 hộ dân này không dự bình xét, phần lỗi thuộc về ai?...
* Cơ sở căn cứ
Sau khi nhận được đơn khiếu nại của 5 hộ dân ấp I, Chủ tịch UBND xã B đã
căn cứ và thực hiện đúng theo Điều 5, 6 và 8, trong Thông tư số 04/ 2010/TTTTCP, ngày 26 /8/ 2010 “về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản
ánh, kiến nghị, liên quan đến khiếu nại tố cáo”.
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Qua rà soát, xác minh Chủ tịch xã B đã kết luận Trưởng ấp ấp I đã thực hiện
đúng qui trình, khách quan, dân chủ. Tuy nhiên, còn thiếu sót là trong cuộc họp
bình xét vắng mặt 5 hộ dân đã nêu trên nên họ không thông, không hiểu đúng nội
dung của QĐ số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 về chính sách hỗ
trợ hộ nghèo về nhà ở
Hướng dẫn số 79/HD-SLĐ-TBXH của Sở LĐ-TB-XH BT ngày 2 tháng 2
năm 2009 về hướng dẫn xác định đối tượng và quy trình bình xét, phê duyệt danh
sách hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở theo QĐ 167.
* Nguyên nhân, hậu quả
- Nguyên nhân
Sai sót của Trưởng ấp ấp I trong triển khai việc bình xét, mặc dù chưa đủ
thành phần nhưng vấn bình xét còn 05 hộ dân không dự. Ban lãnh đạo tổ NDTQ
thực hiện chưa hết nhiệm vụ trong việc mời và tổ chức họp dân, công tác tuyên
truyền chưa sâu, người dân không nắm và không rõ thông tin từ đó dẫn đến khiếu
kiện.
Thông tin mời các hộ dân có hai trường hợp xảy ra: Hoặc 05 hộ dân không
nghe thông tin hoặc nghe nhưng không dự. Sau đó, nghe thông tin truyền miệng,
lệch nội dung. Các nguyên nhân này cán bộ địa phương cần thu thập thông tin
chính xác để có hướng giải quyết cho đúng.
Lãnh đạo địa phương chưa kịp thời nắm thông tin từ quần chúng sau khi thực
hiện bình xét.
- Hậu quả
Tình huống trên phải quan tâm giải quyết, tránh trường hợp để khiếu kiện
kéo dài, trong quá trình giải quyết phải tìm rõ nguyên nhân sai phạm, trách nhiệm
thuộc về ai? Điều này thực hiện từ hai phía, Trưởng ấp ấp I khi họp dân bình xét
không có 05 hộ trên vẫn họp, lý do 05 hộ dân trên không dự họp và sau đó nắm
thông tin không chính xác để xảy ra khiếu nại, đây là vấn đề cần chú ý khi giải
quyết tình huống trên.
Thời gian qua Nhà nước ta có rất nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy
xóa đói giảm nghèo, trong đó có QĐ số 167/2008/QĐ-TTg về hỗ trợ nhà ở cho hộ
nghèo. Thế nhưng khi bình xét, do nhiều nguyên nhân mà việc bình xét thiếu công
bằng, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân đối với cán bộ địa phương. Do đó, mỗi cán
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bộ khi thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác hỗ trợ hộ nghèo cần thấy rằng
bổn phận của người cán bộ của dân khi thực hiện chính sách cho hộ nghèo thì phải
đến được hộ nghèo và phải đầy đủ.
3. Giải quyết tình huống
Chủ tịch UBND xã nên chọn một trong hai cách
Cách 1
- Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của 05 hộ nghèo ở ấp I, UBND xã
cử cán bộ tiến hành xác minh nội dung đơn khiếu nại của người dân. Đồng thời,
Chủ tịch UBND xã cử cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo kết hợp cùng Ban
công tác Mặt trận ấp rà soát, kiểm tra toàn bộ việc bình nghị trong các tổ NDTQ,
các cuộc họp ở ấp về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên toàn xã, từ đó có hướng
giải quyết, tránh gây dư luận xấu trong nhân dân.
- Chủ tịch UBND đến ấp để lắng nghe ý kiến và đối thoại trực tiếp với các hộ
dân (qua các cuộc họp ở ấp và tổ NDTQ) để trả lời và giải thích cho các hộ dân
hiểu rõ về tiêu chuẩn, quy trình xét nhà ở cho hộ nghèo để nhân dân hiểu được chủ
trương, chính sách đúng đắn của nhà nước đối với những hộ nghèo khó khăn về
nhà ở. Vận động nhân dân góp phần tích cực cùng với chính quyền địa phương
thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Nếu xác minh không có sai phạm của Trưởng ấp ấp I, việc bình xét xây nhà
ở cho hộ nghèo, trưởng ấp thực hiện theo đúng quy trình, thể hiện sự dân chủ, công
khai, minh bạch.
Nếu xác minh Trưởng ấp ấp I có sai phạm. Trưởng ấp cần họp tổ nhân dân tự
quản để tổ bình xét lại, trong cuộc bình xét phải có đủ thành phần tham dự, sau đó
phải kịp thời báo kết quả về trên.
Chủ tịch UBND xã ra công văn trả lời cho những hộ có đơn khiếu nại đúng
quy định của pháp luật.
Cách 2
Chủ tịch UBND xã B chỉ đạo Trưởng ấp mời 05 hộ có khiếu nại đến để tìm
hiểu hai vấn đề:
- Lý do các hộ dân này không dự họp.
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- Giải thích cho họ thông suốt QĐ số 167 của Thủ tướng CP và HD79 của Sở
LĐ-TB-XH BT. Đặc biệt, lưu ý 03 điều kiện được quy định trong Điều 2. Đối
tượng và phạm vi áp dụng, trong quy định 167 của Thủ tướng Chính phủ.
Nếu 05 hộ nêu trên vẫn chưa đồng ý và nếu xác minh Trưởng ấp ấp I có sai
phạm. Trưởng ấp cần họp tổ nhân dân tự quản để tổ bình xét lại, trong cuộc bình
xét phải có đủ thành phần tham dự, sau đó phải kịp thời báo kết quả về trên.
- Đối với Trưởng ấp ấp I, phải thấy rằng việc họp bình xét hộ nghèo không
phải là cuộc họp thông thường, đây là vấn đề khá nhạy cảm, liên quan đến lợi ích,
về chủ trương của Chính phủ trong việc hỗ trợ cho người nghèo có nhà để ở. Trong
khi đó, Trưởng ấp xem lại khâu thông báo mời họp, lịch họp đột xuất hay thường
lệ, thông tin mời họp có đến với 05 hộ dân trên không? Trong thông báo cần nêu rõ
nếu hộ nào vắng mà không có lý do về sau không được quyền khiếu nại.
- Đối với 05 hộ dân không dự họp, cần rút kinh nghiệm, vì số lượng không
nhỏ, xem lại nguyên nhân nào 05 hộ này không dự họp, hoặc vì một lý do nào đó
mà chủ hộ không dự bình xét được phải cử người trong hộ dự thay để tránh xảy ra
những trường hợp như trên, từ đó cần nhắc nhở các hộ này dự họp đầy đủ.
- Nếu 05 hộ này không đồng tình cách bình xét hoặc cách giải thích, Trưởng
ấp I khi tổ chức bình xét lại phải mời đủ thành phần tham dự, phải có ý kiến thống
nhất của những hộ được bình xét trước đây.
- Sau khi giải quyết xong, Ban bình xét hộ nghèo của xã phải họp bàn rút
kinh nghiệm, đồng thời thông tin công khai hướng khắc phục, giải quyết cho mọi
người trong ấp I nắm.
4. Khắc phục hậu quả
Nếu 05 hộ này đồng tình cách bình xét, Chủ tịch UBND xã phân công Phó
Chủ tịch UBND phụ trách xã cùng với đoàn thể, các bộ phận có liên quan đến công
tác kiểm tra về:
- Sự khắc phục khuyết điểm của Trưởng ấp ấp I.
- Rà soát và nắm thông tin, dư luận của 05 hộ dân, các hộ dân trong tổ, ấp.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Lãnh đạo địa phương chú ý: Mọi chủ trương, đường lối, chính sách, chế
độ,...cần được triển khai ra dân nắm chính xác, đầy đủ, rộng rãi, công khai, kịp
thời.
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Phải thu thập thông tin từ nhiều hình thức, phương pháp khác nhau để kịp
thời xử lý những vấn đề liên quan đến những hoạt động của chính quyền, đoàn thể,
cán bộ, công chức,...đối với dân để không xảy ra những vấn đề đáng tiếc xảy ra.
Với phương châm phải nắm dân, đây là một trong những yêu cầu của người cán bộ
lãnh đạo, quản lý.
Chủ tịch UBND xã phải thu thập thông tin phải thực hiện khâu xử lý thông
tin một cách khoa học, trường hợp trưởng ấp là người thực hiện nhiệm vụ nhưng
theo đơn khiếu nại của 05 hộ dân chứng tỏ trưởng ấp chưa làm hết nhiệm vụ.
*****
Tình huống 3
1. Mô tả tình huống
Khu đất nằm ở địa bàn UBND xã H được quy hoạch để xây dựng trường
học. Tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định
cư,...cho nhân dân trong khu vực đã được UBND xã H công khai thông qua Trưởng
ấp, Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản để thông báo đến nhân dân.
Hộ gia đình ông B nằm trong khu vực bị giải tỏa nhưng ông B không nắm
thông tin trên, do vào ngày họp tổ nhân dân tự quản ông không tham dự nên không
biết. Ngay sau đó, ông B đến trụ sở UBND xã H để xem thông tin về việc trên
nhưng ở đây không có niêm yết thông báo về nội dung này. Ông B đã làm đơn
khiếu nại đến UBND xã H yêu cầu xem xét, giải quyết.
Là Chủ tịch UBND xã H, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Một trong những tình huống liên quan đến đền bù, giải tỏa do ông B không
dự họp tổ nhân dân tự quản nên ông không nắm được thông tin cuộc họp và ông
không có cơ hội để phát biểu ý kiến của mình.
Cán bộ lãnh đạo cần lưu ý công tác giải tỏa còn gắn đến tâm tư, tình cảm,
nguyện vọng của người dân, ngoài ra cán bộ địa phương cần niêm yết thông báo
liên quan đến việc giải tỏa nên người dân khó tiếp cận được thông tin.
* Cơ sở pháp lý
Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
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Thông tư số 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư.
* Nguyên nhân, hậu quả
- Nguyên nhân
Qua mô tả tình huống cho thấy
UBND xã H đã thực hiện chưa đầy đủ quy trình công khai quy hoạch, đền
bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của Chính phủ như: Thông báo công khai
dự án chưa đến từng người dân, không có niêm yết công khai ở trụ sở xã.
Trưởng ấp và tổ dân phố chưa làm hết trách nhiệm như:
+ Hộ ông B nằm trong phạm vi giải tỏa, khi ông không có mặt trong cuộc
họp Tổ NDTQ nhưng Tổ trưởng TNDTQ vẫn tổ chức họp, từ đó ông B không
thông hiểu sự việc nên xảy ra tình huống trên.
+ Tình huống trên cho thấy lãnh đạo địa phương thiếu thông tin cụ thể đến
người dân, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân (quyền được biết, được bàn),
không nắm được tâm tư, nguyện vọng, dư luận từ trong dân. Đây là một trong
những bước cần có khi xây dựng, thực thi một kế hoạch.
- Hậu quả
Hộ gia đình ông B không nắm rõ thông tin, sẽ khó cho việc đồng thuận khi
di dời sau này.
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin chưa đến nơi, với vai trò là Chủ tịch xã
H chưa thực hiện đầy đủ quy trình để người dân được thực hiện một trong các
quyền đó là quyền được biết, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền của dân về lợi ích,
tinh thần, tình cảm,...và sự mâu thuẫn, sự không đồng tình giữa dân với chính
quyền địa phương tất yếu xảy ra. Do đó, người lãnh đạo địa phương cần triệt để
tránh những tình huống như trên.
3. Giải quyết tình huống
Nhận được đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND xã H tiến hành:
- Trình Đảng ủy và HĐND xã bàn bạc cách giải quyết.
- Chủ tịch UBND xã H mời Trưởng ấp và Tổ trưởng tổ NDTQ họp để làm rõ
thông tin trên.
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- Mời gia đình ông B đến thông báo cho ông biết toàn bộ nội dung quy
hoạch, khu vực giải tỏa đền bù, có hộ ông nằm trong khu vực giải tỏa và vận động
ông cùng gia đình chấp hành chủ trương trên. Nếu hộ ông không đồng ý với chủ
trương, lãnh đạo địa phương tiếp tục đề ra phương án xử lý theo quy định để tiến
độ đền bù, giải tỏa và công trình thi công đạt kế hoạch đề ra.
4. Khắc phục hậu quả
Qua sự việc trên lãnh đạo xã H cần khắc phục những tồn tại sau trong quá
trình lãnh đạo, quản lý như:
- Trước khi có chủ trương giải tỏa.
- Sau khi có chủ trương giải tỏa.
- Nắm chắc thông tin vì sao ông B không tham dự cuộc họp.
- Chủ tịch UBND xã H tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung chưa được triển
khai làm thông suốt trong dân.
- Niêm yết công khai quy hoạch (có bản đồ qui hoạch) theo qui định của CP.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Mở rộng mạng lưới tuyên truyền trong dân những thông tin về những chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những việc có liên quan đến đời sống, lợi
ích của dân đều phải công khai đầy đủ, đúng địa chỉ và đến nơi đến chốn cho dân
thông suốt.
Với Chủ tịch UBND xã phải chú ý đến việc cung cấp thông tin. Từ tình
huống xảy ra, đồng chí Chủ tịch UBND xã phải tự nhận thấy thiếu sót của mình và
có biện pháp khắc phục, không để những trường hợp như trên tái diễn.
Phải rà soát, nắm thông tin sau mỗi việc làm, mỗi hoạt động của cán bộ cấp
dưới, tránh gây phiền hà trong dân.
Đối với người lãnh đạo, quản lý ở cấp xã, để tiến hành bất kỳ công việc gì,
việc tìm hiểu kỹ lưỡng công việc đó phải được thực hiện thường xuyên, ngay từ khi
hình thành ý tưởng, đó là qua khâu thu thập thông tin, chúng có vai trò vô cùng
quan trọng. Nếu nắm thông tin đúng là điều kiện cần và xử lý thông tin một cách
khoa học là điều kiện đủ sẽ giúp nhà lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
*****
Tình huống 4
1. Mô tả tình huống
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Vào tháng 3 năm 2010, Ông P và ông N cùng cư ngụ tại Tổ dân phố X,
phường Y , giữa hai ông đã xảy ra sự tranh cãi, gây mất trật tự địa phương, sự việc
xảy ra như sau. Ông P xây hầm Gara xe sát chân tường nhà ông N. Ông N lo ngại
việc xây gara xe sẽ ảnh hưởng đến độ bền vững của nhà ông và đề nghị ông P dịch
chuyển ra xa hơn. Tuy nhiên, ông P cho rằng đất thuộc quyền sử dụng của ông thì
ông có quyền làm theo mục đích riêng và ông không lấn sang phần đất người khác.
Với lý lẽ đó, hai bên gia đình ông P và ông N đã nhiều lần xảy ra tranh cãi to
tiếng, gây mất trật tự Tổ dân phố X, phường Y. Trước tình hình trên, Tổ hòa giải,
Tổ trưởng tổ dân phố X đã báo cáo với Chủ tịch UBND phường Y và đề nghị cung
cấp thông tin quy định pháp luật có liên quan và hướng dẫn cách giải quyết để Tổ
thực hiện.
Là Chủ tịch UBND phường Y, đồng chí giải quyết tình huống trên thế nào?
2. Phân tích tình hình
Cả hai ông P và N đều có cái lý riêng và cùng bảo vệ lợi ích của mình.
Qua nội dung tình huống cho thấy hai gia đình ông P và ông N đã nhiều lần
xảy ra tranh cãi to tiếng, gây mất trật tự Tổ dân phố X, điều đó dẫn đến mâu thuẫn
của hai gia đình ngày càng tăng, kéo dài, nhưng chính quyền địa phương không
kiên quyết xử lý. Một điều không hợp lý là tổ hòa giải đã cố gắng thực hiện công
tác hòa giải của hai gia đình nhưng không hiệu quả, song các vị cán bộ này không
báo đến UBND phường. Mặt khác, sự việc trên xảy ra ngay trên địa bàn phường và
thuộc quyền quản lý của địa phương, song lãnh đạo phường không nắm. Chứng tỏ
sự thờ ơ, tắc trách chưa thực hiện hết nhiệm vụ của cán bộ địa phương.
* Cơ sở pháp lý
Qua mô tả tình huống cho thấy, đây là vụ tranh chấp liên quan đến Thông tư
số 39 TT-BXD ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn về quản lý
chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.
* Nguyên nhân, hậu quả
- Nguyên nhân
Cả hai gia đình ông P và ông N đều vì lợi ích riêng của mình mà kèn cựa,
không nhường nhịn nhau, mặt khác cả hai ông chưa nắm rõ hướng dẫn xây dựng
riêng lẻ nhu thế nào.
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Tổ trưởng tổ dân phố rất lúng túng khi có tình huống trên xảy ra, chưa nắm
phương án giải quyết cho hợp lý, không kịp thời trình báo đến chính quyền địa
phương và cố gắng thực hiện hòa giải. Từ đó tranh cãi giữa hai nông P và N kéo
dài...
- Hậu quả
Thực tế diễn biến tình hình trên, nếu không kịp thời giải quyết dứt điểm sẽ
dẫn đến mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, mất an ninh trật tự trong khu phố, để
kéo dài sẽ gây hậu quả xấu.
Sự quản lý dân cư ở địa phương của Tổ dân phố X, lãnh đạo địa phương sẽ
mất hiệu lực do người dân xem thường, họ cho rằng cán bộ địa phương không có
khả năng xử lý tình huống đã xảy ra.
3. Giải quyết tình huống
Với tình huống trên, trước mắt Chủ tịch UBND phường Y cần xem xét công
trình xây dựng của ông P có giấy phép không? Khi ông P xây dựng Gara có ảnh
hưởng đến hộ của ông N không? từ đó có cơ sở để xử lý.
Mặt khác, Chủ tịch UBND phường Y cử cán bộ đến hiện trường yêu cầu tạm
dừng thi công để hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng đến hai hộ dân. Để có cơ
sở thuyết phục, Chủ tịch UBND phường Y nên mời cán bộ nghiệp vụ xây dựng như
phòng kinh tế hạ tầng giám sát và cho ý kiến quá trình thi công. Khi giám sát nên
chú ý việc xem lại thiết kế làm gara xe có đúng kỹ thuật xây dựng không? Nếu ông
P tiếp tục xây dựng phải có cam kết không làm ảnh hưởng đến nhà ông N. Tốt nhất
là trước khi ông P xây dựng Gara nên tổ chức kiểm tra hiện trạng trước khi xây
dựng để sau khi xây dựng nếu có lún, nứt mới xử lý.
Để xử lý tình huống tranh chấp trên, Chủ tịch UBND phường Y phải căn cứ
vào Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng,
hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. Yêu cầu ông P thực hiện
nghiêm túc các quy định như:
- Tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà ông N, xem có tình trạng lún, nứt, thấm
dột và các biểu hiện khác. Kết quả kiểm tra hiện trạng được thể hiện bằng văn bản
hoặc bằng ảnh, bằng phim, khi cần thiết, tiến hành đo đạc và đánh dấu các biểu
hiện hư hỏng của nhà ông N.
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- Kết quả kiểm tra hiện trạng, phải được sự thống nhất giữa ông P và ông N,
có sự chứng kiến của đại diện UBND phường Y. Ngoài ra, thành phần tham gia
kiểm tra nhà ông N phải có những người có trình độ chuyên môn, đại diện tổ dân
phố X. Sau khi kiểm tra, các chuyên gia sẽ kết luận về mức độ hư hỏng. Trường
hợp hư hỏng nhiều, cả hai bên bàn bạc hướng giải quyết sao cho ổn thỏa, đồng thời
trao đổi với hộ ông P và ông N là có nên tiếp tục xây dựng hay không?
Nếu ông N không cho kiểm tra hiện trạng nhà ông, ông P phải báo cáo với
UBND phường Y, yêu cầu ông N phối hợp với ông P để kiểm tra. Nếu ông N vẫn
không hợp tác để kiểm tra, thì ông P vẫn tiếp tục thực hiện tiến độ thi công.
Mọi chứng cứ hư hỏng nhà N sau này, nếu tiếp tục tranh chấp sẽ không công
nhận.
Nếu ông N ngăn cản không cho ông P thi công, gây mất an ninh trật tự, tùy
mức độ sẽ bị xử lý.
4. Khắc phục hậu quả
Lãnh đạo địa phương chỉ đạo các bộ phận liên quan giám sát tiến độ thi công
của ông P, giám sát sự sụt lún, nứt nhà của ông N để giải quyết ổn thỏa. Trong
giám sát phải nắm thông tin liên quan đến tình huống. Trong đó có tham khảo
Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng, hướng
dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.
Kịp thời giải quyết thỏa đáng sự việc xảy ra giữa hai ông N và P, đưa trật tự
an ninh khu phố dần trở lại bình thường.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Phường tiến hành họp rút kinh nghiệm và thông báo cho nhân dân Tổ dân
phố X biết, để ngăn ngừa xảy ra tranh chấp như nêu trên.
Chủ tịch UBND phường Y chỉ đạo cho Tổ dân phố X thông báo Thông tư số
39/2009/TT-BXD ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn về quản
lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ cho mọi người cùng nắm.
Tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục để các hộ dân có ý thức hỗ trợ
nhau, tạo nên tình đoàn kết gắn bó, củng cố tình làng nghĩa xóm.
Lãnh đạo địa phương cần chú ý: Để có biện pháp quản lý tốt địa bàn dân cư,
hạn chế tối đa những tình huống xảy ra như trên, cán bộ lãnh đạo ở cấp xã nên tập
trung trong quản lý, kiểm tra sâu sát tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của
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dân cư địa phương. Trong công tác phải thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt
thông tin xảy ra tại địa phương với mọi hình thức, từ đó có biện pháp quản lý tốt
hơn ở địa bàn, tránh để xảy ra những hiện tượng như tình huống đã nêu.
Hiện nay, bất kỳ người cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi nào cũng nên nắm rõ là
ngoài kỹ năng thu thập thông tin, cần phải trau dồi kỹ năng sàng lọc thông tin để có
những thông tin đúng nhất, sát nhất.
