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BÁOCÁO
Kết quả giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở tại xã Thanh Hồng

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BPC ngày 28/02/2023 của Ban pháp chế 
HĐND huyện Thanh Hà về việc giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở tại 
UBND các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân xã Thanh Hồng báo cáo kết quả thực 
hiện

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

X· Thanh Hồng với tổng diện tích tự nhiên là 816,44 ha. Dân số 8.363 
người; 2.841 hộ; Xã có 03 thôn, 03 Làng văn hoá. Cách trung tâm huyện khoảng 
11 Km; phía đông giáp xã Thanh Cường, phía bắc giáp xã Thanh Quang, phía 
nam và phía tây của xã giáp với huyện Tứ Kỳ được ngăn cách bởi con sông Thái 
Bình.Trên địa bàn xã chủ yếu là dân tộc Kinh chiếm 99% dân số. Tình hình an 
ninh chính trị luôn ổn định, trật tự an toàn được giữ vững; công tác quốc phòng 
quân sự địa phương luôn được củng cố. Hệ thống chính trị luôn được quan tâm, 
hoạt động có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng 
được phát triển, năm sau cao hơn năm trước.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã gồm 20 đồng chí, đảm bảo đủ số lượng 
theo  Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về 
giao số lượng và bố trí cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết số 
05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, 
được sắp xếp đúng theo vị trí việc làm.

Thuận lợi: Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên mà trực tiếp là Huyện 
ủy Thanh Hà và Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo sát sao 
bằng các chỉ thị Nghị quyết, các Quyết định từ đó nền kinh tế của địa phương đã 
có những bước phát triển mạnh về kinh tế; không có khiếu kiện đông người kéo 
dài, vững về Quốc phòng; An ninh chính trị được đảm bảo.

Khó khăn: Năm 2022 tình hình Covid-19 được kiềm chế tuy nhiên điều 
kiện khí hậu thời tiết bất thuận đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; giá cả 
vật tư nông nghiệp và hàng tiêu dùng không ổn định và một số hàng hóa quan 
trọng biến động mạnh, tác động ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội và 
đời sống nhân dân và điều hành của UBND xã.

II.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
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1.Công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện dân 

chủ cơ sở
1.1.Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện dân 

chủ.
Đảng uỷ xã đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, 

phải chỉ đạo thường xuyên, bởi nếu không có dân chủ, thì đây là một trong 
những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến mất ổn định của địa phương; Đầu năm Đảng 
ủy xây dựng Nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch 
triển khai, Đảng uỷ giao cho HĐND, UBND xã cụ thể hoá Nghị quyết bằng 
việc triển khai nội dung Quy chế dân chủ và Pháp lệnh dân chủ đến các thôn, 
xóm, cụm dâm cư; thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri để đưa ra nhân dân bàn 
bạc dân chủ những nội dung cần phải xin ý kiến, sau đó tổng hợp đưa ra kỳ 
họp HĐND xã bàn bạc quyết định.

UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết, văn bản của cấp trên về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ được Đảng ủy 
xã thực hiện thường xuyên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; củng 
cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tăng cường củng cố khối 
đại đoàn kết, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ 
gắn liền với giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh 
đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền về gương người 
tốt, việc tốt.

Đã thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội 
của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định số 217,218-QĐ/TW 
của Bộ Chính trị.

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ
Đã chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ gắn với triển khai thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng 
cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
,chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“ tực huyển hóa” 
trong nội bộ” ; Nghị quyết số18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóaXII) về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; 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”.

