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Tóm tắt: Krông Pa là một huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai, là
một huyện vùng sâu vùng xa. Dưới ánh sáng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí
Minh, Huyện đã xác định rõ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một
trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy, chính
quyền, mặt trận và các đoàn thể, gắn việc phát huy dân chủ với nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính
quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy quyền làm chủ, huy động
được sự đóng góp tích cực của nhân dân vào sự phát triển của địa phương.
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1. MỞ ĐẦU
Trên cơ sở lý luận, phương pháp luận của Hồ Chí Minh về dân chủ, là tiền đề quan
trọng để phân tích, đánh giá việc thực hiện và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy dân
chủ cơ sở trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay. Trong
thời gian vừa qua việc phát huy dân chủ đã đạt được những thành tựu quan trọng góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội ở địa phương.
Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phát huy dân chủ cơ sở trên địa bàn Huyện
Krông Pa, Tỉnh Gia Lai cần đề ra phương hướng cơ bản và giải pháp cụ thể như: Đẩy
mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về
phát huy dân chủ ở cơ sở; Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; Nâng cao nhận
thức, năng lực cho cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân trong việc phát huy dân
chủ ở cơ sở; Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình
độ dân trí; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng với Nhân dân. Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo ra những yếu tố vật chất, tinh thần
quan trọng đảm bảo cho sự thành công của quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân
chủ cơ sở.
2. NỘI DUNG
2.1. Các yếu tố tác động đến phát huy dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Krông Pa,
tỉnh Gia Lai hiện nay
Những năm qua, nền kinh tế của huyện tăng trưởng khá, (tốc độ tăng trưởng năm 2020
đạt 10,39%); Tổng giá trị sản xuất 4.826 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng
hướng, tỷ trọng các ngành: Nông- lâm nghiệp, thủy sản 44,98%; Công nghiệp- xây
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dựng 29,2% và Thương mại- dịch vụ 25,82%. Thu nhập bình quân đầu người 35,5 triệu
đồng/người/năm. Cùng với đó các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa… có nhiều chuyển
biến tích cực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định. Hệ thống chính trị
từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn.
Đảng bộ huyện Krông Pa có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 2.559 đảng viên,
trong đó có 14 Đảng bộ cấp xã, 02 Đảng bộ khối cơ quan, 28 chi bộ cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp. Huyện ủy luôn phát huy dân chủ và nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu; luôn chú trọng việc xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên trong sạch
vững mạnh. Qua phân tích, đánh giá chất lượng hàng năm có 77,26% tổ chức cơ sở
Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt
13,63% [3]. Tuy nhiên, với đặc thù là một huyện vùng sâu, vùng xa, địa bàn tương đối
rộng, trình độ dân trí không đồng đều; người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số; lao
động qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp; kinh tế thuần nông, công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp phát triển chậm; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế- xã hội; đời sống của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn; Nhận thức của
một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ có mặt còn hạn
chế nên đã ảnh hưởng đến việc triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Để chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Huyện ủy đã ban
hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, đến nay 14/14 xã, thị trấn, 30/30
đảng uỷ, chi bộ khối cơ quan huyện, 06/08 doanh nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo thực
hiện QCDC ở cơ sở do đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp uỷ, lãnh đạo doanh nghiệp
làm trưởng ban. Chính quyền từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc
Pháp lệnh, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC. UBND huyện đã ban
hành Kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính hàng năm. Trong thời gian qua,
việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo
quyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân được biết,
được bàn, được giám sát, được quyết định; từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm, phát
huy sáng kiến, nâng cao năng suất lao động, phát huy tính tích cực, năng lực làm chủ,
tham gia quản lý xã hội; góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân. Quy chế
dân chủ đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế- xã hội,
xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hoá và đảm bảo trật tự an
toàn xã hội ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội các cấp đã tập trung tuyên truyền, vận
động nhân dân nhận thức và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách và pháp luật nhà nước về thực hiện dân chủ trong nhân dân, đã tuyên
truyền 1.352 buổi với 54.080 lượt người tham dự. Chú trọng đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở; thực hiện phương châm “Hằng tuần có 04
ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Vận động nhân dân chấp hành
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch
Covid-19 và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ
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LƯU THỊ THƯƠNG

đồng của Chính phủ, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng quy định. Tổ chức 1.782 lượt giám
sát tại các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tham gia góp ý 806 văn bản dự thảo của
Đảng và các ban, ngành. Ngoài ra, Mặt trận TQVN huyện đã tổ chức tốt việc lấy phiếu
tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND xã, thị trấn bầu theo quy định hai
năm một lần.
Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm đổi mới nội dung, chương trình các kỳ họp. Hội
đồng nhân dân đã triển khai 80 đợt giám sát, khảo sát. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc,
giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai tốt việc tiếp xúc cử tri tại huyện trước và sau các
kỳ họp, tổ chức 24.136 buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc và đại biểu hội đồng nhân
dân các cấp; tổng hợp hơn 74.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri,
Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền; trọng tâm là đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải
quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài ở cơ sở.
Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện được
nâng lên đáng kể. Tính đến cuối năm 2020, cán bộ công chức có trình độ chuyên môn
Trung cấp đạt 28%; cao đẳng, Đại học đạt 68,4%; sau đại học đạt 3,6%. Về trình độ lý
luận chính trị: trung cấp đạt 51,1%, cao cấp đạt 12,2%. Đội ngũ cán bộ, công chức đều
có cơ hội được học tập, nâng cao trình độ, tham gia ý kiến, đề xuyết giải quyết những
vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng
nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
2.2. Thực trạng phát huy dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Krông Pa, Gia Lai
2.2.1. Thực trạng phát huy dân chủ ở xã, thị trấn
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng và thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình của
cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Tính
đến cuối năm 2020, 14/14 đơn vị cấp xã đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 14/14
Ủy ban nhân dân cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tiếp dân từ năm 2016 đến năm 2020 tổng 838
lượt với 692 người dân đến phản ánh, Ủy ban nhân dân cấp xã đã tiếp nhận 285 đơn
kiến nghị. Kết quả đã giải quyết: 225 đơn kiến nghị.
Đối với việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố: Số lượng thôn, buôn, tổ dân phố trên địa
bàn huyện từ năm 2016 đến năm 2020 giảm từ 131 xuống còn 77 thôn, buôn, tổ dân
phố; Đến năm 2020 đã có 77/77 thôn, buôn, tổ dân phố đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung
quy ước, hương ước thôn, buôn, tổ dân phố. Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Đến nay,
đã kiện toàn được 77/77 Tổ hòa giải với 599 hòa giải viên.Trong 05 năm các Tổ hòa
giải đã thụ lý hòa giải được tổng 236 vụ việc.
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Chính quyền địa phương cấp xã tập trung tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của
Nhân dân trong tham gia bàn và quyết định những nội dung có liên quan đến người dân.
Tổng số kinh phí huy động sức dân trong 05 năm là 14.899,4 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0,92%
tổng số kinh phí xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện có 02 xã và 03 thôn đạt
chuẩn nông thôn mới. Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở toàn huyện năm 2020 là 11,78%
giảm 28,45% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 40,23%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 14,27%
tăng 5,2% so với năm 2015 là 9,02%.
Thực hiện dân chủ trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp được quan tâm
thực hiện; các cấp ủy đảng đã phát huy tinh thần dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm
của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào báo
cáo chính trị, nghị quyết, đề án nhân sự, bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ mới. Thực hiện dân
chủ, công khai việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác cải cách
hành chính ở cấp xã được cải thiện rõ nét và từng bước đi vào nền nếp, phục vụ người
dân ngày càng tốt hơn; ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến Đến nay, 220/220 ủy ban nhân dân cấp
xã triển khai mô hình “một cửa điện tử liên thông”. Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối
thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính
đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế đơn, thư vượt cấp;đã tổ chức 326 cuộc đối
thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.
Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải từng
bước phát huy hiệu quả; việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước thôn,
làng, khu dân cư được quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, đã tiến hành trên 1.170 cuộc thanh
tra, giám sát, góp phần phòng, chống tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
của chính quyền trên các lĩnh vực và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động VHVN- TDTT, xây dựng gia
đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, đến nay số gia đình đạt văn hóa tăng 13,84% so với
năm 2015. Người dân chăm lo thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; thực
hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với địa phương; củng cố hệ thống chính
trị ở cơ sở vững mạnh; công tác tuyển quân được đảm bảo; tiếp tục tuyên truyền và đẩy
mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để nâng cao nhận thức, đấu tranh
tố giác hành vi vi phạm, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.