Mặt khác, người cán bộ lãnh đạo, quản lý cần có tầm nhìn xa, trông rộng,
biết dự đoán trước những tình huống có thể và sẽ xảy ra ngay trên địa bàn mình
quản lý. Hiện nay, tình hình đời sống nhân dân từng lúc được nâng cao, nhu cầu
phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa khang trang, những công trình phục vụ sản
xuất, làm kinh tế ngày càng nhiều hơn. Do vậy, với người cán bộ lãnh đạo, quản lý
cấp xã phải luôn phát huy kỹ năng lãnh đạo, quản lý trên mọi mặt đó là điều vô
cùng cần thiết.
*****
Tình huống 5
1. Mô tả tình huống
Tại xã H, huyện M, Hội đồng nhân dân xã đề ra Nghị quyết số 23/NQHĐND ngày 25 tháng 2 năm 2012 về việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong
đó có tiêu chí về xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Để thực hiện, lãnh đạo địa
phương thống nhất phải huy động vốn từ trong dân và tập trung cho hai tuyến lộ
liên tổ của ấp C và D. Nghị quyết được ban hành, triển khai rộng khắp trong nhân
dân và mọi người đồng tình hưởng ứng cao.
Sau khi kinh phí được vận động xong, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
và đời sống văn hóa xã xét thấy tuyến lộ liên ấp L và S quan trọng hơn, vì vậy đã
thay đổi thiết kế tiến hành làm tuyến lộ liên ấp L và S. Trong khi đó phía xã chưa
có một thông báo nào gửi về các ấp đặc biệt là hai tổ của ấp C và D về việc chấn
chỉnh nghị quyết đã ban hành.
Khi biết được thông tin trên, nhân dân hai ấp C và D làm đơn khiếu nại gửi
chính quyền xã H vào ngày 01 tháng 8 năm 2012 khiếu nại về quyền lợi chung của
nhân dân hai ấp không được thực hiện; lãnh đạo xã ra quyết định không thống nhất,
không nắm bắt thông tin từ trong dân; chưa theo sát dân,...đã có quyết định không
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phù hợp. Nhân dân yêu cầu chính quyền địa phương giải trình rõ đơn yêu cầu, nếu
không hoàn tiền đóng góp cho dân, sau này dân kiên quyết không đóng góp gì cả.
Là Chủ tịch UBND xã H, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Đây là tình huống ban hành nghị quyết của địa phương chưa sát hợp với tình
hình thực tế; kỹ năng lãnh đạo của lãnh đạo xã còn hạn chế; việc vi phạm qui chế
dân chủ cơ sở, chưa phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân và quan trọng hơn là
ra quyết định tùy tiện (không theo nghị quyết, không tôn trọng ý kiến của nhân dân)
đã làm tổn hại đến uy tín của lãnh đạo xã, gây xoáy mòn lòng tin của dân với chính
quyền địa phương, ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận động quần chúng về sau.
Quy trình huy động vốn trong dân ở ấp C và D xã đã làm đúng, được nhân
dân đồng tình.
Tuy nhiên, sau khi kinh phí được vận động xong, Ban chỉ đạo xây dựng nông
thôn mới và đời sống văn hóa xã xét thấy tuyến lộ liên ấp L và S quan trọng hơn, vì
vậy đã thay đổi thiết kế tiến hành làm tuyến lộ liên ấp L và S, trong khi xã chưa có
một thông báo nào gửi về các ấp đặc biệt là ấp C và D về việc chấn chỉnh nghị
quyết trên. Xã làm như vậy là sai. Cụ thể:
Với vai trò của nhà lãnh đạo, quản lý tại địa phương thực hiện thay đổi thiết
kế nhưng không thông qua dân, đặc biệt là dân của hai ấp C và D. Sự việc trên cho
thấy quy chế dân chủ bị vi phạm. Từ Nghị quyết 23 của Hội đồng nhân dân, lãnh
đạo địa phương triển khai không rõ, không đến nơi, dân bị ngộ nhận.
* Cơ sở pháp lý
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về
việc ban hành Quy chế tố chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp
tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn.
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND để làm rõ trách nhiệm trong việc
kiểm điểm nội bộ về khuyết điểm của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời
sống văn hóa xã làm trái với nghị quyết của Hội đồng nhân dân (là nghị quyết của
cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền
làm chủ của nhân dân-Điều 1-Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND)
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* Nguyên nhân, hậu quả
- Nguyên nhân
Kỹ năng lãnh đạo còn hạn chế: Thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng ra quyết
định và tổ chức thực hiện quyết định; vi phạm quy trình làm công tác dân vận (dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra).
Mặc dù việc thay đổi thiết kế nhằm làm lợi cho dân nhưng lãnh đạo xã H
chưa phát huy tinh thần dân chủ trong nhân dân...
- Hậu quả
Sự việc trên phải gấp rút giải quyết thỏa đáng, nếu không chính quyền địa
phương không được dân ủng hộ (không riêng hai ấp C và D), uy tín của lãnh đạo
địa phương giảm sút, điều này ảnh hưởng rất lớn cho cuộc vận động xây dựng nông
thôn mới của xã H và các cuộc vận động về sau.
3. Giải quyết tình huống
Chủ tịch UBND xã H chủ trì họp dân ấp C và D để thành khẩn nhận khuyết
điểm về việc điều chỉnh nghị quyết của HĐND thay đổi tuyến lộ thi công mà không
tham khảo trước với dân ở 2 ấp này, tự động lấy vốn của họ đóng góp làm sai mục
đích ban đầu.
Thuyết phục dân hai ấp C và D đồng tình cho mượn vốn để thi công tuyến lộ
liên ấp L và S, hứa hẹn chắc chắn thời gian sẽ thi công lộ ấp C và D.
Nếu dân không đồng thuận, Chủ tịch UBND xã phải kiến nghị với Ban chỉ
đạo xây dựng nông thôn mới của xã giữ y như nghị quyết ban đầu là cho thi công
tuyến lộ ấp C và D.
Nếu dân 2 ấp C và D đồng thuận, Chủ tịch UBND xã H phải báo cáo ngay
với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã và xin chủ trương đưa vào NQ HĐND huy
động vốn trong dân ấp L và S để hoàn kinh phí cho xây dựng tuyến lộ 2 ấp C và D.
Nếu dân 2 ấp C và D không đồng thuận cũng phải vừa thi công tuyến lộ ấp C
và D, vừa tiến hành trình tự các bước để huy động vốn trong dân 2 ấp L và S để
tiếp tục thi công tuyến lộ ấp này theo NQ HĐND.
4. Khắc phục hậu quả
Lãnh đạo địa phương theo dõi tiến độ khắc phục, giải quyết tình huống.
Thông tin quá trình thực hiện khắc phục cho dân nắm và báo cáo về UBND
huyện.
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5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Tổ chức họp rút kinh nghiệm sâu sắc về sai sót của Ban chỉ đạo Xây dựng
nông thôn mới của xã đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của việc thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở, làm tổn hại đến uy tín của lãnh đạo xã, không để việc làm như trên
tái diễn.
Về quan điểm xử lý tình huống đặt ra một vấn đề với người chịu trách nhiệm
xử lý trước hết phải lấy pháp luật làm căn cứ, bên cạnh đó lấy ý kiến từ nhân dân,
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân khi giải quyết những tình huống
liên quan đến quyền và lợi ích của nhâh dân. Làm được song song hai điều này,
việc giải quyết tình huống vừa đảm bảo tính phápmly1, vừa đạt lòng dân, nhận
được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, việc giải quyết tình huống sẽ đạt kết quả
tối ưu. Bên cạnh đó, việc lãnh đạo xã dám nhận thiếu sót trước nhân dân, cùng
nhân dân bàn việc khắc phục và tôn trọng ý kiến của nhân dân, giúp lấy lại phần
nào tình cảm của nhân dân, đó là hướng xử lý tốt nhất.
Bất kỳ tình huống nào khi xảy ra rất cần người lãnh đạo quan tâm đến việc
tìm hiểu, thu nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau kịp thời, chính xác. Hiện
nay, việc xây dựng những công trình do dân đóng góp, điều này thể hiện tình đoàn
kết và sự đồng thuận cao giữa “ý Đảng và lòng dân”. Thực tế đã chứng minh rằng:
Khi lòng dân đã tin, người dân đã đồng lòng, góp sức thì mọi việc dù có khó khăn
đến đâu cũng sẽ thành công. Do vậy, người cán bộ lãnh đạo, quản lý cần tôn trọng
dân, quan tâm những yêu cầu, bức xúc từ trong dân. Đó là một trong những kỹ
năng trong nghệ thuật lãnh đạo, quản lý của Đảng ta.
*****
Tình huống 6
1. Mô tả tình huống
Hai tổ NDTQ số 1 và 3 của ấp G thuộc xã Y, huyện B có chung một tuyến lộ
đất, chiều dài 800m thường xuyên bị triều cường xâm nhập làm lầy lội vào mùa
mưa, gây khó khăn trong việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân địa
phương. Nhân dân hai tổ đã nhiều lần sửa chữa nhưng vẫn không cải thiện được.
Năm 2011, việc nâng cấp tuyến lộ này được đề ra trong nghị quyết của chi
bộ ấp G nằm trong kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của xã
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Y. Đây là tuyến lộ liên tổ nên theo chủ trương của cấp trên thì việc nâng cấp xây
dựng là việc tự lực của nhân dân hai tổ 1 và 3.
Để nâng cấp tuyến lộ này, nhân dân hai tổ đã họp bàn, thống nhất dự kiến
nâng cấp hóa đường dal trước 400m, ngang 1,8m, kinh phí khoảng 50.000.000 đồng.
Sau cuộc họp, bà con nơi đây đã vận động được ông Nguyễn Hữu T người ở huyện
S là mạnh thường quân hứa tài trợ một phần kinh phí.
Bà con hai tổ tiếp tục mở cuộc họp, có mời Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo ấp
G và ông Nguyễn Hữu T tham dự để bàn kế hoạch xây dựng công trình. Trong
cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Y hứa với bà con hai tổ là UBND xã Y sẽ hỗ trợ
10.000.000đ. Ông Nguyễn Hữu T hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại 20 triệu đồng dân tự
nguyện đóng góp và tự góp công xây dựng công trình như chiết tính.
Tại cuộc họp, bà con bầu ra Ban quản lý công trình, có biên bản cuộc họp
kèm theo. Sau cuộc họp, công trình được tiến hành tập kết vật tư và thi công. Đến
khi công trình còn 30m nữa sẽ hoàn thành thì Chủ tịch UBND xã Y chỉ hỗ trợ
5.000.000đ với lý do chỉ hứa để nhận được sự tài trợ, do không đủ tiền như dự kiến
(thiếu 5.000.000đ) từ đó công trình bị gián đoạn, tạm ngừng thi công.
Đây là vấn đề khiến bà con hai tổ 1 và 3 ấp G vô cùng bức xúc, mọi người
họp và báo với Bí thư chi bộ ấp sẽ kiến nghị đến Bí thư Đảng ủy xã Y, đồng thời bà
con vẫn tiếp tục đóng góp để hoàn tất công trình. Từ đó, niềm tin của dân với Chủ
tịch UBND xã Y và đội ngũ cán bộ nơi đây đã có khoảng cách, dân không tín
nhiệm lãnh đạo xã.
Là Bí thư Đảng ủy xã Y, đồng chí chỉ đạo giải quyết tình huống trên thế nào?
2. Phân tích tình hình
Tình huống trên đã nổi rõ sai phạm rất lớn của lãnh đạo xã Y, cụ thể là Chủ
tịch UBND xã Y thất hứa với dân. Trong thực tế cuộc sống, con người sống với
nhau và tin nhau bằng chữ “tín”, trong vụ việc này người dân đã đặt trọn niềm tin
vào uy tín của Chủ tịch UBND xã Y, đại diện cho bộ máy chính quyền là những
người do dân bầu cử, giao quyền, là công bộc trung thành của dân. Trong lòng họ
không nghĩ và không ngờ lãnh đạo xã chỉ “hứa đại” cho êm xuôi không tính hậu
quả về sau. Vì thế, lãnh đạo xã phải có biện pháp giải quyết thỏa đáng vụ việc trên
nhằm lấy lại “niềm tin” của người dân đối với địa phương, phải thấy rõ tầm quan
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trọng giữa chữ tín và lòng tin, một khi dân mất lòng tin, nước không giữ được. Đây
là bài học lớn đối với lãnh đạo Y nói riêng và cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung…
* Cơ sở pháp lý
Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về
việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp
tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn.
* Nguyên nhân, hậu quả
- Nguyên nhân
Chủ tịch xã Y rất chủ quan khi hứa trước dân, với vai trò lãnh đạo nhân dân
địa phương, đại diện cho bộ máy chính quyền cấp xã, bộ máy của nhà nước nếu
như quá chủ quan, không thấy được hậu quả của lời hứa nhưng không thực hiện
được làm mất lòng tin của người dân đối với chính quyền địa phương chỉ nói mà
không làm.
Mặt khác, sự sai phạm trên của Chủ tịch xã ngoài việc thất hứa, có phải
chăng là dừa lối dân, lừa dối nhà tài trợ, coi thường dân...
Từ những nguyên nhân trên, chứng tỏ Chủ tịch UBND xã Y rất yếu kém cả
năng lực lãnh đạo và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tạo dư luận trong dân.
- Hậu quả
Chủ tịch xã Y đã hứa với nhân dân tổ NDTQ ấp G là sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng
của Ngân sách xã cho công trình nâng cấp tuyến lộ của ấp. Nhưng cuối cùng Chủ
tịch xã chỉ hỗ trợ được 5 triệu. Với nhân dân xã Y nói chung, hai tổ 1 và 3 ấp G thì
đồng chí Chủ tịch xã đã thất hứa, mất niềm tin và tạo dư luận không tốt. Làm công
trình thực hiện bị gián đoạn và nếu thông tin trên đến tai nhà tài trợ thì hậu quả của
những cuộc vận động tiếp theo sẽ như thế nào? Đối với uy tín của Chủ tịch xã với
lãnh đạo cấp trên sẽ suy giảm. Dù bất cứ lý do nào, đồng chí Chủ tịch xã đã rất sai
khi cung cấp thông tin không được xác định trước.
3. Giải quyết tình huống
Bí thư xã cần mời Chủ tịch UBND xã gặp trực tiếp để tìm hiểu kỹ xem kinh
phí đồng chí Chủ tịch ủng hộ từ nguồn nào, nguyên nhân vì sao hứa 10.000.000đ
nhưng chỉ ủng hộ được 5.000.000đ? Và không trả lời rõ ràng cho dân nắm. Sau đó,
Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo:
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Thứ nhất, nếu là ngân sách xã, được phép chi 10 triệu thì tiếp tục cho chi
thêm 5 triệu nữa, giữ đúng lời hứa với dân. Nếu không chi thêm được nữa phải tìm
nguồn tài trợ khác cho đủ 5 triệu nữa hoặc được bao nhiêu thì góp với ấp bấy nhiêu.
Thứ hai, dù có góp thêm được kinh phí hay không thì Chủ tịch UBND xã Y
nhất thiết phải tổ chức cuộc họp với nhân dân 2 tổ 1 và 3 ấp G, để nói rõ vì sao
không giữ lời hứa với dân (đính chính dư luận không đúng là “chỉ hứa để nhận
được tài trợ”), thành khẩn nhận thiếu sót, khuyết điểm của mình để dân thông cảm.
Đồng thời, vận động nhân dân góp thêm cho đủ tiền thi công hoàn thành tuyến lộ.
4. Khắc phục hậu quả
Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo việc thực hiện công khai xin lỗi dân của Chủ tịch
UBND xã.
Với số tiền 5.000.000đ bà con vẫn tiếp tục đóng góp để hoàn tất công trình,
Bí thư ĐU xã phải chỉ đạo khen thưởng và đánh giá việc làm rất ý nghĩa, kịp thời
cùng lãnh đạo địa phương giải quyết khó khăn và vì lợi ích cộng đồng của nhân dân
hai tổ 1 và 3 ấp G.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Là người lãnh đạo địa phương, cần phải cân nhắc, thận trọng trước mọi lời
hứa với dân. Bất cứ việc gì khi đã hứa với dân phải kiên quyết thực hiện cho kỳ
được, nếu vì lý do nào đó không thực hiện được phải công khai nêu rõ nguyên nhân
và xin lỗi dân.
Vấn đề này tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng rất lớn về niềm tin của dân đối
với lãnh đạo, chính quyền địa phương. Bí thư Đảng ủy xã Y phải tổ chức cuộc họp
nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhắc nhở về bài học sai lầm của đồng chí Chủ tịch
xã. Mọi người phải xem đó mà khi tiếp xúc với dân phải biết tôn trọng dân và
không vi phạm lời đã hứa trước dân, với dân.
Lãnh đạo địa phương phải báo cáo sự việc trên đến Thường trực Huyện ủy
và UBND huyện để nắm, kịp thời mang tính răn đe cho một số địa phương khác
ngăn ngừa, phòng tránh.
Đây là dạng tình huống không phổ biến song không loại trừ là không xảy ra
ở một số địa phương cho nên trong công tác lãnh đạo, quản lý việc nắm bắt thông
tin từ trong dân. Thực hiện tốt mọi lợi ích thiết thực cho dân, phát huy quyền làm
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chủ nhân dân. Đây là một trong những kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ ở cấp
xã hiện nay.
-------------------------

4. Tình huống và phương án xử lý tình huống chính trị - xã hội
trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã
Tình huống 1
1. Mô tả tình huống
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 2011, Ủy ban nhân dân xã KL,
huyện Y, tỉnh BT nhận được điện thoại của cơ sở báo về, tại Ấp A nơi có công
trình nạo vét thượng nguồn sông BL đi qua, có khoảng 60-70 hộ dân sẽ kéo về
huyện để biểu tình và nộp đơn khiếu kiện tập thể đề nghị xem lại việc đền bù giải
tỏa mặt bằng, (theo kế hoạch, ngày 05 tháng 11 năm 2011 huyện sẽ tổ chức lễ đón
nhận bằng văn hóa và có nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh, huyện bạn về dự).
Trong nội dung khiếu nại, các hộ dân yêu cầu về việc thu hồi đất, bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thượng nguồn sông BL qua đất của họ ở giai
đoạn 2 thấp hơn giai đoạn 1. Do đó họ yêu cầu khi bồi thường, hỗ trợ phải thực
hiện công bằng.
Là Chủ tịch UBND xã KL, đồng chí xử lý tình huống trên như thế nào?
2.Phân tích tình hình
Thời gian qua, dự án nạo vét thượng nguồn sông BL được đầu tư và xã KL
nằm ở đầu nguồn dự án nên được ưu tiên khởi công trước giai đoạn 1.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền phối hợp với công tác vận động
quần chúng cùng với ý thức của người dân, nên hầu hết các hộ dân trong vùng dự
án đều đồng tình và hưởng ứng cao từ khâu giải tỏa đến khâu giao mặt bằng cho
đơn vị thi công được diễn ra thuận lợi. Công trình sớm thi công và hoàn thành đưa
vào sử dụng ở giai đoạn 1 năm 2009.
Với tình huống trên khi xử lý nên làm rõ các thông tin: Vì sao giai đoạn 2
người dân nhận tiền đền bù thấp hơn giai đoạn 1? Cán bộ thực hiện đề bù phải có
bước giải thích cho dân nắm, nhưng thực hiện quá chậm nên dân kéo đến biểu tình.
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Nếu tính từ khi dân báo về UBND xã so với ngày huyện đón nhận bằng văn hóa là
05 ngày. Điều này chứng tỏ sự lúng túng của lãnh đạo xã khi xử lý tình huống trên.
* Cơ sở pháp lý
a. Cơ sở pháp lý về công tác thu hồi đất, bồi thường , hỗ trợ và tái định cư
- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành
Luật Đất đai;
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ
quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về
đất đai;
- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ
quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư;
- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình
tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh BT;
- Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh BT về việc ban hành bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp
dụng trên địa bàn tỉnh BT;
b. Cơ sở pháp lý về việc khiếu nại, khiếu kiện
- Luật Khiếu nại năm 2011, QH13, ngày 11 tháng 11 năm 2011
- Luật Tố cáo, số: 03/2011/QH13, ngày 11 tháng 11 năm 2011
* Nguyên nhân và hậu quả
+ Nguyên nhân
Nguyên nhân dẫn đến việc khiếu nại về việc bồi thường của các hộ dân và
dẫn đến việc dân xã KL biểu tình do
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Năm 2010, Huyện tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 2 và tại xã KL, huyện
áp giá đền bù có thay đổi và chênh lệch thấp hơn so giai đoạn 1 của dự án, đây là
nguyên nhân chính dân không đồng tình. Do không chấp nhận về việc áp giá bồi
thường theo phương án của huyện, vì thế các hộ dân xã KL dự định biểu tình.
Đa số nhân dân biết giá hỗ trợ, họ cũng biết căn cứ pháp lý liên quan.
+ Hậu quả
Việc số lượng dân khoảng 70 người của xã KL đi biểu tình là con số khá
lớn. Việc biểu tình lên huyện sẽ gây ra hậu quả xấu trực tiếp đến công tác thu hồi
đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nói riêng và cả dự án nạo vét thượng nguồn
sông BL nói chung đã gây xấu đến trật tự chung, làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội.
Ngày 30 tháng 4 năm 2011 tại huyện tổ chức lễ đón nhận bằng huyện văn
hóa. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh BT đón nhận bằng văn hóa, ghi nhận sự phấn
đấu nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và dân của Huyện. Buổi lễ được chuẩn bị chu
đáo, công phu và có sự tham dự của nhiều đại biểu, khách mời trong ngoài huyện
kể cả Trung ương và ngoài tỉnh, việc dân xã KL kéo đi biểu tình gây ảnh hưởng lớn
đến không khí buổi lễ.
Sự đánh giá của lãnh đạo tỉnh, huyện đối với lãnh đạo địa phương khi để
xảy ra tình huống trên.