Đảng ủy thành lập ban chỉ đạo xã và phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên, thường xuyên được củng cố, kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự:

Ngày 15 tháng 3 năm 2022 Đảng ủy đã ra quyết định số 32-QĐ/ĐU về 
việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
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Ngày 29 tháng 12 năm 2022 Đảng ủy đã ra quyết định số 53-QĐ/ĐU về 

việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

1.3. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị xã hội trong thực hiện dân chủ cơ sở

Đảng ủy giao cho Ban tuyên giáo, Khối dân vận, UBMTTQ và các đoàn 
thể chính trị- xã hội xã, Bí thư các chi bộ thường xuyên tuyên truyền trên các 
hội nghị của các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tuyên truyền, 
vận động nhân dân, thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương 
về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực phát huy quyền dân chủ trong 
hội họp và giám sát việc tổ chức các hoạt động của chính quyền, của thôn, 
khu dân cư, các dự án, công trình của xã, của thôn, công tác chỉ đạo sản xuất 
điều tiết nướcđảm bảo phục vụ công tác sản xuất cho nhân dân. Kịp thời nắm 
bắt tình hình dư luận và tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải 
quyết các mâu thuẫn phát sinh, tránh để nhân dân bức xúc.

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 
trị. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức thực hiện các giám 
sát hoạt động của chính quyền, các ngành, thôn khu dân cư, công tác xây 
dựng nông thôn mới về vệ sinh môi trường, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản 
xuất, công tác quản lý đất đai. Năm 2022, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - 
xã hội đã tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội trên tất cả các lĩnh vực, 
các nhiệm vụ của địa phương từ xã đến các thôn, đã góp phần tích cực xây 
dựng Đảng, chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ ở địa phương.

Phát huy dân chủ trong các hoạt động lãnh đạo, đã góp phần củng cố 
đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức 
đảng, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ và các chủ trương của cấp ủy đảng, 
chính quyền, địa phươngvới thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi 
đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua 
đó, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân ý 
thức được quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây 
dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cấp uỷ, chính 
quyền chú trọng quan tâm việc xây dựng và thực hiện chính quyền thân thiện, 
“của dân, do dân, vì dân”, vì Nhân dân phục vụ”; cán bộ, công chức có phong 
cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với 
dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”: 
Mỗi đồng chí cán bộ, công chức xã luôn nêu cao tinh thành trách nhiệm, tính 
tiền phong gương mẫu của người cán bộ, công chức, mỗi đồng chí cán bộ, 
công chức, luôn xác định mình là công bộc của dân, vì Nhân dân phục vụ”.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã tiếp tục triển khai quán triệt 
các Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ 
Chính trị và các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở. Đã chủ động gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ 
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chính trị ở cơ quan, đơn vị với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình 
xây dựng nông thôn mới.

UBND xã thường xuyên phối hợp với MTTQ xã và các đoàn thể kịp thời 
giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng liên quan đến quyền và lợi 
ích của nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tích cực phát 
triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

1.4. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Hàng năm, Đảng uỷ đã kiện toàn Ban chỉ đạo khi có sự thay đổi và nhân 

sự thành viên BCĐ, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên BCĐ xã, Chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch dân vận chính 
quyền của khối chính quyền. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu 
cấp uỷ, chính quyền. Xác định trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, 
MTTQ và đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo: Mặt trận tổ quốc và các đoàn 
thể đóng vai trò là người tuyên truyền, vận động thành viên của tổ chức mình 
nắm được nội dung của các quy định, đồng thời còn tham gia phản biện đối 
với một số chủ trương biện pháp thực hiện của chính quyền địa phương.

Đảng ủy giao cho Ban tuyên giáo, Khối dân vận, UBMTTQ và các đoàn 
thể chính trị- xã hội xã, Bí thư các chi bộ thường xuyên tuyên truyền trên các 
hội nghị của các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tuyên truyền, 
vận động nhân dân, thành viên, hội viên, đoàn viên, đảng viên, cán bộ, công 
chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước 
và các quy định của địa phương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích 
cực phát huy quyền dân chủ trong hội họp và giám sát việc tổ chức các hoạt 
động của chính quyền, của thôn, khu dân cư. Kịp thời nắm bắt tình hình dư 
luận và tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để 
kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh, tránh để nhân dân bức xúc.

