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BÁO CÁO 

Kết quả việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn,                                           

dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” 

 

 1. Khái quát chung về tình hình địa phương. 

Thị trấn Thiên Cầm được thành lập vào tháng 11 năm 2003, cách trung tâm 

huyện Cẩm Xuyên khoảng 12 km về phía Đông. Phía Bắc giáp sông Rào Cái ; Phía 

Đông giáp xã Cẩm Nhượng, phía Nam giáp biển Đông và xã Cẩm Dương, phía 

Tây giáp xã Nam Phúc Thăng.  

Có diện tích đất tự nhiên 14.032 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 731,29 ha, 

đất chuyên trồng lúa 321,89 ha, đất chuyên trồng màu 57,71 ha, đất trồng cây lâu 

năm 39,84 ha; đất lâm nghiệp 116,4 ha. 

 Tổng dân số thị trấn Thiên Cầm năm 2020 có 5.685 người (trong đó nhân 

khẩu thường trú thực tế thường xuyên đến là 5.145 người, với 1.704 hộ bao gồm 

07 tổ dân phố, trong đó có 03 tổ dân phố có bà con theo đạo công giáo. Thiên Cầm 

là đơn vị có đa dạng về ngành, nghề từ nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, kinh 

doanh, dịch vụ du lịch ... 

Đảng bộ có 289 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ. Các tổ chức trong hệ thống 

chính trị vững mạnh, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng được phát huy tốt, 

năng lực lãnh đạo được nâng cao, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng của 

đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Phát huy tốt vai trò lãnh 

đạo, chỉ đạo, vận động, quản lý, điều hành nên đã dành được những kết quả khá 

toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo QP-AN. 

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở với 

phương châm “Dân biết, dân bàn,dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 

hưởng” tại thị trấn Thiên Cầm đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa 

phương. 

2. Tình hình triển khai thực hiện. 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. 



 Trong những năm qua, Đảng ủy thị trấn Thiên Cầm luôn quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo, Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm thường phổ biến, quán triệt, xây dựng 

chương trình hành động và tổ chứcc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02-NQTW, về 

“Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng quy chế dân chủ cơ sở trong thời 

gian tới” gắn với chỉ thị 30-CT/TW; Kết luân 120-KL/TW của Bộ chính trị , Nghị 

đinh 04/2015/NĐ-CP và các văn bản của Đảng, nhà nước có liên quan đến quy chế 

dân chủ ở cơ sở “ Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.  

 b) Công tác tuyên truyền phổ biến. 

 Bằng nhiều hình thức, Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm đã phối hợp với 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triển khai, tuyên truyền đến tận hội viên, 

đoàn viên và quần chúng Nhân dân. Đồng thời đã xây dựng kế hoạch và chương 

trình hành động cụ thể.  

 Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thị trấn việc thực 

hiện chỉ thị Nghị quyết của các cấp đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

“Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.  

Thực hiện công khai các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của thị trấn. 

Dự án, công trình đầu tư theo thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa 

bàn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch 

khu dân cư trên địa bàn thị trấn... Phân công cụ thể rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn 

của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân. Thực hiện 

việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án 

đối với cấp xã; các khoản huy động Nhân dân đóng góp. 

3. Kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” 

 a) Kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra” theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội (khóa XI): 

Cấp ủy Đảng đã thường xuyên chỉ đạo, UBND tổ chức thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: trên hệ thống loa truyền thanh thị trấn, tổ 

dân phố trong các cuộc dân, các tổ chức đoàn thể việc thực hiện Quyết định 202 - 



QĐ/TW về công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị 32- CT/TU về tăng 

cường lãnh đạo công tác xây dựng mô hình "Dân vận khéo";  Chỉ thị 30 - CT/TW 

của Bộ Chính trị Khoá VIII; Pháp lệnh 34 - PL/UBTVQH về thực hiện quy chế 

dân chủ ở xã, thị trấn, với phương châm “Dân biêt, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 

nên việc huy động nội lực trong Nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi 

được nhân dân đồng tình và hưởng ứng. 

Các chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ thu nhập thấp; tạo điều về thủ tục cho Nhân dân vay vốn ưu đãi phát 

triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo... đều công khai minh bạch, Nhân dân được bàn 

bạc và giám sát trong quá trình triển khai thực hiện. Công khai và xử lý các Kết 

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

công chức thị trấn của cán bộ  tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân được 

tiến hành theo đúng quy định.  

