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Thực hiện văn bản số 719/SNV-XDCQ ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Sở 

Nội vụ 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”, UBND huyện Mỹ Lộc báo cáo 

kết quả thực hiện như sau: 

1. Khái quát chung 

HuyệnMỹ Lộc nằm ở phía Bắc tỉnh Nam Định. Trung tâm huyện lỵ nằm 

cạnh Quốc lộ 21B (trên trục đường Nam Định - Phủ Lý). Cách thành phố Nam 

Định 8 km về phía Tây Bắc. Huyện Mỹ Lộc có tổng diện tích là 7.448,86 ha, dân 

số là 74.596 người,  gồm 11 đơn vị hành chính: 10 xã và 01 thị trấn. Thị trấn Mỹ 

Lộc là trung tâm chính trị kinh tế văn hoá của huyện.  

Trong nhưng năm qua đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã 

tác động trực tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Huyện ủy - 

HĐND - UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực 

hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, 

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện. Với sự quyết 

tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự tham gia 

của các tầng lớp nhân dân trong huyện, chủ động thực hiện “mục tiêu kép” vừa 

tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội vừa triển khai 

quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua đó đã đem lại 

nhiều kết quả tích cực: Năm 2001 thu ngân sách đạt 426,4 tỷ đồng, đạt 266% dự 

toán tỉnh, huyện giao; Chi ngân sách đạt 499,7 tỷ đồng, đạt 218,4% dự toán tỉnh, 

huyện giao; ; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,38%; tỷ lệ số thôn, làng, tổ dân phố được 

công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 86,8%. Công tác cải cách hành chính được đánh 

giá đứng thứ 6/10 huyện, thành phố - tăng 1 bậc so với năm 2019; Hoàn thành 

công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao 2 xã và 4 xã đã đón đoàn thẩm định 

của tỉnh về kiểm tra và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2021.  

2. Tình hình triển khai thực hiện 
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Huyện ủy - UBND huyện xác định việc xây dựng và thực hiện các nội dung 

của quy chế dân chủ, trong đó có nội dung thực hiện phương châm “Dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là nhiệm vụ quan trọng 

trong công tác xây dựng và phát triển huyện, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức 

tạp của đại dịch Covid-19 trong những năm gần đây. UBND huyện đã bám sát 

các văn bản chỉ đạo của Tỉnh để tổ chức công tác quán triệt và triển khai các văn 

bản của Trung ương và của tỉnh về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, 

trong đó có nội dung về việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính 

quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân về các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Hình thức 

thông tin tuyên truyền chú trọng các hình thức thông tin cơ sở gần gũi, trực tiếp 

đến các cá nhân, tổ chức như tờ gấp, tờ rơi, trên đài truyền thanh hoặc qua trang 

thông tin điện tử,...; nâng cao hình thức, chất lượng tuyên truyền; tổ chức các hoạt 

động, thực hiện các phương thức phù hợp để người dân được tham gia tích cực và 

chủ động vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; phát huy quyền làm chủ của người 

dân, góp phần cải thiện hiệu quả việc thực thi các chính sách, pháp luật ở địa 

phương; thực hiện đúng đủ việc công khai, minh bạch trong việc ra quyết định 

theo quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tiếp thu 

các ý kiến đóng góp, kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của người dân. 

Thực hiện giải đáp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, đúng quy định những ý kiến của 

người dân, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân. Thực hiện tốt công tác 

tiếp dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 

công dân. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong chính quyền các cấp, 

trong việc thực hiện các dịch vụ công, đặc biệt các lĩnh vực thiết yếu liên quan 

đến đời sống dân sinh như y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 

tại các cơ quan hành chính. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận khéo, nhất là 

trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” 

UBND huyện phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 

nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo sự đồng thuận trong 

Nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định 

pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt việc tiếp xúc, lắng nghe, 

tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Giải quyết kịp thời các ý kiến liên 
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quan, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân. 

Chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách liên quan đến quyền lợi, trách 

nhiệm của người dân được UBND huyện chỉ đạo tuyên truyền, công khai đến 

người dân, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đề 

xuất nguyện vọng và kiểm tra, giám sát. Thực hiện kịp thời việc tuyên truyền, 

đăng tải các nội dung tài liệu, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và liên quan 

đến đời sống dân sinh lên Cổng thông tin điện tử của huyện, Hệ thống loa truyền 

thanh để người dân có điều kiện góp ý tham gia, xây dựng chính quyền. Các thông 

tin về việc đầu tư xây dựng mới, tu sửa các công trình công cộng, dân sinh như 

nhà văn hóa, đường giao thông,... được công khai rộng rãi tạo điều kiện để người 

dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát các nội dung triển 

khai thực hiện. Nhất là việc tham gia các khoản đóng góp, vận động xã hội hóa 

đảm bảo nguyên tắc dân chủ, do người dân quyết định thực hiện và quyết định 

mức đóng góp, có sự tham gia giám sát của Ban Thanh tra nhân dân. 

