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BÁO CÁO 
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 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

----- 

 

 I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 1. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tác động đến việc 

thực hiện QCDC ở cơ sở 

 Trong 6 tháng đầu năm 2021 địa phƣơng xã Cẩm Giàng luôn nhận đƣợc sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ Bạch Thông và sự hƣớng dẫn của các 

phòng, ban ngành của huyện, cùng với sự phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các 

dân tộc trong toàn xã, tình hình kinh tế - xã hội của địa phƣơng ngày càng phát 

triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng đƣợc cải thiện và nâng 

cao. Mức tăng trƣởng kinh tế đạt khá, sản xuất nông lâm nghiệp đƣợc chú trọng, 

đảm bảo an ninh lƣơng thực. Kiến thiết cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. Các lĩnh vực văn hoá - xã 

hội đạt kết quả tốt, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đƣợc đảm bảo, 

công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể không ngừng đƣợc củng cố đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phƣơng. Xã luôn duy trì và giữ vững 19/19 

tiêu chí nông thôn mới (từ năm 2016 đến nay). Đến nay có 13/17 tiêu chí đạt chuẩn 

NTM nâng cao. 

 Tuy nhiên, do ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid – 19 còn diến biến phức tạp. 

Bệnh viên da nổi cục trên đàn trâu, bệnh dịch tả lợn Châu phi diễn ra từ tháng 

4/2021 đã phải tiêu hủy 15 con lợn, trọng lƣợng trên 1000 kg, về thiên tai do ảnh 

cơn gió lốc, mƣa to đã gây tốc mái nhà ở và các công trình phụ trợ làm thiệt hại 

đến tính mạng và tài sản của nhân dân,  về môi trƣờng còn nhiều bất cập mặc dù đã 

đƣợc các cơ quan chức năng nhắc nhở, lập biên bản nhiều lần nhƣng ở một số cơ 

sở sản xuất gỗ bóc trên địa bàn chƣa chấp hành nghiêm, việc đốt rác thải chƣa 

đúng quy định gây khói, bụi làm cho tƣ tƣởng và đời sống sinh hoạt của một số hộ 

dân có sự xáo trộn, gây băn khoăn cho quần chúng nhân dân. 

  II.  CÔNG TÁC TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền 

Cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tiếp tục triển khai thực 

hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nƣớc, của tỉnh, 
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huyện về thực hiện QCDC đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân 

trên địa bàn nhƣ: Các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, phong trào thi đua 

“Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”, chƣơng trình giảm nghèo bền vững….Nghị quyết của Ban Thƣờng 

vụ Tỉnh ủy về năng cao chất lƣợng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở 

cơ sở trong giai đoạn hiện nay; đồng thời xây dựng Kế hoạch số 11-KH/ĐU về 

thực hiện QCDC năm 2021. Cấp ủy, chính quyền đều đƣa nội dung lãnh đạo thực 

hiện QCDC cơ sở vào nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của xã, chú trọng nội dung 

thực hiện QCDC cơ sở, dân chủ trong Đảng, gắn kết việc thực hiện QCDC chính 

quyền cơ sở.  

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng, đơn vị nhƣ: Ban hành 03 văn bản chỉ đạo chính 

quyền kịp thời kiện toàn BCĐ thực hiện nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid -2019; thực hiện nghiêm túc từ khâu rà soát lập danh sách hỗ trợ đối với 

ngƣời có công và thân nhân; đối tƣợng BTXH; đối tƣợng hộ nghèo, hộ cận nghèo 

đƣợc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2021 có 63 xuất = 23.700.000đ. Cụ thể: 

(Quà chủ tịch nước: 47 suất = 15.000.000đ, UBND tỉnh: 01 suất = 1000.000đ, 

MTTQ tỉnh: 02 suất = 1.800.000đ,  Bộ CHQS tỉnh: 01 suất = 500.000đ, UBND 

huyện: 05 suất = 3.500.000đ, MTTQ huyện: 02 suất = 600.000đ, Hội nạn nhân 

CDDC huyện: 02 suất = 600.000đ,  Các trường học trên địa bàn xã: 03 suất = 

700.000đ). Lập danh sách NCC đến phiên điều dƣỡng năm 2021 báo cáo UBND 

huyện: 07 ngƣời, trong đó: 02 ngƣời có nhu cầu điều dƣỡng tập trung; 05 ngƣời 

điều dƣỡng tại gia đình. Đề nghị cấp trên giải quyết chế độ mai táng phí cho 01 đối 

tƣợng NCC đƣợc tặng thƣởng Huân chƣơng kháng chiến (ông Bùi Công Cảnh – 

Thôn Đầu Cầu). 

