
1

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH

Số: …./BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Đức Chính, Ngày 18 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Thực hiện Công văn số 4420/BNV-TH ngày 10/09/2021. của Bộ Nội vụ về 
việc hướng dẫn tổng kết lệnh Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn; Ủy ban nhân dân xã Đức Chính tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Pháp lệnh 
số 34/2007/PL-UBTVQH11 trên địa bàn xã như sau:

1. Khái quát chung

Xã Đức Chính nằm ở phía Đông - Bắc huyện Cẩm Giàng; Phía Bắc giáp xã 
Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng; Phía Đông giáp xã Minh Tân, xã Thái Tân - huyện 
Nam Sách; Phía Nam giáp xã Việt Hòa - TP Hải Dương; Phía Tây giáp xã Cao An, 
xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng. Đức Chính là xã thuần nông, cách trung tâm huyện 
5,5 km, diện tích tự nhiên là 719,57 ha, dân số gồm 7226 người và 2319 hộ, được 
phân bố ở 7 thôn gồm; thôn Yển Vũ, Đan Tràng, Địch Tràng, An Phú, Xuân Kiều, 
Lôi Xá, Hảo Hội Xuân. Diện tích đất canh tác toàn xã là 430 ha, xã có 01 Đảng bộ 
với 399 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ.

- Về cơ cấu tổ chức: Đức Chính thuộc xã loại 2 của huyện Cẩm Giàng, được  
biên chế được giao theo Quyết định 41 của UBND tỉnh Hải Dương là 20 đồng chí. 
Đội ngũ CBCC hiện nay có 18 cán bộ công chức trong đó 10 cán bộ, 07 công chức 
và có 01  cán bộ hợp đồng theo chức danh; có 6 đồng chí cán bộ nữ. Trong đó, trình 
độ chuyên môn trên đại học 01 đồng chí, đại học 12 đồng chí; cao đẳng 01 đồng chí; 
trung cấp 3 đồng chí. Trình độ chính trị: Cao cấp 01, trung cấp 14 đồng chí; sơ cấp 
02 đồng chí. Xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

- Về cơ sở vật chất: Trụ sở làm việc được xây dựng vào năm 2005, có đủ số 
phòng cần thiết, được trang bị bàn ghế, tủ tài liệu, máy vi tính và mạng internet cơ 
bản đáp ứng được hoạt động các khối Đảng, Chính quyền, đoàn thể phục vụ tốt cho 
công tác chuyên môn của từng ngành.

UBND xã chịu lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện Cẩm Giàng; sự lãnh đạo chỉ 
đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ, là cơ quan chấp hành và chịu sự giám sát của 
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HĐND xã về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở trên 
tất cả các lĩnh vực. Cụ thể:

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Tổ chức, triển khai và 
hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển Nông nghiệp - 
Công nghiệp - Dịch vụ, tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
theo quy hoạch, kế hoạch chung. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, 
thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình; Xây dựng 
phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức các lễ hội 
truyền thống; Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình 
liệt sỹ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật. Thực 
hiện công tác bảo trợ xã hội và các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa 
phương. Xây dựng Đảng, Chính quyền Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 
hội trong sạch vững mạnh. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong những năm qua dưới sự 
lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền, sự phối kết hợp của các cấp, 
các ngành, các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sụ đồng tình ủng hộ của các 
tầng lớp nhân dân, việc triển khai thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 
20/4/2004 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn (Pháp lệnh 34) trên địa bàn xã những năm qua có những thuận lợi, khó khăn sau:

2. Tình hình triển khai

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

Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh 34 được cấp ủy, chính 
quyền các cấp triển khai tích cực, hình thức tuyên truyền được lồng ghép vào các 
buổi hoà giải, họp dân ở khu dân cư và được tuyên truyền, phổ biến trên  đài truyền 
thanh , các hội nghị ..., Kết quả có  07/07 thôn; các tổ liên gia tự quản triển khai Pháp 
lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, có 87% số hộ, 92% cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên được tuyên truyền phổ biến các nội dung của Pháp lệnh.

 Ban chỉ đạo thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã thường xuyên kiện toàn và có 
quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Hằng năm, xây 
dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, bí 
thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các ban ngành đoàn thể 
thực hiện nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11.

Hàng năm, trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng là: Bí thư 
chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội 
trưởng các đoàn thể đều có nội dung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Pháp 
lệnh 34 và các Chỉ thị, Kết luận của Đảng về xây dựng và thực hiện PLDC ở cơ sở.
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Qua đó, những nội dung của Pháp lệnh dân chủ được đa số cán bộ, đảng viên và 
nhân dân nắm vững, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trong quá trình triển khai, mọi vấn 
đề đều được bàn bạc công khai, thảo luận dân chủ trong nhân dân với phương châm 
dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát. Chính vì vậy, trong thời gian qua trên địa 
bàn xã đã xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông, hệ thống cống rãnh đảm bảo vệ 
sinh ngõ, xóm công trình phúc lợi công cộng như: nhà văn hóa, xây dựng nông thôn 
mới… Thông qua việc thực hiện PLDC ở cơ sở đã góp phần làm chuyển biến tích 
cực các mặt của kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh.

