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 1. Khái quát chung: 

Cẩm Xuyên là một huyện bán sơn địa, có quốc lộ 1A chạy qua, phía Bắc 

giáp Thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, phía Nam giáp huyện Kỳ Anh, phía 

Tây giáp Hương Khê, Thạch Hà, phía Đông giáp biển Đông; huyện có 23 đơn vị 

hành chính cấp xã (21 xã, 2 thị trấn), với 221 thôn, tổ dân phố. Dân số toàn huyện 

tính đến 31/12/2020 là 148.077 người.  

Về tổ chức bộ máy, UBND huyện có 122 đơn vị trực thuộc, gồm: 12 phòng 

quản lý nhà nước; 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 16 tổ chức Hội, 

65 trường học; 23 trạm y tế xã. 

Với sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp 

thống nhất của các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự quan tâm gi p đ  của tỉnh, 

trung ương c ng với sự nổ lực phấn đấu, sự đồng thu n của nhân dân nên h u hết 

các chỉ tiêu kế hoạch hàng n m đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. 

T nh h nh an ninh chính trị được ổn định và gi  v ng. Hệ thống chính được cũng 

cố, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; chương tr nh mục tiêu xây dựng 

nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi b t. 

2. Tình hình triển khai 

2.1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện 

Nh n thức đ ng đắn t m quan trọng của dân chủ cơ s  trong quá tr nh xây 

dựng và phát triển, ngay sau khi có  háp lệnh 34 của UBTV  uốc hội và các v n bản 

hướng d n của trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức học t p, 

quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm t c;  y ban nhân dân huyện xây dựng Kế 

hoạch triển khai; thành l p BCĐ cấp huyện do đồng chí  hó Bí thư Thường trực làm 

trư ng ban; xây dựng  uy chế hoạt động gắn với việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo 

phụ trách từng đơn vị cho các thành viên Ban chỉ đạo.  

Việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền phổ biến về nội dung của  háp lệnh 34 

được thực hiện bằng nhiều h nh thức như: tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán; tuyên 

truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội thảo, họp dân; tuyên truyền qua hệ 

thống Truyền thanh huyện, xã; trang thông tin điện tử huyện, xã; niêm yết công khai 

tại UBND các xã, thị trấn và hội quán thôn, tổ dân phố nhằm tạo điều kiện thu n lợi 

cho các tổ chức và người dân c p nh t nắm bắt thông tin kịp thời. 

Triển khai quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã được hàng tr m 

lớp, với hàng chục ngh n lượt cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên 



 

trách tham dự. Các tổ chức đoàn thể đã tổ chức quán triệt đ y đủ, cụ thể đến t n đoàn 

viên, hội viên của tổ chức m nh.  

Song song với việc tổ chức triển khai học t p, Trung tâm V n hóa - Truyền 

thông huyện đã xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, dành thời lượng để tuyên 

truyền Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) và các Nghị định của Chính 

phủ và  háp lệnh 34 của UBTV  uốc hội về thực hiện  uy chế dân chủ   cơ s . 

Hội đồng tuyên truyền pháp lu t của huyện đã m  hơn 150 lớp tâp huấn phổ 

biến pháp lu t cho hơn 13.000 lượt người tham gia, nhằm tuyên truyền đường lối 

chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Nội dung tuyên truyền bao gồm: các Bộ lu t,  háp lệnh, Nghị quyết, Nghị định và 

các v n bản quy phạm pháp lu t của trung ương, tỉnh, huyện .v.v…H nh thức 

tuyên truyền phong ph , đa dạng để người dân được hiểu: Tuyên truyền qua các 

cuộc thi, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại ch ng; tuyên truyền thông 

qua các cuộc họp, hội nghị, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền qua phát tài liệu, 

trợ gi p pháp lý, khai thác sử dụng các tủ sách pháp lu t.  