Công tác bảo trợ xã hội. Phối hợp với cấp trên và các ban ngành đoàn thể xã 

tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân 

dịp tết Nguyên đán 2021: 33 xuất = 9.100.000đ. Phối hợp với cấp trên thăm tặng quà 

ngƣời cao tuổi tròn 90 tuổi: 03 cụ với số tiền 1.800.000đ. Tiếp nhận và cấp phát gạo 

cứu trợ nhân dịp tết Nguyên đán 2021: 06 hộ với 12 nhân khẩu = 180kg gạo. Đề 

nghị cấp trên xét hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 02 đối tƣợng BTXH ( 01 đối 

tượng người cao tuổi; 01 đối tượng đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo).Đề nghị 

tăng, giảm thẻ BHYT cho đối tƣợng thuộc hộ nghèo: Tăng 16 thẻ, giảm 15 thẻ. Đối 

tƣợng DTTS: Tăng 29 thẻ, giảm 14 thẻ. Đối tƣợng theo QĐ 62: Tăng 02 thẻ. 

Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phƣơng: Trên cơ sở các văn 

bản chỉ đạo của cấp trên về chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đảng ủy đã tiến hành xây 
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dựng Kế hoạch số 02 – KH/ĐU ngày 18 tháng 01 năm 2021 về lãnh đạo cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026. Ban hành Quyết định số 13 – QĐ/ĐU ngày 18 tháng 01 năm 2021 về việc 

thành Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo đã ra thông báo đến các thành viên với chức năng 

nhiệm vụ phụ trách các đơn vị bầu cử trên địa bàn xã đảm bảo các thành viên BCĐ 

đều đƣợc phân công tại các đơn vị bầu cử, đồng thời thƣờng xuyên kiểm tra, đôn 

đốc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện. Đảng uỷ chỉ đạo thành lập UBBC xã, Ban tuyên truyền, chủ động tổ 

chức mở hội nghị triển khai các văn bản, hƣớng dẫn của cấp trên đến cán bộ, đảng 

viên và toàn nhân dân trong xã. Tổ chức công tác tuyên truyền bằng các hình thức 

phù hợp nhƣ treo băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc, tuyên truyền lƣu động, hầu 

hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã nắm rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan 

trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tin tƣởng và phấn khởi cuộc bầu cử lần 

này đã lựa chọn ra đƣợc các đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện 

vọng và quyền làm chủ của nhân dân.  

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Huyện ủy 

Bạch Thông về hoc̣ tâp̣ , quán triệt, tuyên truyền và triển khai thƣc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết 

Đaị hôị đaị biểu toàn quốc lần thƣ́ XIII của Đảng , Đảng ủy xã kịp thời ban hành Kế 

hoạch số 27-KH/ĐU ngày 26 tháng 3 năm 2021 về hoc̣ tâp̣ , quán triệt , tuyên 

truyền và triển khai thƣc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết Đaị hôị đaị biểu toàn quốc lần thƣ́ XIII 

của Đảng đến 201 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, 

quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và các 

văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ Bạch Thông đƣợc Đảng ủy xã quán triệt, triển khai 

thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đạt kết quả theo đúng tinh thần chỉ đạo; phƣơng 

pháp truyền đạt theo hƣớng đi thẳng vào vấn đề. Từng cán bộ, đảng viên đều tích 

cực tham gia học tập, tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn. 

Qua 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ 

Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả việc xây 

dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở" trên địa bàn xã, đã đƣợc cấp ủy đảng, chính 

quyền, Mặt trận, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 

túc, đạt kết quả và đã đi vào cuộc sống; Nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền, tham gia các công việc của Nhà nƣớc, xã hội và của cộng đồng 

dân cƣ. Mỗi quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa cán bộ, công chức và nhân 

dân đƣợc thuận lợi, dân chủ, công khai mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng và 

phát triển nhiều mô hình, điển hình gắn với các phong trào, các cuộc vận động, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã. 
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Cấp ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở 

gắn với triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa XII về "Tăng cƣờng 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, 

đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". 