Việc thực hiện quy chế dân chủ đã góp phần tích cực vào cải cách hành 

chính, giảm bớt phiền hà cho Nhân dân, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều 

hành của chính quyền. Đồng thời tạo thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế hàng năm tăng, thu nhập hình quân đầu người năm 2021 đạt 41,8 

triệu đồng. Với quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bằng ngân sách 

địa phương và nội lực của Nhân dân, năm 2021 thị trấn Thiên Cầm đã xây dựng 

6.858/6858 m đường bê tông xi măng, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch (trong đó có 

3718/3718 m sử dụng cơ chế xi măng và 3140/3140 ngân sách thị đầu tư); xây 

dựng 6218/6218 m rãnh thoát nước, đạt tỷ lệ 100 % so với kế hoạch (trong đó 

3194m RTN ngân sách đầu tư; 1467m theo cơ chế xi măng; 1557m theo cơ chế của 

Nghị quyết 05 hội đồng nhân thị trấn); Hoàn thành 1309/1309 m kênh mương nội 

đồng, đạt 100% kế hoạch. Hoàn thành 1449 m (tương đương 5934 m2 ) phục hồi, 

nâng cấp mặt đường BTXM  bằng vật liệu mới casboncor asphalt, đạt tỷ lệ 100%.  

Xóa 115/112 vườn tạp, đạt tỷ lệ 103%; láng lề đường 4354/7200 m2, đạt tỷ lệ 60%; 

đắp lề đường 3618/3418 m, đạt tỉ lệ 106%; Vận động nhân dân giải phóng 4307m 

đường giao thông, hiến 05 cổng hàng rào kiên cố, 1872 m2 tường bao và 3116 m2 

đất nông nghiệp và hàng nghìn m2 đất ở. Hoàn thành 13/13 công trình do thị làm 

chủ đầu tư đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư trên 25 tỉ đồng. Lắp đặt hệ thống 

camera an ninh dọc các trục đường chính; trồng mới hơn 500 cây xanh,cây cảnh 

trên các tuyến đường đẹp. Hoàn thành 7 vườn mẫu, tập trung, chỉ đạo quyết liệt 



hoàn thiện các tiêu chí để nghiệm thu 2 khu dân cư mẩu;  có 02 sản phẩm OCOP 

đạt tiêu chí từ 3 sao trở lên. 

         Các khoản đóng góp của người dân được thực hiện theo quy chế dân chủ cơ 

sở và tự nguyện. Người dân được bàn bạc, thống nhất và tham gia kiểm tra, giám 

sát và hài lòng với những kết quả đạt được.  

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn 

được UBND thị trấn quan tâm thực hiện đầy đủ, kip thời, đúng quy định của pháp 

luật. Là địa phương có nhiều dự án về đầu tư trên địa bàn, tình hình thị trường bất 

động sản biến động, phức tạp dẫn đến đơn thư của công dân khá nhiều. Tuy nhiên, 

thị trấn đã tập trung giải quyết, xử lý đúng quy trình, đảm bảo ổn định chính trị tại 

địa phương. Trong năm 2021, đã tiếp nhận và giải quyết 22 đơn thư, tổ chức 2 

cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật và 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 

đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Việc tổ chức tiếp công dân 

hàng tháng cũng được thị tổ chức thực hiện đúng quy định, được Nhân dân đồng 

tình cao. 

Thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, đã tạo ra được sự 

chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về 

quyền làm chủ của Nhân dân theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân 

dân làm chủ”. Nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện 

quyền và nghĩa vụ, dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Động viên 

sức sang tạo, vật chất, tinh thần to lớn của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã 

hội. Củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng 

cường đoàn kết toàn dân, góp phàn xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; 

góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thị thị đến tổ dân phố, ngăn chặn và 

khắc phục kịp thời tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, xa 

dân của cán bộ, đảng viên. 