Hiện tượng dân địa phương bị kích xúi biểu tình không những rất khó cho
lãnh đạo địa phương mà còn ảnh hưởng đến địa phương khác. Đây là huyện tiền
tiêu của tỉnh, huyện văn hóa đầu tiên và duy nhất của tỉnh, nên ảnh hưởng tại huyện
này sẽ có tầm lây lan và ảnh hưởng đến các huyện khác trong toàn tỉnh,
3. Giải quyết tình huống
- Mục tiêu xử lý tình huống
Khi Chính quyền địa phương nghe tin báo, phải rà soát và nắm chắc các hộ
dân chuẩn bị biểu tình, khiếu nại để tranh thủ vận động, giải thích cho dân nắm rõ
chủ trương, tiếp nhận những yêu cầu đặt ra của dân, động viên 70 hộ dân hủy bỏ
cuộc biểu tình, phải giải quyết tận gốc những vấn đề của dân đặt ra, tăng cường
thuyết phục người dân hủy bỏ cuộc biểu tình. Chính quyền địa phương lắng nghe
và giải quyết các yêu cầu của người bị thu hồi đất theo quy định pháp luật để có
hướng giải quyết thỏa đáng. Trong quá trình thực hiện phải đúng luật, hợp tình
hợp lý. Khi dân nắm rõ vấn đề, hiểu được mục đích, ý nghĩa trước mắt và lâu dài
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của công trình dân sẽ yên tâm và tự họ sẽ không tổ chức biểu tình như tình huống
đặt ra. Không để ảnh hưởng đến buổi lễ đón nhận bằng văn hóa của huyện sẽ dẫn
đến sự tác động xấu đến uy tín lãnh đạo của địa phương, của huyện.
- Phương án xử lý tình huống
+ Xử lý thông tin
- Khi tình huống xảy ra, phải có cuộc hội ý nhanh của Bí thư ĐU, Chủ tịch
UBND, Quân sự, Công an. Làm việc với cán bộ ấp và các tổ nhân dân tự quản xác
minh chính xác nguồn thông tin, nắm lại danh sách các hộ dân dự kiến biểu tình,
phân công chọn cán bộ của ấp đến làm việc.
- Báo cáo nhanh về UBND huyện Y hoặc Thường trực Tổ Công tác phối
hợp xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người của UBND huyện Y để xin ý
kiến chỉ đạo.
Trong thời gian chờ đợi ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, chủ tịch UBND
xã KL phân công lực lượng cảnh giác và lực lượng được phân công phải trực tại cơ
quan đề phòng kẻ xấu đột nhập.
+ Giải quyết tình huống
Xác định nhiệm vụ, quyền hạn khi xử lý
Luật số 11/2003/QH11 của Quốc hội: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân, Khoản 3 Điều 115, mục 3: nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp
xã, quy định “thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”
a. Phân công triển khai lực lượng
- Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (căn cứ quy trình nghiệp vụ và sự phân
công) nhanh chóng ổn định và bảo vệ trật tự trên đường phố xung quanh địa điểm
đông người tụ tập; khi cần thiết thì phân công chốt chặn, cô lập các tuyến đường
vào địa điểm đang có đông người tụ tập, bố trí lực lượng hoạt động công khai, bán
công khai…, phải cảnh giác các hướng (những nơi người dân dễ dàng kéo đến để
đòi yêu sách).
- Chủ tịch UBND xã họp Tổ xử lý để triển khai kế hoạch và thống nhất
cách tiếp xúc, thuyết phục đoàn đông người đến đúng địa điểm tiếp công dân để
được tiếp xúc. Phân loại đối tượng biểu tình và đặt ra một số vấn đề cần làm rõ:
+ Những bức xúc của người dân tham gia biểu tình là gì? Do tình huống
xảy ra liên quan trực tiếp đến quyền lợi trong việc đền bù, giải tỏa của người dân,
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cho nên Chính quyền địa phương nên tìm cách giải quyết thỏa đáng; các khiếu nại
không có cơ sở pháp lý phải cương quyết giải thích, thuyết phục. Đặc biệt nếu là
người nơi khác đến cần phải có phương án khác cho phù hợp, có sự phối hợp với
địa phương nơi cư trú của các đối tượng để có giải pháp thuyết phục phù hợp.
- Điều động phương tiện (đã chuẩn bị trước), để đưa đoàn người đến trụ sở
Văn phòng Tiếp công dân huyện hoặc đưa về địa phương nơi phát sinh vụ việc
khiếu nại, tố cáo đông người.
- Tiếp xúc đại diện người khiếu nại, tố cáo (có thể tại nhà dân hoặc nơi làm
việc tại UBND xã - nên lựa chọn điều kiện tiếp xúc hợp lý). Lãnh đạo địa phương
nên trực tiếp giáo dục, nếu những người khiếu nại, tố cáo có động cơ manh động,
chửi mắng, la hét…nên dùng lực lượng công an hỗ trợ; còn đối tượng khác nên chỉ
ra điểm sai trái, rút kinh nghiệm.
- Với tình huống này, do số người khiếu nại, tố cáo quá đông nên Tổ xử lý
của xã mà trực tiếp là Chủ tịch xã tiếp từ 03 đến 05 người, đại diện người khiếu nại,
tố cáo (do đoàn người khiếu nại, tố cáo tín nhiệm cử) để trực tiếp trình bày. Nếu số
người khiếu nại, tố cáo ít hoặc họ liên kết đông người, mỗi người có nội dung khiếu
nại, tố cáo khác nhau thì Chủ tịch xã phân công cán bộ tiếp từng người để nghe họ
trình bày và hướng dẫn họ thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của
pháp luật.
- Trường hợp cần thiết mời Lãnh đạo huyện Y cùng chủ trì tiếp xúc: nêu rõ
mục đích, yêu cầu, chương trình, nội quy tiếp xúc và kết luận rõ những việc cần
làm sau khi nghe đại diện người khiếu nại, tố cáo trình bày; đồng thời vận động,
thuyết phục đoàn người khiếu nại, tố cáo ra về trong trật tự và thực hiện việc khiếu
nại, tố cáo đúng theo pháp luật khiếu nại, tố cáo.
- Chuẩn bị nơi tiếp đoàn biểu tình khiếu nại được trang bị phương tiện ghi
âm, ghi hình, quá trình làm việc phải lập biên bản ghi nhận vụ việc. Lực lượng
công an kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, xử lý kịp thời hành vi kích động,
gây rối làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước.
- Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo tỏ ra thiếu thiện chí, lạm dụng
quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống cán bộ, công chức, cơ quan Nhà
nước, gây rối trật tự công cộng, cư trú trái pháp luật thì Tổ trưởng Tổ Công tác yêu
cầu cơ quan Công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính hoặc áp dụng
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biện pháp xử lý hình sự theo quy định của pháp luật, đồng thời công bố rõ nội dung
vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Khi giải quyết tình huống cần chú ý đến lực lượng đoàn thể phân hóa
người cầm đầu, khi giáo dục, thuyết phục phải tìm nơi thuận tiện. Nếu chính quyền
sai, thiếu sót phải trấn an dân. Nếu dân biểu tình phải góp ý, giáo dục. Khi nào có
hiện tượng manh động của lực lượng biểu tình, lúc đó mới dùng lực lượng công an
trấn áp.
b. Quá trình xử lý tình huống thực hiện theo kế hoạch sau:
Bước 1: Nắm thông tin.
Bước 2: Báo cáo tình hình, xin chủ trương.
Bước 3: Tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ.
Bước 4: Tổ chức đối thoại với người dân khiếu nại.
Bước 5: Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện về các vấn đề cần giải quyết.
Bước 6: Báo cáo kết quả, khắc phục hậu quả, tổng kết rút kinh nghiệm.
4. Hướng khắc phục
Xem xét kết quả quá trình xử lý tình huống
* Kết quả đạt được và chưa đạt được của giải quyết tình huống
Qua việc xử lý tình huống trên đã kịp thời giải quyết kịp thời các phát sinh
trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác trong xã hội. Tạo
dư luận tốt trong nhân dân và không để lại hậu quả nặng nề.
Sau khi vụ việc được giải quyết
- Vụ việc khiếu nại phải được thông tin đến người dân trong xã bằng các
hình thức như: họp tổ nhân dân tự quản, thông báo trên đài phát thanh. Cần xác
định rõ đây là việc tuyên truyền nhằm mục đích thông tin do người dân được rõ và
tạo sự đồng thuận trong xã hội, tránh hiểu nhầm trong nhóm người biểu tình và có
tác động ngược.
- Đối với các đối tượng cầm đầu, chủ mưu và có thái độ chống đối, xuyên
tạc, vu khống chủ trương, đường lối của Nhà nước thì tiếp tục quan tâm theo dõi,
giáo dục và cải tạo họ để họ từ bỏ tư tưởng xấu.
* Nguyên nhân thành công trong giải quyết tình huống
Nguyên nhân chính dẫn đến thành công của lực lượng xử lý là
- Đánh giá, nhận định và phân tích đúng các tình huống;
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- Trong quá trình thực hiện luôn dựa vào dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm và
nguyện vọng của dân. Đặt mình vào vị trí của người bị thu hồi đất trong giải quyết;
- Có sự đồng thuận và ủng hộ cao của đa số bà con có đất bị thu hồi.
- Những khiếu nại, tố cáo này đòi hỏi phải được giải quyết kịp thời, chính
xác, khách quan trên cơ sở quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền giải
quyết ngay từ đầu và từ gốc rễ của vấn đề này chính là Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn người
khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở phải được quan tâm thực hiện đúng
mức tránh trường hợp những vụ việc đơn giản vẫn phát sinh đơn thư khiếu nại, tố
cáo vượt cấp.
- Phải có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước để giải quyết khiếu nại, tố
cáo. Tránh trường hợp giải quyết chưa chưa tốt, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm,
chuyển đơn lòng vòng, trả lời thiếu thống nhất.
- Đối với từng vụ việc phải có phương án giải quyết cụ thể, có nghệ thuật
và hiệu quả, mang tính thuyết phục cao. Dân đồng tình, tự nguyện rút đơn khiếu
nại, tố cáo và giải tán việc tụ họp đông người và biểu tình.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Từ nguyên nhân dẫn đến tình huống trên cho thấy người lãnh đạo địa phương
cần nắm rõ, nắm chắc thông tin và có hướng giải quyết thỏa đáng. Phải gaii3 quyết
tận gốc vấn đề để cho dân an tâm, không nên để tình huống xảy ra như nghe tin dân
chuẩn bị biểu tình nhân ngày huyện được công nhận huyện văn hóa. Điều đó cho
thấy năng lực lãnh đạo địa phương còn hạn chế. Vì trong hoạt động lãnh đạo, quản
lý, người lãnh đạo rất cần trang bị cho mình kỹ năng dự báo để có sự phòng bị,
phương án giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra.
Khi giải quyết dạng tình huống trên Chủ tịch UBND xã phải để lại lực
lượng đóng tại xã, tránh trường hợp rút đi hết dễ dẫn đến bị sơ hở khi có sự cố bị kẻ
địch hoặc nhóm người chống phá.
Chính quyền địa phương chưa thực hiện tốt các kỹ năng:chưa phát huy
quyền làm chủ của nhân dân; chưa thực hiện theo phương châm: dân biết, dân bàn,
dân làm, dân kiểm tra; chưa làm tốt công tác lắng nghe dân nói, thu thập thông tin
không đến nơi, ..từ đó 70 hộ dân đã không đồng tình cách làm của chính quyền địa
phương nên nổi lên chống lại. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng cần rà soát
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lại, trong tình huống này có kẻ cầm đầu hay không, kỹ năng phân hóa đối tượng ra
sao? Xử lý thế nào? Đây là những việc cần chú ý khi giải quyết tình huống trên.
UBND cấp xã, trong đó có vai trò của Chủ tịch UBND trong điều hành, xử
lý vụ việc là hết sức quan trọng, khi thực hiện giải quyết cần xem xét và thu thập
thông tin, đối tượng tham gia, sự việc, sự kiện liên quan. Tìm cách giải quyết tốt
nhất, tránh xô xát, tạo điểm nóng, biết cách giãn hồi trật tự, phân lẽ các hộ dân để
từng đoàn thể, từng tổ, ấp vận động, giải thích. Nếu dân chưa rõ phải nói cho dân
nắm, nếu trong thực hiện, cán bộ, chính quyền làm không đúng, có sai phạm, phải
xem xét, xử lý, nhận khuyết điểm với dân và khắc phục...Đây là tình huống đặt ra
với người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở đại phương khi đối diện dạng tình huống này
cần hết sức bình tĩnh, tìm ra mấu chốt vấn đề, phải lắng nghe dân nói, phải biết
ccah1 vận động, giải thích cho dân thấu tình, đạt lý.
Nếu dân có khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo địa phương phải cố gắng làm tốt
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nên xem xét cấp nào xử lý, nội dung dân
khiếu nại tố cáo đúng, sai ra sao. ..Có làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
một mặt để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, một mặt sẽ góp phần
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.
*****
Tình huống 2
1. Mô tả tình huống
Bà Nguyễn Thị B (76 tuổi), hiện ngụ tại xã NT, huyện BT. Chồng bà mất
năm 1995. Bà có 2 người con gái đã lấy chồng và có gia đình riêng.
Tháng 10 năm 2005, người con gái đầu khó khăn về nhà ở nên bà B đồng ý
cho vợ chồng con gái đầu về sống chung với mình. Người con gái út sợ mẹ sẽ để
tài sản lại cho chị mình, nên yêu cầu bà B viết di chúc chia đất, nhưng bà B không
đồng ý.
Tháng 01 năm 2006, người con gái út tự ý vận chuyển vật liệu về để xây nhà
trên đất bà B và có lời bất kính với bà B và chị gái, thường xuyên gây mất trật tự
công cộng, bà con nơi đây rất bất bình, nguyên nhân chính vẫn đòi chia đất. Trước
tình hình trên, bà B đã gửi đơn đề nghị UBND xã NT giải quyết về quyền sử dụng
đất đai như yêu cầu cô con gái út.
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Là Chủ tịch UBND xã NT, đồng chí xử lý tình huống trên như thế nào?
2.Phân tích tình hình
Dạng tình huống trên hiện nay thường xảy ra đã ảnh hưởng đến mối quan hệ
thân tình giữa mẹ con, chị em với nhau; mâu thuẫn xảy ra chỉ vì lợi ích, luân
thường đạo lý bị xem nhẹ.
Với cô Út từng lúc lại lấn tới quá đáng do quá bức xúc việc chia của; với cô
chị có hoàn cảnh khó khăn nhưng cô Út thiếu sự cảm thông, thiếu tình người, vô
cảm trước nỗi khổ người khác, mà đó là chị ruột cô Út. Đây là những vấn đề nên
chú ý khi giải quyết tình huống.
* Cơ sở pháp lý
Những quy định pháp luật về thừa kế của Bộ luật dân sự và cá pháp luật về
đất đai theo quy định tại Điều 733 Bộ luật dân sự năm 2005
Lưu ý thời hiệu khời kiện quyền thừa kế được quy định tại Điều 645 Bộ luật
dân sự.
* Nguyên nhân và hậu quả
+ Nguyên nhân
- Thứ nhất, nguyên nhân chủ quan từ bà B. Trước khi có ý định cho vợ
chồng người con gái đầu về ở chung nhà, bà B cũng nên trao đổi với người con gái
út lý do cho người con gái đầu về ở chung do hoàn cảnh khó khăn, xét về tình thì
người mẹ nào cũng vậy, không ai muốn con mình gặp khó khăn, vất vả. Nếu người
con gái út không đồng ý, nên tìm hiểu xem vì sao?. Từ đó gia đình cùng bàn bạc,
tháo gỡ những bất đồng ý kiến, tránh để xảy ra mâu thuẫn về sau, nhưng bà B chưa
làm được việc này.
- Thứ hai, nguyên nhân do người con gái útquá chủ quan, không biết được ý
định của bà B về sau như thế nào, sợ mất quyền lợi nên yêu cầu bà B viết di chúc
chia đôi tài sản cho 2 chị em. Nhưng bà B không đồng ý mới tạo ra sự hoài nghi
cho người con gái út dẫn đến mâu thuẫn, xung đột về lợi ích xảy ra, người con gái
út có những lời bất kính với mẹ và gây mất trật tự công cộng.
- Thứ ba, nguyên nhân một phần thuộc về trách nhiệm của Tổ nhân dân tự
quản, của trưởng ấp, của các đoàn thể ở ấp đã không có biện pháp ngăn chặn, can
thiệp kịp thời, đúng lúc, khi mâu thuẫn, xung đột mới phát sinh hạn chế xảy ra mâu
thuẫn giữa người con gái út với bà B và người chị gái thường xuyên xảy ra dẫn đến
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xung đột (theo quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai năm 2003). Nếu mâu
thuẫn giữa các bên ngày càng gay gắt khó hòa giải, cán bộ ấp phải báo ngay đến
UBND xã NT cử người có mặt kịp thời gặp bà B và 2 người con gái để can ngăn,
dàn xếp, làm dịu tình hình căng thẳng giữa các bên, ngăn chặn được diễn biến xấu
có thể xảy ra, nhưng tại cơ sở chưa làm tốt được việc này. Nếu hòa giải không đạt
kết quả, không thành đề nghị các bên giữ bình tĩnh và hướng dẫn gửi đơn lên
UBND xã NT hòa giải theo thủ tục pháp luật quy định, nếu bên nào tiếp tục gây
mất trật tự công cộng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
+ Hậu quả
Qua tình huống này, người con gái út tranh chấp với bà B và người chị gái về
quyền sử dụng đất trong đó có căn nhà và 250 m2 đất ở do chồng bà B đã chết. Do
các bên tranh chấp không tự hòa giải được nên dẫn đến mâu thuẫn, gây mất trật tự
công cộng, tình cảm của những người thân trong gia đình không còn. Điều này dẫn
đến luân thường đạo lý bị xem nhẹ. Trước sự việc trên bà B đành chấp nhận gửi
đơn đề nghị UBND xã NT giải quyết. Điều này tạo nên nỗi đau đớn khôn cùng của
bất cứ người làm mẹ nào một khi tình cảm không còn của chính những người thân
trong gia đình.
3. Giải quyết tình huống
- Căn cứ khoản 2 Điều 135 Luật Đất đai năm 2003, UBND xã NT có trách
nhiệm phối hợp với Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ
chức xã hội khác để hòa giải tranh chấp giữa bà B với người con gái út và người
con gái lớn. Thông thường, việc hòa giải do Chủ tịch UBND xã NT hoặc một Phó
Chủ tịch UBND xã chủ trì, có sự tham gia của cán bộ địa chính xã NT, đại diện
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, có thể có sự tham gia của đại diện Hội Phụ nữ xã,
đại diện Hội Cựu chiến binh, đại diện Đoàn Thanh niên của xã NT. Thời hạn hòa
giải là 30 ngày làm việc, kể từ ngày UBND xã NT nhận được đơn yêu cầu giải
quyết tranh chấp của bà B.
Trong hòa giải giữa bà B và 2 người con gái có thể xảy ra thỏa thuận khác và
vẫn được chấp nhận, bởi vì tranh chấp đất đai về bản chất là một dạng tranh chấp
dân sự và nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận tự nguyện (không trái pháp luật và
đạo đức xã hội) phải được đặt lên hàng đầu.
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Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản có chữ ký
của các bên tranh chấp và xác nhận của UBND xã NT. Trường hợp kết quả hòa
giải khác với hiện trạng sử dụng đất thì UBND xã NT chuyển kết quả hòa giải đến
UBND huyện để giải quyết theo quy định về quản lý đất đai.
Để đảm bảo hòa giải đúng theo quy định pháp luật, thì việc xác định quyền
và lợi ích hợp pháp của bà B, của người để bà B và 2 người con gái hiểu rõ quyền
và nghĩa vụ của mình, hành vi nào được làm, hành vi nào pháp luật ngăn cấm, nêu
rõ hậu quả pháp lý đối với hành vi pháp luật ngăn cấm, từ đó họ mới hiểu đúng, sai
để xóa bỏ mâu thuẫn đi đến thỏa thuận.
Theo tình huống xảy ra thì người con gái út có những hành vi sai trái, bất kính
với bà B và chị gái, thường xuyên gây mất trật tự công cộng, bà con lối xóm bất
bình, trường hợp này phải kết hợp pháp luật và đạo lý để chỉ ra những hành vi sai
trái của người con gái út biết để điều chỉnh hành vi của mình phù hợp pháp luật và
chuẩn mực đạo đức xã hội.
Trường hợp qua hòa giải các bên thỏa thuận được việc phân chia di sản thừa
kế (nếu di sản không chia được bằng hiện vật thì được trị giá bằng tiền để chia) và
đề nghị UBND xã NT xác nhận thì UBND chứng thực thỏa thuận phân chia di sản
của họ, UBND cần tiếp tục quan tâm động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện và thuyết
phục các bên tự nguyện thực hiện thỏa thuận và hướng dẫn đương sự làm thủ tục
để đăng ký biến động quyền sử dụng đất, cấp giấy CNQSD đất và tài sản theo thỏa
thuận đã được lập.
Trường hợp bà B hoặc một trong hai người con gái không thỏa thuận được
với nhau, UBND xã NT hòa giải không thành, đồng thời đã xác định đây là dạng
tranh chấp về quyền thừa kế, hướng dẫn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện BT
giải quyết chia tài sản theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc giải quyết tranh chấp về tài
sản theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 và căn cứ Điều 645
Bộ luật dân sự 2005
- Căn cứ Điều 645 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Thời hiệu khởi kiện để
người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ
quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản
của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”.
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Như vậy, theo quy định nêu trên thì đã quá thời hiệu 10 năm mà cô con gái út
không yêu cầu mẹ chia di sản thừa kế (theo tình huống chồng bà b mất năm 1995,
đến năm 2006, cô con gái út đòi chia di sản của Cha để lại, như vậy đã qua 11 năm,
việc yêu cầu chia di sản không đúng do hết thời hiệu chia thừa kế. Mặt khác, tại
mục 2.4 phần I Nghị quyết số 02/2004/NQ – HĐTP ngày 10 tháng 8 năm 2004
hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và
gia đình có quy định: “Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế
a. Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế nếu các
đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận
là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế
không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại
chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh
chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền
thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải
quyết và cần phân biệt như sau:
a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và
thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài
sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc..
a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thoả thuận về phần
mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó
được thực hiện theo thoả thuận của họ.
a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận
về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản
chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.
b. Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế
không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất
hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền... thì các thừa kếcó quyền khởi
kiện người khác đó để đòi lại di sản”.
Đối chiếu quy định nêu trên thì tình huống trên thuộc điểm a.3 tiểu mục 2.4
phần I Nghị quyết nêu trên.
4. Hướng khắc phục
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Đối với tình huống trên, sau khi xử lý xong, lãnh đạo địa phương nên chú ý
khâu giám sát việc thực hiện việc chấp hành nội dung xử lý, tránh để sự mâu
thuẫn kéo dài.
