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Kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”
Thực hiện Công văn số 239/TCNV ngày 21/4/2022 của Cơ quan Tổ chức - Nội
vụ thị xã Đức Phổ về việc báo cáo kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn,
dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu
báo cáo kết quả như sau:
1. Khái quát chung
Xã Phổ Châu là một xã ven biển, nằm về phía Nam thị xã Đức Phổ, tổng diện tích
tự nhiên là 1.973,04 ha; có địa hình phức tạp, đa dạng. Có Quốc lộ 1A và đường sắt
Bắc - Nam đi qua địa bàn xã nên rất thuận tiện cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa,
nông sản, sản phẩm tiêu dùng khác cho địa phương và các địa bàn lân cận. Đây là yếu
tố thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.
Hiện trạng xã Phổ Châu có 04 thôn gồm: Tấn Lộc, Châu Me, Hưng Long và Vĩnh
Tuy. Toàn xã có 1.594 hộ với 6.464 nhân khẩu.
2. Tình hình triển khai thực hiện
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
* Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn trong thực hiện phương châm “Dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lầm thức XIII của
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thị xã và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy xã xây dựng chương trình hành động cụ thể để
thực hiện từng nội dung của Nghị quyết, trong đó có nội dung quán triệt chủ trương
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các cuộc họp, hội nghị, của UBND xã
và các cuộc họp tuyên truyền của cán bộ, công chức xã tại các thôn về triển khai các
văn bản của cấp có thẩm quyền.
* Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện phương
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”
Trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban chỉ
đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ, đảng viên đã tích cực
nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc chủ trương dân chủ trong văn bản hướng dẫn,
để vận dụng vào cơ quan. Đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, tinh thần
trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là

người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành
dân chủ.
Đổi mới lề lối làm việc, phong cách phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư,
nguyện vọng của Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đến liên hệ, làm
việc; lấy ý kiến tham gia ý kiến của nhân dân trong việc phát triển kinh tế, văn hóa,
quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện quan điểm của Đảng, tư
tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt và có
hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua các cuộc họp ở thôn, xóm và hội nghị tiếp
xúc cử tri, hệ thống đài truyền thanh xã để nhân dân được biết về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, các dự án, công trình trên địa bàn xã, khu dân cư; tiến độ, các chế độ,
chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, yếu thế; việc quản lý
và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, các khoản huy động đóng góp của nhân dân.
b) Công tác tuyên truyền, phổ biến
Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền các nội dung của
Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần
chúng nhân dân bằng nhiều hình thực phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền lồng
ghép với các cuộc họp, sinh hoạt của các đoàn thể; Đài truyền thanh xã tích cực tuyên
truyền nội dung văn bản pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Góp phần thực hiện có hiệu quả
phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ
hưởng”. Từ đó nhân dân hiểu và nắm rõ được chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống nhân dân; Nhân dân thực hiện
kiểm tra bằng cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp thông qua cơ quan dân cử để
cơ quan thẩm quyền thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Công tác triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật về dân chủ ở cơ sở được cấp
ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng
bộ, hiệu quả; thông qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động
và nhân dân và thực hiện tốt về dân chủ ở cơ sở.
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) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
* Kết quả thực hiện nội dung công khai để nhân dân biết
Hằng năm, UBND xã thực hiện nghiêm túc việc công khai các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của địa phương tới người dân
trong các kỳ họp HĐND, UBND thông qua hệ thống loa truyền thanh xã, niêm yết tại
trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn; tại các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại
trực tiếp với nhân dân để thông báo trực tiếp cho Nhân dân biết. Nội dung tuyên truyền
chủ yếu là các văn bản Luật (Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật cư trú, Luật Nghĩa vụ