Trước các kỳ họp HĐND thị trấn, UBND đã phối hợp với MTTQ tổ chức 

tiếp xúc cử tri tại các tổ dân phố với đại biểu HĐND, từ đó tiếp thu ý kiến của 

Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của thị trấn. Các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND thị quan tâm xử lý kịp thời. Vì vậy, 

Nhân dân tin tưởng vào sự quản lý, điều hành của chính quyền. Năm 2021 Thiên 

Cầm làm một trong những đơn vị tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và được UBND huyện tặng giấy khen. 



 b) Kết quả thực hiện nội dung “Dân giám sát, dân thụ hưởng” trong 

thời gian qua. 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X); 

Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016 - 2020; Các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Các Nghị quyết, chương trình, 

đề án, chính sách sau khi ban hành đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và có tác 

động thúc đẩy phát triển mạnh mẽ. Chương trình xây dựng đô thị văn minh đã 

được Nhân dân tích cực hưởng ứng đã cải thiện rõ nét về đời sống vật chất, tinh 

thần của Nhân dân. 

Việc tổ chức triển khai, quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 

218-QĐ/TW và các văn bản có liên quan đã được cấp ủy đảng, chính quyền quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá toàn diện. Thông qua Ban Giám sát 

đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, MTTQ và các tổ chức xã hội đã tích 

cực giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các công trình đầu 

tư xây dựng trên địa bàn, các khoản thu theo thiết chế dân chủ cơ sở tại các tổ dân 

phố. Vì vậy, các công trình xây dựng đảm bảo về chất lượng, các khoản thu chi tại 

các tổ dân phố được thực hiện theo đúng quy định, được Nhân dân đồng tình cao.  

Hàng năm, UBND hướng dẫn các tổ dân phố bổ sung hương ước, quy ước 

làng văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín 

dị đoan, các tệ nạn xã hội.  

Đặc biệt người dân giám sát việc xây dựng đô thị văn minh, bầu cử Hội 

đồng nhân dân các cấp, bầu cử các chức danh tổ trưởng TDP, giám sát thu –chi, 

giám sát các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn…., Hình thức giám sát 

của nhân dân chủ yếu qua theo dõi niêm yết công khai, giám sát trực tiếp, kiến 

nghị trực tiếp hoặc qua các kỳ họp tiếp xúc cử tri và tiếp công dân hàng tháng.  

Dân thụ hưởng: Thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước các chính 

sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, an sinh xã hội, thụ hưởng về cơ sở hạ tầng, 

hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình dự án liên quan đến chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, Nông thôn mới. 

      Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện việc giám sát như sau; 

      Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế, văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh chính trịnh, trật tự an toàn xã hội. 

      Thông qua kênh giám sát của người dân gửi đến các cấp giúp UBND  thị có sự 

điều chỉnh kịp thời đối với các vấn đề. Trong quá trình giám sát, Nhân dân được 



HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể tạo điều kiện để người dân phát huy 

quyền làm chủ của mình trong việc thực hiện phương châm “dân giám sát, dân thụ 

hưởng”  

          Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ luôn được quan 

tâm, bàn bạc thống nhất trong tập thể lãnh đạo và sự đồng tỉnh ủng hộ của công 

chức, người lao động, tăng cường đoàn kết trong nội bộ và sự nhất trí cao trong 

hành động.  

         Khó khăn: Mặc dù được tuyên truyền rộng rãi, tuy nhiên một số người dân 

chưa hiểu rõ hết của quy định của pháp luật nên còn xẩy ra tình trạng đơn thư, kiến  

nghị chưa đúng, thậm chí sai sự thật. 

4. Kiến nghị, đề xuất: 

 - Hàng năm, tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp 

xã, tổ dân phố về quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát, phản biện xã hội cho 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân.        

- Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc và xiết chặt, kỷ luật, kỷ cương trong đội 

ngũ cán bộ, công chức, Đảng viên theo Quyết định 20/2019 của UBND Tỉnh về 

thực hiện “Quy chế văn hóa công vụ trên địa bàn Hà Tĩnh”.  

         - Tích cực cải tiến nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, tạo mọi điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân 

phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống 

tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân 

kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTQH11 

ngày 20/04/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội (Khóa XI) của Ủy ban nhân dân 

thị trấn Thiên Cầm./. 

Nơi nhận: 

- Phòng NV huyện; 

- UBND huyện; 

- Lưu: VT –UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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