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CHỈ THỊ
Về việc ñẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân
vận chính quyền ñã ñược các cấp ủy ðảng, chính quyền, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương và
các doanh nghiệp trên ñịa bàn từ tỉnh ñến cơ sở thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện,
ñược nhân dân ñồng tình hưởng ứng và ñã ñạt ñược những kết quả khả quan, góp phần nâng
cao nhận thức, trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân, tạo ñiều kiện ñể nhân dân tham gia
quản lý, giám sát hoạt ñộng ñối với các cơ quan, ñơn vị, chính quyền các cấp, từng bước
khắc phục hiện tượng sách nhiễu, quan liêu, mất dân chủ. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở ñã tác ñộng tích cực ñến việc sửa ñổi lề lối, tác phong, tinh thần, thái ñộ làm việc của ñội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ñơn vị hành chính sự nghiệp theo
hướng dân chủ, công khai hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn; góp phần mang lại hiệu quả thiết
thực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chỉnh trang ñô thị, xây dựng ñời sống văn
hóa ở công sở, khu dân cư.
Công tác dân vận chính quyền cũng ñã ñược các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương triển
khai, thực hiện tốt như: Tập hợp vận ñộng quần chúng nhân dân, xây dựng khối ñại ñoàn kết
toàn dân, ñưa các chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các
chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây
dựng, tạo sự ñồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi ñường lối ñổi mới của ðảng.
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và
công tác dân vận chính quyền ở xã, phường, thị trấn và trong hoạt ñộng cơ quan, doanh
nghiệp vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, như: Công tác triển khai, tuyên truyền thực hiện
một số chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước chưa kịp
thời; các văn bản về quy chế dân chủ chưa ñược quan tâm ñúng mức, hình thức tuyên truyền
chưa ña dạng, phong phú; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thể hiện rõ vai trò, trách
nhiệm trong lãnh ñạo, chỉ ñạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là lĩnh vực quản lý ñất ñai,
trật tự xây dựng, trật tự ñô thị; tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức vẫn còn xảy ra;
tinh thần thái ñộ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao,
vẫn còn hiện lượng nhũng nhiễu, gây phiền hà với nhân dân trong thực thi công vụ và thực
hiện nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát ở một số ñơn vị chưa ñược quan tâm thực hiện
ñúng mức; chưa thường xuyên rà soát, bổ sung, ñiều chỉnh các quy chế, quy ñịnh cho phù
hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương, cơ quan, ñơn vị; báo cáo việc triển khai, thực hiện
quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền của một số cơ quan, ñơn vị, chưa thường
xuyên, kịp thời, nội dung báo cáo còn chung chung, chưa cụ thể.
ðể phát huy những kết quả ñã ñạt ñược, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tiếp tục
thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên ñịa bàn tỉnh

1