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 2905-QĐ/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thƣờng 

vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xây dựng kế hoạch đồng thời ra văn bản chỉ đạo, đôn đốc 

chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của 

ngƣời đứng đầu chính quyền với nhân dân trên địa bàn theo quy định. Các hội nghị 

BCH Đảng bộ định kỳ thƣờng xuyên quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 

(khoá XII) chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc đẩy mạnh học 

tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ, đảng 

viên xác định trách nhiệm của mình, nêu cao ý thức tự giác, gƣơng mẫu trong thực 

hiện Nghị quyết và xác định việc làm theo của tập thể, cá nhân gắn với việc thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, 

chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là ngƣời đứng đầu các địa phƣơng, đơn vị, cán 

bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển 

khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XII: Đảng ủy 

đã xây dựng kế hoạch triển khai việc cam kết việc tu dƣỡng, rèn luyện của tập thể 

và cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2021 trong toàn Đảng bộ; qua triển khai có 

100% tổ chức và cá nhân thực hiện việc cam kết. 

 Công tác kiểm tra , giám sát đƣợc thực hiện gắn với chƣơng trình , kế hoạch 

công tác năm , tổ chức thực hiện các  nội dung, đƣa các mô hình có hiêụ quả  để 

tuyên truyền , học tập kinh nghiệm , nhân rôṇg các mô hình , điển hình nhƣ  phát 

triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lồng 

ghép đôn đốc, giám sát việc thực hiện QCDC trong các nội dung kiểm tra của cấp 

ủy đối với các chi bộ trực thuộc nhằm đánh giá những mặt đaṭ đƣơc̣, những tồn tại, 

hạn chế, từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

ủy địa phƣơng thƣc̣ hiêṇ mô hình có hiêụ quả. 

2. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc 

thực hiện QCDC ở cơ sở 

MTTQ và các đoàn th ể đa ̃bám sát nhiêṃ vu ̣chính tri ̣ , chủ động xây dựng 

chƣơng trình, kế hoac̣h tuyên truyền vâṇ đôṇg  quần chúng nhân dân thƣc̣  hiêṇ các 

chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, nhiêṃ vu ̣của 

hôị đoàn thể gắn với viêc̣ thƣc̣ hiêṇ QCDC cơ sở.  

Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xây dựng hệ thống chính trị ở địa 

phƣơng. Tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri (qua 02 điểm được tiếp 
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xúc) đến cấp uỷ, chính quyền các cấp; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc, 

của cán bộ, công chức trong việc thực hiện chính sách pháp luật. Đƣa nội dung 

thực hiện QCDC vào thi đua, bình xét khen thƣởng vào cuối năm để động viên 

đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc ở cơ sở, 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng. MTTQ và các 

đoàn thể chủ động nắm bắt tình hình, tâm tƣ, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, 

nhân dân trƣớc, trong, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua việc nắm bắt, tình hình nhân dân tại địa phƣơng 

luôn tin tƣởng vào đƣờng lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nƣớc. 

Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên thực 

hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218 -QĐ/TW của Bộ Chính trị, 

Quy định số 124-QĐ/TU ngày 02/02/2018. Theo đó, tập trung giám sát việc thực 

hiện nghị quyết của HĐND cùng cấp, việc thực hiện các quyết định, chỉ thị của 

UBND, hoạt động của đại biểu HĐND; các chế độ chính sách đối với ngƣời có 

công với nƣớc; giám sát việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát nghèo; việc 

thực hiện các chƣơng trình, dự án đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng do nhân dân 

đóng góp; giám sát công tác quản lý giáo dục trên địa bàn xã. 

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia 

tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể 

hội viên và đoàn viên; vận động cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ cao; công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đƣợc triển khai rộng khắp, thƣờng 

xuyên hƣớng dẫn nhân dân cài đạt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế, phối hợp 

giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do dịch bệnh 

Covid-19 và hỗ trợ thiên tai thiệt hại về ngƣời và tài sản, cụ thể: 

MTTQ xã: Thực hiện tốt các hội nghị cử tri để hiệp thƣơng, lập danh sách, lất ý 

kiến nhận xét đối với những ngƣời ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 

2021 – 2026, 100% ngƣời tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã đƣợc cử tri tín nhiệm 

cao. Qua đó đã thể hiện đƣợc công tác thông tin, tuyên truyền, vận động của MTTQ 

và các đoàn thể xã đã triển khai rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 

– 2026, thể hiện sự tin tƣởng của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. 