 Trung tâm bồi dư ng chính trị huyện thông qua công tác t p huấn, bồi 

dư ng cán bộ cốt cán hàng n m cho các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trư ng, chi 

hội, chi đoàn; cấp phát, các tài liệu tuyên truyền về  CDC   cơ s  đến t n các hộ 

gia đ nh, các đơn vị, trường học. Trên cơ s  nội dung của  CDC   cơ s , huyện đã 

ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết sát đ ng với t nh h nh phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, kịp thời triển khai các vấn đề cụ thể sát với đời sống nhân dân 

như: Cải cách hành chính, công khai các loại hồ sơ, m u hoá các thủ tục, bố trí nơi 

nh n và trả hồ sơ thu n lợi. Chỉ đạo cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động, 

quy chế phối hợp, ch  trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, bảo đảm các 

nguyên tắc công khai minh bạch, dân chủ; chỉ đạo các xã, thị trấn, thôn, tổ dân 

phố, cơ quan, đơn vị xây dựng hương ước, quy ước, nội quy .v.v… 

Trong nh ng n m qua thực hiện  CDC   cơ s  huyện đã tổ chức trên 100 

cuộc kiểm tra   cấp xã, các cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, 

đơn vị tự tổ chức kiểm tra. Hàng n m BCĐ đều sơ kết, tổng kết đánh giá r t kinh 

nghiệm, kịp thời bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đề  ra các biện pháp chỉ đạo, 

thực hiện quy chế.  y ban MTT  chủ động phối hợp với UBND, các ban, ngành 

ký kết chương tr nh phối hợp; đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo, bổ sung quy chế 

nhằm củng cố hoạt động của BCĐ thực hiện  CDC   cơ s  có hiệu quả.  

  ua tổ chức học t p, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của  háp lệnh 

QCDCCS, nh n thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. 

 hong trào qu n ch ng nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực.  

 2.2. Công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 

số 34/2007/UBTVQH11; cách thức tổ chức thực hiện 

 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định thành l p Ban chỉ đạo triển 

khai thực hiện quy chế dân chủ cơ s  và các v n bản hướng d n, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện quy chế dân chủ cơ s ;  

 UBND huyện đã ban hành quyết định quy định thực hiện quy chế dân chủ cơ 

s ; đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp gi a UBND huyện 



 

với UBMTT  huyện, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn; quy tr nh đánh giá cán 

bộ, công chức, viên chức, khen thư ng; quy chế chi tiêu nội bộ…  

 Hàng n m ban hành nhiều v n bản đôn đốc, hướng d n, tổng hợp việc thực 

hiện thi hành pháp lu t về dân chủ   cơ s . Cụ thể: 

  + V n bản hàng n m về thực hiện  háp lệnh 34/2007/NĐ-C ; Nghị định số 

04/2014/NĐ-C  của Chính phủ; Chỉ thị 35, Kết lu n 05, Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh 

ủy;  uyết định 33/2011/ Đ-UBND của UBND tỉnh; sau này là  uyết định 

52/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh  uy định trách nhiệm thực hiện kỷ lu t, kỷ 

cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ 

lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;   

 + V n bản hàng n m về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 

của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/8/2015 

của UBND tỉnh về t ng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác Dân v n, 

công tác dân chủ   cơ s  của cơ quan nhà nước trong t nh h nh mới. 

 + V n bản số 437/UBND-NV ngày 23/01/2018 của UBND huyện về việc 

tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân v n, công tác dân chủ 

  cơ s  trong các cơ quan Nhà nước các cấp. 

 + Kế hoạch số 527/KH-UBND ngày 05/02/2018 của UBND huyện về Kế 

hoạch triển khai công tác Dân v n chính quyền n m 2018. 

+ V n bản số 489/UBND-NV ngày 19/3/2018 của UBND huyện về thực 

hiện công tác Dân v n chính quyền. 

+ V n bản số 2194/BC-UBND ngày 11/10/2018 của UBND huyện về đánh 

giá công tác Dân v n chính quyền n m 2018. 

+ Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 12/02/2019 của UBND huyện về Kế 

hoạch triển khai công tác Dân v n chính quyền n m 2019. 

+ Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện về Kế 

hoạch triển khai công tác Dân v n chính quyền n m 2020. 

+ Kế hoạch số 1014/KH-UBND ngày 14/4/2020 của UBND huyện về Kế 

hoạch thực hiện n m “N m dân v n khéo” 2020. 

+ Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện về Kế 

hoạch thực hiện công tác dân v n chính quyền n m 2021. 

