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1. Khái quát chung  

Xã Thạch Thắng nằm ở phía Đông - Nam huyện Thạch Hà, thuộc vùng bãi 

ngang; cách Trung tâm huyện 15 km; phía Bắc giáp xã Thạch Lạc, Thạch Hội, 

phía Đông giáp xã Thạch Trị, Thạch Văn, phía Nam giáp xã Cẩm Bình (Cẩm 

Xuyên), phía Tây giáp xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) và xã Tượng Sơn. Có diện 

tích tự nhiên 879,75 Ha, 5 thôn, 1228 hộ, 5163 nhân khẩu thực tế thường trú, Tỷ 

lệ giáo dân 35%.  

 Nhìn chung trong những năm qua trong quá trình thi hành 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 ; 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 và các văn bản, chỉ đạo của Tỉnh, 

huyện, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có nhiều khó khăn: tình hình thời 

tiết diễn biến bất thường; sản xuất, kinh doanh gặp những khó khăn về giá cả 

bấp bênh, khâu tiêu thụ, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm…. Song tư tưởng 

của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn luôn ổn định, luôn 

tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và 

các phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận 

trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, kinh tế phát 

triển, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; Hệ thống chính trị 

đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Việc triển khai thực hiện 

 uy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước trong những năm qua được 

Cấp ủy, Chính quyền quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực. 

2. Tình hình triển khai thực hiện   

2.1  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực  

Xác định việc thực hiện  uy chế dân chủ ở cơ sở là công tác quan trọng, 

phải thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao trách nhiệm, cụ thể hóa 

các nội dung công việc của người đứng đầu đơn vị, phát huy quyền làm chủ của 

cán bộ, công chức và người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công 



chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các 

hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân để phục 

vụ tốt các tổ chức, cá nhân. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền sự phối hợp của UBMTT  và các tổ chức chính trị - xã hội. 

UBND xã Thạch Thắng đã triển khai thực hiện quy chế dân chủ; đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền phổ biến các quy định về dân chủ cơ sở gắn với triển khai Nghị 

quyết của Đảng. Nhờ đó, đã tác động tích cực đến chủ trương xây dựng và chỉnh 

đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo ra động lực thúc 

đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tạo không khí phấn 

khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào ở địa phương, 

tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân, hạn chế các hiện tượng tiêu 

cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao uy tín của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận 

và các đoàn thể.  

UBND xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp công dân 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Hằng năm để 

thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý, UBND xã Tổ chức quán triệt và ký cam kết thực hiện tổ chức thực hiện Chỉ 

thị số 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy,  uyết định 

số 52/ Đ-UBND của UBND tỉnh,  uyết định số 20/ Đ-UBND tỉnh. 

UBND xã đã xây dựng dự thảo  uy chế hoạt động của UBND xã nhiệm k  

2016-2021 g i xin ý kiến góp ý rộng rãi của Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND, 

các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, người lao động xã. Ban hành  uyết 

định số 90/ Đ-UBND ngày  27/9/2016 ban hành  uy chế làm việc của UBND xã 

nhiệm k  2016-2021. Hàng năm, lãnh đạo UBND xã giao cho công chức Văn 

phòng UBND theo d i, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế hoạt động để 

có những điều chỉnh, bổ sung và thay thế như  uyết định số 10/ Đ-UBND ngày  

10/01/2018 ban hành điều chỉnh, bổ sung một số điều của  uy chế làm việc của 

UBND xã nhiệm k  2016-2021. 

 Hàng năm, công chức kế toán tham mưu xây dựng  uy chế chi tiêu nội bộ, 

xin ý kiến góp ý rộng rãi của toàn thể cán bộ, công chức đặc biệt là góp ý trực tiếp 

tại Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động hàng năm để ban hành một quy chế 

chi tiêu nội bộ ph  hợp, đáp ứng được các quyền lợi cho cán bộ, công chức và 

người lao động trong thực thi nhiệm vụ. 

