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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Công văn số 2592/UBND-VP ngày 16/9/2021 của UBND 
huyện Thanh Miện về việc tổng kết thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-
UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân 
chủ ở xã, phường, thị trấn;

UBND xã Hồng Quang báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Pháp 
lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở cơ sở với nội dung sau:

Phần thứ nhất
CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Tình hình triển khai
- Cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã làm tốt 

công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo thực hiện Pháp 
lệnh dân chủ ở cơ sở. Triển khai văn bản chỉ đạo số 691-CV/TU ngày 24/4/2010 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 
04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-
CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII), Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 22/6/2011 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận của Chính quyền.

- Việc ban hành chủ trương, văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng: Nhằm phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ”; phát huy chế độ dân chủ đại diện, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính quyền địa phương thực hiện chế độ 
dân chủ trực tiếp ở cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định những công việc 
thiết thực gắn với quyền lợi của nhân dân.

Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai, 
thực hiện nội dung Chỉ thị 30 CT/TW đồng thời kịp thời hướng dẫn cho các tổ 
chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
cấp trên, hàng tháng, quý, BCH Đảng bộ đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực 
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội được xây dựng thông qua đại hội, các 
hội nghị của đảng, các kỳ họp hội đồng nhân dân. 

- Công tác chỉ đạo điểm, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình: Ban 
chỉ đạo đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 
thành phần gồm: toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ từ BCH chi, 
tổ hội các tổ chức chính trị, xã hội để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu 



rõ nội dung Pháp lệnh và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng 
cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các cuộc hội, họp để 
nhân dân hiểu được nội dung Pháp lệnh, từ đó tích cực thực hiện và giám sát 
việc tổ chức thực hiện.

Ban chỉ đạo đã tập trung xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai thực 
hiện Pháp lệnh dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị quán triệt nội 
dung Chỉ thị 30 CT/TW ngày 18/02/1998, Chỉ thị số10-CT/TU ngày 22/6/2011 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác Dân vận của Chính quyền, 
các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở. Sau các hội nghị triển khai nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
đã nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế, xã hội của địa phương, nhất là các công việc cần huy động sự chung tay, góp 
sức về kinh tế, cơ sở vật chất để xây dựng quê hương.

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện 
Pháp lệnh dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung vào một số việc như: 
những nội dung Chính quyền thông báo, công khai để nhân dân biết; những nội 
dung nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp; những nội dung nhân dân tham 
gia ý kiến trước khi Chính quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát 
đi đôi với việc kiểm tra và thực hiện các nội dung trên thường kỳ và đột xuất 
hàng năm.

MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã tổ chức cho hội viên, đoàn viên quán 
triệt, thực hiện tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII); xây 
dựng kế hoạch phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở xã hàng tháng và cả năm 
như:

+ Quy chế làm việc của MTTQ và các đoàn thể.
+ Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên.
+ Chương trình xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo xoá nhà tranh tre 

dột nát.
+ Vận động nhân dân xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ từ thiện 

do MTTQ các cấp kêu gọi.
+ Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện cuộc 

vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
+ Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện cuộc 

vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.
MTTQ và đoàn thể đã phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở như:
+ Hướng dẫn đoàn viên, hội viên giám sát các hoạt động của đội ngũ cán 

bộ công chức xã; giám sát các chương trình đề án phát triển kinh tế- xã hội, quốc 
phòng- an ninh trên địa bàn, giám sát việc quy hoạch sử dụng đất và thu- chi 
ngân sách xã, việc công khai các khoản thu-chi tài chính, đầu tư xây dựng các 
công trình trên địa bàn theo quy định của Pháp luật.



+ Cử đại diện tham gia đoàn giám sát của HĐND xã về kinh tế - xã hội, 
quốc phòng- an ninh.