Về mặt lãnh đạo, đồng chí bí thưĐảng uỷ là người chịu trách nhiệm 
chính, quán xuyến công việc của Ban chỉ đạo, nếu để xảy ra vấn đề mất dân 
chủ trong địa phương thì đồng chí là người chịu trách nhiệm trước cấp uỷ cấp 
trên; đồng chí chủ tịch UBND xã là người đứng đầu, chịu trách nhiệm về mặt 
quản lý Nhà nước trên địa bàn toàn xã, trực tiếp chỉ đạo triển khai việc cụ thể 
hoá nội dung theo Quy chế dân chủ đến thôn xóm, khu dân cư. Phân công cán 
bộ chuyên môn có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện của cấp dưới thuộc 
lĩnh vực công tác mình đảm nhiệm.

1.5. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng 
đồng, tổ hòa giải, các hoạt động tự quản cộng đồng của người dân trong thực 
hiện dân chủ cơ sở

Trong năm qua, công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng 
đồng, hoạt động của tổ hòa giản từng bước phát huy vai trò, nhiệm vụ và quyền 
hạn, thông qua hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện 
Pháp lệnh về dân chủ cơ sở; việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình từ nguồn 
vốn do nhân dân đóng góp và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của 
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công dân... qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp 
luật, chống tham ô, lãng phí, tăng cường dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế tổ chức và hoạt động của Ban TTND và Ban giám sát 
đầu tư của cộng đồng cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc làm giảm 
hiệu quả hoạt động. Những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động 
của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ không chỉ xuất phát từ bất cập trong quy định 
của pháp luật mà còn xuất phát từ chính quá trình triển khai thực hiện. Hầu hết 
các thành viên của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ khi thực hiện nhiệm vụ còn hạn 
chế về kinh nghiệm, thiếu chuyên môn trong lĩnh vực giám sát (đặc biệt là lĩnh 
vực đầu tư, xây dựng cơ bản) nên hiệu quả giám sát các công trình còn hạn chế.

Trong năm, tổ hòa giải các thôn đã tuyên truyên, phổ biến pháp luật, tổ 
chức hòa giải hành công nhiều vụ việc làm giảm tình trạng các vụ việc khiếu nại 
đông người. 

2.Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở của UBNDx ã
UBND đã chủ động công khai đối với các dự án đầu tư, công trình đầu tư, 

các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, các quy định, trình tự giải quyết thủ 
tục hành chính liên quan đến nhân dân. Việc công khai các  loại quỹ như “Quỹ 
đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “ vì người nghèo” đã được thực hiện nghiêm túc. Trong 
công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ được thông báo công 
khai đúng theo luật định, tạo điều kiện cho nhân dân theo dõi và kiểm tra, giám 
sát, tỷ lệ giao quân đạt 11/15 chỉ tiêu giao.

Thường xuyên thông tin tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về kết 
quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 
quốc.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch số 20 –
KH/ĐU tỏ chức tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
với nhân dân trên địa bàn xã năm 2022, theo đó đồng chí Bí thư Đảng ủy – 
Chủ tịch HĐND xã tiếp xúc đối thoại tại thôn Nhan Bầu, đồng chí phó bí thư 
Chủ tịch UBND xã tiếp xúc đối thoại với nhân dân thôn Tiên Kiều Trên cơ sở 
đó ngày 24 tháng 6 năm 2022 Đảng uỷ đã chỉ đạo tổ chức thành công 02 cuộc 
tiếp xúc. Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại đã có nhiều ý kiến, kiến nghị của 
nhân dân, các ý kiến đã được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trả lời tại 
hội nghị, nhân dân đều nhất trí với nội dung trả lời và không có ý kiến gì 
thêm.

Trong năm 2022, UBND xã tổ chức tiếp công dân 50 lượt, trong đó có 
6 trường hợp công dân ra đề nghị.