2.2.2. Thực trạng phát huy dân chủ ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công
lập Nhà nước
Trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức: nhiều cơ quan, đơn
vị đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một
cửa liên thông”, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 các cơ quan, đơn vị tiếp dân tổng
được 938 lượt, 1.032 người dân đến phản ánh. Về công tác tiếp nhận, giải quyết đơn
thư, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận trong 05 năm tổng 466 đơn. Kết quả giải
quyết: đã giải quyết xong 255 đơn
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế: tiến hành sáp nhập và giải thể từ 13
phòng chuyên môn xuống còn 12 phòng chuyên môn, từ 58 đơn vị sự nghiệp giảm
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xuống còn 53 đơn vị sự nghiệp, tinh giảm 89/1.337 biên chế, chiếm tỷ lệ 4,48% tổng số
cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân huyện rà soát triển khai thực hiện đúng
quy định của pháp luật về số lượng cấp phó lãnh đạo, không vượt số lượng cấp phó theo
quy định.
Từ năm 2015 đến nay, qua sắp xếp, số cấp phó của các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Huyện ủy giảm 01 phó trưởng ban. Bố trí, sắp xếp trưởng ban dân vận đồng
thời là Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện và trưởng ban tuyên giáo đồng thời
là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, sau khi bố trí sắp xếp đã giảm 02
chức danh; số lượng các đơn vị trực thuộc đã giảm được 01 phòng; số lãnh đạo các đơn
vị trực thuộc giảm 01 người. Sáp nhập Chi bộ Trung tâm Chính trị vào Chi bộ Khối
Đảng. Đã thực hiện giảm 01 ban chỉ đạo về công tác tôn giáo; giảm 01 ban quản lý dự
án DASU. Đã sắp xếp, tổ chức lại 8/60 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm từ 60 xuống
còn 52). Việc tổ chức bồi dưỡng, thi nâng ngạch, thi tuyển, luân chuyển, đánh giá, đề
bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức được thực hiện công khai, dân chủ.
Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, tạo ra những
chuyển biến đáng ghi nhận của nền hành chính, đổi mới từng bước hệ thống chính trị, góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế; củng cố và duy trì ổn định chính trị, nhất là việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế
“một cửa”, “một cửa liên thông” gắn với giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4.
Các trường học quán triệt, triển khai thực hiện công khai, dân chủ trong công tác tài
chính, quản lý và sử dụng tài sản; việc thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh,
học sinh; góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao
chất lượng giáo dục, đào tạo;
Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế các xã đã thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử,
đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức ngành y tế; công khai các thủ tục, giấy
tờ có liên quan đối với người đến khám, chữa bệnh. Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp
của người bệnh bằng hòm thư góp ý, công khai đường dây nóng của lãnh đạo Trung tâm
y tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân.
Trong những năm qua, việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động được thủ trưởng cơ quan đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm, kết
quả đạt 100%; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng và thực hiện các quy chế, quy
định, hoạt động Ban thanh tra nhân dân của cơ quan đơn vị thực hiện theo từng năm.
Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân có 63/63 cơ quan hành chính, sự nghiệp đã thành
lập Ban thanh tra nhân dân (đạt 100%); hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động, thường
xuyên phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.
2.2.3. Thực trạng phát huy dân chủ ở các Doanh nghiệp
Toàn huyện hiện có 107 doanh nghiệp hoạt động với tổng số vốn đăng ký 1.038 tỷ
đồng(chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ), trong đó có 09 doanh nghiệp quản
lý từ 10 lao động trở lên. Những năm qua có nhiều biến động về kinh tế, các doanh
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nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp Nhà
nước đứng chân trên địa bàn huyện (Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách XH; Chi
nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn; Bưu điện; Điện lực) đã xây
dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ thông qua sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và phối
hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với người sử dụng lao động.
Đa số doanh nghiệp đã thực hiện các quy định về công khai thu, chi tài chính, chế độ
chính sách, tiền lương, tiền thưởng; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các Doanh nghiệp được cấp ủy, người đứng đầu các
doanh nghiệp quan tâm xây dựng và thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh, từ đó tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch trong sản
xuất, kinh doanh. Có 09/09 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức
đối thoại (đạt 100%). Tính đến cuối năm 2020 có 09 bản thỏa ước lao động tập thể có
hiệu lực thi hành, có 06/09 bản thỏa ước lao động tập thể được đánh giá xếp loại B trở
lên, từ đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm và sự chủ động, sáng tạo của người lao động.