II. Kết quả thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.
1. Những nội dung công khai và hình thức thông báo để nhân dân biết.
- Căn cứ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, UBND xã đã kịp thời thông báo đến nhân dân các văn bản như: Nghị 
quyết HĐND để nhân dân tham gia giám sát; Quyết định của các cấp và quy 
định của Nhà nước về thực hiện thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy 
định. Đồng thời, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, nội quy, quy chế 
của cơ quan để nhân dân biết, tiện cho việc giao dịch dân sự cũng như các công 
việc khác.

- Với quy hoạch tổng thể chung về sử dụng đất: UBND xã đã cho công bố 
công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất của xã đến năm 2020 để nhân dân biết, 
công khai các quy hoạch chi tiết. Đồng thời, tham khảo ý kiến của nhân dân, 
trên cơ sở đó hoàn thiện quy hoạch tổng thể.

- Thông qua các kỳ họp HĐND, UBND xã đều có kế hoạch chi tiết về 
phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, báo cáo dự toán thu - chi,... Các báo 
cáo đều được công khai cho nhân dân được biết.

- Các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông nông 
thôn, trụ sở làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã, các trường học đều được 
hạch toán chi tiết, công khai cho nhân dân và cử người theo dõi giám sát, nhằm 
tránh tình trạng tiêu cực.

- Các chương trình, dự án vay vốn xoá đói giảm nghèo được phân bổ cho 
địa bàn để nhân dân được vay, được đưa ra xét, duyệt đúng đối tượng vay. 

- Việc khảo sát và xét duyệt hộ nghèo đã được tổ chức công khai, bình xét 
tại các thôn. Trong quá trình bình xét và giải quyết các chế độ chính sách thuộc hộ 
nghèo đúng theo quy định của Nhà nước và đều được nhân dân đồng tình ủng hộ. 

- Các các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 
Nghị quyết của HĐND liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân đều 
được chuyển tải qua hệ thống truyền thanh xã. Bình quân mỗi năm tổ chức tuyên 
truyền trên 90 lượt bằng hệ thống loa đài.

- Tổ chức tốt các kỳ họp tiếp xúc cử tri, qua đó các ý kiến thắc mắc, các 
kiến nghị của nhân dân đều được tiếp thu và đưa ra kỳ họp HĐND xã bàn bạc, 
thống nhất và ban hành Nghị quyết thực hiện. Hàng năm, có khoảng 86% cán bộ 
công chức và 60% hộ nhân dân tham dự các kỳ họp tiếp xúc cử tri.

- Các văn bản có liên quan đến từng hộ dân, UBND xã đều gửi xuống mỗi 
hộ dân. Các báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác UBND xã hoặc các văn 
bản của cấp trên có liên quan trực tiếp đến các thôn thì UBND xã đều gửi tới 
từng thôn để tổ chức triển khai thực hiện trong nhân dân.

2. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp



Thực hiện Điều 10 của Pháp lệnh dân chủ, theo phương châm “Nhà nước 
và nhân dân cùng làm” hầu hết những vấn đề đều được đưa ra để nhân dân bàn 
và quyết định, luôn tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao như cuộc vận động 
“toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn, khu dân cư”, vận động 
quỹ đền ơn đáp nghĩa, máy ấm công đoàn, nâng cấp mở rộng các tuyến đường 
giao thông nông thôn với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đường 
điện “Thắp sáng đường quê”, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, 
nhà tình thương cho hộ nghèo… đều được công khai cho nhân dân biết. Việc 
xây dựng cơ sở hạ tầng đều được thực hiện đảm bảo quy trình công khai dân chủ 
theo từng giai đoạn trước khi khởi công và đến khi hoàn thành công trình

Một trong những nội dung quan trọng của việc tổ chức thực hiện Pháp 
lệnh dân chủ đó là nhân dân được tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp một 
số vấn đề tại địa phương như:

- Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về mức đóng góp xây dựng đường 
giao thông nông thôn. Theo chủ trương của chương trình xây dựng nông thôn 
mới, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng, tỉnh hỗ trợ xi măng, còn lại 
là các hộ dân tự nguyện đóng góp. Tại các thôn, nhân dân đã họp bàn và thống 
nhất mức đóng góp cụ thể. Qua đó, tại một số thôn đã làm được những đoạn 
đường đổ bê tông theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm qua xã 
đã huy động các nguồn lực để tu sửa và khánh thành Nghĩa trang liệt sỹ, làm 
đường bê tông nông thôn theo tiêu chí mới. Nhân dân đã hiến đất nông nghiệp 
phục vụ ấp trúc bờ lô, bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng. 