Thường xuyên cập nhật văn bản mới để kịp thời và rà soát các thủ tục 
hành chính mới; Trong năm rà soát niêm yết công khai được 139TTHC.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính “một cửa”,“một cửa liên thông”, 
đã tổ chức niêm yết lịch tiếp công dân tại trụ sở UBND xã, tạo điều kiện thuận 
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lợi cho nhân dân khi có nhu cầu liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, trong năm 
đã tiếp nhận:

Một cửa liên thông:  93 trường hợp bảo hiểm y tế trẻ em. 
Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch hộ khẩu được thực hiện đúng quy định 

của pháp luật, đã đăng ký khai sinh 306 trường hợp, đăng ký khai tử 80, đăng ký 
kết hôn 70 cặp, xác nhận tình trạng hôn nhân 120 trường hợp, cải chính hộ tịch 
03 trường hợp, bổ sung thông tin hộ tịch 01.

Bộ phận một cửa duy trì làm việc theo đúng quy định, kịp thời đáp ứng, 
giải quyết thủ tục hành chính phục vụ các nhu cầu của các tổ chức và công dân. 
Trong năm 2022 bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính: 5015 hồ sơ; 
trong đó có 2481 hồ sơ qua phần mềm gồm Lĩnh vực hộ tịch: 457 hồ sơ( trước 
hạn: 451, đúng hạn: 04, quá hạn: 12 chiếm 0.2%), Lĩnh vực Chứng thực: 1954( 
trước hạn: 1931, đúng hạn: 13, quá hạn: 10 chiếm 0,5 %);  Lĩnh vực đất đai : 02 
đều giải quyết đúng hạn đạt 100%; Lĩnh vực Lao động: 68 hồ sơ( trước hạn 63 
hồ sơ, đúng hạn: 04, hủy 01 do không đủ điều kiện giải quyết). 12 hồ sơ quá hạn 
công chức đã trả kết quả nhưng do nghẽn mạng lên không trả hồ sơ trên phần 
mềm được.

Hồ sơ số hóa: 726 hồ sơ ( số hóa đầy đủ thành phần 708 hồ sơ, số hồ sơ 
chưa số hóa 17 đạt 97,66%.

Tổ hòa giải của 03 thôn được kiện toàn, với 19 thành viên, kết quả trong 
năm đã thực hiện hòa giải 6. vụ, hòa giải thành 4 vụ việc, 02 vụ chuyển cấp trên, 
phần lớn các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp đất đai phát sinh trong quan hệ gia 
đình và giữa các hộ dân với nhau trong sinh hoạt cộng đồng.

Triển khai đăng ký cơ quan, đơn vị, văn hóa, gia đình văn hóa 2326/2440 
hộ đăng ký đạt tỷ lệ 95%.

Qua triển khai thực hiện nhận thức tư tưởng và hành động của quần chúng 
nhân dân được nâng lên, ý thức trách nhiệm tham gia xây dựng địa phương ngày 
một tố thơn. Từ đó đã tác động và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 
quốc phòng an ninh.

III. ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1.Ưu điểm
Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt của các ban 

ngành được UBND xã quan tâm triển khai thực hiện tốt, các nội dung cần được 
công khai đều được niêm yết tại trụ sở, để cán bộ, công chức và nhân dân tham 
gia giám sát. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của UBND 
xã không ngừng được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả và có 
phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trực tiếp chỉ đạo. Ngoài ra, 
nhờ làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được 
cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện, các chủ trương chính sách của Đảng, 
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pháp luật của Nhà nước có liên quan đến dân đều được triển khai thực hiện tốt 
trên tinh thần công khai, dân chủ như chính sách nhà ở, vay vốn tại Ngân hàng 
chính sách, bình xét hộ nghèo… Từ đó, người dân tích cực tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, lao động sản xuất, phát triển 
Kinh tế - Xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày thêm 
vững mạnh.

