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Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao (1) và theo quy định của Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sau khi tiếp thu, giải trình ý
kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số:…../BC-BTP ngày…./8/2020
(kèm theo), Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ Đề nghị xây dựng Dự án Luật
Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Ngày 20/4/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) đã ban hành
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị
trấn (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh số 34). Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã,
phường, thị trấn được ban hành đã đánh dấu bước tiến trong thể chế hóa các
nghị quyết của Đảng và Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính
trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; là văn bản có tính pháp
lý cao nhất từ trước đến nay về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Pháp lệnh số 34 tạo cơ sở pháp lý bảo đảm quyền dân chủ và phát huy
dân chủ trong nhân dân; đảm bảo sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chíh trị - xã hội được chủ động và thường
xuyên hơn; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày được gắn
kết chặt chẽ hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính
trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cơ sở.

Công văn số 2895/VPCP-PL ngày 13/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ
tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc lập hồ sơ “Đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân
chủ ở cơ sở”.
(1)
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Pháp lệnh số 34 đã phát huy hiệu quả dân chủ trong nhân dân, góp phần
xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; ổn định tình
hình, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của các tầng lớp nhân dân. Phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra” đã thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, trở thành một trong
những mục tiêu và động lực để phát triển bền vững tại địa phương cơ sở.
Thông qua việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị
trấn đã trở thành một phong trào được lòng dân, được dân dân đồng tình ủng
hộ và đã đi vào cuộc sống của người dân, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở
trong xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tiếp tục củng cố lòng
tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
Tuy nhiên, sau hơn mười năm thực hiện, Pháp lệnh số 34 đã bộc lộ một
số hạn chế, bất cập và không còn phù hợp với xu hướng đất nước đổi mới,
phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, như:
Thứ nhất: Chủ trương, đường lối của Đảng có những điểm đổi mới về
dân chủ ở cơ sở đặt ra yêu cầu phải thể chế hóa bằng các quy định của pháp
luật; đặc biệt, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về
tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở đã giao nhiệm vụ:
(1) “Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo cong tác thể chế hóa các chủ trương,
đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở; tổng kết việc thực hiện
Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị
rấn và các văn bản luật có liên quan. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung văn
bản pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, quyên dân chủ
phù hợp với Hiếp pháp năm 2013”.
(2) “Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và
hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở; dẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế”.
Thứ hai: Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua đã có
những bước phát triển mới về dân chủ. Nội dung Hiến pháp tiếp tục khẳng
định thể chế của nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước
dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hiến pháp
2013 nhấn mạnh tư tưởng chủ quyền Nhân dân; bản chất của Nhà nước ta là
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Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, trong đó, đại đoàn kết toàn
dân tộc là động lực của phát triển xã hội.
Bên cạnh đó, một số quy định tại Pháp lệnh số 34 không còn phù hợp
với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu về bảo đảm thực hiện các quyền dân chủ
trực tiếp của nhân dân và chưa đồng bộ, thống nhất với một số quy định trong
hệ thống pháp luật, đó là các đạo luật được ban hành sau Pháp lệnh số 34, tiêu
biểu như: Luật phòng, chống tham nhũng, Luật trưng cầu ý dân, Luật tiếp cận
thông tin, Luật tổ chức chính quyền địa phương,…đã thể hiện tinh thần dân
chủ hóa, công khai hóa hoạt động của chính quyền các cấp từ Trung ương tới
cơ sở mạnh mẽ hơn so với nội dung quy định của Pháp lệnh số 34.
Do đó, việc quy định các quyền dân chủ của nhân dân dưới hình thức
Pháp lệnh đã trở nên không còn phù hợp với tinh thần của Hiến pháp 2013 và
chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Thứ ba: Qua tổng kết thi hành Pháp lệnh số 34 cho thấy, một số nội
dung quy định tại Pháp lệnh số 34 hiện nay không còn phù hợp với hệ thống
pháp luật mới được ban hành hoặc đã trở nên lạc hậu so với thực tiễn, như:
- Tinh thần Hiến pháp năm 2013 đặt lên hàng đầu quyền dân chủ trực
tiếp của nhân dân(2). Trong khi, những quy định hiện hành của Pháp lệnh số
34 chưa thể hiện được rõ tinh thần này như Hiến pháp năm 2013 quy định.