- Việc thu phí dịch vụ nội đồng, bảo vệ thực vật, diệt chuột,...được HTX 
DVNN xây dựng đề án báo cáo Đảng uỷ-HĐND-UBND xã sau đó chuyển tới 
các thôn, đội tổ chức hộ nhân dân lấy ý kiến tham gia. Trên cơ sở sự đồng thuận 
cao mới tổ chức Đại hội, hội nghị HTX thường niên lấy biểu quyết của đại biểu xã 
viên.

- Những việc dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định cũng 
được cấp uỷ Đảng, Chính quyền các địa phương triển khai như: việc xây dựng 
và sửa đổi, bổ sung quy ước làng; việc bầu cử trưởng thôn, thành viên ban giám 
sát đầu tư cộng đồng và thành viên ban thanh tra nhân dân,...

3. Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến và biểu quyết trước khi 
các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương xác định ý kiến tham gia góp ý 
của nhân dân, dư luận và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
là một kênh quan trọng để bàn, ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vì vậy, cần phải thực hiện tốt Pháp lệnh 
dân chủ mới tăng cường được sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều 
hành của Chính quyền.

Trong thời gian quan, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhiều 
nội dung gắn liền giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người dân như:

- Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của, phương án chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế, phát triển ngành nghề, đề án trồng rau an toàn, chuyển đổi lập vườn làm 



ao thả cá,...được thông báo trong các cuộc họp HĐND và đăng tải trên hệ thống 
đài truyền thanh xã. Như vậy, các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của 
dân đều được cấp có thẩm quyền công khai và đưa ra bàn bạc dân chủ.

- Để phục vụ cho công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, quy 
hoạch chi tiết về sử dụng đất đến năm 2020 đã được đưa ra lấy ý kiến của nhân 
dân tham gia và chỉnh sửa cho hoàn chỉnh. UBND xã đã chỉ đạo các thôn tổ 
chức hội nghị lấy ý kiến, mỗi thôn 1/2 ngày để thuyết minh quy hoạch sử dụng 
đất. Qua đó đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của nhân dân, giúp Chính quyền 
hoàn chỉnh bản quy hoạch tổng thể sử dụng đất đảm bảo hợp lý, sát thực và khả 
thi.

- Việc quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết sử dụng đất, quy hoạch 
vùng sản xuất, quy hoạch xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG xây dựng 
NTM đều được bàn bạc công khai, dân chủ, lấy ý kiến tham gia góp ý trước khi 
trình HĐND xã và Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

- Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình phúc lợi như: 
trường học, trạm y tế, nhà văn hoá xã và các thôn, đường giao thông nông thôn, 
xây dựng, nâng cấp Chợ nông thôn đặc biệt là tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ 
cần huy động các nguồn lực trong nhân dân thì đều được truyền tải rộng rãi, lấy 
ý kiến góp ý của nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Thực hiện Điều 13 của Pháp lệnh dân chủ, trước khi bầu cử Trưởng 
thôn. Qua nhiều nhiệm kỳ, Ủy ban nhân dân xã, phối hợp Ban Công tác mặt trận 
tổ chức cuộc họp cử tri hoặc đại diện hộ gia đình lấy ý kiến. Với hình thức công 
khai: họp dân lấy ý kiến.

4. Những nội dung nhân dân giám sát
- Hàng tháng, quý, năm UBND xã đều xây dựng chương trình công tác và 

được thông báo, niêm yết. Từ đó, làm cơ sở để nhân dân cùng tham gia, kiểm tra 
giám sát việc thực hiện kế hoạch đã đề ra và kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt 
động của Chính quyền xã, các tổ chức chính trị, xã hội,...Đặc biệt, là dự toán thu 
- chi và quyết toán ngân sách nhà nước; thu-chi kinh phí huy động từ nguồn xã 
hội hoá, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi hỗ trợ,...