 Đẩy mạnh các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 

Hàng năm, UBND xã thực hiện nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập đối với các 

cán bộ thuộc diện phải kê khai. Đẩy mạnh các biện pháp thực hành tiết kiệm từ 

những việc làm nh  nhất như s  dụng văn phòng phẩm, điện, nước… 

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân được chính quyền, các ban, ngành chuyên môn thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định. Từ năm  đã tiếp nhận 12 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố 



cáo của công dân, trong đó có 12 đơn thuộc thẩm; đã giải quyết xong 12 đơn, 0 

đơn còn lại đang được tham mưu giải quyết.  

2.2 Công tác tuyên truyền  

Ban Chỉ đạo quy chế Dân chủ cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành 

viên tăng cường tuyên truyền Pháp lệnh thực hiện dân chủ xuống các thôn bằng 

nhiều hình thức như: sinh hoạt hội viên, đoàn viên, họp dân, qua hệ thống loa 

truyền thanh, niêm yết tại nhà văn hóa cộng đồng, hội trường thôn... Nhờ thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, đến nay việc thực hiện các phong trào và các 

cuộc vận động ở địa phương đã được nhân dân tích cực hưởng ứng và đạt nhiều 

kết quả. 

3. Kết quả triển khai thực hiện: 

3.1.   ng k t thi hành Pháp lệnh 34  giai đoạn     -2020) 

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội 

chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện  CDC ở cơ sở  gắn với 

việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban chỉ đạo 

 CDC các cấp hoạt động đổi mới từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, chủ 

động xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền 

việc thực hiện  CDC. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy 

chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, Nhân dân tiếp tục 

được nâng lên; kết quả thực hiện  CDC trong từng loại hình cơ sở có nhiều tiến 

bộ 

UBND xã cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung phải công khai cho Nhân 

dân biết theo quy định tại Điều 5, Pháp lệnh số  34/2007/PL-UBTV H11 của 

Ủy ban Thường Vụ  uốc hội khóa XI như: công khai các nhiệm vụ kinh tế, xã 

hội, các thủ tục hành chính, mức thu các loại phí, việc đền b  giải phóng mặt 

bằng, bình xét hộ nghèo, cận nghèo…thông qua hệ thống truyền thanh, họp 

thôn, họp khu dân cư, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hoa 

thôn. Việc thực hiện cơ chế “một c a”, “một c a liên thông” nhằm giảm bớt 

phiền hà cho Nhân dân. Việc lấy ý kiến hài lòng của nhân dân về thái độ phục 

vụ của cán bộ, công chức và người lao động củng như các thủ tục hành chính 

được triển khai thường xuyên để nâng cao chất lượng phục vụ đối với nhân dân.  

Hằng năm Hội đồng nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, dân 

chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn 

cuộc sống thông qua công tác tiếp xúc c  tri. Theo đó, nhân dân bàn và quyết 

định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công 

trình phúc lợi công cộng trong phạm vi xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng 

góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng 

đồng dân cư ph  hợp với quy định của pháp luật. Việc tổ chức để Nhân dân bàn 

và quyết định thông qua các hình thức, như: Tổ chức họp c  tri theo địa bàn 

từng thôn; phát phiếu lấy ý kiến c  tri (những nội dung lấy ý kiến theo quy định 

trên, phải có trên 50% tổng số c  tri trong thôn hoặc toàn xã tán thành thì mới có 

giá trị thi hành). 