Hội nông dân xã đã triền khai rộng khắp phong trào hội viên làm kinh tế giỏi, 

phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện tín chấp cho hội viên vay vốn phát 

triển kinh tế - xã hội, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Vận 

động hội viên và các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ ngƣời dân gặp thiên tai, thiệt hại 

về ngƣời và tài sản đƣợc: 2.400.000đ. 
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Đoàn thanh niên xã phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, hăng hái thi đua 

phấn đấu, vƣợt qua khó khăn, bám sát những nhiệm vụ đƣợc giao. Tổ chức hiệu 

quả các hoạt động xung kích tình nguyện từ xã đến chi đoàn nhƣ hoạt động tháng 

thanh niên; hoạt động tình nguyện chung tay xây d ựng nông thôn mới, chào mừng 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn đã 

phối hợp với Liên chi đoàn Khối Cảnh sát I, Đoàn Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức 

xây dựng cầu dân sinh tại thôn Bó Bả với chiều dài 5,5m chiều rộng 3,5 m với số 

tiền 15 triệu đồng. 

Hội phụ nữ xã tổ chức thành công đại hội Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 – 

2026. Trong quá trình diễn ra đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, thiết thực, 

phát huy đƣợc trí tuệ tập thể, công tác nhân sự thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, 

quy trình, dân chủ, đúng quy định. Do vậy kết quả bầu cử đạt kết quả cao: Bầu Ban 

Chấp hành, Ban Thƣờng vụ, bầu Chủ tịch, phó chủ tịch kết quả đạt đúng theo đề 

án, phƣơng án nhân sự. 

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo  

 Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở xã tiếp tục phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên phụ trách chi bộ, thôn và từng lĩnh vực công tác, các thành viên Ban 

Chỉ đạo thƣờng xuyên bám nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt các vấn đề nảy sinh để tham 

mƣu cho cấp ủy chỉ đạo chính quyền và các ngành chức năng, cấp có thẩm quyền giải quyết 

kịp thời. Thƣờng xuyên theo dõi, đôn đốc các thôn, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 

và rà soát bổ sung quy ƣớc, hƣơng ƣớc đảm bảo công khai dân chủ và các chính 

sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nƣớc đối với ngƣời dân, … Từ đó khuyến khích 

nhân dân tích cực lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các 

phong trào thi đua yêu nƣớc để từng bƣớc thoát nghèo vƣơn lên làm giàu chính 

đáng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phƣơng. 

III. KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ 

1. Thực hiện dân chủ ở xã 

Việc triển khai và tổ chức thực hiện QCDC trên địa bàn xã tiếp tục đƣợc chú 

trọng trên cơ sở bám sát nội dung của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11. Cấp 

ủy đảng, chính quyền ngay từ đầu năm tích cực chỉ đạo việc thực hiện QCDC cơ 

sở, các chủ trƣơng đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc có liên 

quan đến quyền và nghĩa vụ công dân đều đƣợc quan tâm phổ biến, triển khai và 

thực hiện có hiệu quả, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân đƣợc phát huy trên 

các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc triển khai các chƣơng trình, dự án, các chính 

sách an sinh xã hội; xây dựng, bổ sung quy ƣớc thôn bản; công tác giảm nghèo, 

Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... đƣợc cấp uỷ, chính 

quyền địa phƣơng công khai, dân chủ bàn bạc trên cơ sở thống nhất ý kiến của 

ngƣời dân trƣớc khi tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho nhân dân đƣợc tham gia 
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giám sát các hoạt động của chính quyền, phản ánh ý kiến thông qua các cuộc họp 

thôn, qua đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp… Kết quả thực hiện dân 

chủ trong quá trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở xã đƣợc thực hiện một 

cách công khai, minh bạch từ khâu chuẩn bị nhân sự ngƣời tham gia ứng cử, các 

cuộc tiếp xúc cử tri, công tác tuyên truyền, vận động, do vậy đƣợc nhân dân đồng 

tình ủng hộ, tín nhiệm cao, tỷ lệ cử tri tham gia đi bầu cử đạt kết quả cao (98,1%). 