- Thông qua hoạt động của Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND 
và hoạt động độc lập phụ trách khu vực của từng đại biểu HĐND nhân dân tham 
gia kiểm tra, giám sát.

+ Quá trình tổ chức thực hiện công trình, kết quả nghiệm thu và quyết 
toán công trình do nhân dân đóng góp xây dựng và các chương trình, dự án do 
nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ trực tiếp cho địa phương.

+ Giám sát công tác quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.
+ Thu, chi các loại quỹ, phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước, các 

khoản đóng góp của nhân dân.
+ Việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc, giúp đỡ thương 

binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công,...



6. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và kết quả tổ chức thực hiện
Trên cơ sở văn bản quy định, Ban chỉ đạo đã phân công gắn trách nhiệm 

của mỗi cơ quan, đơn vị, thành viên BCĐ phụ trách từng nội dung cụ thể. Tuy 
nhiên, trách nhiệm chung của các cơ quan là tuyên truyền, giải thích để người 
dân hiểu và làm theo Pháp lệnh dân chủ.

- Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có 
trách nhiệm quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng, trên cơ sở phát 
huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh 
thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với Nhà 
nước.

- Uỷ ban nhân dân xã đã cụ thể hoá những nội dung trong Pháp lệnh dân 
chủ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để cho người dân biết; những nội 
dung yêu cầu niêm yết thường xuyên đều được UBND xã thực hiện đầy đủ. 
Thực hiện nghiêm túc các quy định về những nội dung lập kế hoạch, công khai 
nội dung thực hiện kế hoạch, cách thức triển khai, thời gian thực hiện các quy 
hoạch, đề án phát triển kinh tế, xã hội,... để cho người dân biết góp ý và giám sát 
việc thực hiện.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, 
vận động, thuyết phục cử tri, hộ gia đình chưa tán thành trong việc thực hiện 
những quyết định đã có giá trị thi hành.

- Trưởng thôn có trách nhiệm báo cáo với UBND xã những việc nhân dân 
đã bàn, biểu quyết. Triển khai thực hiện những nội dung đã được Đảng bộ, 
HĐND-UBND xã và các cơ quan cấp trên ban hành văn bản thi hành

6.1. Đánh giá hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh 
tra nhân dân

- Trong 10 năm qua, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra nhân 
dân đã tiến hành 25 cuộc giám sát, thanh tra. Nội dung giám sát được thực hiện 
chủ yếu đối với những dự án, công trình xây dựng hạ tầng như: đường giao 
thông nông thôn, thuỷ lợi nội động, trường học, nhà văn hoá các thôn sử dụng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp; giám sát việc giải quyết 
đơn đề nghị, kiến nghị của công dân. Tiêu biểu như các cuộc giám sát về những 
sai phạm trong quản lý đất đai, tài chính tại thôn Đỗ Thượng. Thông qua hoạt 
động giám sát, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã góp phần nâng cao hiệu quả 
đầu tư, chống thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước và nhân dân; phát hiện, 
kiến nghị biện pháp giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân.

- Uỷ ban MTTQ xã đã phối hợp với Chính quyền hướng dẫn, giúp đỡ Ban 
giám sát xây dựng kế hoạch và các điều kiện phục vụ việc giám sát, giải quyết 
những đề xuất, kiến nghị. Nhìn chung ban giám sát đầu tư cộng đồng đã bám sát 
sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực, chủ động, tự giác, không ngại khó 
khăn, không ngại va chạm và với điều kiện, khả năng của mình đã tham gia các 
hoạt động giám sát khá hiệu quả.



- Tuy nhiên, ban giám sát đầu tư cộng đồng vẫn còn hạn chế tồn tại như: 
một số thành viên trong ban giám sát trình độ năng lực còn hạn chế, vì vậy việc 
giám sát đầu tư đôi khi thiếu chặt chẽ, chủ yếu giám sát bằng trực quan, định 
tính.