quân sự, …) và các quy định liên quan đến từng lĩnh vực, đời sống xã hội; Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội; các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn và tiến độ thực
hiện, kế hoạch sử dụng đất; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức xã; chủ
trương, kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; trợ cấp xã hội; đối
tượng và mức thu các loại phí, lệ phí và các quy định về thủ tục hành chính, … Tùy
theo tính chất, mức độ quan trọng của từng nội dung mà thực hiện tổ chức công khai
bằng một hay kết hợp nhiều hình thức kết hợp như thông qua các cuộc họp, hội nghị,
các buổi họp dân, họp tổ chức đoàn thể tại thôn, xóm, niêm yết công khai tại trụ sở
UBND xã, nhà văn hóa thôn.
Các thủ tục hành chính được UBND xã niêm yết đầy đủ, công khai tại trụ sở cơ
quan và trên hệ thống đài truyền thanh để tổ chức, cá nhân, nhân dân biết, tra cứu.
* Kết quả thực hiện nội dung Nhân dân bàn và biểu quyết trực tiếp
Thực hiện điều 10 của Pháp lệnh số 34, theo phương châm “Nhà nước và Nhân
dân cùng làm” hầu hết những nội dung có liên quan đều được đưa ra để nhân dân bàn
và quyết định, tạo sự đồng thuận , hưởng ứng cao trong các tầng lớp nhân dân. Chính
quyền đã chỉ đạo các thôn trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho nhân
dân thảo luận, bàn bạc tập thể và thống nhất các nội dung như: tham gia ý kiến và lấy
phiếu tính nhiệm đối với những người ứng cử chức danh Trưởng thôn, người ứng cử
Đại biểu HĐND các cấp; công khai các hoạt động thu, chi các nguồn vận động nhân
dân để xây dựng nông thôn mới, việc huy động sức dân để xây dựng các công trình
phúc lợi xã hội,… Từ đó đã phát huy tinh thần dân chủ trong nhân dân. Thực hiện tốt
cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh” và đưa phong trào thành cuộc vận động lớn, sâu rộng
được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Thực hiện công khai bàn bạc thống nhất với Nhân dân trong bình xét hộ nghèo
hàng năm, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các chương trình, dự án
có hỗ trợ kinh phí,…
* Kết quả thực hiện nội dung Nhân dân được bàn, biểu quyết để cấp có thẩm
quyền quyết định
Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước nông thôn trong những năm qua
tiếp tục được Đảng ủy, UBND xã quan tâm. Nhằm phát huy những chuẩn mực đạo đức
truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ
sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội. Các thôn đã lấy ý kiến nhân dân bằng
hình thức tổ chức cuộc họp thôn nhằm cho Nhân dân được bàn bạc dân chủ để xây
dựng sau đó nhân dân tự giác thực hiện. Đến nay 04/04 thôn của xã đã xây dựng, bổ
sung hương ước được UBND huyện (nay là UBND thị xã) phê duyệt đảm bảo phù hợp
với pháp luật hiện hành.Việc bầu cử, miễn nhiệm trưởng thôn được thực hiện dân chủ
chặt chẽ, đúng quy trình, do nhân dân trực tiếp bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín
hoặc giơ tay, đảm bảo trên 50 % tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình nhất trí,
UBND xã ban hành quyết định công nhận trưởng thôn theo quy định.
Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng được nhân dân bầu
bằng hình thức biểu quyết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã hiệp thương giới
thiệu bầu và đề nghị ra quyết định công nhận. Nhìn chung, Ban thanh tra nhân dân xã

được thành lập theo đúng quy trình hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, đã thực hiện tốt vai
trò giám sát hoạt động của UBND xã như thực hiện chính sách pháp luật, việc giải
quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,… góp phần phát huy
dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của công dân.
* Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ
quan có thẩm quyền quyết định
Thực hiện Điều 19 Pháp lệnh 34, UBND xã đã thực hiện nghiêm túc việc lấy ý
kiến nhân dân tham gia trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND xã thực
hiện theo trình tự các bước trước khi lấy ý kiến nhân dân, chính quyền chuẩn bị dự
thảo các nội dung như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm; dự thảo
quy hoạch sử dụng đất; dự thảo quy hoạch, đề án chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới,… Đã xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, nội dung lấy ý kiến;
tổ chức thông báo công khai để nhân dân biết nội dung; phối hợp với Ủy ban
MTTQVN chỉ đạo các thôn, Ban công tác mặt trận tổ chức họp dân, lấy ý kiến nhân
dân trực tiếp từng hộ gia đình, tổng hợp ý kiến tiếp thu và thông báo kết quả tiếp thu ý
kiến đến nhân dân.
Việc thực hiện nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm
quyền quyết định đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc từ đó các chủ trương
phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới cơ cấu cây trông vật nuôi, xóa đói giảm nghèo được
Nhân dân đồng thuận tích cực tham gia. Thông qua đó đã phát huy được vai trò của
nhân dân, tôn trọng quyền tham gia ý kiến của nhân dân và trách nhiệm của người
đứng đầu chính quyền trong lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
* Kết quả thực hiện những nội dung Nhân dân giám sát
Ban thanh tra nhân dân đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc
giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Ban giám sát
đầu tư cộng đồng đã giám sát, kiểm tra nhiều công trình xây dựng như đường bê tông
nông thôn, kênh mương nội đồng, đập thủy lợi,… Qua đó kịp thời phát hiện nững lỗi
kỹ thuật liên quan đến chất lượng công trình để kiến nghị cấp thẩm quyền khắc phục
theo quy định. Nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình bằng hình thức thông qua
người đại diện là Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.
Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã
hội tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc giám sát của nhân dân trong thực hiện các
Nghị quyết của HĐND các cấp, ý kiến kiến nghị của cử tri và tình hình hoạt động của
các đại biểu HĐND, việc thu, chi ngân sách, quyết toán các công trình xây dựng do
nhân dân đóng góp, về quản lý đất đai, về thực hiện chính sách xã hội,…
Hình thức để thực hiện giám sát của Nhân dân được các thôn họp toàn thể nhân
dân để tham gia ý kiến hoặc thông qua các tổ chức quần chúng, thông qua ban thanh
tra nhân dân để giám sát các hoạt động của chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức; tổ
chức các cuộc họp để bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ theo quy định.
b) Kết quả thực hiện nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thời
gian qua