Lãnh đạo địa phương cần chú ý rà soát lại những mặt hạn chế trong quá
trình quản lý dân cư để từ đó đề ra phương án xử lý tốt hơn.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Đây là dạng tranh chấp về quyền thừa kế di sản mang tính phổ biến và rất
phức tạp trong nội bộ gia đình. Những tình huống khi xảy ra vừa liên quan đến
pháp luật, vừa liên quan đến đạo lý và tập quán của người dân. Khi hòa giải dạng
tranh chấp này cần vận dụng pháp luật và đạo đức xã hội để phân tích, giải thích,
thuyết phục, cảm hóa hướng dẫn bà B cùng 2 người con gái tự nguyện hòa giải
tranh chấp là phương án lựa chọn phù hợp nhất. Không nên cứng nhắc theo quy
định pháp luật để áp đặt phương án hòa giải của mình đối với bà B hoặc 2 người
con gái.
Trách nhiệm của tổ nhân dân tự quản, của trưởng ấp, của các đoàn thể ở ấp
tại cơ sở trong tình huống này là chưa kịp thời, vì thế vụ việc kéo dài, gây mất trật
tự công cộng, tạo bất bình trong nhân dân.
Bà B cùng 2 người con gái tự nguyện thực hiện thỏa thuận cần biểu dương
việc làm của họ trong các cuộc họp của cộng đồng, nhằm tránh tình trạng hòa giải
thành nhưng khi thực hiện thì bà B hoặc 2 người con gái thay đổi ý kiến, sẽ không
thực hiện được nội dung biên bản hòa giải, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà
nước tại xã NT nói chung.
Hòa giải không thành thì giải thích, hướng dẫn bà B và 2 người con gái của
Bà, nhất là người con gái út có xử sự phù hợp với pháp luật, đồng thời hướng dẫn
các bên tranh chấp làm thủ tục cần thiết đề nghị Tòa án nhân dân huyện BT giải
quyết.
Hiện nay, các dạng tranh chấp đất đai rất đa dạng, nhiều khi đan xen lẫn
nhau. Khi giải quyết tranh chấp đất đai, người lãnh đạo cần xác định ai là người có
quyền sử dụng hợp pháp đất đang tranh chấp và tình huống tranh chấp chỉ phát
sinh trong quá trình người đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Mỗi một địa
phương khi có tranh chấp đất đai xảy ra thường tạo nên mâu thuẩn với nhiều cấp
độ khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau. Trong đó có những người là hàng xóm,
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là họ tộc, là bạn bè, là đồng nghiệp, là những người kinh doanh…Vì vậy việc xác
định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất tranh chấp đó là trách nhiệm của
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi giải quyết đòi hỏi phải có căn cứ, công
bằng, công khai để có sự đồng tình cao sau xử lý của các nhà lãnh đạo, quản lý
hiện nay.
*****
Tình huống 3
1. Mô tả tình huống
Ông Nguyễn Văn L ngụ tại ấp X, xã Y làm nghề sản xuất bánh tráng và chăn
nuôi heo, thời gian qua, gia đình ông thường xả chất thải làm ô nhiễm môi trường ở
một đoạn kênh của ấp, điều đó đã gây bức xúc cho một số hộ dân lân cận có sử
dụng nguồn nước, nhân dân nơi đây đã làm đơn đề nghị chính quyền giải quyết.
Nhận được tin báo, UBND xã Y có thành lập đoàn kiểm tra tại nhà ông L, nơi sản
xuất bánh tráng, chăn nuôi heo và đoạn kênh bị xả nước thải. Qua kiểm tra, hộ ông
L có xây hồ chứa nước thải, nhưng máy bơm bị hỏng, chưa sữa chữa làm nước thải
tràn ra môi trường, gây ô nhiễm trầm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhân
dân nơi đây.
Qua nhiều lần họp tổ nhân dân tự quản và trưởng ấp X động viên nhắc nhở
nhưng ông L vẫn chưa có sự sửa đổi.
Với vai trò là Chủ tịch UBND xã Y, đồng chí xử lý tình huống trên như thế
nào?
2.Phân tích tình hình
Đây là tình huống xảy ra thường ngày trong cuộc sống xã hội, mâu thuẫn xảy
ra giữa một bên vi phạm những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (ông L)
và một bên bị thiệt hại của các hộ dân lân cận có sử dụng nguồn nước. Về phía
người bị thiệt hại đã thực hiện đúng quyền của mình là báo đến chính quyền địa
phương (thông qua Trưởng ấp) để được giải quyết. Phía chính quyền địa phương
cũng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là kịp thời thành lập đoàn để
xác minh, giải quyết với phương châm: “giải quyết vụ việc nhưng phải giữ tình
làng, nghĩa xóm, giữ lợi ích chính đáng giữa các bên, không để làm phức tạp thêm
tình hình, đồng thời phải khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường nước”. Tuy

93

nhiên, phía ông L không khắc phục, sửa chữa, dẫn đến các hộ dân bức xúc, làm đơn
yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết.
Đây là dạng tình huống hộ dân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tình
huống này hiện nay hầu như nơi nào cũng có và việc giải quyết vi phạm trên cực kỳ
khó khăn. Tình huống đề tài đưa ra liên quan giữa dân với dân, chính quyền đóng
vai trò trung gian, hòa giải, vừa đóng vai trò quản lý nhà nước trong xử lý vi phạm.
* Cơ sở pháp lý
Tại khoản 2, Điều 128 Luật Bảo vệ môi trường 2005 có quy định
- Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền đối với các
hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường sau
+ Gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường;
+ Xâm phạm quyền, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng dân cư, tổ chức, gia
đình và cá nhân.
Điều 129 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 có quy định giải quyết tranh
chấp về môi trường. Tranh chấp môi trường tức là những bất đồng trong sử dụng
tài nguyên môi trường, khi họ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm
hại.
Thẩm quyền giải quyết
 Khoản 3, Điều 128, Luật bảo vệ môi trường 2005 quy định: Cơ quan nhà
nước, người có thẩm quyền khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo phải có trách
nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 Tại Điều 60 Luật Khiếu nại tố cáo và Luật khiếu nại, tố cáo được sửa đổi,
bổ sung năm 2005 quy định (không áp dụng Luật tố cáo năm 2011 vì theo tình
huống thời điểm vụ việc xảy ra vào tháng 06 năm 2011, Luật tố cáo năm 2011 chưa
có hiệu lực): Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức
năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.
 Trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường của UBND cấp xã được quy
định tại khoản 3, Điều 122, Luật Bảo vệ môi trường 2005.
Khi có đơn thư phản ánh, tố cáo về ô nhiễm môi trường, UBND cấp xã có
thể chọn một trong hai phương pháp giải quyết: giải quyết theo trình tự, thủ tục quy
định về giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc hòa giải tranh chấp về môi trường theo
quy định của pháp luật về hòa giải. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đơn thư phản
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ánh, tố cáo về môi trường giữa các hộ gia đình thường do 02 bên có mâu thuẫn.
Cho nên, Luật Bảo vệ môi trường 2005 quy định giải quyết các trường hợp phản
ánh, tố cáo về ô nhiễm môi trường đối với UBND cấp xã là tổ chức hòa giải.
* Nguyên nhân và hậu quả
+ Nguyên nhân
Từ tình huống cho thấy nguyên nhân là do lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường
của ông Nguyễn Văn L. Ông L cho sửa chữa máy bơm, qua nhiều lần cán bộ ấp, Tổ
nhân dân tự quản góp ý nhưng ông L không đồng ý, chứng tỏ ông có hành động
ngoan cố làm trái pháp luật. Mức độ phản ứng của người dân có cấp độ tăng dần,
ban đầu là thông tin đến Trưởng ấp biết về hành vi vi phạm của ông L, sau đó là
gửi đơn đến Chủ tịch UBND xã yêu cầu giải quyết nhanh chóng, có biện pháp xử
lý thích đáng đối với ông L.
+ Hậu quả
Phạm vi ảnh hưởng tiêu cực của tình huống này là mâu thuẫn có thể dẫn đến
xung đột giữa các hộ dân với ông L gây mất tình đoàn kết vốn là đặc trưng của
nông thôn Việt Nam.
Từ lỗi vi phạm của ông L nên môi trường bị ô nhiễm (môi trường nước), ảnh
hưởng lớn đến an sinh xã hội.
3. Giải quyết tình huống
Trước hết, Chủ tịch UBND tổ chức và phân công lực lượng tham gia giải
quyết
Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND
năm 2003 quy định, Chủ tịch UBND có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị, khiếu
nại, tố cáo của nhân dân. Do vậy, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm giải quyết
hoặc cũng có thể uỷ quyền cho cấp phó.
Thứ hai, dựa trên cơ sở pháp lý
- Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình phải có bản cam kết bảo vệ môi trường (Điều
24); Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện các
biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong cam kết bảo vệ môi trường, phòng ngừa,
hạn chế các tác động xấu đến môi trường từ hoạt động của mình,…(Điều 35).
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- Việc xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường căn cứ theo Nghị
định 117/2009/NĐ –CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Riêng lĩnh vực chăn nuôi có các văn bản như: Quy chuẩn QCVN 01:
14:2010/BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi
lợn an toàn sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; Quyết
định 04/2009/QĐ – UBND ngày 10 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh về ban hành
Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre,…
Lưu ý: Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do
Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh ban hành thì
trong từng lĩnh vực còn có các văn bản quy định về bảo vệ môi trường riêng cho
từng lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý của lĩnh vực đó ban hành. Hơn nữa, để đáp ứng
công tác quản lý Nhà nước về môi trường, trong giai đoạn hiện nay, các văn bản
pháp luật về bảo vệ môi trường thường xuyên có sự thay đổi, bổ sung do vậy người
làm công tác quản lý phải cập nhật thường xuyên để áp dụng cho phù hợp.
Thứ ba, phương án giải quyết
Bước 1. Kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường đối với hộ ông L.
- Thành lập Đoàn kiểm tra (thành phần có thể như lần kiểm tra trước);
- Tổ chức kiểm tra:
+ Kiểm tra thủ tục: Cam kết bảo vệ môi trường, giám sát môi trường,…
+ Kiểm tra hiện trường: đánh giá có bao nhiêu loại chất thải phát sinh tại cơ
sở, biện pháp xử lý cho từng loại chất thải,…
- Đánh giá việc làm được, chưa làm được của hộ ông L:
+ Nếu ông L đã sửa chữa thay thế máy bơm nhưng vấn đề ô nhiễm vẫn còn,
là do biện pháp xử lý ông L áp dụng chưa phù hợp.
+ Nếu ông L không sửa chữa, thay thế máy bơm, cho thấy ông L không chấp
hành những quy định trong kinh doanh, sản xuất.
+ Chỉ ra các lỗi vi phạm, mức xử lý từng hành vi vi phạm,…
Bước 2. Tổ chức hoà giải (trình tự thực hiện theo quy định của pháp luật về
hoà giải). Mục đích giúp cho hộ ông L nhìn thấy được những thiệt hại đối với các
hộ dân do hoạt động sản xuất của mình gây ra; các hộ dân cũng thấy được những
khó khăn của ông L trong xử lý môi trường, lỗi của ông L là do chủ quan hay
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khách quan để có sự thông cảm với nhau. Tuỳ đặc điểm của từng địa phương có thể
lựa chọn cách tổ chức, phương pháp hoà giải phù hợp. Dưới đây là cách hoà giải,
mà các địa phương thường áp dụng:
- Địa điểm tổ chức hoà giải là nơi Tổ nhân dân tự quản nơi các bên tranh
chấp đang sinh sống;
- Thành phần: các bên tranh chấp, đại diện UBND xã, các đoàn thể, các hộ
dân có uy tín,…
- Nội dung:
+ Ý kiến trình bày của người bị ảnh hưởng và nhân dân địa phương.
+ Người chủ trì thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá mặt được, các vi phạm,
hình thức xử lý từng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
+ Trình bày của người vi phạm: nêu các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực
hiện, chưa thực hiện, nguyên nhân chưa thực hiện, cam kết,…
+ Ý kiến của các đoàn thể, người có uy tín tại địa phương.
+ Người chủ trì chốt lại vấn đề, quyết định hình thức xử lý cụ thể đối với
người vi phạm.
4. Giải pháp khắc phục
Chủ tịch UBND xã Y chỉ đạo các bộ phận liên quan, đặc biệt là Trưởng ấp
X, Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản nơi có tình huống xảy ra thông tin về phương án
giải quyết để bà con nắm và theo dõi tiến độ khắc phục sửa chữa của hộ ông L sau
khi có kết luận xử lý.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Chủ tịch UBND xã Y tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm qua quá trình xử
lý, chỉ đạo bộ phận thực hiện bố trí lịch kiểm tra lại các nội dung đã yêu cầu hộ ông
L thực hiện.
Chủ tịch UBND xã Y chỉ đạo cấp dưới rà soát, nắm lại những hộ dân có chăn
nuôi, kinh doanh và biện pháp xử lý chất thải như hộ ông L, không để sự việc
tương tự xảy ra tại địa phương.
Tóm lại, tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi hiện nay đang là vấn đề
bức xúc của tỉnh. Một trong những nguyên nhân tồn tại là do công tác quản lý Nhà
nước về môi trường chưa đạt hiệu quả, trong đó vai trò của UBND cấp xã là rất
quan trọng. Với vai trò là người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp xã cần chỉ đạo thực
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hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại địa phương nhằm hạn chế các đơn thư phản
ánh, tố cáo về môi trường. Một số giải pháp có thể thực hiện như:
- Thực hiện, duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản
pháp luật về chăn nuôi, về bảo vệ môi trường đến các hộ dân bằng các hình thức:
thông qua bản tin, các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, các đoàn thể.
- Nghiên cứu xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường
để tạo thành ý thức, thói quen cho nhân dân.
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp pháp luật bảo vệ môi
trường theo thẩm quyền đối với các hộ gia đình, cá nhân. Đặc biệt, đối với những
khu vực có nhiều hộ chăn nuôi thì bênh cạnh công tác tuyên truyền, UBND xã phải
cương quyết, mạnh dạn xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, để răn đe giáo dục
cho các hộ khác.
- Phải gắn kết giữa quản lý nhà nước về chăn nuôi với quản lý nhà nước về
môi trường.
Ngoài ra, những quan điểm, những mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ nhân dân
nên để nhân dân tự thỏa thuận giải quyết thông qua công tác hòa giải với sự tham
gia của chính quyền với vai trò là trung gian, đây là cách xử lý mang đến hiệu quả
cao. Phương pháp này sẽ tạo sự đồng thuận, hài hòa, thấu hiểu giữa các bên, không
có áp lực từ một quyết định hành chính sẽ tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng trong
việc khắc phục của người vi phạm, từ đó hàn gắn được mâu thuẫn, giữ được tình
làng, nghĩa xóm, đó là một trong những mục tiêu phải đạt trong xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở.
*****
Tình huống 4.
1. Mô tả tình huống
Ngày 11 tháng 10 năm 2011, tại ấp P, xã M có 40 hộ dân tụ tập dự định tổ
chức ra sông để đuổi những phương tiện sà lan khai thác cát sông, gây sạt lở ảnh
hưởng đến quyền lợi của bà con. Nhiều lần trên sông thuộc ấp P, thường xảy ra tình
trạng khai thác cát sông gần bờ, gây sạt lở và tiếng ồn. Nhân dân có yêu cầu và
chính quyền địa phương nhiều lần can thiệp nhưng hiện tượng trên vẫn cứ diễn ra.
Do quá bức xúc nên 40 hộ dân dự định ra sông để đuổi những sà lan khai thác cát
trên dòng sông này.
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Là Chủ tịch UBND xã M, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình:
Về vi phạm trong khai thác cát sông có đối tượng:
Thứ nhất, các tổ chức, cá nhân khai thác cát không có giấy phép;
Thứ hai, các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác nhưng không thực
hiện đúng nội dung giấy phép đã cấp.
Trong tình huống này, đối tượng khai thác cát chưa xác định được là khai
thác có giấy phép hay không có giấy phép. Hơn nữa, mấu chốt vấn đề do chính
quyền giải quyết chưa đến nơi, đến chốn. Từ đó 40 hộ dân tụ tập, đuổi những người
khai thác cát mang hình thức tự phát. Mâu thuẫn giữa 40 hộ dân và những người
khai thác cát đã gia tăng đến mức có thể xảy ra xung đột. Hành động các hộ dân tụ
tập lại để đuổi các sà lan khai thác cát có thể đưa ra 02 giả thuyết:
Thứ nhất, họ không còn tin vào chính quyền nên không cần, không chờ đến
sự giải quyết của chính quyền nữa mà tự giải quyết theo cách riêng của mình. Cách
giải quyết của họ do manh động, thiếu kềm chế, nếu không xử lý kịp thời, có nghệ
thuật sẽ dẫn đến tình huống xấu hơn.
Thứ hai, hành động này nhằm mục đích tạo sự tác động mạnh để nâng cao
vai trò trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền đối với những người khai thác
cát trái phép. Tuy nhiên, dù đứng ở góc độ giả thuyết nào nếu để sự việc tiến triển
theo tự nhiên, chính quyền không nhanh chóng vào cuộc sẽ có nguy cơ xảy ra xung
đột, gây mất an ninh, trật tự xã hội ở địa phương.
* Cơ sở pháp lý (áp dụng cho thời điểm của tình huống)
- Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; các nghị
định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản.
- Nghị định 150/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nghị định 77/2007/NĐ –
CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định
150/2004/NĐ – CP.
- Luật Bảo vệ môi trường 2005 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật
bảo vệ môi trường.
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- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi một số
điều pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung
một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.
- Khoản 2, Điều 81- trách nhiệm quan lý Nhà nước về khoáng sản của
UBND các cấp huyện, xã.
* Nguyên nhân và hậu quả
+ Nguyên nhân
Nguyên nhân ban đầu làm phát sinh mâu thuẫn là do các đối tượng khai thác
cát gây thiệt hại về tài sản (sạt lở đất), ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần (tiếng ồn)
cho các hộ dân. Nguyên nhân làm gia tăng mâu thuẫn là do lỗi ở chính quyền, cơ
quan có thẩm quyền chưa giải quyết thỏa đáng.
+ Hậu quả
Đây là tình huống giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa hai nhóm: nhóm bị
thiệt hại (các hộ dân) và nhóm gây thiệt hại (các đối tượng khai thác cát). Yêu cầu
là phải làm rõ hoạt động khai thác cát trên có vi phạm các quy định của pháp luật
hay không và biện pháp xử lý của chính quyền đem lại niềm tin cho nhân dân.
Tình huống trên đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải ngăn chặn vụ việc tụ tập
đông người, nếu không có thể dẫn đến xung đột giữa nhân dân nơi đây với những
người khai thác cát. Vì vậy nếu chính quyền không nhanh chóng vào cuộc sẽ có
nguy cơ xảy ra xung đột, gây mất an ninh, trật tự xã hội ở địa phương.
3. Giải quyết tình huống
- Xác định thẩm quyền giải quyết
Hoạt động khai thác cát lòng sông là hoạt động khai thác khoáng sản, chịu sự
điều chỉnh của pháp luật về khoáng sản. Về thẩm quyền và trách nhiệm của UBND
cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được quy định tại khoản 3,
Điều 6, - Luật khoáng sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; các Nghị
định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản.
- Thực hiện biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường, an
toàn lao động trong hoạt động khoáng sản; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại các
khu vực có khoáng sản.
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- Giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục giao đất, cho thuê đất, sử dụng cơ
sở hạ tầng và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép thăm
dò, khai thác, chế biến khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; xử lý vi phạm
theo quy định của pháp luật.
Như vậy, thẩm quyền giải quyết tình huống trên trước tiên thuộc về UBND
cấp xã.
- Phương án giải quyết
Một, thiết lập sự lãnh đạo chỉ huy
Chủ tịch UBND xã là người có trách nhiệm lãnh đạo và điều hành giải quyết
công việc của UBND nên có trách nhiệm giải quyết tình huống này.
Hai, lựa chọn phương án bố trí lực lượng giải quyết
* Công tác chuẩn bị: Nhanh chóng thu thập thông tin từ trưởng ấp, công an
ấp hoặc nhân dân các thông tin về:
- Hoạt động của các đối tượng khai thác cát: Do hoạt động khai thác cát diễn
ra nhiều lần, phía nhân dân cũng đã phản ánh đến UBND xã nên thông tin về các
đối tượng này cơ bản đã rõ. Tuy nhiên, cũng có thể nắm lại số lượng các sà lan, vị
trí đang khai thác, đối tượng khai thác… Thực hiện rà soát lại tại khu vực các
phương tiện đang khai thác có cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào khai thác hay
không để chọn phương án giải quyết.
- Hoạt động của các hộ dân: địa điểm các hộ dân chuẩn bị tụ tập; người tổ
chức, đứng đầu nhóm; phương thức các hộ dân dự định chống trả các sà lan (bắt
giữ, đánh, đuổi các đối tượng khai thác cát hay phá hủy phương tiện khai thác,…);
trong 40 hộ dân thì hộ nào bị thiệt hại, ảnh hưởng chính, hộ nào bị xúi giục, kích
động,…
* Lựa chọn phương thức
- Đối với các đối tượng khai thác cát
+ Nếu khu vực khai thác có giấy phép: Trường hợp này, không cần lực
lượng nhiều nhưng cái khó là phải bắt quả tang các đối tượng này vi phạm. Các lỗi
vi phạm trong trường hợp này thường là khai thác ngoài khu vực mỏ đã cấp phép,
khai thác vượt số lượng phương tiện so với số lượng phương tiện cho phép, thời
gian khai thác không đúng với thời gian quy định trong giấy phép,… Người giải
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quyết phải chỉ rõ và chứng minh được hoạt động khai thác cát đó là vi phạm pháp
luật, bột đối tượng vi phạm kí vào biên bản để làm cơ sở xử lý tiếp theo. Do vậy,
yêu cầu đặc ra là người giải quyết phải nắm vững các quy định của pháp luật về
khoáng sản, về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản và các quy định pháp
luật khác có liên quan.… Trường hợp cần thiết có thể yêu cầu cơ quan chuyên môn
(phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) hỗ trợ.
+ Nếu khu vực khai thác không có cấp phép: thì đây là hoạt động khai
thác cát trái phép. Trường hợp này cần lực lượng nhiều, đề phòng nhóm khai thác
cát có hung khí, có sự phòng bị, mục đích là phát hiện quả tang, xử lý nghiêm
minh, thích đáng để răn đe.