Toàn huyện đã thành lập 11 Ban TTND với tổng số 129 thành viên. Các 

Ban tiến hành giám sát và phát hiện 75 vụ việc, phản ánh kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền 16 vụ, 58 việc, đều được giải quyết và phúc đáp trả lời. Thành lập 11 

Ban GSĐTCĐ với tổng số 130 thành viên. Có 137 Tổ hòa giải trên địa bàn dân 

cư. Kiện toàn, tạo điều kiện, cấp kinh phí hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCĐ 

theo quy định. Kết quả đạt được của công tác dân vận chính quyền các cấp đã góp 

phần cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

giám sát, dân thụ hưởng”, đáp ứng quyền lợi và lợi ích hợp pháp và chính đáng 

của nhân dân, nhất là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện 

các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham 

gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa 

làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc công khai 11 nội dung 

theo quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 . Tạo điều kiện cho Nhân 

dân được tham gia bàn bạc và quyết định hoặc đề nghị việc xây dựng quy ước, 

hương ước; quyết định mức đóng góp xây dựng các công trình; xây dựng, sửa 

chữa giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, bình xét gia đình văn hoá; bầu, bãi 

nhiệm trưởng thôn, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát 

đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) ... Thông qua đó, tạo điều kiện để Nhân dân thực 

hiện quyền giám sát, cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch; giảm bớt 

thủ tục phiền hà cho Nhân dân.  

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác cải cách hành chính, 

duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, giảm phiền hà 

cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện phản ánh, kiến nghị. 

Cụ thể: Công khai các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết; công khai 
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số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư công vụ, lịch tiếp công dân, các 

quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo,... để người dân có thể 

lựa chọn hình thức thuận lợi nhất thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị. Trong năm 

2021 toàn huyện đã tiếp tiếp 333 lượt công dân = 284 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 

216 đơn thư; trong đó 211 đơn đủ điều kiện xử lý, đa số là các vụ việc liên quan 

đến vấn đề tranh chấp đất đai, môi trường, chính sách xã hội,…. Đã giải quyết 

198 đơn (trong đó có 01 đơn khiếu nại), còn lại 13 đơn đang giải quyết. Tiếp tục 

tập trung rà soát, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo theo Kế 

hoạch. Đôn đốc giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại tồn đọng 

kéo dài, phức tạp.  

4. Đánh giá  

a. Kết quả đạt được 

-Trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhận 

thức của các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Quyền làm chủ của nhân dân được 

phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Thực hiện phương châm tác động đến mọi mặt trong đời sống, Kinh tế 

tăng trưởng khá, nhất là việc huy động nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng cơ 

sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới…; Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh được nâng lên; Quốc phòng an ninh 

được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tình hình chính trị, xã hội 

ổn định không phát sinh điểm nóng, phức tạp góp phần hoàn thành các nhiệm vụ 

các chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày 

càng trong sạch, vững mạnh. 

- UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai 

địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử để người dân tổ chức 

có thể kịp thời phản ánh, kiến nghị về TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của huyện và xã, thị trấn. 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, triển khai việc xây dựng 

và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở đạt được những kết quả nhất định. Thực 

hiện công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước 

theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân. 

- Công tác quản lý của chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, 

theo phương châm “gần dân, trọng dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với 

dân”; thực hiện chính quyền điện tử; tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, 

tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chú trọng công tác 

phòng, chống tham nhũng, không có vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

b. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về xây dựng và thực hiện QCDC 

của một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa tuyên truyền sâu rộng 
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đến các tầng lớp Nhân dân. Việc niêm yết, công khai các nội dung để dân biết 

theo Pháp lệnh 34 có lúc, có nơi còn hình thức; việc triển khai một số dự án, chính 

sách mới thiếu công khai, đầy đủ, kịp thời, chưa tạo thuận lợi cho người dân tiếp 

cận thông tin. Việc xây dựng và ban hành quy chế, quy định tại cơ quan, đơn vị 

có nơi chất lượng thực hiện chưa cao. 

- Công tác giải quyết đơn thư có vụ việc còn chậm. 

- Công tác giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong nhân dân có 

lúc chưa kịp thời; có nơi chính quyền cơ sở thực hiện chưa tốt công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư. 

5. Đề xuất, kiến nghị  

1. Trên cơ sở Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Đề nghị Quốc hội 

xem xét ban hành thành Luật thực hiện dân chủ ở sơ sở để nâng cao tính pháp lý 

quy định về thực hiện dân chủ, quy định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp 

trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và có chế tài xử lý những hành vi lợi dụng 

dân chủ gây rối làm mất ổn định tình hình cơ sở, cản trở việc triển khai thực hiện 

dân chủ và các nhiệm vụ khác của địa phương. 

2. Đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban 

thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng để các tổ chức này hoạt 

động có trách nhiệm hơn; tổ chức các lớp tập huấn cho Ban thanh tra nhân dân và 

Ban giám sát đầu tư cộng đồng. 

Trên đây là 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 huyện Mỹ Lộc 

trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận :  

- Sở Nội vụ; 

- Lưu : VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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