 3. Kết quả cụ thể 

 3.1. Kết quả thực hiện nội dung công khai để dân biết 

 -  y ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc công khai 

cho Nhân dân biết nh ng chủ trương, chính sách, pháp lu t của Nhà nước có liên 

quan trực tiếp với Nhân dân và địa phương, như: Niêm yết công khai các thủ tục 

hành chính, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp của dân, công khai các dự 

án của địa phương;  phương án đền b , hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư các 

dự án, công tr nh trên địa bàn các xã, thị trấn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; 

đề án sáp nh p thôn, tổ dân phố; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp 

xã trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; việc quản lý, sử dụng các loại 

quỹ, khoản đ u tư, tài trợ theo chương tr nh; các khoản huy động Nhân dân đóng 

góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; kết 



 

quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, 

công chức... Một số thủ tục đã được giải quyết nhanh, gọn, giảm bớt phiền hà được 

Nhân dân đồng t nh, ủng hộ. 

 - Đã thực hiện tốt việc xây dựng đề án sáp nh p đơn vị hành chính cấp xã: 

Đã tiến hành sáp nh p 7 xã thành 3 xã; hiện nay toàn huyện còn 23 xã, thị trấn. 

 - Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng 

của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố: Công tác thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết khiếu kiện, phản ánh của nhân dân được các cấp, các ngành 

đặc biệt quan tâm. Các vụ việc được t p trung chỉ đạo giải quyết kịp thời và xử lý 

nghiêm các vi phạm theo kết lu n của các đoàn thanh tra, kiểm tra 

  Tuy nhiên, việc thông báo công khai cho dân biết có l c, có nơi thực hiện 

chưa tốt, bố trí nơi niêm yết công khai TTHC nhưng chế độ bảo quản chưa bảo 

đảm, việc công khai nh ng việc dân được biết có mặt chưa đ ng quy định, công 

tác chỉ đạo của chính quyền cơ s  có l c còn thiếu kiểm tra, đôn đốc.  

3.2. Kết quả thực hiện nội dung Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp 

- Trong việc xây dựng cơ s  hạ t ng và các công tr nh ph c lợi công cộng, 

các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ s  đã thực hiện m  rộng dân chủ để Nhân dân 

biết, tham gia bàn bạc, tự quyết định trực tiếp về các chủ trương và mức đóng góp 

xây dựng cơ s  hạ t ng, các công tr nh ph c lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, 

thôn đóng góp toàn bộ hoặc một ph n kinh phí, không áp đặt hoặc can thiệp vào 

công việc của Nhân dân, tạo mọi điều kiện để Nhân dân bàn bạc, thảo lu n và 

quyết định. Gi p Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đ u tư của cộng đồng của các công tr nh xây 

dựng do dân đóng góp, xây dựng đời sống v n hóa   khu dân cư, các công việc 

trong nội bộ cộng đồng dân cư ph  hợp với quy định của pháp lu t. 

- Xây dựng Trung tâm Hành chính công   huyện và bộ ph n một cửa một 

cửa liên thông   100% các xã, thị trấn. Thời gian qua, hệ thống này hoạt động tốt, 

giảm thiểu phiền hà cho Nhân dân trong việc đi lại thực hiện các bộ thủ tục hành 

chính. Từ huyện đến cấp xã đã bố trí phòng tiếp dân riêng biệt, theo quy định, các 

đơn vị xây dựng lịch tiếp dân đối với người đứng đ u theo tu n, tháng, quý. Thời 

gian qua không còn t nh trạng đơn thư tồn động, giải quyết ch m. 

- Tuy nhiên,   một số nơi người dân chưa quan tâm nhiều với việc thực hiện 

 háp lệnh, còn một số nội dung nhân dân chưa tham gia nhiều ý kiến đóng góp, 

nên việc thực hiện dân chủ còn hạn chế. 