- Đối với các hộ dân tụ tập chuẩn bị tấn công sà lan
Ở đây chỉ đưa ra quan điểm giải quyết, còn cách thức thực hiện cần tham
vấn, phối hợp với công an, quân đội về các biện pháp nghiệp vụ về phòng ngừa,
ngăn chặn tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự xã hội. Vì các hộ dân là người
bị thiệt hại, đang bức xúc nên chọn phương án tuyên truyền, thuyết phục, vận động
nhân dân bình tĩnh, không quá khích, chờ kết quả giải quyết của chính quyền.
* Tổ chức lực lượng
- Lực lượng phòng ngừa, ngăn chặn các hộ dân tấn công sà lan: Chủ tịch
UBND xã, đại diện các đoàn thể phải có mặt để thể hiện sự quan tâm của chính
quyền đối với nhân dân. Riêng lực lượng công an, quân sự địa phương có thể bố trí
để ngăn chặn các hộ dân để phòng ngừa nếu các hộ dân quá kích động.
- Lực lượng kiểm tra, xử lý sà lan: Đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản
của xã.
* Hướng giải quyết
Một, đối với hoạt động khai thác cát
a. Trường hợp khai thác có giấy phép
- Công tác chuẩn bị: Bản đồ mỏ kèm theo giấy phép, máy định vị, phương
tiện kiểm tra (ghe), công cụ hỗ trợ (nếu cần),…
+ Tại khu vực mỏ, bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải thả phao tại các điểm
tọa độ để xác định ranh giới khu vực mỏ. Khi kiểm tra, nếu phương tiện khai thác
ngoài khu vực thả phao là vi phạm. Nếu khu vực mỏ không có thả phao thì phải
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dùng máy định vị để xác định tọa độ phương tiện đang khai thác, sau đó đối chiếu
với tọa độ cấp phép để xác định khai thác trong mỏ hay ngoài mỏ.
+ Số lượng phương tiện tối đa được khai thác tại mỏ có ghi trên Giấy phép;
thời gian khai thác được quy định trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Nếu kiểm tra phát hiện các đối tượng trên thực hiện không đúng nội dung
giấy phép đã cấp hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng
sản thì kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, sau đó báo cáo kết quả cơ quan cấp trên
biết; trường hợp vi phạm theo quy định phải thu hồi thì kiến nghị cơ quan cấp phép
thu hồi theo quy định. Đồng thời đơn vị được cấp phép phải có trách nhiệm bồi
thường thiệt hại nếu các hộ dân yêu cầu.
- Nếu kiểm tra phát hiện các đối tượng không vi phạm nhưng hoạt động khai
thác có tác động, ảnh hưởng đến tài sản, sức khoẻ nhân dân thì kịp thời báo cáo cơ
quan cấp phép để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
b. Trường hợp khai thác không phép
- Các điểm cần lưu ý trong kiểm tra
+ Công tác tổ chức và triển khai kiểm tra phải nhanh chóng, an toàn, bảo
mật.
+ Khi cho phương tiện tiếp cận các sà lan nên cho phương tiện cặp vào sau
lái sà lan để đảm bảo an toàn cho lực lượng kiểm tra. Vì phía trước sà lan có cần
cạp cát đang hoạt động, dễ gây nguy hiểm cho lực lượng kiểm tra.
+ Phân công lực lượng công an thực hiện các biện pháp xử lý nếu xảy ra
trường hợp chống người thi hành công vụ (trường hợp này thường xảy ra khi kiểm
tra các sà lan khai thác cát).
+ Chuẩn bị trước phương án điều phương tiện về địa điểm tạm giữ, trình tự,
thủ tục tạm giữ, lực lượng tạm giữ.
- Thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp
luật.
Hai, đối với các hộ dân
Người chủ trì (Chủ tịch xã) phải cam kết thực hiện các yêu cầu của nhân dân
đặt ra (yêu cầu đúng). Nếu các lần yêu cầu của nhân dân trước đó UBND xã có tổ
chức kiểm tra, xử lý nhưng chưa đạt hiệu quả thì cần nêu lên những khó khăn của
địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép để nhân dân thông
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cảm. Còn trường hợp nhân dân phản ánh nhưng địa phương không kiểm tra, xử lý
thì người chủ trì phải nhận trách nhiệm trước nhân dân.
4.Hướng khắc phục
Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các bộ phận liên quan nắm rõ và báo cáo đến
lãnh đạo xã kịp thời về tiến độ thực hiện mức độ xử lý sai phạm.
Chủ tịch UBND xã P chỉ đạo các bộ phận liên quan, đặc biệt là Trưởng ấp,
Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản nơi có 40 hộ dân sinh sống, có ý định đuổi những
người khai thác cát trên sông về phương án giải quyết để bà con nắm và có sự ngăn
ngừa sự tái phạm như các trường hợp trên.
Chính quyền địa phương thành khẩn nhận thiếu sót về việc không giải quyết
kịp thời và thỏa đáng về những yêu cẩu của nhân dân.
6. Tổ chức rút kinh nghiệm
Chính quyền địa phương tổ chức họp, rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân,
cá nhân sai phạm.
Chính quyền địa phương bố trí lực lượng sẵn sàng kiểm tra khi có thông tin
phản ánh của nhân dân.
Với vai trò lãnh đạo, quản lý, chính quyền địa phương cần thấy rõ và thực
hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Nếu tình huống trên xảy ra vụ việc xô
xát sẽ gây nên hậu quả khôn lường.
*****
Tình huống 5
1. Mô tả tình huống
Năm 1956, ông Võ Văn K là cha ông Võ Minh C có mua 21.900 m2 đất của
ông Nguyễn Văn H tại ấp B, xã BĐ và có sổ quyền sử dụng đất. Việc mua bán có
giấy chứng nhận của chính quyền lúc đó.
Ngay trong năm 1956, ông K cho mẹ con bà Nguyễn Thị T ở nhờ do vùng
quê của bà bị chiến tranh nên xin ông K cho tá túc một thời gian. Sau đó bà T dời
đi nơi khác ở. Năm 1976 về ở đậu tiếp, sau đó gia đình bà tự ý lấn đất và lập vườn
trên phần đất của ông K.
Đến năm 1995, con trai bà T là Lê Văn D xây dựng một căn nhà kiên cố.
Ngay lúc đó, ông Võ Minh C yêu cầu gia đình bà T không được xây nhà kiên cố,
vì đây là phần đất cha con ông K chỉ cho gia đình bà T ở tạm. Nhưng con trai bà T
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vẫn tiếp tục xây dựng, bất chấp lời ngăn cản của ông C. Trước tình hình trên, ông
C làm đơn khiếu nại đến UBND xã BĐ nhưng chính quyền xã đã ra quyết định số
03/QĐ-UB cấp luôn 2.553 m2 đất vốn thuộc quyền sử dụng của ông C cho bà T.
Quá bức xúc, ông Võ Minh C làm đơn khiếu nại lên UBND huyện X. Sau
khi thanh tra, ngày 8 tháng 9 năm 1998, UBND huyện X ra quyết định hủy bỏ
quyết định số 03/QĐ-UB của UBND xã BĐ, hủy giấy phép xây dựng nhà của ông
Lê Văn D và công nhận quyền sử dụng 2.553 m2 đất vườn và thổ cư là của ông C.
Vì UBND huyện cho rằng: UBND xã BĐ không đủ thẩm quyền cấp đất cho ông
Lê Văn D, đối với chính quyền xã BĐ không nắm vững luật pháp và không xác
định nguồn gốc đất mà tùy tiện công nhận quyền sử dụng 2.553 m2 đất vườn và thổ
cư là của ông C là không phù hợp.
Trong lúc ông C đang làm thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất, một lần nữa,
vào tháng 10 năm 2000, ông Lê Văn D lại ngang nhiên chiếm thêm một phần đất
của ông C xây lên một căn nhà kiên cố. Ông C lại làm đơn khiếu nại lên UBND xã
BĐ, nhưng một lần nữa không được giải quyết.
Là Chủ tịch UBND xã BD, đồng chí giải quyết tình huống trên như thế nào?
2.Phân tích tình hình
Vào năm 1956, thời điểm đất nước còn chiến tranh, có thể gia đình bà
Nguyễn Thị T tản cư ra khỏi vùng chiến tranh, đến phần đất của ông Võ Văn K,
được ông K đồng ý cho cất nhà ở tạm, việc làm của ông K thể hiện sự cưu mang,
đùm bọc trong thời điểm đất nước còn chiến tranh, loạn lạc nhưng sau một thời
gian gia đình bà T dời đi nơi khác ở.
Năm 1976, hòa bình lập lại, gia đình bà T về phần đất ông K cất nhà ở đậu
tiếp, lúc này ông K vẫn không có ý kiến, gia đình bà T tự ý lấn thêm đất và lập
vườn. Điều này làm gia đình ông K không hài lòng nhưng vì nguồn sống của gia
đình bà T, vì thế ông K không nói gì.
Năm 1995, con trai bà T là Lê Văn D xây dựng một căn nhà kiên cố, ông Võ
Minh C (con ông K) phát hiện, không đồng ý nên làm đơn khiếu nại đến UBND xã
BĐ. UBND xã BĐ không tổ chức hòa giải tìm hiểu rõ sự việc mà lại ra quyết định
cấp luôn diện tích 2.553 m2 đất vốn thuộc quyền sử dụng của ông C cho bà T, xảy
ra sự bất bình với gia đình ông C. Mấu chốt vấn đề tạo ra mâu thuẫn gay gắt cho
gia đình ông C là ở đây. Do bức xúc, ông C khiếu nại lên UBND huyện X, UBND
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huyện X ra quyết định hủy bỏ quyết định nói trên của UBND xã BĐ, hủy giấy
phép xây dựng nhà của ông Lê Văn D và công nhận quyền sử dụng diện tích 2.553
m2 đất vườn và thổ cư cho ông C.
Điều này cho thấy, với gia đình của bà T không hiểu luật pháp, coi thường
tình nghĩa, đạo đức, không biết tri ân người đã cưu mang minh trong lúc khó khăn.
Với gia đình ông C biết khiếu nại đến chính quyền địa phương xin giải quyết,
nhưng UBND xã BĐ đã làm sai vì công nhận quyền sử dụng diện tích 2.553 m2 đất
vườn và thổ cư cho ông D là không đúng thẩm quyền.
Gia đình bà T lần nữa lại sai phạm, đó là ông D lại tiếp tục lần chiếm phần
đất của ông C để xây nhà kiên cố. Cho thấy con của bà T rất ngoan cố và có hành
vi chiếm dụng đất của ông C.
Qua tình huống cho thấy, gia đình bà T đã ở trên phần đất này nhiều năm, đã
có công tôn tạo, đầu tư vào phần đất này, bây giờ UBND xã BĐ lại công nhận hết
toàn bộ 2.553 m2 đất vườn và thổ cư này cho gia đình ông C là chưa hợp tình, hợp
lý, tiếp tục đẩy mâu thuẫn hai bên lên cao. Đến khi ông C làm thủ tục xin cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó ông Lê Văn D ngang nhiên chiếm thêm một
phần đất của ông C và xây lên một căn nhà kiên cố nhằm mục đích giữ đất, bất
chấp quyết định của cơ quan Nhà nước. Mâu thuẫn lại gia tăng giữa ông C và ông
D. Ông C lại làm đơn khiếu nại lên UBND xã BĐ, nhưng một lần nữa UBND xã
BĐ thiếu trách nhiệm, không tổ chức hòa giải hoặc ngăn chặn, bào cáo lên huyện
để giải quyết kịp thời dẫn đến vụ việc tranh chấp ngày càng gay gắt, phức tạp, khó
giải quyết và đặt một dấu hỏi lớn về lòng tin cho người dân trong xã về khả năng
lãnh đạo của chính quyền địa phương nơi đây.
* Cơ sở pháp lý
Luật Đất đai năm 1993 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993.
*Nguyên nhân và hậu quả
+ Nguyên nhân
Tranh chấp giữa gia đình ông K với gia đình bà T là dạng tranh chấp đất đã
cho ở nhờ qua nhiều năm nhưng không làm hợp đồng. Do gia đình ông K tin tưởng
nói miệng, không ràng buộc thời hạn để gia đình bà T di dời nhà trả đất. Trải qua
thời gian ở đậu khá dài nên gia đình bà T nảy lòng tham, không coi trọng ơn nghĩa
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lúc được cưu mang, giúp đỡ, tự ý xây dựng nhà kiên cố làm thay đổi hiện trạng đất
và cố ý chiếm đoạt.
Chính quyền địa phương xử lý chưa thỏa đáng, mâu thuẫn giữa gia đình anh
Võ Minh C và ông D càng lúc càng dâng cao đến đỉnh điểm. Mấu chốt vấn đề trở
nên phức tạp là vào năm 1995, UBND xã BĐ thiếu trách nhiệm, không xác minh
rõ nguồn gốc đất để hòa giải, giải quyết thấu tình đạt lý mà ra quyết định cấp luôn
diện tích 2.553 m2 đất vốn thuộc quyền sử dụng của gia đình ông K cho gia đình bà
T làm cho việc tranh chấp phức tạp, khó giải quyết và ảnh hưởng rất lớn đến đạo
lý, lòng tin khi mà gia đình bà T bội tính lại thắng thế.
Khi được UBND tỉnh X giải quyết ngược lại thì bà T và các con càng muốn
tranh chấp gay gắt, muốn chiếm luôn phần đất của gia đình ông K đã cho ở tạm
trước đây. Một lần nữa UBND xã BĐ thiếu trách nhiệm không làm hết chức trách
của mình, để vụ việc tranh chấp ngày càng phát sinh mâu thuẫn phức tạp, không
lập biên bản đình chỉ việc xây dựng nhà trên phần đất còn đang tranh chấp, lấn
chiếm… dẫn đến việc khiếu kiện vượt cấp lên cơ quan nhà nước cấp trên, gây mất
trật tự công cộng, ổn định xã hội là điều tất yếu có thể xảy ra.
UBND xã BD thiếu trách nhiệm, không thể hiện được vai trò trong thực thi
quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Không thu thập thông tin tìm rõ nguồn gốc của
thửa đất nơi gia đình bà T ở; còn chủ quan trong quá trình giải quyết.
+ Hậu quả
Nếu tình huống trên không kịp thời giải quyết, cứ để tình trạng trên âm ỉ kéo
dài, dẫn đến kiện cáo, va chạm, mâu thuẫn…tình làng nghĩa xóm dần mai một, chỉ
còn là sự thù hận; trật tự trị an xã hội không bảo đảm….lòng tin của nhân dân đối
với bộ máy nhà nước suy giảm dần. (với hiện tượng ông Võ Minh C đã kiện lên
tỉnh yêu cầu giải quyết, và tỉnh đã xử lý với kết quả khác hoàn toàn so với kết quả
tại địa phương, từ đó cho thấy sự phân định đúng – sai không rõ ràng). Vì vậy tình
huống trên phải giải quyết dứt điểm, mang lại tình làng nghĩa xóm tốt đẹp trong
nhân dân.
3. Giải quyết tình huống
Đây là vụ việc tranh chấp đất đai có tính chất phức tạp do các yếu tố lịch sử
trong quan hệ cho ở đậu trên đất giữa gia đình ông K và gia đình bà T, và cả thực
trạng quản lý đất đai trong nhiều năm trước đây. Xét về tính chất phức tạp của vụ
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việc, thông qua hòa giải ở cơ sở sẽ khó đạt được kết quả, để tạo lòng tin trong nhân
dân, UBND xã BĐ cần có trách nhiệm kịp thời vào cuộc để giải quyết vụ việc. Do
đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp xã, để giải quyết vụ
việc này, vai trò Chủ tịch UBND xã BD cần đánh giá đúng tính chất vụ việc, trên
cơ sở đó thực hiện các biện pháp phù hợp với thẩm quyền của mình, cụ thể là:
Về tính chất vụ việc và cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối
với đất cho ở đậu trong tình huống này: Theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật
Đất đai năm 2003, thì đất tranh chấp có một trong các loại giấy tờ quy định tại các
khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và tranh chấp về tài sản gắn liền
với đất thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. Trong tình huống
này cho thấy, vào tháng 10/2000, ông D con bà T ngang nhiên chiếm một phần đất
của ông K để cất nhà kiên cố, phần đất chiếm cất nhà nầy nằm chung trong diện
tích 21.900 m2 đất do ông Võ Văn K (cha ông C) mua năm 1956.
Vi tính chất vụ việc như trên, vai trò Chủ tịch UBND xã BĐ cần giải thích
rõ cho ông C hiểu là cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân huyện,
và UBND xã BĐ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình chỉ có trách
nhiệm thực hiện việc hòa giải giữa các bên tranh chấp theo quy định tại khoản 2
Điều 135 Luật Đất đai năm 2003. Không có thẩm quyền ra quyết định cấp đất cho
ông D như tình huống đã nêu.
Trách nhiệm của UBND xã BĐ trong hòa giải tranh chấp quyền sử dụng
đất giữa ông C và ông D và những người có liên quan
Trước khi hoà giải tranh chấp, UBND xã BĐ cần lập biên bản đình chỉ việc
xây dựng nhà trên phần đất còn đang tranh chấp; xác minh lại quá trình quản lý sử
dụng phần đất này từ khi cho ở nhờ, ở đậu đến khi phát sinh tranh chấp.
UBND xã BĐ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN và các
tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hòa giải tranh chấp đất
đai. Thông thường, việc hòa giải do Chủ tịch UBND xã BĐ hoặc một Phó Chủ tịch
UBND xã chủ trì, có sự tham gia của cán bộ địa chính xã BĐ, đại diện Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, sự tham gia của đại diện Hội Phụ nữ xã, đại diện Hội Cựu chiến
binh, đại diện Đoàn Thanh niên của xã BĐ. Thời hạn hòa giải là 30 ngày làm việc,
kể từ ngày UBND xã BĐ nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp của ông Võ
Minh C.
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Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản có chữ ký
của các bên tranh chấp và xác nhận của UBND xã BĐ. Trường hợp kết quả hòa
giải khác với hiện trạng sử dụng đất thì UBND xã BĐ chuyển kết quả hòa giải đến
UBND huyện để giải quyết theo quy định về quản lý đất đai.
4.Hướng khắc phục
Sau khi hòa giải UBND xã BĐ phải hướng dẫn ông C và ông D và những
người có liên quan ký vào biên bản. Sau đó UBND xã BĐ xác nhận hòa giải thành
hoặc hòa giải không thành để gửi cho ông C và ông D mỗi người một bản, lưu tại
UBND xã BĐ một bản.
Tại UBND xã BĐ nếu hòa giải thành, thì cần tiếp tục quan tâm động viên,
giúp đỡ, tạo điều kiện và thuyết phục ông C, ông D và những người có liên quan tự
nguyện thực hiện thỏa thuận. Nếu hòa giải thành mà có thay đổi về hiện trạng về
ranh giới, chủ sử dụng đất thì UBND xã BĐ phải gửi ngay biên bản đến Phòng Tài
nguyên và Môi trường trình UBND huyện quyết định công nhận việc thay đổi.
Hòa giải không thành thì giải thích, hướng dẫn ông C, ông D và những
người có liên quan xử sự phù hợp với pháp luật, đồng thời hướng dẫn các bên
tranh chấp làm thủ tục cần thiết đề nghị Tòa án nhân dân huyện giải quyết.
5.Tổ chức rút kinh nghiệm
Dù việc hòa giải giữa ông C, ông D và những người có liên quan có kết quả
như thế nào thì UBND xã BĐ cần phải ghi chép đầy đủ nội dung tranh chấp và nội
dung hòa giải vào sổ theo dõi về hòa giải tranh chấp đất đai, để phục vụ cho việc
thống kê báo cáo và tổ chức họp trao đổi kinh nghiệm, đồng thời rút ra những bài
học kinh nghiệm về thành công hay thất bại hoặc đề đạt xin ý kiến cấp trên. Để hòa
giải vụ việc này cho các lần tiếp theo đạt kết quả hoặc giải quyết tiếp theo của Tòa
án nhân dân huyện trong việc cung cấp chứng cứ, phản ánh tình hình diễn biến của
vụ việc được kịp thời.
- Nếu ông C, ông D và những người có liên quan tự nguyện thực hiện thỏa
thuận, tự nguyện thực hiện cam kết thì cần biểu dương việc làm của họ trong các
cuộc họp của cộng đồng, nhằm tránh tình trạng hòa giải thành nhưng khi thực hiện
nội dung đã hòa giải thì ông C hoặc ông D và những người có liên quan thay đổi ý
kiến, sẽ không thực hiện được nội dung biên bản hòa giải, ảnh hưởng đến hoạt
động quản lý nhà nước tại xã BĐ nói chung.
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- Hòa giải không thành thì UBND xã BĐ cần giải thích thêm cho ông C,
ông D và những người có liên quan hiểu và cần nhấn mạnh rằng, việc hòa giải
tranh chấp đất đai do UBND xã BĐ thực hiện không phải là việc giải quyết tranh
chấp đất đai của các cơ quan có thẩm quyền. Ở đây, UBND xã BĐ không phải là
một cấp giải quyết tranh chấp đất đai mà chỉ đóng vai trò là người trung gian hòa
giải, giúp đỡ, hướng dẫn ông C và ông D và những người liên quan đạt được thỏa
thuận, xử lý giải quyết ổn thỏa tranh chấp. Thẩm quyền giải quyết vụ việc này theo
quy định pháp luật chỉ thuộc về Tòa án nhân dân các cấp giải quyết.
- Với lãnh đạo địa phương cần rút kinh nghiệm trong quá trình xử lý, giải
quyết liên quan đến tranh chấp đất đai…phải hợp tình, hợp lý, công bằng. Tránh
chủ quan, nóng vội sẽ gây mất lòng tin, hoang mang trong nhân dân.
- Chính quyền địa phương cần nắm vững, nắm chắc các văn bản pháp lý,
thẩm quyền xử lý những vụ việc tranh chấp để tránh việc xử lý tình huống không
đúng như UBND xã BĐ.
****
Tình huống 6
1. Mô tả tình huống
Tại xã D, xã đã được công nhận xã văn hóa từ năm 2007, nhằm nâng cao
chất lượng xã văn hóa và thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, cụ thể là tiêu chí
2 về vấn đề giao thông nông thôn.