Ngoài ra nhân dân giám sát việc thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, các 

công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi xã, khu dân cư do nhân dân đóng 



góp xây dựng, thông qua các hình thức giám sát, như: Hoạt động của Ban Thanh 

tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng…Nhân dân trực tiếp thực hiện 

việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua UBMTT , các tổ chức thành viên của 

Mặt trận cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 

Bên cạnh đó, MTT  các cấp đẩy mạnh giám sát việc thực hiện  CDC cơ 

sở thông qua Ban thanh tra nhân dân; Ban giám sát cộng đồng; và vận động 

nhân dân tham gia giám sát. MTT  phối hợp với chính quyền tổ chức tiếp xúc 

giữa c  tri với đại biểu dân c ; các ý kiến, kiến nghị của c  tri được tổng hợp và 

phản ánh kịp thời đến cấp uỷ, chính quyền và tại k  họp HĐND. Nhiều ý kiến 

đã được tiếp thu, là cơ sở để đề ra các chính sách đảm bảo tính khả thi, ph  hợp 

với tình hình ở cơ sở, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, đáp ứng nguyện 

vọng của nhân dân.  

Thực hiện  uy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được ban hành kèm theo  uyết định số 

217- Đ/TW;  uy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính 

trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

được ban hành kèm theo  uyết định số 218- Đ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ 

Chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức quán triệt đến 

100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hiểu r , đầy 

đủ nội dung của  uy chế,  uy định, đảm bảo thống nhất nhận thức, cụ thể về 

nội dung, phạm vi, phương pháp, trách nhiệm và cách làm.  

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc xây dựng và thực hiện 

quy chế dân chủ cơ sở gắn với kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hội 

nghị tổng kết công tác Đảng và hệ thống chính trị vào cuối năm. 

 uá trình triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại địa 

phương đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ 

quan nhà nước và của người dân. Thực hiện tốt những việc dân biết, dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, 

xây dựng kết cấu hạ tầng.... Vai trò của MTT  và các tổ chức đoàn thể và nhân dân 

ngày càng được nâng lên thể hiện vai trò chủ thể trong thực hiện, tạo sự đồng thuận 

cao. 

3.2.    k t việc thực hiện  gh  đ nh  4    5   -CP 

- T  ch nhi m c   ng  i   ng       ong  h c hi n   n ch   ại cơ q  n. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/2015/NĐ –CP 

của Chính Phủ. Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế 

quản lý, s  dụng tài sản của đơn vị, quy chế xét thi đua khen thưởng. Công tác 

tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm 

túc, đúng luật. Trong những năm qua tổ chức 12 cuộc đối thoại với Nhân dân, 

tiếp 125 lượt và giải quyết 12 đơn thư. 

Phát  huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Chủ tịch UBND xã đã 

thực hiện tốt dân chủ trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của cơ 

quan; trong quản lý, s  dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách 



đối với cán bộ, công chức, người lao động .Đặc biệt là chế độ tiền lương, phụ cấp, 

BBHYT, BHXH, chế độ nâng lương, nghỉ phép, nghỉ thai sản, chế độ ốm đau, chế 

độ đào tạo… 

Thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, nội quy 

cơ quan, đặc biệt là chế độ giao ban, hội họp hàng tuần, hàng tháng để đánh giá kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho 

từng lĩnh vực trong thời gian tới. 

Hàng năm tổ chức nghiêm túc, kịp thời hội nghị cán bộ, công chức, người lao 

động. Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, triển khai nhiệm 

vụ năm tới; Chủ tịch UBND xã kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực 

hiện nhiệm vụ và kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công 

chức năm trước. Đồng thời đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, người lao động 

dân chủ đóng góp ý kiến để cải tiến tổ chức, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, s  dụng và thực hiện các 

chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và người lao động; 

cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch việc đánh giá, xếp loại cán bộ, 

công chức hàng năm. Dựa trên hướng d n của UBND huyện, hàng năm, UBND xã 

thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, những người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã một cách dân chủ, khách quan, và chính xác trên cơ sở 

kết quả theo d i giờ giấc hành chính, mức độ hoàn thành kế hoạch công tác năm, 

kết quả xếp loại của phòng chuyên môn cấp huyện và ý kiến của Đảng ủy cơ sở. 

