
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN 

Báo cáo tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

(Kèm theo Công văn số:       /BNV-TH ngày      tháng 9  năm 2021 của Bộ Nội vụ) 

I. YÊU CẦU  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng 

Báo cáo kết quả thi hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi tắt là Pháp lệnh số 34); trên cơ sở đánh giá khái quát những kết quả đạt được 

về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34 chỉ ra kết quả tiêu 

biểu nhất đã thực hiện tại địa phương, cơ sở; những thuận lợi trong quá trình thực 

hiện; nêu cụ thể những khó khăn trong khi thực hiện nhất là một số quy định tại Pháp 

lệnh số 34; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung cụ 

thể một số quy định tại Pháp lệnh số 34 để xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở 

xã, phường, thị trấn.  

II. NỘI DUNG 

1. Khái quát chung 

Nêu khái quát đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị; văn hóa - xã hội của địa 

phương, cơ sở. 

 2. Tình hình triển khai 

2.1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện. 

2.2. Công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 

34; cách thức tổ chức thực hiện. 

3. Kết quả tổ chức thi hành Pháp lệnh số 34  

3.1. Kết quả thực hiện nội dung công khai để dân biết gồm:  

Những nội dung công khai; cách thức, hình thức công khai; trách nhiệm của cơ 

quan liên quan trong việc công khai nội dung để dân biết. 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã. 

- Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền 

bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa 

bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy 

hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các 

công việc của nhân dân. 

- Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, 

dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp. 
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- Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, 

giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản 

xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

- Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành 

chính liên quan trực tiếp tới cấp xã. 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của 

cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm 

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc 

thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân 

theo quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh. 

- Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính 

quyền cấp xã trực tiếp thu. 

- Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc 

liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện. 

- Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết. 

3.2. Kết quả thực hiện nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp gồm:  

Nội dung nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp; cách thức, hình thức nhân 

dân bàn; giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp. 

Kết quả cụ thể những nội dung Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ 

trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng 

trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần 

kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

3.3. Kết quả thực hiện thực hiện nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có 

thẩm quyền quyết định gồm:  

Nội dung nhân dân bàn, biểu quyết; hình thức nhân dân bàn, biểu quyết; giá trị 

thi hành đối với những việc nhân dân bàn, biểu quyết; công nhận những nội dung 

nhân dân bàn, biểu quyết. 

- Hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố. 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

- Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của 

cộng đồng. 

3.4. Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ 

quan có thẩm quyền quyết định gồm:  
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Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến; hình thức để nhân dân tham gia ý 

kiến; trách nhiệm của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn về tổ chức thực hiện những 

nội dung nhân dân tham gia ý kiến. 

- Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; phương án chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và 

phương án phát triển ngành nghề của cấp xã. 

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; 

việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã. 

- Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ 

trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái 

định cư; phương án quy hoạch khu dân cư. 

- Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa 

giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã. 

- Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp 

luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy 

cần thiết. 

3.5. Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia giám sát gồm:  

Những nội dung nhân dân giám sát; hình thức để thực hiện việc giám sát của 

nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giám sát 

của nhân dân; lấy phiếu tín nhiệm. 

- Hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố. 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

- Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của 

cộng đồng. 

- Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; phương án chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và 

phương án phát triển ngành nghề của cấp xã. 

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; 

việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã. 

- Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ 

trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái 

định cư; phương án quy hoạch khu dân cư. 

- Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa 

giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã. 

- Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp 

luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy 

cần thiết. 
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  3.6. Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và kết quả tổ chức thực hiện: Nghị 

quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 

của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi 

hành các Điều 11, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở 

xã, phường, thị trấn. 

  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Trước khi có Pháp lệnh số 34 và sau khi có Pháp lệnh số 34 có những thuận lợi 

khó khăn gì; việc phát huy dân chủ trực tiếp của người dân đã được thực hiện như thế 

nào, chính quyền cấp cơ sở đã thực hiện việc công khai minh bạch ra sao. 

- Việc tổ chức thi hành Pháp lệnh số 34 đã mạng lại kết quả tiêu biểu của địa 

phương, cơ sở như thế nào. 

- Những nội dung tích cực của việc thi hành pháp luật về dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn tác động đến đời sống của nhân dân, đến việc phát triển kinh tế xã hội, đảm 

bảo an ninh - quốc phòng.  

2. Khó khăn, hạn chế 

 - Nêu cụ thể những khó khăn trong khi thi hành pháp luật về dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn về nội dung quy định; về các thức, hình thức công khai; về trách 

nhiệm của cơ quan liên quan; việc thi hành những nội dung dân biết, dân bàn, dân 

kiểm tra. 

- Đưa ra những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong việc thi hành pháp luật về dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn. 

- Từ những kết quả thực tế trong việc thi hành pháp luật về dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn đưa ra những bài học kinh nghiệm để việc thi hành dân chủ ở ở xã, phường, 

thị trấn đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

- Nguyên nhân khách quan: Điều kiện kinh tế, xã hội, địa bàn, đời sống dân trí,… 

- Nguyên nhân chủ quan: Chính quyền cấp cơ sở; cán bộ, công chức; người dân,… 

- Bài học kinh nghiệm: Rút ra từ thực tiễn thực hiện Pháp lệnh số 34. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

  Đề xuất, kiến nghị nội dung nhằm điều chỉnh, bổ sung và nâng Pháp lệnh số 34 

lên thành Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.  

- Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với Bộ, ban, ngành. 

- Tại địa phương, cơ sở./. 
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