2.2.4. Đánh giá chung việc phát huy dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Krông Pa,
tỉnh Gia Lai
Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước nâng cao nhận thức,
trách nhiệm thực hành dân chủ trên địa bàn huyện
Xác định rõ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên và lâu dài trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền. Hội đồng
nhân dân huyện, xã, thị trấn đã chú trọng nâng cao chất lượng giám sát các vấn đề kinh
tế-xã hội, khơi dậy tinh thần của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền trong sạch vững mạnh,
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, chú trọng đổi
mới trong công tác lãnh đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, từ đó tạo sự tin tưởng của quần chúng nhân đối với Đảng và Nhà nước và sự
đồng thuận trong nội bộ quần chúng ngày càng cao.

Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương,
cơ sở
Điểm nổi bật qua thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới là đã huy
động sức dân được hơn 14.899,4 triệu đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Toàn
huyện đã huy động được hơn 145 tỷ đồng để xây dựng làng nông thôn mới, tạo động
lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng Đảng, chính
quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh
Các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện dân chủ trong sinh hoạt đảng, trước hết là dân
chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và trong sinh hoạt. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối
quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được rà soát, bổ sung, hoàn
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thiện, từng bước khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; nâng cao hiệu quả quản lý, điều
hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng
cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm
của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Đánh giá chung về phát huy dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
Việc thực hiện tiêu chí “Dân biết” được thông báo thường xuyên qua các phương tiện
thông tin đại chúng, qua hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên,
qua các Hội nghị, các cuộc sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Nội dung
cần thông báo cho nhân dân biết, cơ sở thực hiện tốt tập trung vào các vấn đề: chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chương trình kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương; các quy định về thủ tục hành chính; các
khoản đóng góp của nhân dân như các loại thuế, quỹ theo quy định; quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất đai; vay vốn phát triển sản xuất...
Việc thực hiện tiêu chí “dân bàn” và quyết định trực tiếp được các cấp Chính quyền,
MTTQ và các đoàn thể nhân dân quan tâm và chỉ đạo tạo điều kiện để nhân dân được
trực tiếp tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp trên nhiều lĩnh vực. Nhân dân giám
sát, kiểm tra hoạt động của HĐND, UBND ở xã, thị trấn của đại biểu HĐND, cán bộ,
đảng viên.
Tóm lại, việc thực hiện QCDC cơ sở ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã đạt được những
thành tựu đáng kể. Các thành tựu đạt được đã chứng minh nội dung quy định trong Quy
chế cũng như Pháp lệnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tại các cấp, các ngành và
đặc biệt là ở các địa phương trên địa bàn. Đây chính là sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư
tưởng Hồ Chí Minh về Dân chủ vào thực tiễn tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai trong thời
gian vừa qua.
2.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát huy dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện
Krông Pa, Gia Lai
2.3.1. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng,
Nhà nước về phát huy dân chủ ở cơ sở
Thứ nhất, tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của các cấp, các ngành, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên
Thứ hai, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục tập trung đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân không ngừng
nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở.
Thứ ba, Đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền các văn bản liên quan đến
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp ủy các cấp, các quy định của pháp luật
thường xuyên, sâu rộng đến địa bàn dân cư, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
người lao động.
Thứ tư, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các thôn, buôn, tổ dân phố.
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2.3.2. Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở
Thứ nhất, đối với những tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy:
Củng cố, kiện toàn Đảng ở cơ sở còn nhằm thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng
đối với chính quyền, đoàn thể duy trì thường xuyên, có hiệu quả việc thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội
ngũ đảng viên về mọi mặt như: Năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh
chính trị
Thứ hai, đối với chính quyền địa phương: việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở muốn
được phát huy thì phải kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền địa phương. Củng cố,
kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, khắc phục sự trùng
lặp về chức năng, nhiệm vụ;
Thứ ba, đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò giám sát, phản
biện xã hội, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở, giúp nhân dân thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện đúng trách
nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ trực tiếp theo pháp luật; Xây dựng và thực
hiện tốt Quy chế phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội
trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.