3.3. Kết quả thực hiện nội dung dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền 

quyết định 

Với nh ng h nh thức lấy ý kiến của Nhân dân tham gia bàn bạc, đóng góp 

sửa ch a, bổ sung và biểu quyết vào dự thảo Đề án sáp nh p thôn, tổ dân phố; Xây 

dựng nông thôn mới, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; b u, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm Trư ng thôn, tổ dân phố, b u Ban thanh tra nhân dân đều được Nhân 

dân họp bàn và biểu quyết để UBND cấp xã ban hành quyết định phê chuẩn kết 

quả biểu quyết của Nhân dân theo đ ng quy định; bảo đảm thực hiện đ ng theo 



 

hướng d n tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 

17/4/2008 của Chính phủ và  y ban Trung ương Mặt tr n Tổ quốc Việt Nam. 

N m 2012, toàn huyện có 334 thôn, tổ dân phố nhưng sau khi thực hiện chủ 

trư ng sáp nh p thôn, tổ dân phố, đến nay còn 221 thôn, tổ dân phố; 100% thôn, tổ 

dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước được phê duyệt và đưa vào tổ chức thực 

hiện. Nhờ thực hiện tốt các nội dung của  háp lệnh nên trong quá tr nh kiện toàn, 

củng cố cán sự   các thôn đều thực hiện đ ng quy tr nh, định hướng nhân sự và 

đảm bảo thời gian được đông đảo Nhân dân đồng t nh ủng hộ. 

3.4. Kết quả thực hiện những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước 

khi cơ quan có thẩm quyền quyết định 

 Nh ng nội dung Nhân dân tham gia ý kiến: Dự thảo kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của xã, thị trấn; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản 

xuất; phương án phát triển ngành nghề của cấp xã; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới; 

việc quản lý, sử dụng quỹ đất của xã, thị trấn; phương án đền b , hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng, xây dựng cơ s  hạ t ng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư; 

dự thảo Đề án sáp nh p thôn, tổ dân phố, sáp nh p đơn vị hành chính cấp xã và 

nh ng nội dung khác c n phải lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp lu t. 

Thông qua các cuộc họp dân để Nhân dân   các thôn, tổ dân phố tham gia ý kiến 

theo đ ng quy định, sau khi Nhân dân tham gia ý kiến th  UBND xã, thị trấn phối 

hợp với UBMTT  tiếp thu xem xét, nếu nội dung tham gia ý kiến của Nhân dân 

ph  hợp và đ ng quy định th  được chính quyền địa phương bổ sung vào các dự 

thảo để xây dựng, ban hành sát đ ng nên khi triển khai thực hiện được nhân dân 

đồng t nh ủng hộ. 

3.5. Kết quả thực hiện những nội dung Nhân dân tham gia giám sát 

Đối với nh ng việc Nhân dân giám sát, kiểm tra: 100% xã, thị trấn đều có 

Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đ u tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả. 

Thông qua hoạt động của HĐND, MTT  và các đoàn thể nên Nhân dân được thông 

tin đ y đủ, kịp thời, được tham gia đóng góp và phát huy vai trò giám sát, kiểm tra 

h u hết mọi vấn đề thuộc mọi lĩnh vực của đời sống. Từ việc sản xuất kinh doanh, 

xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, gi  g n vệ sinh môi trường, phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội, đến việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do 

HĐND b u ra, việc phê b nh góp ý của thôn, tổ dân phố và hoạt động của đảng viên 

nơi cư tr  đều gắn với việc kiểm tra, giám sát của Nhân dân.  CDC   cơ s  đã góp 

ph n phát huy nội lực, khai thác tiềm n ng, thế mạnh, người dân được bàn bạc, thảo 

lu n, tháo g  khó kh n, chuyển dịch cơ cấu cây trồng v t nuôi, áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỷ thu t vào sản xuất, nâng cao đời sống v t chất và tinh th n của Nhân 

dân. Kinh tế của huyện liên tục t ng trư ng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích 

cực.  hát huy nội lực, chủ động thu h t đ u tư các chương tr nh, dự án và thực hiện 

tốt  CDC   cơ s  trong việc v n động Nhân dân hiến cây, hiến đất m  rộng đường 

giao thông nông thôn, xây dựng các công tr nh ph c lợi, Nhân dân đã tự nguyện hiến 

hàng vạn cây có giá trị, hàng tr m ngh n m
2
 đất mà không đòi hỏi đền b . Với 

phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố 



 

đã đóng góp sức người, sức của xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống 

kênh mương thuỷ lợi nội đồng ngày càng hoàn thiện. Tất cả các khoản đóng góp của 

nhân dân được Nhân dân bàn bạc, quy định mức đóng, b u ban quản lý điều hành, 

thực hiện nh ng công việc Nhân dân đã bàn, quyết định, thanh quyết toán kịp thời, 

rõ ràng, công khai, dân chủ. Thực hiện dân chủ trong công tác giải phòng mặt bằng 

nên các công tr nh được triển khai xây dựng đ ng tiến độ.  