- Đánh giá kết quả dân giám sát trực tiếp các chương trình, chính sách diễn ra tại
địa phương cơ sở như: Việc xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có vốn
đóng góp của nhân dân (nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn,…) hoặc các công
trình do nhà nước và nhân dân cùng làm thì có Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám
sát. Nhân dân giám sát hoạt động của các đại biểu HĐND xã, các cuộc họp báo cáo
công tác trước cử tri của Chủ tịch UBBND xã, công khai hoạt động tài chính của
UBND xã được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả.
- Dân giám sát thông qua Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân
dân và các tổ chức xã hội khác tại cơ sở: Việc thực hiện giám sát được thực hiện thông
qua các đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
viên Mặt trận để theo dõi qua các kỳ họp hàng tháng, quý, 6 tháng, hàng năm của
HĐND, UBND xã. Hội đồng nhân dân và các đoàn thể tiếp nhận những kiến nghị,
phản ánh của nhân dân để có phương án giám sát và đề nghị cơ quan có thẩm quyền
giải quyết theo quy định.
- Những nội dung dân đã giám sát, hình thức giám sát của nhân dân: UBND xã
phối hợp với UBMT TQVN tạo điều kiện thuận lợi cho Ban thanh tra nhân dân hoạt
động. Từ việc cung cấp thông tin, kinh phí, cơ sở vật chất làm việc; mời tham dự các
lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, dự các kỳ họp HĐND, UBND, … Đồng chí
Trưởng ban thanh tra nhân dân từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường
xuyên nghiên cứu các luật, thông tư, các văn bản để nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, nắm vững pháp luật để giải quyết việc đúng quy định. Ngoài ra, nhân dân
tham gia giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, thông qua tiếp xúc cử tri của đại biểu
Hội đồng nhân dân,…
c) Đánh giá chung
* Đánh giá những kết quả đạt được, những thuận lợi, tích cực trong quá trình
thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát,
dân thụ hưởng”
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Pháp lệnh số 34 của UBTVQH11 đã tạo
bước chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo
bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân
vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, là động lực mới thúc
đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên lĩnh vực xây dựng
kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đời sống văn hóa mới, xóa đói giảm nghèo,…; từng bước
nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức từ đó đã có tác dụng
tích cực trong công tác phòng ngừa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đảng bộ
trong sạch.
Nâng cao ý thức, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tình hình an ninh chính trị
tiếp tục được ổn định, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân từng bước được nâng lên, những truyền thống tốt đẹp được phát
huy, khối đại đoàn kết được tăng cường; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của
công dân đảm bảo kịp thời; quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được
đảm bảo; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và mở rộng trên tất cả các lĩnh

vực, nhất là việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa
liên thông” ngày càng hoàn thiện và đi vào nề nếp, từ đó góp phần vào thắng lợi chung
của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã.
* Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
Việc tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở và các văn bản pháp luật khác chưa thực sự đi vào chiều sâu; điều kiện làm việc,
cơ sở vật chất một số nhà văn hóa thôn còn khó khăn; việc phát huy dân chủ trong
nhân dân có lúc, có nơi chưa thực hiện thường xuyên.
Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đôi lúc còn lúng túng, chưa xây dựng
được kế hoạch hoạt động hàng năm; Ban giám sát đầu tư công đồng hoạt động còn hạn
chế.
Công tác kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng
chưa kịp thời.
4. Kiến nghị, đề xuất
Để thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân
giám sát, dân thụ hưởng” đề nghị các cấp có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt
quan tâm mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giám sát công trình cho thành viên
Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân,…
Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu báo cáo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã biết,
tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã;
- BTV Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu VT.
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