- Điều 26 của Pháp lệnh quy định về lấy phiếu tín nhiệm hiện nay
không còn hiệu lực, vì Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35/2012/QH13
ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với
người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nghị
quyết này đã bãi bỏ Điều 26 Pháp lệnh số 34.
- Nội dung dân bàn, biểu quyết liên quan đến hương ước, quy ước của
thôn, tổ dân phố được quy định tại Điều 13 Pháp lệnh số 34, hiện nay đã được
quy định chi tiết trong Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, có hiệu lực
vào ngày 01/7/2018.
(2) Điều 6 Hiến pháp năm 2013 “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ
đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.”
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- Pháp lệnh số 34 chưa quy định rõ trách nhiệm và chưa cụ thể nội dung
phối hợp của cơ quan nhà nước ở địa phương với cơ quan nhà nước cấp trên
trong việc thực hiện dân chủ ỏ xã, phường, thị trấn.
- Quy định tại Pháp lệnh số 34 chỉ giao cho HĐND và UBND xã, phường,
thị trấn triển khai và chịu trách nhiệm chính để thực hiện dân chủ ở cơ sở, song
vấn đề về chỉ đạo của cấp trên và mối quan hệ của HĐND, UBND xã, phường,
thị trấn đối với HĐND, UBND huyện chưa được quy định; HĐND, UBND tỉnh,
thành phố cũng chưa được thể hiện rõ trong Pháp lệnh số 34.
- Pháp lệnh số 34 còn thiếu các biện pháp bảo đảm thực thi dân chủ,
dẫn đến các quy định của Pháp lệnh còn chưa bảo đảm tính khả thi. nhiều quy
định còn chung chung nên khó thực hiện. Việc thiếu các biện pháp bảo đảm
dẫn đến việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở còn lúng túng, hình thức.
- Thẩm quyền theo dõi, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà
nước cấp trên đối với việc thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn chưa
được quy định. Do đó, khi có vấn đề thực hiện không nghiêm, không đúng
quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở, thì khó có căn cứ để đánh giá, xem xét
trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong sai phạm, vi phạm để xử lý.
- Hình thức niêm yết, công khai quy định trong Pháp lệnh 34 còn đơn
giản, nhất là trong điều kiện khoa học - kỹ thuật tiến bộ, cho phép đa dạng
hóa hơn các hình thức công khai thông tin. Mặt khác, hình thức công khai
cũng không còn phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước hiện nay.
- Nội dung tham gia của nhân dân vào các hoạt động của chính quyền
cơ sở và của các cấp chính quyền, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng,
ban hành các quyết định hành chính còn hạn chế, dẫn đến có nhiều vụ khiếu
nại, khiếu kiện đối với các quyết định hành chính của chính quyền cấp xã, tiêu
biểu như: Các vụ khiếu kiện, khiếu nại theo thống kê khoảng 70% liên quan
đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng,…
Thực trạng thực hiện quy chế dân chủ và vấn đề công khai, minh bạch
trong hoạt động của chính quyền cấp xã còn có nhiều bất cập, thiếu minh bạch
trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là nhận định, đánh giá
của nhiều doanh nghiệp, chuyên gia về cách thức lấy ý kiến văn bản pháp luật
của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay. Nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi
về văn bản, chính sách từ doanh nghiệp, hiệp hội đối với cơ quan hành chính
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nhà nước không được phản hồi, giải trình, lập luận lại từ phía cơ quan lấy ý
kiến. Cách thức lấy ý kiến tạo cảm giác là cho đủ thủ tục mà không đạt mục
tiêu như mong muốn là văn bản pháp luật cần phản ánh, cân nhắc đầy đủ các
quan điểm khác nhau trong xã hội. Chất lượng của quyết định hành chính
chưa đáp ứng đúng yêu cầu, thực tiến, nhiều trường hợp chưa bảo đảm tính
hợp pháp, hoặc không hợp lý, không khả thi, chưa thật sự bảo đảm tính công
bằng dẫn đến bị khiếu nại, khởi kiện.
- Trách nhiệm và các biện pháp cụ thể xử lý khi có vi phạm pháp luật
về thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa được quy định tại Pháp lệnh số 34. Quy
định pháp luật hiện hành sơ sài về tính chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm
của người đứng đầu về việc tuân thủ hoặc không tuân thủ pháp luật về thực
hiện dân chủ ở cơ sở. Do đó, khi có vi phạm xảy ra, bị phát hiện, tính kịp thời
trong xử lý vi phạm về thực hiện dân chủ cơ sở còn lúng túng, bị động, thiếu
nghiêm minh và căn cứ để xử lý.