N m 2021, huyện Cẩm Xuyên được công nh n huyện Nông thôn mới. 

3.6. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và kết quả tổ chức thực hiện 

Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-MTTQ ngày 17/4/2008 của Chính 

phủ và Ủy ban TW MTTQ Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 16, 

Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

- Các nội dung của  háp lệnh đều được  y ban nhân dân huyện và các xã, 

thị trấn tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân nhân; đồng 

thời đã thực hiện tốt việc công khai cho Nhân dân biết, Nhân dân bàn, Nhân dân 

kiểm tra nh ng chủ trương, chính sách, pháp lu t của Nhà nước có liên quan trực 

tiếp với nhân dân và địa phương theo đ ng quy định của Nghị quyết 09/2008, góp 

ph n tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

- Việc b u cử, miễn nhiệm trư ng thôn, tổ dân phố đều được Nhân dân họp 

bàn và biểu quyết để UBND cấp xã ban hành quyết định phê theo đ ng quy định 

đối với việc b u, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trư ng thôn. 

-  y ban nhân dân huyện phối hợp với HĐND huyện,  y ban MTT  huyện 

triển khai xuống các xã việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân 

dân b u, đồng thời các xã, thị trấn còn m  rộng lấy thêm các chức danh công chức 

liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Nhân dân. Việc lấy 

phiếu tín nhiệm đã được cán bộ và Nhân dân đồng t nh hư ng ứng và đánh giá cao 

trách nhiệm của Đảng, nhà nước đối với với Nhân dân. 

Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

xã hội cấp xã trong việc thi hành Pháp lệnh số 34: Xây dựng và thực hiện  CDC 

  cơ s  đã góp ph n tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt tr n 

Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. MTT  và các đoàn thể nhân dân đã tích cực 

tuyên truyền giáo dục v n động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia thực hiện 

chủ trương của Đảng và chính sách, pháp lu t của Nhà nước, đóng góp ý kiến vào 

nghị quyết của HĐND, tham gia giám sát và phản biện các hoạt động của chính 

quyền, phối hợp tiếp x c cử tri, tổ chức có hiệu quả phong trào, các cuộc v n động 

cách mạng.  ua các phong trào đã có hành ngh n đoàn viên, hội viên, qu n ch ng 

ưu t  được giới thiệu, bồi dư ng kết nạp vào Đảng; thu h t đông đảo qu n ch ng 

vào tổ chức, nâng tỷ lệ t p hợp qu n ch ng của MTT  và các đoàn thể đạt  70% - 

80%. Chất lượng cán bộ, chất lượng tổ chức cơ s  được nâng lên. 

 hối hợp thực hiện  háp lệnh dân chủ của xã với việc thực hiện các chương 

tr nh hoạt động khác, trong đó có cuộc v n động “Toàn dân chung sức xây dựng 

Nông thôn mới, đô thị v n minh”. Ban công tác Mặt tr n tham gia thành l p các tổ 

liên gia, dòng họ tự quản, an ninh nhân dân, tổ hòa giải... Đây là các tổ chức cơ s  

góp ph n tích cực vào việc bảo vệ an ninh tr t tự   địa phương và giải quyết có 



 

hiệu quả nh ng mâu thu n trong nội bộ Nhân dân, v n động Nhân dân đẩy mạnh 

các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng khối đoàn kết trong khu dân cư. 