Trong 6 tháng đầu năm công tác tiếp công dân của UBND đƣợc duy trì thực 

hiện thƣờng xuyên theo định kỳ, hàng tuần, các đơn thƣ đề nghị của công dân đƣợc 

UBND giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài, không có đơn thƣ vƣợt cấp. 

2. Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập  

Cấp ủy, chính quyền, ngƣời đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp trên địa bàn đã quán triệt triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động trong toàn đơn 

vị. Qua đó các hoạt động của cơ quan, đơn vị đƣợc thực hiện công khai, dân chủ 

theo quy định. Thông qua việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, các cơ quan, đơn 

vị thông báo công khai những chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nƣớc đối với cán bộ, công chức, viên chức công khai tài chính, kế hoạch công tác 

của cơ quan, đơn vị… Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đầu năm đƣợc thực 

hiện nghiêm túc dành thời gian cho cán bộ công chức đƣợc phát huy quyền làm 

chủ thảo luận, bàn bạc các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác, 

tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế làm việc, quy chế 

thực hiện dân chủ trong cơ quan…  

Kết quả thực hiện QCDC gắn với tiến hành các bƣớc giới thiệu ngƣời ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị đƣợc 

thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch. 

Việc thực hiện QCDC đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ 

quan, đơn vị; thay đổi phong cách, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham 

nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị đƣợc cấp uỷ chỉ đạo thực hiện trên cơ sở kế 

hoạch thực hiện năm, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp. Mọi thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến 

công dân nhƣ: Công chứng, chứng thực không gây phiền hà cho nhân dân, đã làm 

chuyển biến tích cực trong phƣơng thức điều hành, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm 

việc của cán bộ, công chức ở địa phƣơng. Khi có đơn thƣ của công dân đều đƣợc giải 

quyết kịp thời, thông báo kịp thời đến nhân dân không để tồn đọng gây bức xúc trong 

nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND trƣớc và sau kỳ họp đã đi 
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vào nền nếp, chất lƣợng  kỳ họp ngày càng đƣợc nâng lên; công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật đƣợc thực hiện thƣờng xuyên.  

3. Thực hiện QCDC ở cơ sở taị nơi làm viêc̣  

Kết quả phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-

CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ đƣợc triển khai, thực hiện nghiêm túc, từ việc 

thực hiện các chế độ chính sách, nâng lƣơng, khen thƣởng, kỷ luật đã đi vào nền 

nếp, tạo không khí dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Thực hiện QCDC trong 

hoạt động của cơ quan hành chính nhà nƣớc và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với 

xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện 

cho cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ý kiến đối với ngƣời đứng đầu cơ quan, 

đơn vị góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, 

quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức đƣợc nâng lên. 

 Hàng năm và trong 6 tháng đầu năm 2021 các chế độ liên quan đến cán bộ, 

ngƣời lao động đƣợc thông qua hội nghị để bàn bạc và tham gia ý kiến công khai 

dân chủ…….Đến nay, trên địa bàn xã có 01 Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả 

(Hợp tác xã Quang Minh - thôn Ba Phường) và có 2 doanh nghiệp đang hoạt động 

gồm: Công ty TNHH xuất nhập khẩu VINACOM Việt Nam  (Xưởng đũa ), Công 

ty AV (sản xuất rau an toàn), những nội dung cơ bản liên quan đến quyền lợi và 

nghĩa vụ của cán bộ, công chức và ngƣời lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh 

và các quan hệ phát sinh đã đƣợc cụ thể hoá và điều chỉnh bằng nội quy, quy chế 

của doanh nghiệp nhƣ: quy chế tiền lƣơng, tiền thƣởng, trích lập và sử dụng quỹ 

phúc lợi; quy chế tuyển dụng, quy chế thi đua, khen thƣởng - kỷ luật; nội quy kỷ 

luật lao động….Các đơn vị trên đã quan tâm đến việc phát huy quyền làm chủ, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân và ngƣời lao động, 

khuyến khích, động viên kịp thời cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh… vai trò làm chủ của công 

nhân đƣợc nâng cao, ý thức trách nhiệm của mọi ngƣời đối với công việc đƣợc 

phát huy. Thông qua tổ chức Công đoàn cán bộ, công chức và ngƣời lao động đã 

phát huy quyền làm chủ tập thể trong cơ quan và doanh nghiệp, góp phần phát 

triển và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ và trong sản xuất, kinh doanh. 