Tại Hội nghị đánh giá xếp loại hàng năm, tất cả cán bộ, công chức dân chủ trao đổi, 

góp ý kiến th ng thắn cho từng cán bộ, công chức, các đồng chí lãnh đạo cơ quan 

về mọi mặt, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm trước. 

 uán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về 

thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công 

lập, đặc biệt là Điều 7, những việc phải công khai để toàn thể cán bộ, công chức, 

người lao động biết, thực hiện và phản hồi ý kiến góp ý. Tổ chức, chỉ đạo niêm yết 

công khai tại trụ sở UBND xã làm việc để công dân, cơ quan, tổ chức biết các 

nội dung: Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan; Thủ tục 

hành chính giải quyết công việc; M u đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc; Phí, 

lệ phí theo quy định; Thời gian giải quyết từng loại công việc. Chỉ đạo và kiểm 

tra cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp 

thời có những biện pháp x  lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với 

những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách 

niệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của 

công dân, tổ chức. 

Ban hành thông báo về lịch tiếp công dân định k  của lãnh đạo UBND xã; 

Chỉ đạo bộ phận tiếp dân tiếp nhận đơn kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân 



chuyển Chủ tịch UBND xã để giao chuyên môn, hoặc c  người có trách nhiệm 

gặp và giải quyết công việc có liên quan khi công dân, tổ chức có yêu cầu theo 

quy định của pháp luật; những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ 

chức phải được nghiên cứu và x  lý kịp thời. 

Căn cứ nội dung công việc, Chủ tịch UBND xã đã tổ chức lấy ý kiến tham 

gia của cán bộ, công chức thông qua thảo luận trực tiếp tại các cuộc họp, giao 

ban, tại Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm của UBND xã hoặc tham gia ý 

kiến bằng văn bản. 

Các văn bản liên quan đến chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; Kế hoạch công tác hàng năm; kế hoạch phát 

động các phong trào thi đua; Báo cáo sơ kết, tổng kết của UBND xã; Các biện 

pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân 

dân; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thực hiện các chế độ, 

chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức; Các nội quy, 

quy chế của UBND xã trước khi được ban hành chính thức đều được lấy ý kiến 

rộng rãi và có sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. 

4. Đánh giá chung  

  . Về  u  iểm  

 - Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND xã trong 

những năm qua đã được Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, đảm bảo khách quan, dân chủ. 

 - Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện rõ nét 

tạo động lực cho cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

 - Thường xuyên quan tâm xây dựng các nội quy, quy chế thực hiện việc 

quản lý, điều hành của UBND và đảm bảo công khai, dân chủ giữa cán bộ, công 

chức với Thủ trưởng cơ quan. 

 - Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hằng năm đảm bảo về thời 

gian, chất lượng, dân chủ đảm bảo yêu cầu đề ra. 

 - Làm tốt công tác đánh giá, nhận xét, xếp loại cán bộ, công chức, người 

lao động hằng năm một cách dân chủ, khách quan. 

 - Thực hiện tốt công tác phối hợp với BCH CĐCS trong việc bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động. 

  . T n tại  hạn chế. 

 - Nội dung quán triệt Pháp lệnh 34, Nghị định 04 chưa thực sự đi vào 

chiều sâu, chất lượng chưa cao. 

 -  Việc quản lý, điều hành theo nội quy, quy chế đôi lúc đôi khi thực hiện 

chưa nghiêm. 

5. Kiến nghị   ề xuất.  



Cán bộ, công chức làm công tác tham mưu thực hiện các nội dung về dân 

chủ cơ sở chưa được tham gia các lớp tập huấn, hướng d n về nội dung này nên 

còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kính đề 

nghị UBND huyện, các phòng ngành cấp trên quan tâm, chỉ đạo, ban hành các 

văn bản liên quan và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho để cấp ủy Đảng, 

chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nội dung này.  

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân chủ cơ sỡ tại xã Thạch 

Thắng./. 

 
  i nh n  

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã. 

- Lưu:VT, VPUBND xã. 
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