Gắn việc thực hiện dân chủ trực tiếp với dân chủ đại diện, bảo đảm công khai, minh
bạch; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm,
quyền và nghĩa vụ công dân,
2.3.3. Nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân
trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở
Thứ nhất, cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin kịp thời,
chính thống cho cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân để định hướng dư luận, nhận
diện rõ tình hình, các tiêu cực, sai trái; nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng
viên và nhân dân để kịp thời tuyên truyền, vận động, xử lý ngay các vấn đề phức tạp.
Thứ hai, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo nói riêng,
đặc biệt là người tại chỗ, có kinh nghiệm, am hiểu địa bàn, tiếng địa phương, có đạo đức
trong sáng, phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao,
đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương;
Thứ ba, tiếp tục nâng cao nhận thức về Quy chế dân chủ trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân. Cán bộ, đảng viên cần được tổ chức quán triệt một cách nghiêm túc nội dung,
ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ.
Thứ tư, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc thực thi, phát huy
dân chủ ở cơ sở.
Thứ năm, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục nhằm nâng cao trình độ dân trí và khả năng
hiểu biết của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
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2.3.4. Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ
dân trí
Thứ nhất, tạo điều kiện thuận lợi và giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai các dự
án tại địa phương; xây dựng và mở rộng nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới; đẩy
mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường; bảo đảm
an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, an ninh - trật tự.
Thứ hai, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu
quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ
tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.
Thứ ba, thực hiện Quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo an ninh - quốc phòng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của
nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc;
Thứ tư, đẩy mạnh chất lượng công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức
của nhân dân, về các chính sách, luật pháp liên quan trực tiếp, giúp người dân tự giác
thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật.
2.3.5. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng với Nhân dân
Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng việc tổ chức triển khai quán triệt sâu sắc các văn
bản về công tác dân vận. Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể có trọng tâm,
trọng điểm, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo thuận lợi cho người dân hiểu, đồng
thuận. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sát với thực tiễn, có tính
thuyết phục cao, thường xuyên sâu sát, gần gũi nắm bắt tình hình, trong Nhân dân để có
nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, kịp thời.
3. KẾT LUẬN
Krông Pa là một huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai, là một huyện vùng sâu
vùng xa, điều kiện địa hình nhiều đồi núi, sông suối, giao thông, đi lại gặp nhiều khó
khăn. Dưới ánh sáng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh, Huyện Krông Pa xác định rõ
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên, lâu dài của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, gắn việc phát huy
dân chủ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây
dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy quyền làm chủ, huy
động được sự đóng góp tích cực của nhân dân vào sự phát triển của địa phương.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể thì việc
thực hiện dân chủ cơ sở ở huyện Krông Pa tuy còn nhiều hạn chế, khuyết điểm nhưng
ngày càng có sự chuyển biến rõ nét. Từ đó vai trò của nhân dân ngày càng được phát
huy thông qua vai trò giám sát của các tổ chức đoàn, hội và việc tham gia thực hiện các
cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
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phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa
bàn huyện.
Phát huy dân chủ và thực hiện dân chủ ở cơ sở không chỉ góp phần củng cố, kiện toàn tổ
chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở, không chỉ là giải pháp để hạn
chế sự tha hoá quyền lực, chống lại tệ quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước mà
nó còn khơi dậy sức mạnh tiềm tàng của quần chúng lao động, phát huy cao độ mọi
tiềm năng, trí tuệ của toàn thể nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN.
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Title: PROMOTION OF THE RIGHT OF OWNERSHIP IN KRONG PA DISTRICT, GIA
LAI PROVINCE IN THE LIGHT OF HO CHI MINH’S DEMOCRATIC IDEOLOGY
Abstract: Krong Pa is a remote district located in the southeast of Gia Lai province. In the light
of Ho Chi Minh's democratic ideology, the district has clearly determined that the
implementation of the grassroots democracy regulation is one of the important, regular and
long-term tasks of all levels of the Party committees, authorities and organizations, linking the
promotion of democracy with the task of socio-economic development, ensuring national
defense and security, and building a clean and strong Party and government. Thereby,
promoting the right of ownership, mobilizing the active contribution of the people to the
development of the locality.
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