Đầu năm 2012, Đảng ủy xã ra nghị quyết xây dựng giao thông nông thôn,
đó là 02 công trình đường nhựa. Khi thực hiện, công trình đường nhựa số 01 thực
hiện trước do nằm trong khu vực thị trấn B với chiều dài 1km gồm đường và cầu
với tổng trị giá 2 tỉ 900 triệu đồng, toàn bộ kinh phí công trình sẽ được tài trợ từ
một công ty S tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công trình này sau khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế, văn hóaxã hội ở địa phương cũng như giúp cho người dân nơi đây thuận tiện trong chuyên
chở hàng hóa và đi lại. Từ yêu cầu trên, Đảng ủy xã ra quyết định thành lập Ban
vận động giải phóng mặt bằng gồm: UBND xã, Mặt trận TQ xã, các đoàn thể cùng
các ban, ngành chức năng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Ban giải phóng mặt
bằng tổ chức lấy ý kiến nhân dân nơi đây và có đa số ý kiến đồng tình. Khi thực
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hiện giải phóng mặt bằng đã có sự phản ứng của một số hộ dân, một số đối tượng
theo tôn giáo, do:
Công trình khi thực hiện phải di dời một tượng Đức Mẹ, trên tuyến lộ này
đa số là bà con tín đồ công giáo; một hộ nghèo phải giải tỏa trắng; một hộ đòi đền
bù; một hộ có cây ăn quả nằm trong công trình; (đây là tuyến lộ duy nhất không thể
chuyển sang vị trí khác).
Do có nhiều đối tượng khác nhau, ban vận động cố gắng thu thập thông tin,
tuyên truyền, thuyết phục nhưng không hiệu quả. Nhất là việc di dời tượng Đức Mẹ
gặp sự kháng cự của tín đồ công giáo nơi đây. Một số người dân yêu cầu xem xét
cho thỏa đáng để làm tuyến đường tránh tượng Đức Mẹ và yêu cầu chính quyền
nên tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.
Là Chủ tịch UBND xã D, đồng chí xử lý tình huống trên như thế nào?
2.Phân tích tình hình
Công trình này sau khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã
hội ở địa phương cũng như giúp người dân nơi đây thuận tiện trong chuyên chở
hàng hóa và đi lại. Khi bàn bạc, lấy Khi thực hiện giải phóng mặt bằng đã có sự
phản ứng của một số hộ dân, trong đó có một số đối tượng theo tôn giáo.
Do có nhiều đối tượng khác nhau, mặt dù Ban vận động cố gắng thu thập
thông tin, tuyên truyền, thuyết phục nhưng không hiệu quả. Nhất là việc di dời
tượng Đức Mẹ gặp sự kháng cự của tín đồ công giáo nơi đây. Đây là vấn dề nhạy
cảm. liên quan đến quần chúng tín đồ theo tôn giáo. Do vậy khi xử lý phải thật thận
trọng, tránh va chạm. Một điều khó khăn khi thi công, đây là tuyến lộ duy nhất
không thể chuyển sang vị trí khác.
* Cơ sở pháp lý
a. Cơ sở pháp lý về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành
Luật đất đai;
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ
quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục
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bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về
đất đai;
- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ
quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư;
- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình
tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
- Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới
áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
b. Cơ sở pháp lý về việc khiếu nại, khiếu kiện
- Luật Khiếu nại năm 2011;
- Luật Tố cáo năm 2011;
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại;
- Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo;
c. Cơ sở pháp lý liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2004;
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp
lệnh tín ngưỡng, Tôn giáo.
* Nguyên nhân và hậu quả
+ Nguyên nhân
- Người dân chưa nhận thức được ý nghĩa và quyền lợi của cộng đồng khi
công trình thực hiện.
- Một bộ phận nhỏ còn mang tư tưởng cá nhân, hẹp hòi ích kỷ và tính toán
trong đóng góp.
- Việc xem xét các khiếu nại, quyền lợi bị thiệt thòi của người dân chưa
được các cấp chính quyền xem xét kỷ lưỡng và giải quyết thỏa đáng.
+ Hậu quả
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Việc thu hồi đất để thực hiện dự án nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã
hội. Mục tiêu hướng đến xây dựng xã nông thôn mới. Mang lại nhu cầu sinh hoạt
và đời sống ngày càng cao cho người dân trong xã.
Việc khiếu nại của người dân trong vùng phức tạp do đa số người dân theo
đạo Công giáo. Tôn giáo là vấn đề rất nhạy cảm, do đó giải quyết các khiếu nại về
việc bồi thường thực hiện công trình phải hết sức cẩn trọng, có tình, có lý, phải tốt
đạo, đẹp đời. Cương quyết với những trường hợp lợi dụng tôn giáo trong việc
không chấp hành chủ trương pháp luật của Nhà nước.
Nếu việc khiếu nại của các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện
công trình không được giải quyết kịp thời sẽ gây bất bình, mất lòng tin trong nhân
dân. Dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người tác động xấu đến xã hội.
3. Giải quyết tình huống
Thứ nhất, xác định mục tiêu xử lý tình huống
Lãnh đạo địa phương cần nhanh chóng giải quyết, đúng luật, hợp tình, hợp
lý. Thuyết phục người dân chấp hành chủ trương của Nhà nước. Không để xung đột
giữa chính quyền với nhân dân, chính quyền với cộng đồng Công giáo. Đảm bảo
công trình được thực hiện thành công.
Thứ hai, cách xử lý tình huống, cần làm rõ một số thông tin:
*Phân tích tình huống
Nghiên cứu, phân loại các đối tượng phản ánh giải tỏa mặt bằng gồm:
- 01 hộ nghèo phải giải tỏa trắng;
- 01 hộ đòi đền bù;
- 01 hộ có cây ăn quả nằm trong công trình;
- 01 số đối tượng là tín đồ công giáo phản ứng khi thực hiện công trình phải
di dời tượng Đức Mẹ.
* Thành lập Tổ xử lý tại xã (nếu cần thiết) và lên Kế hoạch xử lý (gửi về
UBND huyện để báo cáo).
Trong đó xác định nội dung di dời tượng Đức Mẹ sang vị trí khác là nội
dung cơ bản giải quyết việc khiếu nại của người dân.
Thứ ba, giải quyết tình huống
a. Trong trường hợp có lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- Tiến hành xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
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- Tất cả các trường hợp nêu trên phải được bồi thường, hỗ trợ theo đúng
quy định pháp luật.
b. Trường hợp vận động nhân dân đóng góp, không lập phương án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư
Trong trường hợp công trình không lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư khi thu hồi đất mà vận động nhân dân đóng góp. Trong đó đa số dân đồng
tình chỉ có thiểu số 4 trường hợp nêu trên thì giải quyết từng trường hợp cụ thể
- Đối với hộ nghèo phải giải tỏa trắng: phải giải quyết các chính sách an
sinh xã hội, xã phải giao đất ở mới (và đất nông nghiệp, tùy theo diện tích, loại đất
bị thu hồi) từ quỹ đất công ích của xã để hộ dân này ổn định đời sống.
- Đối với hộ đòi đền bù: xem xét thiệt hại cụ thể vận động. Trong trường
hợp giá trị không lớn so với các hộ đồng tình thì tiếp tục vận động. Trường hợp giá
trị cao thì kiến nghị huyện có chính sách bồi thường riêng cho hộ này.
- Đối với hộ có cây ăn quả nằm trong công trình: xem xét lại số lượng
cây ăn quả, xác định giá trị thiệt hại của hộ dân này. Trong trường hợp giá trị
không lớn so với các hộ đồng tình thì tiếp tục vận động. Trường hợp giá trị cao thì
đề nghị về huyện có chính sách hỗ trợ khác riêng cho trường hợp này.
- Đối với tượng Đức Mẹ phải di dời: Đây là vấn đề khó. Thường các công
trình khi gặp các công trình Tôn giáo nếu di dời được thì hạn chế tối đa việc di dời
các công trình Tôn giáo. Trong tình huống này do tuyến đường thi công là duy
nhất, nên việc di dời tượng Đức Mẹ là bắt buộc. Chính quyền nên tổ chức và đề
nghị thành lập Ban vận động với các thành phần chủ yếu như sau:
+ Ủy ban nhân dân xã;
+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã;
+ Ủy ban nhân dân huyện;
+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;
+ Ban Tôn giáo tỉnh;
+ Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh;
Tiến hành làm việc với Cha Sở tại địa phương, vận động thuyết phục để các
chức sắc và giáo dân hiểu được ý nghĩa và hiệu quả của công trình. Việc thực hiện
công trình và việc đóng góp của cộng đồng Công giáo địa phương là mục tiêu
chung của toàn xã hội.
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Mặt khác phải xem xét việc di dời và bố trí lại tượng Đức Mẹ, tìm ra vị trí
(từ quỹ đất tại địa phương, từ vận động, từ trưng mua. . .) để làm sao bố trí xây
dựng lại được tượng Đức Mẹ mới khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu đời sống Tôn
giáo của người dân.
Thứ tư, lập kế hoạch xử lý tình huống, nên thực hiện theo các bước
Bước 1: Nắm thông tin (thu thập những nội dung liên quan tình huống).
Bước 2: Kiến nghị thành lập Hội đồng giải quyết.
Bước 3: Tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ.
Bước 4: Tổ chức đối thoại với người dân và tổ chức Tôn giáo tại địa
phương khiếu nại.
Bước 5: Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện về các vấn đề cần giải quyết.
Bước 6: Báo cáo kết quả, khắc phục hậu quả, tổng kết rút kinh nghiệm.
Thứ năm, đánh giá quá trình giải quyết tình huống:
Một, kết quả đạt được sau khi giải quyết tình huống
Qua việc xử lý tình huống nêu trên đã kịp thời giải quyết kịp thời các phát
sinh trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác trong xã hội,
đặc biệt có yếu tố Tôn giáo. Để lại dư luận tốt trong nhân dân và không để lại hậu
quả nặng nề cho địa phương trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng.
Qua vụ việc xác định công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp
luật của Đảng và Nhà nước đối với việc xây dựng nông thôn mới là nội dung cơ
bản, quyết định đến thành công của Đề án.
Hai, nguyên nhân thành công trong giải quyết tình huống
Nguyên nhân chính dẫn đến thành công là:
- Đánh giá, nhận định và phân tích đúng các tình huống;
- Trong thực hiện luôn dựa vào dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm và nguyện
vọng của nhân dân. Đặt mình vào vị trí của người bị thu hồi đất trong giải quyết;
- Có sự đồng thuận và ủng hội cao của đa số bà con có đất bị thu hồi.
- Những khiếu nại, tố cáo này đòi hỏi phải được giải quyết kịp thời, chính
xác, khách quan trên cơ sở quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền giải
quyết ngay từ đầu và từ gốc rễ của vấn đề này chính là Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn người
khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở phải được quan tâm thực hiện đúng
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mức tránh trường hợp những vụ việc đơn giản vẫn phát sinh đơn thư khiếu nại, tố
cáo vượt cấp.
- Phải có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước để giải quyết khiếu nại, tố
cáo. Tránh trường hợp giải quyết chưa chưa tốt, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm,
chuyển đơn lòng vòng, trả lời thiếu thống nhất.
- Đối với từng vụ việc phải có phương án giải quyết cụ thể, khoa học, mềm
mại và hiệu quả, mang tính thuyết phục cao.
- Việc xử lý khiếu nại, khiếu tố liên quan đến tôn giáo dựa vào các văn bản
quy định của pháp luật để giải quyết ngay từ cơ sở và đúng thẩm quyền pháp lý của
từng cấp quản lý. Xử lý các điểm nóng tôn giáo phải có tình, có lý đúng pháp luật.
Quá trình xử lý cần vận động tranh thủ tiếng nói của các chức sắc tôn giáo địa
phương cũng như Giáo hội.
4.Hướng khắc phục
Sau khi có kết quả xử lý, chính quyền địa phương cần rà soát, nắm thông tin
về tiến độ thực hiện.
Cần có thông tin chính thức, công khai đến nhân dân trong xã, đặc biệt là nơi
đã xảy ra việc di dời tượng Đức Mẹ cho nhân dân cùng nắm.
Lãnh đạo báo cáo hướng giải quyết, tiến độ thực hiện cho lãnh đạo cấp trên.
5.Tổ chức rút kinh nghiệm
Thời gian qua, các địa phương triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới
nên có nhiều ý kiến khác nhau trong nhận thức của người dân về mức đóng góp xây
dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực trạng
trên, các ngành, các cấp cùng các chức sắc tôn giáo đã tuyên truyền, vận động tín
đồ và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước về dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới… và đã kịp thời hòa giải
những xích mích trong các hộ dân, đảm bảo sự hòa thuận trong giáo xứ, giáo họ,
trong cộng đồng tín đồ các chùa nơi sinh sống và phụ trách. Nhiều chức sắc tôn
giáo đã tích cực vận động thuyết phục nhân dân dồn điền đổi thửa, xây dựng nông
thôn mới; vận động, quyên góp ủng hộ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa…
tặng các hộ nghèo ở địa phương.
Xác định các chức sắc tôn giáo là những người có uy tín, ảnh hưởng sâu sắc
đến cộng đồng dân cư để làm tốt công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo ở
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cơ sở thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương. Đây là một trong những kinh
nghiệm cơ bản trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp có yếu tố Tôn giáo.
*****

5. Tình huống và phương án xử lý tình huống về đánh giá và
sử dụng cán bộ trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã
Tình huống 1
1. Mô tả tình huống
Chiều ngày 25 tháng 7 năm 2011, đoàn giám sát của xã T đến ấp 1 của xã xem
xét tiến độ thi công của các căn nhà thuộc diện 167, đến hộ chị Nguyễn Thị A được
biết gia đình chị đang cần vay vốn theo diện hộ nghèo với số tiền 2 triệu đồng để
chuẩn bị cho con vào năm học mới. Chị A nhờ 1 cán bộ ấp là chị Trần Thị N, tổ
trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn và làm thủ tục vay vốn dùm. Chị N đồng
ý nhưng với điều kiện là chị A phải bồi dưỡng cho chị N 100.000đ.
Nắm được thông tin trên sáng ngày 26 tháng 7 năm 2011, đồng chí Bí thư
Đảng uỷ xã yêu cầu Ban Thường vụ đảng uỷ họp bất thường. Sau khi phân tích kỹ
nội dung thông tin trên và thống nhất ý kiến cử đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ xã
phối hợp với thanh tra nhân dân và 1 đồng chí đảng uỷ viên phụ trách ấp 1 rà soát
danh sách hộ nghèo có vay vốn, tiếp cận từng hộ gia đình và thu thập thêm thông
tin có liên quan.
Ngày 1 tháng 8 năm 2011 sau khi xem báo cáo của các đồng chí được phân
công, kết quả thông tin trên là có thật, thực tế là đồng chí Trần Thị N đã hướng dẫn
và làm hồ sơ cho 15 hộ trong ấp vay vốn và có nhận thù lao, mỗi hộ chị đều yêu
cầu chi bồi dưỡng cho mình là 100.000đ. Như vậy, chị đã nhận tất cả là 1.500.000đ
tiền ép các hội dân phải chi bồi dưỡng.
(Lưu ý: Chị Trần Thị N làm trong Tổ ủy thác, chị có trách nhiệm làm thủ tục,
hồ sơ, được ngân hàng chính sách quyết định chị là thành viên, trong đó chị đóng
vai trò là tổ trưởng, được hưởng hoa hồng theo nguyên tắc thì có lập tổ vay vốn,
không vay lẻ, tuy nhiên chị Trần Thị N lợi dụng nhiệm vụ của mình nên chị đã có
hành vi vòi vĩnh như tình huống đã nêu).
Là Bí thư Đảng ủy xã T, đồng chí chỉ đạo giải quyết như thế nào?
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2. Phân tích tình hình
Sự việc được phát hiện chiều ngày trước, sáng hôm sau đồng chí Bí thư
Đảng ủy cho họp Ban Thường vụ bất thường chỉ đạo xác minh làm rõ vấn đề kịp
thời. Tuy nhiên, chỉ nên hội ý trong Thường trực ĐU không cần phải họp BTV.
Bí thư ĐU cử thành phần đi xác minh sự việc như vậy là phù hợp. Tuy nhiên,
cần có thêm đồng chí Bí thư chi bộ hoặc Trưởng ấp 1.
Đối với địa phương khi phân công, bố trí việc cán bộ, nhân viên lãnh đạo
thiếu sự rà soát, hiểu rõ cán bộ, nhân viên của mình, từ đó phân công không đúng
người, đúng việc. Điều này chứng tỏ tầm nhìn, kỹ năng của người lãnh đạo còn
thiếu kinh nghiệm, thiếu sâu sát trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.
Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay nên thấy rõ đánh giá cán bộ là
khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử
dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ
phát huy được khả năng của từng cán bộ và đội ngũ cán bộ. Ngược lại, đánh giá
không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai, gây ảnh hưởng
không tốt cho cơ quan, đơn vị. Tình huống trên là minh chứng cho việc đánh giá
chưa đúng cán bộ, đã dẫn đến sự sai phạm.
* Cơ sở pháp lý
- Rà soát các văn bản hướng dẫn của ngân hàng cho người nghèo vay, không
có quy định nào về cán bộ hướng dẫn làm hồ sơ cho vay vốn cho người nghèo thì
được người vay vốn phải bồi dưỡng tiền hoặc hưởng hoa hồng.
+ Nghị định số 78/2002/NĐ- CP, ngày 04 tháng 10 năm 2002 về tín dụng đối
với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
+ Hướng dẫn số 316/NHCS-KH 02 tháng 5 năm 2003 về Hướng dẫn nghiệp
vụ cho vay hộ nghèo.
+ Văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22 tháng 4 năm 2007 về việc sửa đổi
một số điểm của văn bản số 316/NHCS-KH về Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối
với hộ nghèo.
- Hành động gợi ý rồi tự thỏa thuận và nhận tiền bồi dưỡng của chị Trần Thị
N là trái với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong khi MTTQ Việt Nam có
cuộc vận động ngày vì người nghèo được hệ thống chính trị và toàn xã hội quan
tâm và tích cực hưởng ứng, việc làm trên của chị N là trái với đạo lý.
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* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
+ Do thiếu hiểu biết của chị Nguyễn Thị A về chủ trương, quy định cho hộ
nghèo vay vốn.
+ Chị Trần Thị N lợi dụng sự thiếu hiểu biết và sự mong muốn được vay vốn
của bà con nên đã đòi 15 chị em bồi dưỡng tiền.
+ Bà con khi vay vốn chưa được thông tin thấu đáo.
+ Đối với lãnh đạo địa phương, khâu quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ cấp
dưới chưa chặt chẽ (có 15 chị bị chị Trần Thị N yêu cầu bồi dưỡng khi vay vốn).
- Hậu quả
+ Với vai trò là người cán bộ của dân nhưng chị Trần Thị N đã làm mất lòng
tin của dân đối với cá nhân chị Trần Thị N, cả bộ máy của Nhà nước. Để lại hậu
quả rất lớn, rất nguy hại.
+ Tình huống trên nếu không xử lý kịp thời sẽ kéo theo hàng loạt những hệ
lụy khác đối với người nghèo vay vốn, với chị Trần Thị N là một trường hợp.
+ Gây nên sự bất công khi thực hiện chính sách của Nhà nước với nhân dân.
3. Giải quyết tình huống
* Trường hợp chị Trần Thị N là đảng viên
- Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo Chi bộ ấp trực tiếp làm việc với chị Trần Thị N.
phải phân tích cho chị thấy được sai phạm, bởi chị lo thủ tục cho dân vay là trách
nhiệm và nghĩa vụ của người cán bộ đối với người dân nghèo, chị không phải là
người chuyên làm nghề môi giới, dịch vụ nên hành vi vòi vĩnh, lấy tiền của dân là
hoàn toàn sai, dù được thỏa thuận, dân tự giác đưa tiền.
- Động viên chị tự giác trả hết tiền lại cho dân.
- Nếu chị N không tự giác, chi bộ phải tiến hành các bước kiểm điểm đảng
viên có dấu hiệu vi phạm đối với chị N. Tùy thái độ tiếp thu của chị N mà có xử lý
kỷ luật hay không và dứt khoát phải hoàn tiền lại cho dân.
- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã thành lập tổ kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi
phạm với nội dung vòi vĩnh dân để thu lợi bất chính cho cá nhân, số tiền là:
1.500.000đ. Sau đó, tiến hành kiểm tra và báo cáo bằng văn bản về Đảng ủy xã
nắm.
* Trường hợp chị Trần Thị N không phải là đảng viên
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- Nếu chị N không phải là đảng viên, chị hiện là cán bộ của đoàn thể nào, Bí
thư Đảng ủy giao nhiệm vụ cho đoàn thể đó tiến hành các bước như chi bộ đã làm.
- Khi giao trả tiền cho dân, phải có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo địa
phương, Trưởng ấp 1, đại diện Hội Phụ nữ phụ trách ấp 1, đồng chí Tổ trưởng tổ
NDTQ nơi chị Trần Thị N cư trú, mọi việc phải lập biên bản, số tiền chi trả phải có
ký nhận rõ ràng.
- Lãnh đạo địa phương chỉ đạo họp, xem xét hình thức sai phạm của chị Trần
Thị N và đề ra phương án xử lý phù hợp.
4. Khắc phục hậu quả
Mục đích cuối cùng là thu tiền lại được cho dân.
Bí thư Đảng ủy chỉ đạo cho MTTQ và các đoàn thể phải cử cán bộ, có trách
nhiệm giúp dân làm thủ tục cho người nghèo vay vốn, khi có được nguồn vốn về xã
và thông báo cho dân biết tránh tình trạng như trên lặp lại.
Bí thư Đảng ủy chỉ đạo việc thông tin hướng giải quyết và cách xử lý hành vi
sai trái của chị Trần Thị N để nhân dân ấp 1 nắm, nhằm giúp bà con nơi đây thấy rõ
cách xử lý công tâm, khách quan của lãnh đạo địa phương, không che dấu khuyết
điểm và mang tính răn đe với những cá nhân có ý định lợi dụng trách nhiệm để vun
vén cho lợi ích cá nhân.
Sau khi vụ việc được giải quyết, Bí thư Đảng ủy xã cử các đồng chí có kinh
nghiệm xuống các ấp trong xã để nắm thông tin. Với trường hợp chị Trần Thị N,
chính quyền địa phương chỉ đạo thay người, không để chị N tham gia vào tổ ủy
thác cho vay.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Đảng ủy, UBND xã T nghiêm túc rút kinh nghiệm trong bố trí, phân công
cán bộ thực thi công vụ, chú ý về phẩm chất, năng lực khi thực hiện nhiệm vụ,
tránh trường hợp đáng tiếc như tình huống đã nêu.
