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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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  Kính gửi: 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phương châm “Dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa 

trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân 

dân. Trên cơ sở đó, nhận thức về dân chủ trong xã hội không ngừng được nâng 

lên; dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện được đảm bảo. Đa số các cơ quan, đơn 

vị, địa phương đã xây dựng và cơ bản tổ chức thực hiện theo quy chế dân chủ cơ 

sở, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi 

mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; là điều kiện và động 

lực huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, ổn định chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của Nhân dân.  

Tuy vậy, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn những tồn tại, 

hạn chế nhất định, đó là: một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm 

đúng mức, chưa kịp thời triển khai, phổ biến, quán triệt các chủ trương của 

Đảng, quy định pháp luật về dân chủ cơ sở; công tác tuyên truyền vận động chưa 

đồng bộ, thường xuyên; tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức vẫn còn xảy 

ra ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương; tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của 

một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, nội quy, quy chế; nhận thức và thực hành dân 

chủ của một bộ phận Nhân dân chưa đầy đủ, sâu sắc… 

Thực hiện Công văn số 7545 /UBND-NC2 ngày 10/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Để tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã, 

thị trấn tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trọng tâm vào một 

số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW 

ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị 

(khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và 
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thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 

xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới; gắn với thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với đặc 

điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương.   

Tăng cường thể chế hóa, cụ thể hóa có hiệu quả các văn bản của Trung 

ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trọng tâm là: Pháp lệnh số 

34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-

CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động thành 

các quy chế, quy định để các tổ chức hệ thống chính trị thực hiện. Ban hành các 

cơ chế, chính sách đồng bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tổ chức thực hiện 

đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiếp thu các ý kiến phản 

biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; lắng nghe ý kiến 

Nhân dân trong xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chính sách nhằm 

đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. 

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với 

thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 29-KL/TU 

ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên 

chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và các 

quy định của Đảng, nhất là quy định về nêu gương của người đứng đầu. 

3. Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; 

rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi quy chế dân chủ phù hợp với tình hình thực 

tiễn tại cơ quan, đơn vị.  

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa việc tổ chức thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở trở thành nề nếp, thường xuyên và thực chất. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế theo quy định gắn với 

công tác cải cách hành chính, quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, khen 

thưởng, kỷ luật và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, trình độ và có đạo 

đức tốt. 

- Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo 

quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử 
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lý kịp thời các hành vi vi phạm dân chủ, tham nhũng, lãng phí góp phần nâng 

cao văn hóa, đạo đức công vụ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có 

thuê mướn, sử dụng lao động: Giám đốc doanh nghiệp, người sử dụng lao động 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, 

trong đó đảm bảo đúng các quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nơi làm 

việc.  

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ 

tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công; nâng cao đạo đức công vụ, 

tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá; thường xuyên kiểm tra, 

thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi 

cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân và doanh nghiệp.  

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại theo Quyết 

định 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công 

tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền 

các cấp với Nhân dân trên địa bàn huyện; tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, 

dứt điểm những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là các 

vụ việc tồn đọng kéo dài. 

7. Đề nghị cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xem xét, đưa nội dung 

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là một trong các tiêu chí khi bình xét, xếp loại 

đối với tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể. 

8. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội cấp huyện quan tâm chỉ 

đạo, phối hợp triển khai, giám sát tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nói trên nghiêm túc thực hiện và định kỳ 

hàng năm báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Bùi Việt Hùng 
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