Việc triển khai thực hiện QCDC trên địa bàn xã đã được thực hiện một 
cách công khai nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định hướng dẫn vì thế đã phát 
huy cao độ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân. Được nhân 
dân ngày càng ủng hộ, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân để nhân 
dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. 
Có tác động thúc đẩy không chỉ đối với cán bộ, công chức mà còn đối với nhân 
dân trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cũng như 
các quyền, nghĩa vụ của một người công dân.

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, 
tỉnh, thị xã về công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở một cách đồng bộ, kịp 
thời, từ đó dẫn đến sự nhận thức sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, công chức của xã.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, đơn giản hóa 
các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, chấn chỉnh lề lối làm 
việc, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức… từ đó đã góp phần 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2.Hạn chế
Với những ưu điểm trên là cơ bản, song cũng còn một số hạn chế:
Công tác tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa được 

thường xuyên và chưa sâu rộng, nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa 
được đầy đủ, coi nhẹ việc thực hiện quyền dân chủ của mình, tham gia không 
đầy đủ các hội nghị dân chủ, đồng thời cũng có những việc nhân dân lợi dụng 
quyền dân chủ lại thực hiện dân chủ thái quá.

Công tác tổ chức hội nghị dân chủ của chính quyền, của thôn số lượng 
đại biểu tham dự chưa cao, vì đại đa số người trong độ tuổi lao động đi làm 
các công ty, doanh nghiệp, còn chủ yếu là các tầng lớp cao tuổi nên ngại đi 
họp.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
1.Phương hướng nhiệm vụ
Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường 

xuyên quan tâm chỉ đạo việc thự chiện Pháp lệnh dân chủ ở xã trở thành việc 
làm thường xuyên và liên tục. Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục và vận 
động cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 
và Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP trong toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân, 
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mỗi cán bộ Đảng viên phải thực sự gương mẫu và làm nòng cốt trong thực hiện 
ở xã.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục học tập các văn bản về 
thực hiện QCDC trong hành chính ở xã cũng như các quy chế, quy ước của xã.

Tăng cường sự phối hợp và sự lãnh đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND-
UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
gắn liền với việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua. Tăng cường hoạt 
động kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo giám sát thực hiện quy chế dân chủ và 
Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng đặc biệt là giám sát việc triển 
khai thực hiện các vấn đề dân sinh bức súc trên địa bàn xã.

Căn cứ vào các nội dung của Pháp lệnh và Nghị định để thực hiện và áp 
dụng thực tế cụ thể hóa các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội để nhân dân 
biết, giám sát và thực hiện.

Căn cứ điều kiện thực tế của xã, tiếp tục thực hiện chỉ đạo xây dựng mới 
các nội dung và quy chế dân chủ trên một số lĩnh vực. Tổ chức tốt các Hội nghị 
lấy ý kiến nhân dân để nhân dân bàn và quyết định, lấy ý kiến nhân dân để chính 
quyền xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, cũng cần thường xuyên đánh giá kết 
quả thực hiện và đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở từ cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và 
nhân dân. 

- Ban chỉ đạo xã và UBND xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các thôn tổ 
chức họp triển khai Quy chế dân chủ ngay từ đầu năm.

- BCĐ xã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã triển khai các nhiệm vụ 
thực hiện quy chế dân chủ đến các thành viên của MTTQ, các đoàn thể chính 
trị - xã hội, các trường học, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành các 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.Kiến nghị, đề xuất
Đề nghị Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn 

thể, phòng ban chuyên môn của huyện quan tâm, giúp đỡ xã Thanh Hồng hơn 
nữa để xã Thanh Hồng ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ của địa 
phương cũng như nhiệm vụ cấp trên giao.

Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ của UBND xã 
Thanh Hồng. UBND xã Thanh Hồng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
-HĐND huyện;
-TT Đảng ủy, TTHĐND;
-LĐUBND;
-Cán bộ CM;
-Lưu: VT./.

TM .ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
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