Thực hiện công tác quản lý định kỳ và đột xuất phải thực hiện việc kiểm
điểm tự phê bình để đánh giá, nhận xét kết luận chính xác về cán bộ, đây là khâu
quan trọng trong công tác cán bộ, là tiền đề, là căn cứ để bố trí, phân công nhiệm
vụ cho phù hợp.
Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ và chi hội các đoàn thể trong xã tổ chức họp
rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp cụ thể không để trường hợp như trên tái diễn. Với
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tình huống trên, thời gian tới nên cử một cán bộ đoàn thể làm thủ tục vay để quản
lý chặt chẽ hơn, không để hộ dân vay lẻ.
Đối với công tác đánh giá cán bộ để lựa chọn, bố trí sử dụng cần phải có cái
nhìn khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể, từ đó có hướng bồi dưỡng phát triển
nhất là phẩm chất đạo đức để họ thực sự trở thành những công bộc tận tụy, trung
thành của nhân dân.
Đối với cán bộ lãnh đạo ở địa phương cần nghiêm túc đánh giá trách nhiệm
của mình qua tình huống trên, từ đó rút kinh nghiệm, có giải pháp quản lý, đánh giá
cán bộ sát hơn, đảm bảo công tác bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc. Tạo điều
kiện cho cán bộ, nhân viên dưới quyền có cơ hội phát huy năng lực của mình trong
công tác.
Tóm lại, bất kỳ người cán bộ lãnh đạo, quản lý của bất kỳ một cơ quan, đơn
vị nào cũng vậy, rất cần người lãnh đạo có đủ năng lực, sở trường, có kỹ năng đánh
giá, tổ chức sử dụng cán bộ để từ đó tạo được niềm tin, ủng hộ của nhân viên dưới
quyền.
*****
Tình huống 2
1. Mô tả tình huống
Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã M năm 2011, Chi bộ ấp X tập trung vận
động nhân dân xây dựng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi
lại, vận chuyển hàng hoá phát triển kinh tế, đời sống nhân dân trong ấp.
Sau khi xây dựng kế hoạch, chi bộ ấp X thống nhất pêtông lộ chính của ấp
chiều dài 8km, tổng kinh phí 140 triệu đồng. Nguồn kinh phí vận động từ sự đóng
góp của nhân dân, tổng số hộ dân của ấp là 223 hộ.
Thực hiện quyền dân chủ của nhân dân theo Pháp lệnh số 34 của Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội. Kế hoạch pêtông con đường được triển khai ra dân, nhân dân
trong ấp X bàn bạc và thống nhất đóng góp kinh phí để xây dựng, trong đó các hộ
nghèo, neo đơn giảm 50% và 1 hộ nghèo khó khăn về đời sống được miễn. Ấp
thành lập tổ quản lý công trình và vận động thu tiền dân, dự kiến công trình sẽ hoàn
thành trong 15 ngày. Mọi việc tiến hành theo kế hoạch rất thuận lợi, sau khi làm
xong có công khai cho người dân nắm về kinh phí.
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Sau 1 tháng, UBND xã nhận được đơn khiếu nại của nhân dân không đồng
tình với chi phí xây dựng, cho rằng vấn đề tiêu cực của cán bộ trong chi phí làm
đường không rõ ràng. Đề nghị UBND xã xác minh, làm rõ những vấn đề như: Số
người đóng góp, tiền mua vật tư.
Qua đơn khiếu nại, Đảng uỷ chỉ đạo kiểm tra làm rõ. Chủ tịch UBND xã đã
làm việc với ban quản lý công trình, kiểm tra thu - chi, đối chiếu chứng từ mua vật
tư với chủ cơ sở. Kết quả cán bộ công trình đã khai khống để hưởng lợi bất chính là
3.500.000đ.
Là Bí thư Đảng ủy xã M, đồng chí chỉ đạo giải quyết tình huống trên như thế
nào?
2. Phân tích tình hình
Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Là hành vi nguy hiểm ảnh
hưởng đến tổ chức, tập thể lãnh đạo địa phương. Cần xử lý nghiêm và nhanh chóng
khắc phục hậu quả. Sai phạm của cán bộ phụ trách công trình đã tự tư, tự lợi để bỏ
túi riêng.
Trong khâu giám sát, kiểm tra công trình, chứng từ thanh toán phải thực hiện
sau khi công trình hoàn thành. Nhưng sau 01 tháng, khi công trình thực hiện xong
và có sự tố cáo của nhân dân địa phương, chính quyền mới biết. Điều này chứng tỏ
cán bộ lãnh đạo thiếu kiểm tra, giám sát, năng lực quản lý yếu kém.
* Cơ sở pháp lý
Theo điều 140 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Tại điều
140 Bộ luật Hình sự về tội tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Nghị định số 136/2006/ NĐ- CP.
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
Cán bộ quản lý công trình chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà biển thủ của
công (số tiền 3.500.000đ), hiện tượng lừa dối tổ chức, lừa dối nhân dân.
Lãnh đạo địa phương thiếu khâu giám sát chặt chẽ (khi dân tố cáo mới nắm
được sai phạm).
Liên quan đến kỹ năng đánh giá cán bộ, đối với lãnh đạo địa phương, tổ quản
lý công trình cần quan tâm đến khâu tổ chức thực hiện và đánh giá đúng cán bộ để
giao việc nhằm giảm những sai phạm.
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Nêu cao tinh thần làm chủ của nhân dân khi kịp thời phát hiện những sai trái
khi công trình thi công và hành động sai trái của cán bộ quản lý công trình.
- Hậu quả
Tình huống trên phải kịp thời giải quyết, vì đây là hành vi sai phạm rất lớn
đối với tổ chức, đối với lòng tin của nhân dân. Ảnh hưởng đến mục đích, ý nghĩa về
sự chỉ đạo của Chính phủ với việc hỗ trợ tiền cho nhân dân.
3. Giải quyết tình huống
- Bí thư ĐU xã M chỉ đạo Chủ tịch UBND xã làm việc với Ban quản lý công
trình (QLCT) để nắm rõ đối tượng tham ô. Ai chủ trương khai khống để tham ô,
xác định tập thể Ban QLCT hay cá nhân cán bộ quản lý công trình tham ô. Sau khi
làm rõ chỉ đạo kiểm điểm đối tượng vi phạm (Thực hiện theo Điều 9, trong Mục 2,
Nghị định số 136/2006/ NĐ- CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 về quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung cuả Luật
khiếu nại, tố cáo).
- Nếu đối tượng là đảng viên, Bí thư ĐU xã chỉ đạo cho Bí thư chi bộ ấp X
tiến hành các thủ tục kiểm điểm đảng viên vi phạm và xử lý kỷ luật theo đúng
nguyên tắc điều lệ của Đảng.
- Nếu đối tượng không phải đảng viên mà là cán bộ đoàn thể thì thuộc đoàn
thể nào đoàn thể đó tiến hành kiểm điểm có người đứng đầu đoàn thể ở xã đến dự.
- Nếu đối tượng là công dân, không phải là đảng viên, Đoàn, Hội viên thì chỉ
đạo giao Trưởng ấp đưa đối tượng ra kiểm điểm trước dân, có đại diện UBND xã X
đến dự.
- Kết quả kiểm điểm báo cáo cho Đảng ủy xã rõ.
- Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo xử lý của TTHU - UBND huyện.
4. Khắc phục hậu quả
- Buộc những người vi phạm hoàn trả tiền công trình đã chiếm đoạt. Công
khai xin lỗi dân trong ấp (Lưu ý mục đích cuối cùng là thu lại được tiền và lấy lại
niềm tin trong dân).
- Các ấp, Tổ NDTQ có thông tin ngắn gọn về sự việc để mọi người cùng rút
kinh nghiệm.
- Thực hiện thông tin công khai kết quả xử lý (theo Điều 18, Mục 2, Nghị
định 136/2006/NĐ-CP).
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5. Tổ chức rút kinh nghiệm
- Xem xét lại những kẻ hở trong quản lý thu chi, trong quy trình công khai tài
chính với dân. Vì sao dân phát hiện được mà xã ấp không phát hiện ra, để rút kinh
nghiệm cho các công trình tương tự sau này trong xã, nhằm hạn chế tối đa tiêu cực.
- Rút kinh nghiệm những công trình tiếp theo cần tăng cường khâu quản lý,
kiểm tra-kiểm soát, phân công người thực hiện phải đúng người, đúng việc.
- Trong quá trình thực hiện cần có sự quản lý khoa học, chặt chẽ, quy định
thời gian báo cáo theo từng hạng mục công trình hoặc theo tiến độ thực hiện. Khi
báo cáo phải công khai, minh bạch, có sổ sách ghi chép cẩn thận, phải đúng thành
phận dự nghe công khai, đặc biệt phải có đại diện của Tổ nhân dân tự quản nơi
công trình thi công.
*****
Tình huống 3
1. Mô tả tình huống
Nhân dịp lễ ngày 30 tháng 4 năm 2010, Uỷ ban nhân dân xã C, huyện A đã
quyết định hỗ trợ 35 triệu đồng cho hộ ông Nguyễn Văn V xây nhà tình nghĩa theo
diện chính sách (có 2 con là liệt sĩ).
Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện A, vào ngày 25 tháng 4
năm 2010, Uỷ ban nhân dân xã C đã có văn bản gửi các ban ngành, đoàn thể cùng
phối hợp và chi bộ ấp D triển khai thực hiện.
Chi bộ ấp D có nhiều gia đình liệt sĩ có công với cách mạng được cấp trên
quan tâm giúp đỡ. Thực hiện kế hoạch cấp tiền hỗ trợ kịp thời cho hộ ông Nguyễn
Văn V. Uỷ ban nhân dân xã C đã họp và triển khai kế hoạch cấp tiền theo đúng
quyết định và chỉ đạo các ngành phối hợp cấp tiền sẽ hoàn tất vào ngày 29 tháng 4
năm 2010. Việc cấp tiền được phân công cho Trưởng ấp kết hợp với Ban công tác
Mặt trận ấp thực hiện giao tiền cho các gia đình chính sách.
Ngày 10 tháng 5 năm 2010 trong buổi tiếp dân theo định kỳ của Chủ tịch
UBND xã C đã nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn V với nội dung phản
ánh về việc ông chỉ nhận được 30 triệu đồng và kiến nghị cần xử lý nghiêm minh
những cá nhân có sai phạm trong việc cấp tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa.
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Với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã C, đồng chí chỉ đạo giải quyết tình huống
trên như thế nào?
2. Phân tích tình hình
Đây là dạng tình huống hiếm khi xảy ra, số tiền hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn
V được giao cho trưởng ấp và Ban công tác Mặt trận ấp và sự biển thủ đã xảy ra,
tạo sự nghi ngờ của gia đình ông V với cán bộ trực tiếp thực hiện giao tiền hỗ trợ.
Trong thực tế, để việc giao nhận tiền được đảm bảo giao đúng, giao đủ giữa
các bên phải thực hiện công khai, có ký nhận cụ thể và giao trực tiếp cho gia đình
được hỗ trợ, sau đó họ có quyền mời thầu để làm nhà cho mình.
Với tình huống xảy ra có sự giao tiền từ Trưởng ấp, Ban công tác Mặt trận ấp
đã thiếu 5.000.000 đồng so với quy định. Với hành vi chặn tiền của dân như trên đã
làm mất ý nghĩa, sai mục đích của việc hỗ trợ cho gia đình chính sách. Đây là tình
huống không bình thường.
Hành vi sai phạm của Trưởng ấp và Ban công tác Mặt trận ấp chứng tỏ sự
thiếu tinh thần trách nhiệm trong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông V có 02
con là liệt sĩ, lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái quy định của pháp luật với mục
đích vụ lợi cá nhân.
Số tiền tuy không lớn nhưng đây là tiền thuộc diện chính sách nên nếu vi
phạm, xét về tính chất vụ việc phải xử lý nặng hơn. Tuy nhiên, việc Trưởng ấp và
Ban công tác Mặt trận ấp D giữ lại 5 triệu đồng (không theo đúng chỉ đạo của
UBND xã C) cũng cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, trước khi có kết luận.
Đây là tình huống xảy ra với hộ ông Nguyễn Văn V, như vậy các gia đình
khác được UBND xã hỗ trợ trước đây có rơi vào tình trạng trên hay không? Đây là
thông tin chính quyền địa phương cần rà soát lại để có phương án giải quyết đúng.
* Cơ sở pháp lý
- Sự việc trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hình sự sửa đổi vì có hành
vi tham ô, chiếm đoạt số tiền trên 02 triệu đồng. Vấn đề này thuộc phạm vi điều
chỉnh Điều 280, Bộ Luật Hình sự sửa đổi: Tội lạm dụng quyền hạn, chức vụ chiếm
đoạt tài sản.
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Khiếu nại, tố cáo.
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* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
Nếu trường hợp tham lam trên hoàn toàn đúng sự thật như đơn kiện của ông
V thì Trưởng ấp và Ban công tác Mặt trận ấp D giữ lại 5 triệu đồng có hành vi sai
phạm rất lớn, đó là sự vụ lợi cá nhân, toa rập, cấu kết nhau dẫn đến sai phạm trước
dân, trước Đảng.
Khâu kiểm qua, giám sát quá trình hỗ trợ không đến nơi, vì thời gian 4 ngày
hoàn tất hồ sơ tính từ ngày cấp tiền và sự việc đỗ vỡ sau 11 ngày, tính từ ngày hồ
sơ hoàn tất đến khi ông V khiếu nại đến Chủ tịch UBND xã. Như vậy, đối với lãnh
đạo địa phương không phát hiện hành vi sai trái của Trưởng ấp và Ban công tác
Mặt trận ấp D. Chứng tỏ vai trò của lãnh đạo địa phương chưa thực hiện hết nhiệm
vụ của mình trong quản lý cán bộ dưới quyền.
- Hậu quả
Sự việc trên gây hậu quả nghiêm trọng làm mất lòng tin với cá nhân ông V,
nhân dân ấp D đối với chính quyền, mất uy tín cán bộ. Cần giải quyết kịp thời để
củng cố lòng tin của nhân dân.
3. Giải quyết tình huống
- Bí thư Đảng ủy xã C chỉ đạo Chủ tịch UBND xã chủ trì cùng Bí thư chi bộ
ấp D làm việc trực tiếp để đối chất giữa Trưởng ấp và Ban công tác MT ấp D với
ông Nguyễn Văn V (có thư ký ghi biên bản, kết luận cuộc họp có chữ ký các bên có
liên quan) theo Điều 18, Mục 2 trong Nghị định 136/2006/NĐ-CP:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết khiếu nại
thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005.
2. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra
xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp xã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định tại Luật
Khiếu nại, tố cáo.
- Nếu xác định có dấu hiệu tham ô tập thể hay cá nhân, Bí thư ĐU xã phải
chỉ đạo tiến hành các thủ tục kiểm điểm xử lý kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền và
Đoàn thể đối với các đối tượng sai phạm.
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- Theo Điều 280, Bộ luật Hình sự, Bí thư ĐU xã C chỉ đạo tiến hành các thủ
tục:
+ Đề nghị khởi tố vụ án.
+ Báo cáo kết quả kiểm điểm với Ban Thường vụ ĐU xã để thống nhất
hướng xử lý.
+ Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo xử lý của Thường trực HU - UBND huyện A
4. Khắc phục hậu quả
- Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã thông báo công khai kết quả kiểm điểm và
hướng xử lý sai phạm của xã đối với các đối tượng có sai phạm theo Nghị định số
36/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tố
cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều cuả Luật khiếu nại, tố cáo.
- Các đối tượng sai phạm trả lại số tiền 5 triệu đồng và công khai xin lỗi gia
đình ông Nguyễn Văn V.
- Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã C cho rà soát lại việc giải
quyết chế độ chính sách có liên quan đến các Trưởng ấp và Ban công tác MT ấp D
và các ấp khác nhằm kịp thời phát hiện hành vi sai phạm của cán bộ (nếu có) để kịp
thời xử lý nhằm tăng cường lòng tin của dân đối với Đảng, chính quyền địa
phương.
- Bí thư Đảng ủy xã thông tin kết quả xử lý tình huống trên cho dân nắm
bằng các hình thức phù hợp, đồng thời nắm dư luận quần chúng sau khi tình huống
giải quyết xong để có thêm thông tin, thêm kinh nghiệm trong công tác sau này.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
- Rút kinh nghiệm việc quản lý, giao nhận các nguồn vốn được tài trợ, thực
hiện các chính sách an sinh xã hội chặt chẽ hơn nhằm hạn chế tối đa các kẻ hở để
xảy ra tiêu cực thất thoát.
- Trong bố trí, sử dụng cán bộ vào những công việc liên quan đến quyền lợi
của nhân dân cần phải bố trí đúng người, đúng việc.
- Tăng cường khâu quản lý, kiểm tra có kế hoạch, chặt chẽ. Phải lắng nghe
những dư luận (nếu có) hoặc tiếp nhận thông tin từ nhiều phía, có chọn lọc để xác
định việc làm của cấp dưới có đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, trước hết hay
không. Người cán bộ giỏi lãnh đạo không phải chờ khi có kiện cáo, khiếu nại mới
xử lý, đây là điều không thể có với người cán bộ lãnh đạo, quản lý.
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- Sau khi mọi sự việc xử lý xong phải báo cáo đến TT Huyện ủy huyện A và
UBND huyện để nắm tình hình.
*****
Tình huống 4
1. Mô tả tình huống
Tháng 4 năm 2010, tại xã Y, đã xảy ra tình huống gây bức xúc trong dân về
việc chưa thực hiện đúng quy chế dân chủ của cán bộ xã, từ đó, đã gây bất bình lớn
từ trong dân. Tình huống trên diễn ra như sau:
Trong quá trình đo đạc để thực hiện dự án DBRP[1-4] năm 2012 do IFAD tài
trợ tại tỉnh BT, khi thực hiện đầu tư hạ tầng nông thôn, nhân viên đo đạc đã tự ý
chặt phá cây trái của người dân. Những hộ dân có cây bị chặt phá quá bức xúc nên
hỏi một số nhân viên đo đạc: Chặt phá cây để làm gì? Nhân viên đo đạc trả lời là
đang thi hành công vụ theo chỉ đạo của UBND xã Y. Thấy một số người dân thắc
mắc, nhân viên đo đạc bảo: Có gì thắc mắc thì cứ đến UBND xã Y mà hỏi.
Từ tình huống trên có các câu hỏi đặt ra khi giải quyết: Ai đồng tình với việc
chặt phá này? Dự án triển khai nhưng phải chặt phá cây cối của dân có thông qua
dân chưa?...Từ sự việc trên nhân dân tại xã Y rất bức xúc và tạo ra dư luận về sự
không đồng tình cách làm của nhân viên đo đạc và có sự hoài nghi về sự chỉ đạo,
sự không công khai ra dân của lãnh đạo xã Y.
Trước tình huống trên, là Chủ tịch UBND xã Y đồng chí xử lý thế nào?
2. Phân tích tình hình
Khi tình huống trên xảy ra, Chủ tịch UBND xã Y nên rà soát lại các thông
tin: Ban quản lý dự án DBRP có triển khai chủ trương thực hiện dự án trên đến
UBND Huyện không và UBND xã có tiếp nhận chỉ đạo của UBND huyện về việc
DBRP đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn tại địa phương? Nếu có chủ trương của
huyện, thì UBND xã phải xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai thực hiện
các phần việc như giải phóng mặt bằng, bồi thường vật kiến trúc, hoa màu...Những
công việc trên phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.
Qua tình huống trên, cho thấy nguyên nhân trực tiếp để xảy ra những tiêu
cực trong vụ việc là do quá trình thực hiện dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng,
chính quyền xã đã không thực hiện đầy đủ các quy định trong Quy chế thực hiện
dân chủ ở xã về quyền dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đối với vấn đề này.
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Một số điểm sai của cán bộ như:
- Những người đi đo đạc để lập một dự án nào đó, thường là những nhân
viên của một công ty được nhà nước thuê, không phải là người tại địa phương. Khi
thực hiện phải có người có trách nhiệm tại địa phương trực tiếp đi theo, có nhiệm
vụ giải thích cho dân hiểu (vấn đề này đáng lý phải thông tin trước đó cho dân).
- Dù đây chỉ là bước đo đạc để lập một dự án nhưng có liên quan đến đất đai
tài sản của nhân dân, nhất thiết người dân có liên quan phải được biết, theo tinh
thần Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH của UBTV Quốc hội “Dân biết, dân bàn, dân
làm và dân kiểm tra”– sau đó dân hợp tác với cơ quan nhà nước triển khai thực hiện
tự giác.
- Hành động tự ý chặt cây của dân và thái độ, lời lẽ đối đáp với dân của nhân
viên đo đạc là sai trái.
- Từ đó cho thấy về trách nhiệm của địa phương là UBND xã Y, cũng như
những nhân viên đi thực hiện khảo sát, đo đạc đều có thiếu sót.
* Cơ sở pháp lý
Tình huống trên liên quan nghiêm trọng đến thực hiện dân chủ trong đền bù
giải phóng mặt bằng. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của UBTV
Quốc hội số 34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 với quy định
+ Khoản 2, Điều 5 - Những nội dung công khai để dân biết
+ Khoản 2. Điều 12 - Những nội dung để dân bàn- quyết định
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
+ Nhân viên đo đạc thiếu sự tôn trọng dân, thiếu trách nhiệm đối với dân
trong việc giải thích rõ ràng cho dân nắm.
+ Lãnh đạo địa phương coi thường quy chế dân chủ, không quan tâm việc
thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 34/2007/PL/UBTVQH của UBTV Quốc hội và tắc
trách khi có nhân viên đo đạc đến nhưng không cử người đi theo để nói rõ chủ
trương (kế hoạch) đo đạc, chặt phá cho dân nắm. Làm ảnh hưởng hoa lợi, cây trồng
của một số bà con ở xã Y.
- Hậu quả
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Tạo dư luận không tốt giữa dân với chính quyền địa phương, với cán bộ đo
đạc, sự hoài nghi và mất niềm tin với chủ trương của cấp trên khi đến với dân. Rất
may chưa tạo thành điểm nóng.
Từ nguyên nhân và hậu quả trên, tình huống cần kịp thời giải quyết, khắc
phục những hậu quả tai hại có thể và sẽ xảy ra.
3. Xử lý tình huống
- Chủ tịch UBND xã Y kịp thời trực tiếp đến gặp dân để nhận ra sai sót của
UBND xã, giải thích rõ những vấn đề liên quan đến dự án và cùng nhóm nhân viên
đo đạc xin lỗi dân, thỏa thuận đền bù số cây cối bị chặt phá (bồi thường bằng tiền
cá nhân của người làm sai).