2.2 Công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh 
số 34

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc và 
các tổ chức đoàn thể - chính trị của xã luôn xác định việc thực hiện Pháp lệnh dân 
chủ cơ sở là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, là 
động lực khơi dậy, phát huy tính sáng tạo của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất 
tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và phấn đấu đến  cuối năm 2020 
Đức Chính đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Trong 10 năm qua Đảng ủy đã lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tiếp tục phổ biến, 
quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, chỉ đạo các thôn đẩy 
mạnh thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về dân chủ ở 
xã, phường, thị trấn.

- Đảng ủy trực tiếp ban hành một số văn bản như: Quy chế làm việc của Đảng 
ủy, thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong 
Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ, họp Đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh 
đạo, tổ chức thực hiện Pháp lệnh dân chủ; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã ban hành 
quy chế tiếp công dân và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”, 
kế hoạch đối thoại với nhân dân, bảng niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của ủy ban nhân dân xã... Qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan trong thực hiện công khai những việc mà cán bộ, công 
chức và nhân dân được biết, những việc nhân dân tham gia ý kiến, giám sát, kiểm 
tra đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm 
chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu 
phát triển, đổi mới của quê hương góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và chống các 
hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
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       - Ban Chỉ đạo xã về thực hiện Pháp lệnh dân chủ sau đại hội đảng bộ được Đảng 
ủy quan tâm, củng cố, kiện toàn kịp thời; Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Phó Bí thư 
Thường trực, các Phó Trưởng ban là đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí cấp 
phó của khối chính quyền, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và một số công chức 
chuyên môn Ủy ban nhân dân xã.

3. Kết quả tổ chức thi hành pháp lệnh số 34

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

Đảng ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ phối hợp cùng 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện và đã thực hiện hiệu quả 
qua từng năm, cụ thể:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các khoản thu thuế, quỹ đều được báo cáo 
trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân (23 đại biểu Hội đồng nhân dân và cán bộ, công 
chức xã), tại hội nghị tiếp xúc cử tri 03 thôn (190 đại biểu) và trong sinh hoạt các chi 
bộ (262 đảng viên).

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân 
dân xã, thời gian giải quyết, mức thu theo quy định để nhân dân nắm được. 

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai để nhân dân biết bằng nhiều 
hình thức khác nhau: Tại hội nghị sơ kết, tổng kết của Đảng bộ, họp Ban Chấp hành 
Đảng bộ, hội nghị giao ban Đảng ủy với lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, bí thư chi bộ, trưởng thôn 
các thôn; sinh hoạt chi bộ, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc xã và nhà văn hóa 
các thôn. 

Dự án, công trình đầu tư và 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 xã.

Triển khai hội nghị họp nhân dân nơi có kế hoạch sử dụng đất để thông qua kế 
hoạch, công khai phương án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư, phương án bồi 
thường, đấu thầu, chuyển mục đích sử dụng đất… qua các hội nghị nhân dân sẽ hiểu 
rõ mục đích, các quy định về mức bồi thường từ đó hạn chế bị tác động từ những 
thông tin thiếu chính xác gây hoang mang cho nhân dân.

Hình thức thông báo trên hệ thống truyền thanh xã luôn được quan tâm, chú 
trọng qua đó nhân dân trong toàn xã đều nắm bắt được như: Kết quả việc sáp nhập 
thôn, ủng hộ kinh phí, vật chất cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 
của xã…hình thức này đã đạt được hiệu quả trong những năm( 2019-2020) vừa qua.
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Thực hiện Điều 19 của Pháp lệnh dân chủ, trước kỳ họp cuối năm của Hội 
đồng nhân dân xã các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, công tác 
đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng 
nông thôn mới nâng cao đều được đưa ra hội nghị tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến đóng 
góp của nhân dân sau đó hoàn chỉnh trình kỳ họp Hội đồng nhân dân quyết định và 
ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện.

Các đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính được Uỷ ban 
nhân dân xã thực hiện theo thông tư số 226/2016 của Bộ Tài Chính ngày 11/11/2016 
và Quyết định số 2670 / QĐ-UBND ngày 01/09/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về 
thực hiện công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp thực 
hiện theo quy định của pháp luật.

Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên 
quan đến nhân dân do UBND xã trực tiếp quản lý.