III. Đánh giá chung 

1. Kết quả và nguyên nhân 

a. Kết quả đạt được 

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thi hành 

pháp lu t về thực hiện dân chủ   cơ s  đã góp ph n xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân ngày càng v ng chắc, nh n thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 

các t ng lớp Nhân dân về thực hiện quyền làm chủ của người dân được nâng lên; tạo 

điều kiện để các t ng lớp Nhân dân tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của  

cấp ủy, chính quyền; góp ph n quan trọng, từng bước đẩy l i tệ quan liêu, cửa 

quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức ngày càng g n dân, hiểu dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân.  

Từ kết quả thực hiện quy chế dân chủ đã góp ph n quan trọng trong việc phát 

huy quyền làm chủ, sức sáng tạo và huy động mọi nguồn lực của qu n ch ng Nhân 

dân để phát triển kinh tế, v n hoá - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, gi  v ng tr t 

tự và an toàn xã hội trên địa bàn huyện; vai trò làm chủ của Nhân dân thông qua tổ 

chức đại diện là MTT  và các đoàn thể được khẳng định.  

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tích cực đổi mới công tác chỉ 

đạo, điều hành gắn với CCHC, nâng cao hoạt động của bộ ph n giao dịch một cửa, 

một cửa liên thông; nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dư ng cán bộ, công 

chức về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, thái độ phục vụ nhân dân; 

thực hiện tốt việc niêm yết các thủ tục hành chính, công khai hóa hoạt động, tạo sự 

đồng thu n, phát huy dân chủ trong nhân dân. 

UBND huyện xác định làm tốt quy chế dân chủ   cơ s  chính là phục vụ tốt 

công tác quản lý, điều hành của chính quyền. Do đó, mỗi cán bộ, công chức là một 

cán bộ dân v n; chính quyền các cấp phải làm đ ng chức n ng phục vụ Nhân dân 

trên cơ s  các quy định của pháp lu t và sự phát triển của địa phương. 

b. Nguyên nhân 

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; 

ban hành các v n bản, triển khai thực hiện quy chế dân chủ một cách cụ thể, ph  

hợp với t nh h nh thực tiễn; công tác tuyên truyền, quán triệt được thực hiện 

thường xuyên, sâu rộng.  

Vai trò hoạt động của Ban chỉ đạo, của UBND huyện thực hiện quy chế dân 

chủ được phát huy: kịp thời, chủ động trong công tác, quan tâm kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện quy chế dân chủ; phân công nhiệm vụ rõ ràng; duy tr  tốt chế độ báo 

cáo, giao ban định kỳ. 

2. Những hạn chế và nguyên nhân. 

a. Nh ng hạn chế 

Bên cạnh nh ng kết quả đã đạt được, việc thi hành pháp lu t về thực hiện dân 

chủ   cơ s  v n còn một số tồn tại, hạn chế; việc tổ chức quán triệt các quan điểm 

của Đảng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ một số nơi chưa th t sâu sát; nh n 

thức của một bộ ph n cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa đ y đủ d n đến khiếu nại, 



 

khiếu kiện; sự phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện quy chế dân 

chủ   cơ s  trong hệ thống chính trị có l c, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. 

Vai trò kiểm tra giám sát của HĐND, đại biểu HĐND và chức n ng giám sát 

phản biện của MTT  và các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ chưa 

thường xuyên, thiếu kịp thời. Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân 

làm chủ   một số địa phương, đơn vị chưa được đề cao. 

 b. Nguyên nhân 

  uá tr nh thực hiện việc kiểm tra, giám sát kết quả việc thi hành pháp lu t 

về thực hiện dân chủ một số đơn vị cơ s  còn hạn chế. Nh n thức của một số cấp 

uỷ Đảng, chính quyền, mặt tr n và các đoàn thể   một số đơn vị, địa phương về nội 

dung và t m quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ   cơ s  chưa thực sự 

đ y đủ nên trách nhiệm của người đứng đ u chưa được phát huy. 

Vai trò giám sát phản biện xã hội, phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị xã 

hội trong giám sát, phản biện chưa quyết liệt, công tác việc giám sát chưa th t đ y 

đủ, kịp thời, thực hiện chức n ng giám sát, phản biện còn hạn chế.  

  Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành  háp lệnh số 34/2007/ L-

UBTV H11 về thực hiện dân chủ   xã, thị trấn của huyện Cẩm Xuyên./. 
 

Nơi nhận: 
- S  Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các  CT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 
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