II.  ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được  

Trong 6 tháng đầu năm cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã đã tích 

cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ 

thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, 

với chính quyền; cụ thể hóa việc thực hiện QCDC phù hợp với thực tế địa phƣơng. Vận 
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động cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt tỷ 

lệ cao. 

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mƣu cho cấp ủy 

lãnh đạo, chỉ đạo; hƣớng dẫn thực hiện QCDC, thƣờng xuyên thăm nắm tình hình 

thực hiện ở các thôn; MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò tuyên 

truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trƣơng đƣờng lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng 

Đảng, Nhà nƣớc ngày càng trong sạch, vững mạnh.  

        2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân  

Công tác phối kết hợp giữa các ban, ngành đoàn thể của xã với thôn trong 

việc triển khai giải quyết một số vấn đề, vụ việc phát sinh trong nhân dân có lúc 

còn chậm, chƣa đƣợc đồng bộ, một số ít chi bộ, thôn triển khai thực hiện các văn 

bản của Đảng về thực hiện QCDC chƣa thật sự thƣờng xuyên, còn mang tính hình 

thức. Công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu là lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chi bộ, 

cuộc họp thôn. Tính tiên phong, gƣơng mẫu, trách nhiệm của một số ít cán bộ, đảng 

viên chƣa cao. Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát còn lúng túng, chƣa nắm 

rõ vị trí vai trò của công tác thanh tra, chƣa rõ công việc của mình để thực hiện.  

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên: 

Chủ yếu là do nhận thức ở một số ít cấp ủy chi bộ trong thực hiện QCDC 

chƣa cao. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC chủ yếu còn kiêm nhiệm, 

chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn, chƣa dành đƣợc nhiều thời gian cho 

hoạt động, trao đổi, phản ánh với lãnh đạo đơn vị về tình hình thực hiện QCDC ở 

đơn vị đƣợc phân công phụ trách, chất lƣợng chƣa cao, do đó việc tham mƣu cho 

cấp ủy đôi lúc chƣa đƣợc thƣờng xuyên, làm ảnh hƣởng đến công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo toàn diện các nhiệm vụ địa phƣơng. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1.  Tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, trách nhiệm của chính quyền, 

ngƣời đứng đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

về thực hiện quy chế dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 

quần chúng nhân dân đối với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. 

2. Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả thực hiện các quy ƣớc, hƣơng ƣớc theo 

Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phƣờng. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ và Nghị định số149/2018/NĐ-CP. 

3. Tiếp tục gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2015 của bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khoá XII) về 

xây dựng chỉnh đốn Đảng. Vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào "Toàn 
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dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", " Dân vận khéo"... 

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, gắn trách 

nhiệm ngƣời đứng đầu, từng cá nhân đƣợc phân công phụ trách từng lĩnh vực công 

tác, tiếp tục rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị 

cho phù hợp với quy định của pháp luật. 

5. Tăng cƣờng công tác nắm tình hình tƣ tƣởng và tâm tƣ, nguyện vọng của 

quần chúng, vận động nhân dân, đoàn viên hội viên thực hiện tốt quy chế, hƣơng 

ƣớc, quy ƣớc. Nâng cao vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tƣ 

cộng đồng nhằm tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát. 

6. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng 

và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao thực hiện tốt Quyết định 

217-QĐ/TW và Quyết định 218 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TU ngày 02/02/2018 

về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu 

dƣỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ngƣời đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, 

đảng viên. Đƣa việc thực hiện QCDC vào đánh giá, phân loại cán bộ, công chức 

dịp cuối năm. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng uỷ xã Cẩm Giàng. 

 

Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử 

- BCĐ thực hiện QCDC huyện, 

- HĐND-UBND xã, 

- MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, 

- Các đ/c Đảng uỷ viên, 

* Gửi bản giấy 

- 13 chi bộ trực thuộc, 

- Lƣu Đảng ủy. 

T/M ĐẢNG UỶ 

 BÍ THƢ 

 

 

 

 

 

             Nông Văn Trình 
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