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

- Đối với bất cứ nội dung phải công khai, họp bàn, lấy ý kiến của nhân dân 
Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân thực hiện tốt. 

- Đảng ủy, Chính quyền luôn tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát như 
dự thảo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
chi tiết, phương án điều chỉnh, việc quản lý sử dụng quỹ đất, các chương trình dự án 
trên địa bàn thông qua các hội nghị họp dân, thông báo trên hệ thống truyền thanh xã.

- Hình thức giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm kịp thời nắm bắt, phát hiện những 
dấu hiệu vi phạm pháp luật để phản ánh, kiến nghị với Ủy ban nhân dân xem xét giải 
quyết.

- Trong những năm qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng 
đồng đã tích cực giám sát các công trình xây dựng của xã gồm giám sát công trình 
phụ trợ trụ sở làm việc xã, công trình sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ; xây 
dựng trường học; đường giao thông, qua giám sát đánh giá đều đảm bảo thời gian, 
tiến độ; chất lượng và kỹ thuật công trình, đảm bảo quy trình các bước đề ra.

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

-Thông qua các cuộc họp dân và các đoàn thể quần chúng trong thôn, các địa 
phương đã đưa ra nhân dân bàn, biểu quyết các vấn đề quan trọng trước khi cấp có 
thẩm quyền quyết định như: tổ chức để nhân dân bàn và thống nhất việc bổ sung, sửa 
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đổi Quy ước thôn văn hóa, làng văn hóa quy ước xây dựng khu dân cư không có tội 
phạm và tệ nạn xã hội để đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân (đồng thời là thành viên Ban 
giám sát đầu tư của cộng đồng); bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.Nhìn chung, 
các buổi nhân dân tham gia bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định đều 
diễn ra bình đẳng, dân chủ, tinh thần cởi mở, có chất lượng

3.4 Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ 
quan có thẩm quyền quyết định 

Hàng năm, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã, UBND 
xã báo cáo và lấy ý kiến tham gia của cử tri về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế 
hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, đã tổ chức tốt 
việc lấy ý kiến tham gia của cử tri phương án sáp nhập thôn; đề án thu gom rác thải 
sinh hoạt; các dự án phát triển mạng lưới nước sạch, phương án giải phóng mặt bằng 
để nhựa hóa các tuyến đường liên thôn, liên xã; ; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, việc quản lý, sử dụng quỹ đất của xã, 
phương án giao đất các khu tái định cư; những nội dung khác theo quy định của pháp 
luật, dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn xã, chủ trương, 
phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư, 
phương án quy hoạch khu dân cư... đều được nhân dân thảo luận, tham gia ý kiến 
đảm bảo quy trình, đúng luật, dân chủ. 

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

- Nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra 
nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận hoặc thông qua khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Quá trình triển khai thực hiện PLDC luôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh 
tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua 
lớn như cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong 
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng các công trình phúc lợi, 
phong trào xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa góp phần nâng cao đời sống tinh 
thần và vật chất cho nhân dân, tạo sự thay đổi lớn về diện mạo nông thôn.  

- Ở cộng đồng dân cư việc xây dựng các quy ước, hương ước làng văn hoá; các 
loại hình câu lạc bộ gia đình văn hoá, CLB phòng chống bạo lực gia đình được chú 
trọng và nâng cao. Nội dung các quy chế, quy ước được thực hiện khá tốt đã góp 
phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ sở.

3.6 đánh giá quá trình thực hiện và kết quả tổ chức thực hiện.
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Nhìn chung việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ trên địa bàn xã đã góp phần tích 
cực vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao 
chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm chuyển biến mạnh 
mẽ từ nhận thức trách nhiệm đến phương pháp làm việc của cấp ủy Đảng, chính 
quyền, MTTQ và các đoàn thể. Huy động được các nguồn lực, sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị; cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, phát 
triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh.

Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ,  công chức, đảng viên, trong việc 
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân từng bước được nâng lên, dân chủ trong bộ máy, dân chủ trong nhân dân 
được phát huy; cán bộ, công chức đã gần dân, sát dân, quan tâm giải quyết công việc 
từ cơ sở, chăm lo đời sống của nhân dân.

Việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 09/2009/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 
17/04/2008 của Chính Phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thi 
hành Điều 11,Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ 
ở xã phường, thị trấn: Thông qua các hình thức lấy ý kiến của nhân dân tham gia bàn 
bạc, đóng góp, bổ sung và biểu quyết vào dự thảo hương ước, quy ước của thôn; bầu, 
miễn, nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng 
đồng đã được các thôn trong xã thực hiện đi vào nề nếp, phát huy cao tính dân chủ, 
đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-
UBTWMTTQVN.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và chủ tịch, các 
Phó chủ tịch UBND cấp xã: ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với UBND xã 
trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó 
chủ tịch UBND xã đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian, trình tự, thủ tục và thành 
phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

UBND xã luôn quan tâm việc triển khai thực hiện PLDC với việc củng cố kiện 
toàn xây dựng chính quyền cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. Gắn thực 
hiện PLDC với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; dân chủ gắn với kỷ cương 
phép nước. Ý thức làm chủ của nhân dân, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về thực hiện PLDC ở cơ sở từng bước được nâng lên, dân chủ được phát huy. 
Ban chỉ đạo thực hiện PLDC ở cơ sở được kiện toàn kịp thời và tham mưu có hiệu 
quả cho Đảng ủy trong việc thực hiện PLDC ở cơ sở.

UBND xã luôn quan tâm gắn việc thực hiện PLDC với thực hiện tự phê bình 
và phê bình; nội dung thực hiện PLDC đã được các Tổ chức đảng lồng ghép vào các 
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nội dung thi đua, đoàn kết, thống nhất trong Đảng luôn được giữ vững, lòng tin của 
nhân dân vào Đảng, Nhà nước đã được nâng lên, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng 
ngày càng mật thiết.

Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã nỗ lực hơn trong công tác cải cách 
hành chính, quan tâm giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, tăng cường đối thoại với 
nhân dân, sâu sát cơ sở. Lề lối làm việc của cán bộ được đổi mới, ý thức phục vụ 
nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững; việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân được chú trọng.

Mặt trận và các đoàn thể không ngừng tăng cường, củng cố về tổ chức, đổi 
mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đoàn viên, hội viên đã phát huy được quyền và 
nghĩa vụ của mình trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Khó khăn

Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị của Đảng, nghị định của Chính 
phủ, các văn bản hướng dẫn PLDC đến cán bộ, nhân dân chưa thường xuyên, chưa 
thật sự sâu rộng đến từng người dân, có lúc chưa sát hợp với từng đối tượng.

Việc phối kết hợp trong thực hiện PLDC của hệ thống chính trị đôi khi thiếu 
đồng bộ nên hiệu quả có lúc chưa cao. Một số thành viên Ban thanh tra nhân dân, 
Ban giám sát đầu tư cộng đồng năng lực còn hạn chế hoạt động kém hiệu quả.

Việc giám sát về dự toán, quyết toán ngân sách của xã và các khoản thu, chi 
các quỹ, kết quả nghiệm thu, quyết toán các công trình dự án do nhà nước đầu tư cho 
xã chưa được thường xuyên, nhân dân chưa thật sự mạnh dạn đưa ra ý kiến, kiến nghị 
của mình.

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

- Một số chi ủy, trưởng thôn chưa nhận thức đầy đủ về thực hiện PLDC ở cơ sở 
nên còn xem nhẹ công tác lãnh, chỉ đạo; một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan 
tâm, tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ nội dung của Pháp lệnh 34 nên trong chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện còn lúng túng.

- Sự phối hợp thực hiện PLDC ở cơ sở giữa các tổ chức chính trị - xã hội thiếu 
đồng bộ; một bộ phận nhân dân trình độ dân trí, nhận thức về pháp luật, chính sách 
còn hạn chế.

- Đảng ủy chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần đẩy mạnh 
công tác  tuyên truyền bằng nhiều hình thức đối với pháp lệnh 34, các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương liên 
quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của nhân dân để nhân dân biết, thực hiện.
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- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ, thật sự gần dân, sát dân, sâu sát, hiểu dân, có khả năng tuyên truyền, triển 
khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời 
tiếp thu tốt những phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện bằng 
nhiều hình thức phù hợp và đúng quy định.

-Việc công khai, niêm yết các thủ tục hành chính, các nội dung nhân dân được 
biết, được bàn, góp ý, giám sát, quyết định phải được chú trọng, kịp thời, thực hiện 
bằng nhiều hình thức phù hợp và đúng quy định.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:

1.Đề nghị Huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện Pháp lệnh dân 
chủ cơ sở cho các xã, thị trấn.

2.Đề nghị Huyện mở các lớp tập huấn cho đội ngũ thanh tra nhân dân để nâng cao 
trình độ, năng lực hoạt động nhất là trong giám sát đầu tư cộng đồng.

Nơi nhận:                    
-Phòng Nội vụ huyện( b/c);
-BCH Đảng bộ xã,
-TT HĐND,UBND xã,
-Lưu: VT.NV.
                                  

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

                   Trần Văn Tưởng



10


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-25T13:15:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Trần Văn Tưởng<tranvantuong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-26T15:10:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC CHÍNH<ducchinh.camgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-26T15:11:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC CHÍNH<ducchinh.camgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