6.2. Kết quả sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, hương ước và việc tổ chức 
hội nghị dân chủ ở cơ quan, thôn theo quy định.

- Đến nay, 7/7 thôn đã xây dựng được Quy ước làng và trong quá trình tổ 
chức thực hiện các thôn đã có bổ sung sửa đổi Quy ước cho phù hợp với tình 
hình thực tiễn.

- Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng và niêm yết tại trụ sở làm việc bản quy 
chế làm việc của cơ quan, hàng tháng đều tổ chức hội nghị giao ban cán bộ 
UBND.

- Tại các thôn những vấn đề quan trọng cần sự bàn bạc, quyết định đều 
được đưa ra lấy ý kiến và biểu quyết của nhân dân. Đặc biệt là được thể hiện tại 
các cuộc tiếp xúc cử tri lấy phiếu tín nhiệm đối với đại biểu HĐND, bầu Trưởng 
thôn đều được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

III. Đánh giá chung
1 Thuận lợi.
- Qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong những năm qua, dưới sự lãnh 

đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực về 
nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền, củng cốhệ thống Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. 
Đóng góp xây dựng phát triển kinh tế- xã hội, phát triển hạ tầng cơ sở, đời sống 
nhân dân ngày càng nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Nhìn 
chung qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhận thức của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân được tốt hơn, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với xã hội ngày 
được quan tâm hơn. 

- Đạt được những kết quả trên là do sự lãnh đạo kịp thời của các Cấp ủy 
Đảng, điều hành tích cực của Chính quyền, sự phối hợp nhịp nhàng Ủy ban Mặt 
trận Tổquốc và tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, sự đồng tình hưởng ứng tích 
cực từ người dân, sức mạnh đại đoàn kết được phát huy, tinh thần trách nhiệm 
của người đứng đầu được phát huy, kịp thời khắc phục hạn chế yếu kém trong 
quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

 2. Khó khăn. 
- Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân và thực hiện quy chế dân chủ chưa thật sự đầy đủ dẫn đến 
chỉ quan tâm tới lấy sự đồng thuận của đa số nhân dân mà chưa chú trọng đến 
việc tuân thủ pháp luật, quy trình, cách thức và tính hiệu quả trong tổ chức thực 
hiện.



- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có thời điểm, có việc 
còn chưa sát, chưa phù hợp, chưa kịp thời; việc sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực 
hiện các quy chế, quy ước còn chậm.  Vì vậy, kết quả thực hiện chưa đồng đều, 
có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; một số công dân chưa hiểu đúng về dân 
chủ ở cơ sở nên có biểu hiện lợi dụng dân chủ, dẫn đến vi phạm pháp luật.

- Việc tổ chức hội nghị toàn thể nhân dân, tỷ lệ người đến dự thấp nên 
những vấn đề đưa ra thảo luận, quyết định gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất 
như nhà văn hóa, thiết bị âm thanh ở một số thôn còn sơ sài, chưa đảm bảo.

- Vai trò của cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân trong công tác vận động nhân dân thực hiện pháp luật chưa được 
phát huy tối đa; trong triển khai thực hiện có việc còn nóng vội, chưa thực sự 
công khai dân chủ dẫn đến tình hình bức xúc trong nhân dân, cá biệt có trường 
hợp cán bộ không chấp hành pháp luật tạo ra dư luận không tốt trong nhân dân.

- Một bộ phận nhân dân chưa tích cực tham gia quyền giám sát hoạt động 
của Chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức mà chỉ quan 
tâm nhiều đến quyền lợi kinh tế. Một số người còn lợi dụng dân chủ để tố cáo 
sai sự thật, làm phức tạp tình hình.

- Vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tuy có 
hoạt động nhưng hiệu quả chưa cao.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tuy đã được 
quan tâm, nhưng chưa thường xuyên. Việc nắm bắt tình hình nhân dân đôi lúc 
chưa kịp thời.

