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Cao Lộc, ngày          tháng 10 năm 2021 

 
    V/v Báo cáo kết quả thực hiện  

quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 
 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1287/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13/10/2021 của 

Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. 

Để có số liệu tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Sở Nội vụ theo quy định, UBND 

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện các nội dung sau: 

1. Việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của 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; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/02/2014 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh tới toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng 

thuận cao trong triển khai thực hiện.  

2. Việc rà soát, bổ sung quy chế dân chủ trong hoạt động của UBND cấp 

xã, quản lý sử dụng tài chính, ngân sách; quy chế về quản lý và bảo vệ tài sản 

công; quy chế trong tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.  

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn 

với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách 

nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.  

4. Các thôn, khu, khối phố rà soát, sửa đổi bổ sung quy ước, hương ước; 

các xã, thị trấn thực hiện công khai các nội dung theo Pháp lệnh số 34/PL-

UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn. Việc phát huy vai trò của Trưởng thôn, khu, khối phố 

trong thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

giám sát”.  

5. Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư 

của cộng đồng. Việc thực hiện chế độ tự quản đối với các vấn đề liên quan đến 

cuộc sống thiết thực hàng ngày của Nhân dân, như: xây dựng nông thôn mới, an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây 

dựng gia đình, làng, khu phố văn hóa, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân dân.  



6. Kết quả đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân 

dân theo Quyết định 320-QĐ/TU ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về Quy chế Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp 

với nhân dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề liên 

quan đến Nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra những điểm nóng, khiếu kiện 

đông người, vượt cấp, kéo dài.  

Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 20/10/2021 

để tổng hợp. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực 

hiện đảm bảo thời gian quy định./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

       TL. CHỦ TỊCH 

     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

      Hứa Anh Tuấn 
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