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KẾT LUẬN 
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIV 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ khoá XIII  

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và  

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

----- 

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã tổng kết  

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh uỷ khoá XIII về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh tán thành những nội dung cơ bản Báo cáo tổng kết của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời nhấn mạnh 

một số điểm sau đây: 

1. Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết  

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11/11/2016 

của Tỉnh uỷ, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích 

cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của 

cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Cấp 

uỷ, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị 

quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 

các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ sở. Dân chủ ở cơ sở được phát huy trên nhiều lĩnh vực, tạo được 

niềm tin trong nhân dân, tạo được hiệu ứng lan toả trong các phong trào thi đua 

yêu nước, xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động ở các cơ quan, địa phương, 

đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của 

Đảng bộ tỉnh. 

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm: Công tác 

tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị 

chưa được thường xuyên, sâu rộng. Một bộ phận công chức, viên chức chưa quan 

tâm đúng mức đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc triển khai thực 

hiện Quy chế dân chủ ở loại hình doanh nghiệp còn hạn chế. Hoạt động của ban 

thanh tra nhân dân ở một số cơ quan còn hình thức, hiệu quả thấp. Chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của một số tổ hoà giải chưa cao. Còn nhiều vụ việc chưa được giải 

quyết tại cơ sở, nhất là các tranh chấp về đất đai, mâu thuẫn có liên quan đến dân 

tộc, tôn giáo, hôn nhân gia đình,… 
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Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do: công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chưa sâu 

sát; chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc theo dõi, 

chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, 

địa phương, đơn vị. Công tác phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở một số nơi chưa chặt chẽ; chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo chưa đồng 

đều; chưa quan tâm việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chưa kịp thời biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; 

chưa mạnh dạn phê bình, kiểm điểm đối với những cơ quan, đơn vị thực hiện chưa 

tốt. Vai trò giám sát việc thực hiện dân chủ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội mặc dù có quan tâm nhưng chưa được phát huy đúng mức.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 

11/11/2016 của Tỉnh uỷ trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

2.1. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Kết 

luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục đẩy 

mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở; triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở và các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân trong Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV; chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ, nhất là ở xã, 

phường, thị trấn, trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, những lĩnh vực liên 

quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, gắn với đẩy mạnh thực hiện các 

phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. 

2.2. Cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị có trách nhiệm 

xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách, xác 

định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài; quan tâm 

các địa bàn, các cơ sở thực hiện chưa tốt. Nêu cao tính gương mẫu của người đứng 

đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên trong thực hành dân chủ. Chú 

trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng người cán bộ có lối 

sống giản dị, trách nhiệm, công tâm, thật sự tin dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến 

của nhân dân. 

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quan điểm, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
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Thực hiện tốt Quy chế số 07-QC/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; 

Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách 

nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong 

đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong 

Đảng bộ tỉnh. Phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. 

Xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ hoặc vi phạm quyền 

làm chủ của nhân dân. 

2.4. Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động gắn với 

phát huy trách nhiệm của từng thành viên phù hợp nhiệm vụ được phân công; tập 

trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, chú 

trọng những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, 

bảo đảm thực hành dân chủ rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội.  

2.5. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- xã hội; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu và 

thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; đẩy mạnh hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả các hoạt động tự quản cộng đồng (ban thanh tra nhân dân, ban 

giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hoà giải cơ sở,...); tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám 

sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết 

định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ 

Chính trị. 

2.6. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giúp nhân dân nâng cao nhận 

thức, tiếp cận thông tin, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến 

người dân, để người dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ 

trực tiếp theo quy định của pháp luật. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, 

mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

2.7. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hơn chế độ dân chủ đại diện; tạo điều 

kiện để nhân dân khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm trong quá trình phát 

triển của địa phương, đơn vị, khơi dậy sức sáng tạo, nguồn lực trong nhân dân. 

Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm 

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.  
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3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự 

đảng và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực 

hiện các nội dung Kết luận này phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị. 

3.2. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân 

tỉnh lãnh đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

3.3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ 

biến Kết luận này đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời, thường xuyên 

kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện. 

3.4. Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 

09-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Kết luận này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.  

 
Nơi nhận: 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

  đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 T/M TỈNH UỶ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

          

 

 

 

Hồ Thị Cẩm Đào 
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