- Công tác giải quyết đơn thư còn chậm, có vụ việc còn để kéo dài, đơn 
thư vượt cấp. Do những tồn tại để lại khá nhiều và phức tạp nên việc triển khai 
thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra của Chính quyền địa phương còn 
chậm. 

- Có thời điểm vai trò lãnh đạo của Đảng, giám sát của HĐND bị buông 
lỏng, Chính quyền chưa coi trọng ý kiến và tiếp thu ý kiến của nhân dân hoặc lợi 
dụng dân chủ dẫn đến các sai phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính 
quyền.

3. Một số bài học kinh nghiệm 
- Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân cần tăng cường sự lãnh đạo 

của cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của Chính quyền, phối hợp hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chặt chẽ, thường xuyên.

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện quy chế dân chủ gắn 
liền với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XI “Một số vấn đề 
cấp bách về xây dựng đảng” và cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Gắn việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân 
chủ với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc và quan tâm tới lợi ích chính đáng của 
nhân dân.



- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm quyền làm chủ của nhân dân hoặc lợi dụng dân chủ để gây rối, mất đoàn 
kết.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

     I. Dự báo tình hình trong thời gian tới
- Việc huy động sức dân là cần thiết và xu thế tất yếu trong thời gian tới 

nên công tác dân vận và thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở càng trở lên đặc biệt 
quan trọng, tạo ra sự đồng thuận và nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
ngày càng mở rộng dân chủ, vì vậy, sẽ xuất hiện nhiều hơn những đối tương cơ 
hội, lợi dụng để gây rối, nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc, vu cáo,...nhất là những vấn 
đề nhạy cảm về tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, tài chính, xây dựng cơ bản,...

- Vấn đề đất đai luôn là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích 
của người dân. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện Luật nghiêm túc, có hiệu quả ngay 
từ khi Luật có hiệu lực thi hành, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại về 
đất đai trước đó tại địa phương sẽ rất khó khăn đòi hỏi sự quyết tâm vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị.

- Xác định chủ thể xây dựng nông thôn mới là người dân. Tuy nhiên, một 
bộ phận nhân dân vẫn đang trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, trong khi nền 
kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi. Vì vậy, việc huy động sức dân là khó đòi hỏi 
phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và khi thực hiện phải thực sự dân 
chủ, công khai, minh bạch.

II. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu những năm tiếp theo
- Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở, phát huy trên cơ 

sở pháp luật, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân 
đóng góp xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối 
hợp thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân.  Nâng cao chất lượng công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung, hình thức phù hợp.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân 
chủ ở xã; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy ước, quy chế dân 
chủ đã ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực điều 
hành nhiệm vụ của chính quyền.



- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, tiếp tục phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng 
trong sạch, vững mạnh.

+ Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc giữa cử tri 
và đại biểu HĐND, tạo không khí cởi mở, dân chủ nắm bắt kịp thời các ý kiến 
của cử tri để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất vấn và trả lời 
chất vấn của đại biểu HĐND, chất lượng ban hành Nghị quyết, đảm bảo Quyết 
nghị đúng đắn những vấn đề quan trọng của địa phương. Xây dựng và nghiêm 
túc triển khai thực hiện kế hoạch giám sát của HĐND, nâng cao trách nhiệm 
giám sát của HĐND, ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra nhân dân.

- Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là 
những tồn tại đã có kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát”, 
nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

III. Kiến nghị, đề xuất
- Cần mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia ban chỉ đạo thực 

hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm tập huấn cho đội ngũ 
làm công tác giám sát đầu tư cộng đồng, thanh tra nhân dân ở cơ sở để họ hiểu 
và thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Cần bổ sung ngân sách hỗ trợ cơ sở trong việc tổ chức các hội nghị nhân 
dân ở các thôn, khu dân cư.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã. Phát huy vai trò 
nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-
UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân 
chủ xã Hồng Quang.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT, NVX(02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thái
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