- Nếu đây là dự án được duyệt, họp bàn với dân xin ý kiến tiến hành, khảo
giá và thông báo mức đền bù hoa lợi, cây bị chặt phá. Tất cả mọi việc cần phải thực
hiện nghiêm theo tinh thần của Pháp lệnh số 34/2007/PL/UBTVQH.
- Tiến hành họp những hộ dân có liên quan để thông báo những thông tin có
liên quan đến dự án.
- Động viên nhân dân ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên
thực hiện khảo sát đo đạc lập dự án.
- Đối với nhân viên đo đạc, khi thực hiện đo đạc thuộc vườn đất của ai phải
thông báo trước. Khi cần thiết phải đốn cây cối, làm hư hại hoa màu, phải được sự
đồng thuận của dân.
- Lãnh đạo địa phương trao đổi trực tiếp và yêu cầu nhân viên đo đạc về việc
tự ý chặt phá khi không có cán bộ địa phương theo cùng, khi dân có thắc mắc
không biết giải thích mục đích việc làm của mình, tạo dư luận không tốt từ trong
dân. Nếu đây là những nhân viên của một công ty được nhà nước thuê, lãnh đạo địa
phương nên làm việc với lãnh đạo của công ty đó và cùng với lãnh đạo địa phương
đề ra cách giải quyết thỏa đáng trong dân.
4. Khắc phục hậu quả
- Chủ tịch UBND xã Y phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy xã Y, Ban
Thường trực Huyện ủy, UBND huyện về tình hình trên và chờ ý kiến chỉ đạo xử lý.
- Chủ tịch UBND xã Y phải rà soát tiến độ khắc phục và rà soát lại quy trình
lập kế hoạch và triển khai thực hiện một dự án trên địa phận mình quản lý.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
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- UBND xã và đơn vị lập dự án xã Y nghiêm khắc rút kinh nghiệm, không để
trường hợp tương tự tái diễn.
- Khi thực hiện cần quan tâm đến khâu giải thích cho dân nắm, vì tâm lý
người nông dân rất gắn bó với mảnh vườn, thửa ruộng của mình, nếu tự ý chặt phá
sẽ gây bức xúc trong dân đó là điều tất yếu.
- Với tình huống trên khi giải quyết nên thực hiện tốt công tác vận động quần
chúng khi thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng nông
thôn, kết hợp với các cơ sở pháp lý đã nêu trong tình huống, xem đây là nội dung
quan trọng ảnh hưởng đến việc thành công hay thất bại của dự án, vì công tác giải
tỏa, đền bù là công việc nhiều khó khăn, vướng mắc, liên quan trực tiếp đến lợi ích
người dân.
- Đảng ủy, UBND xã Y nghiêm túc rút kinh nghiệm trong bố trí, phân công
cán bộ thực thi công vụ, chú ý về phẩm chất, năng lực khi thực hiện nhiệm vụ,
tránh trường hợp đáng tiếc như tình huống đã nêu.
- Thực hiện công tác quản lý định kỳ và đột xuất phải thực hiện việc kiểm
điểm tự phê bình để đánh giá, nhận xét kết luận chính xác về cán bộ, đây là khâu
quan trọng trong công tác cán bộ, là tiền đề, là căn cứ để bố trí, phân công nhiệm
vụ cho phù hợp.
- Hiện nay, việc giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa,…là một trong những
việc làm vô cùng khó khăn, phức tạp do liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, tình
cảm, lợi ích của nhân dân. Vì thế, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương cần xác
định ngay từ đầu: Phải kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích làm cho tất cả cán
bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân hiểu đúng bản chất, mục đích và triển vọng
tốt đẹp của từng công trình, dự án; phải chủ động tuyên truyền, giải thích chủ
trương, chính sách, luật pháp đến từng người dân; phải công khai mọi loại giá đền
bù, hỗ trợ; quyền lợi người bị thu hồi đất, người bị ảnh hưởng của dự án.
Trong vận động tuyên truyền, bên cạnh việc phát huy dân chủ, hầu hết cán
bộ chủ chốt và đảng viên cần nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nhất là
những cán bộ, đảng viên trong diện bị thu hồi đất, bị giải tỏa, bị ảnh hưởng đến
nguồn lợi, hoa màu. Nếu có những trường hợp cá biệt, đoàn công tác hết sức tranh
thủ vai trò, uy tín của các cán bộ về hưu, người cao tuổi, các chức sắc tôn giáo, các
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linh mục, Ủy ban đoàn kết Công giáo, các giáo xứ, giáo họ để vận động, giác ngộ,
động viên bà con giáo dân chấp hành chủ trương, chính sách đền bù, giải tỏa.
*****
Tình huống 5.
1. Mô tả tình huống
Ngày 10 tháng 6 năm 2012, với chính sách hỗ trợ phân bón cho người trồng
dừa được thông qua tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh BT khóa 8, mỗi hộ được nhận
150.000 đồng cho 1.000m2 đất trồng dừa và phân kỳ nhận tiền 02 lần trong năm,
mỗi lần 75.000 đồng. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa kịp thời hỗ trợ, giải quyết
một phần khó khăn cho người nông dân để mọi người yên tâm chăm sóc cây dừa,
loại cây chủ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế.
Để kế hoạch thực hiện đảm bảo giao đúng, giao đủ cho những người trồng
dừa, UBND xã P tiến hành triển khai thông báo rộng rãi trong dân, song song với
việc rà soát, kê khai diện tích trồng dừa và lập danh sách đề nghị về trên.
Trong quá trình cấp phát đã xảy ra sự cố làm nhân dân không hài lòng và có
sự phản ứng. Đó là, cán bộ cấp phát tiền đã tự ý trừ khoản nợ của 19 hộ dân còn nợ
đóng góp giao thông nông thôn, nợ thuế từ các năm trước. Cho nên, thay vì những
hộ dân trồng dừa đến được nhận tiền nhưng họ chỉ nhận những phiếu trừ vào khoản
nợ còn thiếu.
Quá bức xúc từ cách làm trên, 19 hộ dân đã gửi đơn đến chính quyền địa
phương yêu cầu giải quyết thỏa đáng và có 03 hộ dân có hành động đốn một số cây
dừa để phản đối cách làm trên.
Trước tình huống trên, là Chủ tịch UBND xã P đồng chí xử lý thế nào?
2. Phân tích tình hình
- Chủ trương của HĐND tỉnh BT hỗ trợ cho người trồng dừa là rất có ý
nghĩa, nhằm mục đích giải quyết khó khăn tạm thời cho người trồng dừa, vừa để
động viên người dân yên tâm tiếp tục chăm sóc cây dừa. Việc lợi dụng nguồn kinh
phí này để trừ bất cứ khoản nợ nào của dân cũng là sai mục đích của tỉnh.
- Việc nợ tiền đóng góp giao thông nông thôn và nợ thuế của 19 hộ dân là
thiếu sót của dân, nhất là 3 hộ dân đốn dừa đã phản đối là thái độ rất tiêu cực cần
phải phê phán.
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- Việc cán bộ cấp phát tiền đã tự ý trừ khoản nợ của 19 hộ dân có sự sai sót
lớn, trước khi cấp phát, cấn trừ tiền, xã không họp dân để thông báo. Nhưng khi
dân đến nhận tiền, xã bảo cấn trừ các khoản thu nợ của dân để thu vào ngân sách và
không có một lời giải thích.
* Cơ sở pháp lý
Văn bản số 3011/STC-NS, ngày 24 tháng 7 năm 2012 của sở Tài chính, về
việc Hướng dẫn cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phân bón cho người
trồng dừa trên địa bàn tỉnh BT.
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
- Cán bộ cấp phát tiền rất chủ quan, nóng vội không hiểu rõ mục đích, ý
nghĩa của việc hỗ trợ người nông dân trồng dừa. Cứ nghĩ việc trừ vào các khoản nợ
như vậy phía dân không nợ của Nhà nước, bản thân cán bộ cấp phát tiền vẫn hoàn
thành nhiệm vụ,…Việc làm trên của cán bộ cấp phát tiền là hoàn toàn sai.
- Lãnh đạo địa phương khi giao việc chưa có sự đả thông tư tưởng, quán triệt
cho mọi người thông hiểu chủ trương cao cả của lãnh đạo tỉnh đối với người dân
trồng dừa.
- Với lãnh đạo địa phương, khi cán bộ cấp phát tiền làm sai, số lượng là 19
hộ dân nhưng khâu nắm báo cáo, kiểm tra kết quả thực hiện lãnh đạo địa phương
không nắm kịp thời, đến khi dân khiếu nại và có 3 hộ dân tự ý đốn dừa để phản đối
cách làm sai trái trên, lúc này lãnh đạo địa phương mới biết sự việc đã quá muộn.
- Hậu quả:
Gây hoang mang trong dân và tạo dư luận không tốt.
Người cán bộ của Đảng không xử lý mọi việc vì quyền lợi của nhân dân,
không có cái nhìn xa, nhìn toàn cục vì thế mới tạo nên sự việc sai trái trên. Mặt
khác, khi cán bộ trừ vào khoản tiền cấp phát của dân các khoản nợ nhưng không
xin ý kiến của lãnh đạo, biểu hiện của sự tùy tiện, chủ quan, nóng vội. Khi tiền đã
trừ xong không báo cáo ngay cho lãnh đạo nắm, đây là sự không trung thực,…Với
những sai trái nêu trên, lãnh đạo địa phương cần có giải pháp xử lý thỏa đáng, đó là
điều cần thiết khi xử lý tình huống trên và mang lại lòng tin của nhân dân đối với
chính quyền địa phương, mới đề cao được chủ trương đúng đắn của Đảng.
3. Giải quyết tình huống
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Chủ tịch UBND xã chỉ đạo việc rà soát và nắm lại chính xác các thông tin
trên, nhất là ngoài 19 hộ dân bị trừ tiền nợ, còn hộ dân nào khác? Khi dân không
đồng tình, thái độ của cán bộ cấp phát tiền như thế nào? Có ân cần, từ tốn giải thích
rõ cho dân nắm hay không? Mấy người thực hiện việc cấp phát? Vì sao không kịp
thời báo cáo về số tiền cán bộ cấp phát trừ nợ của dân…
Chủ tịch UBND xã P họp 19 hộ dân và 03 hộ dân đốn dừa để nhận sai sót
của cán bộ xã, hoàn trả lại số tiền mà cán bộ đã khấu trừ nợ của dân. Đồng thời,
phân tích sai sót của 19 hộ dân nói trên. Động viên họ nên thực hiện đầy đủ nhĩa vụ
công dân như mọi người dân ở địa phương, phê phán thái độ tiêu cực của 3 hộ đốn
dừa (có lẽ họ chỉ đốn những cây dừa không còn giá trị để làm reo mà thôi).
Chủ tịch UBND xã tổ chức cuộc họp, trong đó có đủ thành phần tham dự
liên quan đến việc thực hiện khâu cấp phát tiền hỗ trợ cho dân, nghiêm khắc phê
bình và rà soát lại quy trình xem ngoài sự sai sót của cán bộ cấp phát, người cùng
tham gia đi cấp phát tại sao có sự đồng tình, về không báo cáo lại,…Đồng thời,
nhắc nhở mọi người: Là cán bộ của dân, trước sự việc trên nên tự rút kinh nghiệm
và phải chú ý thực hiện tốt câu khẩu hiệu 3 không, 3 nên, 3 cần mà người cán bộ
của dân cùng nắm.
Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thông tin hướng xử lý trên ra dân thật rõ ràng, cụ
thể và chính xác. Trong đó, cán bộ cấp phát tiền phải thành khẩn, trung thực nhận
sai sót với chính quyền địa phương sẽ không bố trí những đồng chí như vậy thực
hiện nhiệm vụ tiếp tục
4. Khắc phục hậu quả
Chủ tịch UBND xã chỉ đạo Trưởng ấp xem xét những hộ nào thực sự quá
khó khăn, họp dân để bình xét giảm hoặc xóa nợ cho họ.
Sự việc trên không đơn thuần chỉ lan ra trong nội bộ dân của xã, mà nó đã
vươn xa hơn về mức độ sai phạm của cán bộ cấp phát tiền, đi ngược lại chủ trương
chính sách hỗ trợ cho người trồng dừa của HĐND tỉnh Bến Tre, sự việc trên khi xử
lý từ cơ sở, lãnh đạo địa phương phải kịp thời báo cáo về trên để nắm.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Chủ tịch UBND xã khuyến cáo mọi khoản kinh phí của nhà nước hỗ trợ, cấp
phát cho dân đều phải được chi đủ, chi đúng mục đích, đúng địa chỉ, muốn làm
khác phải xin ý kiến cấp trên.
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Việc không công khai mức hỗ trợ cho người dân là sai sót của cán bộ trực
tiếp chi trả do quá nôn nóng, thiếu lời giải thích cho dân, vi phạm quyền dân chủ
trong nhân dân, lãnh đạo địa phương cần rút kinh nghiệm trong khâu lãnh đạo như:
* Chọn người để phân công cho đúng.
* Trong quá trình thực hiện hoặc thực hiện xong phải biết cách lắng nghe ý
kiến từ trong dân (dư luận…).
* Lãnh đạo địa phương cần kiểm tra, rà soát trong các khâu thực hiện của cán
bộ cấp phát tiền, vì đây là vấn đề khá nhạy cảm liên quan đến lợi ích vật chất.
Tránh những trường hợp cán bộ có hành động, lời nói, cử chỉ thô lỗ, hoạnh họe,
xúc phạm đến người dân. Vì trong bối cảnh cấp phát tiền ở trên hỗ trợ, người dân là
người được nhận tiền, cán bộ cấp phát là người trao tiền. Là hình ảnh công bộc của
dân phục vụ người chủ của mình là nhân dân. Vì vậy, cán bộ cấp phát tiền phải tôn
trọng, lắng nghe và giải thích cho nhân dân. Đó là một trong những hình thức tôn
trọng dân mà bất kỳ người cán bộ nào cũng phải biết trang bị cho mình.
*****
Tình huống 6
1. Mô tả tình huống
Ngày 15 tháng 01 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 81/QĐTTg về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán (Kỷ Sửu) năm
2009 với mức hỗ trợ cho các hộ nghèo là 200.000đ/người, mỗi gia đình không vượt
quá 1.000.000 đ/01 hộ nghèo.
Sau khi có quyết định của Chính phủ, ngày 15 tháng 01 năm 2009, Bộ Tài
chính có văn bản gửi các địa phương thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng
Chính phủ. Thực hiện theo chủ trương chung, tại huyện Y chỉ đạo công tác hỗ trợ
người nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán phải hoàn thành đến ngày 28 tháng 12 năm
2008 (âl), do đó các xã trong huyện phải nhanh chóng triển khai, thực hiện đúng
tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
Tại xã T, huyện Y, lãnh đạo xã phân công việc cấp tiền do các Trưởng ấp kết
hợp Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện. Xã T có 13 ấp, trong đó có ấp 6,
ấp 9 và ấp 12 có số hộ nghèo chiếm 50% và được cấp phát tiền hỗ trợ vào ngày 22
tháng 12 năm 2008 (âl).
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Đến ngày 05 tháng 2 năm 2009 tức ngày 11 tháng giêng năm Kỷ sửu. Trong
buổi tiếp dân theo định kỳ, Chủ tịch UBND xã T nhận được đơn thưa của nhân dân
03 ấp (ấp 6,9,12) cùng nội dung phản ánh việc các hộ nghèo nhận tiền Tết chỉ có
100.000 đ/người. Trong đơn, dân kiến nghị lãnh đạo địa phương cần làm rõ từng cá
nhân sai phạm và phải xử lý nghiêm những hành vi chiếm dụng tiền Tết của người
nghèo.
Trước tình huống trên, là Chủ tịch UBND xã P đồng chí xử lý thế nào?
2. Phân tích tình hình
Đây là một sự việc có dấu hiệu sai phạm rất nghiêm trọng, về tính chất cũng
như phạm vi ảnh hưởng, Chủ tich UBND xã T phải báo cáo lại với Thường trực
Đảng ủy xã để xin ý kiến của tập thể trong Thường trực Đảng ủy.
Cần xác minh lại khiếu nại của nhân dân 3 ấp (6,9,12) ngay. Đồng thời, mở
rộng xác minh đến các ấp còn lại trong xã.
Nếu đúng như dân 3 ấp trên phản ánh, vụ việc trên có đủ yếu tố pháp lý để
khởi tố vụ án tham nhũng.
* Cơ sở pháp lý
Theo Điều 280 của Bộ Luật Hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản người khác.
Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 về việc hỗ trợ kinh
phí cho hộ nghèo. Khoản 1, Điều 1
Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.
* Nguyên nhân và hậu quả
- Nguyên nhân
Trưởng ấp 6, 9, 12 và Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tham lam, xà
xẻo, ăn chặn của dân .
Đây là việc làm sai trái, trong đó có sự toa rập, câu kết nhau, cố ý làm sai
với chủ trương của Nhà nước.
Lãnh đạo địa phương tắc trách trong khâu đánh giá, lựa chọn, bố trí sử dụng
cán bộ. Khâu quản lý trong quá trình thực hiện của cán bộ cấp dưới chưa đến nơi,
thiếu những kỹ năng mà người cán bộ lãnh đạo, quản lý cần có, đó là kỹ năng thu
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thập thông tin, kỹ năng lắng nghe…chưa thực hiện tốt khâu gần dân, hiểu dân, nắm
được tâm tư của nhân dân. Nhất là dân nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán.
- Hậu quả
Một số hộ dân không được hưởng tiền trợ cấp như mong đợi, ảnh hưởng đến
việc vui xuân, trái với mục đích, ý nghĩa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với
Quyết định số 81/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo nhân dịp Tết
Nguyên Đán (Kỷ Sửu) năm 2009.
Làm mất lòng tin trong dân đối với chính quyền địa phương, tạo sự hoài nghi
về cách làm của cán bộ không chỉ là một số Trưởng ấp và cán bộ trong Ban công
tác Mặt trận ở khu dân cư.
Lãnh đạo cấp trên sẽ đánh giá về năng lực cán bộ, nguồn cán bộ của xã Y với
một vài cá nhân sai phạm và mức độ, nguyên nhân không bình thường.
3. Giải quyết tình huống
Sau khi báo cáo với Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã T nên đề
xuất đưa vụ việc ra báo cáo với Ban Thường vụ. Được Ban Thường vụ phân công
trực tiếp làm rõ và giải quyết vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã thực hiện các bước:
- Mời các đồng chí được phân công cấp tiền cho dân 3 ấp 6, 9 và 12 đến làm
việc, yêu cầu các đồng chí giải trình về khiếu nại của dân 3 ấp nói trên (thực hiện
theo Điều 9, Mục 2 của Nghị định 136/2006/NĐ-CP).
- Nếu các đồng chí tự nhận đã chặn bớt tiền trợ cấp đúng như dân đã phản
ánh thì khỏi phải lập đoàn đi thẩm tra xác minh. Nếu không tự nhận và còn những
tình tiết chưa rõ thì xã cần quyết định thành lập đoàn cán bộ của xã, có thể do đồng
chí Chủ tịch xã làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra xác minh làm rõ.
(Nếu các đối tương đã tự nhận hay sau khi thẩm tra, xác minh đã xác định
được đối tượng tham ô, số tiền tham ô, Chủ tịch UBND xã cũng phải báo cáo lại
với TTĐU và đưa ra Ban thường vụ để thống nhất phương án xử lý. Nếu thấy vụ
việc còn nhiều phức tạp Ban thường vụ ĐU xã cũng có thể báo cáo và xin ý kiến
phương án xử lý của TTHU- UBND huyện Y trước khi lập đoàn thẩm tra).
Sau khi có kết luận của đoàn thẩm tra, Chủ tịch UBND xã T cho tiến hành
các thủ tục thu hồi lại tiền đã tham ô, các thủ tục kiểm điểm xử lý về mặt Đảng,
chính quyền, đoàn thể với các đối tượng sai phạm, đảm bảo khách quan, nghiêm
minh và công khai.
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Dù đủ yếu tố khởi tố vụ án (theo Điều 280 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản của Bộ Luật Hình sự) nhưng để chặt chẽ, Chủ tich UBND xã
nên đề xuất với Ban Thường vụ ĐU xã báo cáo kết quả thẩm tra, kết quả kiểm điểm
các đối tượng sai phạm và xin ý kiến chỉ đạo xử lý của TTHU- UBND huyện Y.
4. Khắc phục hậu quả
Chủ tịch UBND xã họp dân các ấp 6,9,12 để thông báo lại kết quả thẩm tra
xác minh, hướng xử lý các đối tượng sai phạm. Đồng thời, nhận khuyết điểm và xin
lỗi dân.
Hoàn tiền lại cho dân, nếu chưa thu hồi đủ hứa sẽ hoàn lại trong thời gian
sớm nhất.
Thực hiện công khai vụ vi phạm, theo Điều 18, Mục 2 trong Nghị định
136/2006/NĐ- CP.
Có kế hoạch khảo sát, kiểm tra nắm tình hình cấp phát tiền cho dân trong dịp
nêu trên tại các ấp còn lại trong xã. Nếu có dấu hiệu sai phạm phải tiếp tục làm rõ.
Chủ tịch UBND xã chỉ đạo hoàn thành báo cáo toàn bộ vụ việc đã xử lý,
phương án giải quyết đến TV ĐU, TT huyện ủy và UBND huyện.
5. Tổ chức rút kinh nghiệm
Ban Thường vụ ĐU nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ việc sai phạm trên, phân
tích nguyên nhân sơ hở dẫn đến sai phạm, quy rõ trách nhiệm, cần thiết có thể xử lý
kỷ luật cán bộ chỉ đạo có khuyết điểm, sai phạm do thiếu quản lý cán bộ, nhân viên
dưới quyền làm sai.
Trong việc phân công giao việc cho cán bộ (nhất là những công việc liên
quan đến lợi ích vật chất) cần phải chú ý đến việc quản lý, kiểm tra, rà soát quá
trình thực hiện của cán bộ cấp dưới. Phải nắm dân nhất là những dư luận liên quan
đến mọi hoạt động liên quan đến mối quan hệ giữa Đảng với dân, giữa chính quyền
địa phương với dân (những thông tin đúng-sai, tốt-xấu, khen-chê,…) để kịp thời
chấn chỉnh, giải quyết những sai phạm (nếu có) nhằm thỏa mãn tâm tư, nguyện
vọng của nhân dân. Điều này có được khi người cán bộ lãnh đạo phải có tâm, có
tầm, hết lòng vì dân, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo./.
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