Từ những lý do trên, việc nghiên cứu xây dựng Luật Thực hiện dân chủ
cơ sở trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương,
đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể
hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền dân chủ của nhân dân; đảm
bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết kịp thời
những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Pháp lệnh số 34.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN
DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Thực hiện nhiệm vụ được phân công, ngày 22/4/2020, Bộ Nội vụ đã có
công văn số 2015/BNV-TH đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo
cáo kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở. Trên cơ sở tổng
hợp báo cáo, nghiên cứu sự cần thiết và Hội thảo xin ý kiến chuyên gia, nhà
khoa học, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Dự án Luật Thực
hiện dân chủ cơ sở gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ đã tiến hành
tiếp thu và giải trình một số nội dung, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng
Luật, trình Chính phủ xem xét.
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III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT
THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
1. Mục đích
Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà
nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân
dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân là
người chủ của đất nước.
Xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm
chủ đã được Hiến pháp năm 2013 quy định.
Giải quyết những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành
Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật
Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân
chủ ở cơ sở theo tinh thần Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ
Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng
và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Thông báo kết luận số 160-TB/TW
ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội; Thể chế hóa nội dung của Chỉ thị số 30-CT/TW ngày
18/02/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan.
Bám sát và cụ thể hóa quyền dân chủ của nhân dân được quy định trong
Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là quyền dân chủ trực tiếp.
Kế thừa các quy định của Pháp lệnh số 34 (đã được tổng kết, đánh giá)
còn phù hợp có điều chỉnh, sửa đổi nhằm giải quyết những bất cập hạn chế
trong quá trình thi hành.
Nghiên cứu những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, các nhóm giải
pháp, kiến nghị, đề xuất rút ra từ quá trình tổng kết thi hành Pháp lệnh số 34;
tiếp thu những ý kiến hợp lý của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương,
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các nhà khoa học, chuyên gia trong quá trình soạn thảo, bảo đảm công khai,
minh bạch, dân chủ và khả thi.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN
CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Phạm vi điều chỉnh
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định các nguyên tắc thực hiện dân
chủ, nội dung thông tin phải công khai, hình thức thực hiện dân chủ; trách
nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân
chủ ở cơ sở.
2. Bố cục, nội dung dự thảo Luật
Dự thảo Luật gồm 05 chương 36 điều được bố cục như sau:
- Chương 1: Những quy định chung, gồm 10 điều (từ điều 1 đến điều
10) quy định về những vấn đề chung như: Phạm vi điều chỉnh, giải thích từ
ngữ, nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của nhân dân
trong thực hiện dân chủ, các hành vi bị nghiêm cấm,…
- Chương 2: Quy định về những nội dung thông tin chính quyền cấp xã
phải công khai cho nhân dân trong việc thưc hiện dân chủ ở cơ sở, gồm 05
điều (từ điều 11 đến điều 15) quy định về những nội dung thuộc phạm vi
quyền dân chủ của nhân dân mà nhà nước (chính quyền cấp xã) phải bảo đảm
thực hiện như: Nội dung thông tin, hoạt động của chính quyền cấp xã cần phải
được công khai để nhân dân được biết; Nội dung thông tin, hoạt động của
chính quyền cấp xã cần phải được nhân dân thảo luận, biểu quyết, quyết định
hoặc tham gia ý kiến và những nội dung, hoạt động nhân dân được quyền
giám sát.
- Chương 3: Hình thức và cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, gồm 10
điều (từ điều 16 đến điều 25) quy định về các hình thức, cách thức để nhân
dân thực hiện quyền dân chủ của mình như: Hình thức để nhân dân tham gia ý
kiến; cách thức tổ chức để nhân dân tham gia thảo luận, biểu quyết, quyết
định và giám sát,…
- Chương 4: Trách nhiệm về bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở, gồm 7
điều (từ điều 26 đến điều 32) quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện
dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan từ Trung ương đến địa
phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc
bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.
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- Chương 5: Điều khoản thi hành gồm 04 điều (từ điều 33 đến điều 36)
quy định về hiệu lực thi hành.
V. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH
SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
Theo phạm vi điều chỉnh của dự án Luật nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất 05
nhóm chính sách cụ thể như sau:
1. Chính sách 1: Mở rộng phạm vi các thông tin chính quyền cấp
xã phải công khai rộng rãi
a) Mục tiêu của chính sách:
- Công khai rộng rãi một số thông tin của chính quyền cấp xã để nhân
dân thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của mình; tăng trách nhiệm giải trình và
tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cấp xã.
- Tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận thông tin của chính quyền cấp xã
để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
- Tạo cơ hội cho người dân được tham gia giám sát hoạt động quản lý
nhà nước, đóng góp ý kiến vào công tác quản lý, điều hành của các cơ quan
nhà nước và thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.
b) Nội dung chính sách:
Quy định mở rộng phạm vi các thông tin chính quyền cấp xã phải công
khai rộng rãi (so với hiện nay), bổ sung các thông tin chính quyền cấp xã có
thể quyết định công khai cho nhân dân.
c) Giải pháp thực hiện chính sách:
Quy định công khai thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
sơ đồ tổ chức của các cơ quan, đơn vị, bộ phận của chính quyền cấp xã; thủ
tục, quy trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức cấp xã; phân công
công việc; lịch làm việc; lịch hẹn; số điện thoại; số fax; địa chỉ email của cán
bộ, công chức giải quyết công việc được phân công liên quan đến nhân dân;
địa chỉ, trụ sở của cơ quan; địa điểm và người có thẩm quyền giải quyết công
việc của công dân. Quy định công khai thông tin mà chính quyền cấp xã nhận
được từ các cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và
thông tin có liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
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2. Chính sách 2: Đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin của
chính quyền cấp xã
a) Mục tiêu của chính sách:
- Đa dạng hóa các cách thức để nhân dân tiếp cận được các thông tin
mà chính quyền cấp xã công khai.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của các đối tượng
gặp khó khăn trong việc tiếp cận như: Người khuyết tật, người sinh sống
ở khu vực biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,...
- Bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong việc tiếp cận thông tin
là cơ sở để bảo đảm bình đẳng trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của
công dân.
- Bảo đảm quyền chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương cấp
xã trong việc công khai thông tin, bảo đảm tính khả thi của việc công khai
thông tin ở các địa bàn khác nhau.
b) Nội dung chính sách:
Quy định mở rộng phạm vi các thông tin chính quyền cấp xã phải công
khai rộng rãi (so với hiện nay), bổ sung các thông tin chính quyền cấp xã có
thể quyết định công khai cho nhân dân.
c) Giải pháp thực hiện chính sách:
Bổ sung hình thức công khai thông tin so với hiện nay là hình thức
đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; công khai thông tin thông qua việc
lấy ý kiến nhân dân, cơ chế đối thoại, tiếp công dân của Ủy ban nhân dân cấp
xã; đồng thời công khai thông tin bằng các hình thức khác thuận lợi cho công
dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định; bổ sung các hình
thức công khai thông tin tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của đối
tượng là người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền
núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Chính sách 3: Trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp xã
trong quá trình ban hành các quyết định hành chính (QĐHC) bất lợi cho
công dân hoặc liên quan đến lợi ích của cộng đồng
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a) Mục tiêu của chính sách:
- Có cơ chế để cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm soát tính hợp pháp, hợp
lý, khả thi của QĐHC của chính quyền cấp xã; bảo đảm các quyền và lợi ích
hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình ban hành QĐHC của chính
quyền cấp xã.
- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc ban
hành QĐHC có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người
dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tính minh bạch, công
bằng trong ban hành quyết định hành chính bất lợi.
- Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền
cấp xã.
b) Nội dung chính sách:
Quy định trách nhiệm đối thoại, trách nhiệm giải trình, tổ chức lấy ý
kiến nhân dân của chính quyền cấp xã trong quá trình ban hành các quyết
định hành chính bất lợi cho công dân hoặc liên quan đến quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của người dân.
c) Giải pháp thực hiện chính sách:
Quy định trách nhiệm của chính quyền cấp xã, trong việc giải trình, tổ
chức đối thoại trong trường hợp ban hành quyết định hành chính bất lợi cho
đối tượng thi hành đồng thời quy định trách nhiệm cơ quan nhà nước cấp trên
ban hành quyết định hành chính có liên quan đến lợi ích cộng đồng phải tổ
chức lấy ý kiến nhân dân tại địa bàn xã.
4. Chính sách 4: Tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện dân
chủ ở cơ sở
a) Mục tiêu của chính sách:
- Bảo đảm các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở được thi hành
trong thực tiễn; bảo đảm tính khả thi của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở,
khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở trước đây.
- Nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, năng lực làm
chủ, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của nhân dân; nâng cao năng

11

lực để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực tiếp để
phát huy mạnh mẽ khả năng sáng tạo, bảo đảm đồng thuận cao trong xã hội.
b) Nội dung chính sách:
Quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.
c) Giải pháp thực hiện chính sách:
Quy định về bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ, công chức cấp xã
làm đầu mối cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo quy định
của Luật tiếp cận thông tin), đồng thời là người trực tiếp tổ chức thực thi pháp
luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường việc đăng tải các thông tin của
chính quyền cấp xã và các thông tin do chính quyền cấp xã nhận được trên
cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân cấp xã; tăng cường cung cấp thông tin của chính quyền cấp xã và
các thông tin do chính quyền cấp xã nhận được trên các phương tiện thông tin
đại chúng.
5. Chính sách 5: Phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong
việc tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở
a) Mục tiêu của chính sách:
- Phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước; trách
nhiệm của tập thể và cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành
chính nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Bảo đảm các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở được thi hành
trong thực tiễn; bảo đảm tính khả thi của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở,
khắc phục dân chủ hình thức.
b) Nội dung chính sách:
Quy định phân công trách nhiệm của các chủ thể trong việc tổ chức
thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.
c) Giải pháp thực hiện chính sách:
Quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã được giao nhiệm
vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ; trách
nhiệm của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong
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việc thực hiện dân chủ cơ sở và trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc giúp
Chính phủ theo dõi chung việc thi hành Luật.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC
THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Về nguồn nhân lực
Việc nghiên cứu xây dựng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở (trên cơ sở
nâng Pháp lệnh số 34 lên thành luật) không làm phát sinh các điều kiện về
nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện. Sau khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
được thông qua, các cơ quan vẫn sử dụng nguồn nhân lực hiện có để triển
khai thi hành.
2. Về nguồn lực tài chính
Dự kiến không phát sinh các điều kiện về nguồn lực tài chính, vì không
phát sinh tổ chức bộ máy.
VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA LUẬT
Bộ Nội vụ dự kiến trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến vào Dồ sơ Đề
nghị xây dựng Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phiên họp tháng
9/2020 của Chính phủ; hoàn thiện Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
cho ý kiến tại phiên họp tháng 10/2020 trước khi trình Quốc hội khóa XV cho
ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, dự kiến xem xét thông qua tại kỳ
họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.
VIII. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Trong quá trình lập đề nghị xây dựng dự án Luật, ý kiến của tất cả các
bộ, ngành, cơ quan liên quan đều nhất trí về sự cần thiết xây dựng Luật Thực
hiện dân chủ cơ sở với các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật. Tuy
nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng
quy định cả về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành hành nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập và dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Bộ Nội vụ nhận thấy:
Hiện nay, việc thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn đang được điều
chỉnh bởi Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa XI về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị
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trấn. Đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh là quan hệ giữa chính quyền với
người dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Việc thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị
sự nghiệp công lập đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đối tượng điều
chỉnh của Nghị định là quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cán
bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ
của cơ quan, đơn vị; giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan cấp
trên và với cơ quan cấp dưới.
Việc thực hiện dân chủ tại nơi làm việc đang được điều chỉnh bởi Nghị
định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết
khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi
làm việc. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định là quan hệ giữa người sử dụng
lao động và người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm
việc (tại doanh nghiệp).
Như vậy, ba văn bản quy phạm pháp luật trên có đối tượng điều chỉnh
là các quan hệ khác nhau ở các lĩnh vực khác nhau. Nếu mở rộng phạm vi
điều chỉnh của Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với cả ba đối
tượng nêu trên sẽ tạo nên sự khiên cưỡng, bởi mỗi loại quan hệ có đối tượng,
tính đặc thù riêng.
Do đó, để giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân với tư cách
“Nhân dân là chủ” và “Nhân dân làm chủ” theo tinh thần Hiến pháp năm 2013,
dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa chính
quyền địa phương với nhân dân trong việc thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phương
thị trấn. Nội dung về thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập và dân chủ cơ sở tại nơi làm việc sẽ được điều chỉnh bởi
pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về lao động.
Trên đây là Tờ trình Đề nghị xây dựng Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở
cơ sở, Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: (1) Đề cương dự thảo Luật; (2) Báo cáo kết qua thi
hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; (3) Báo cáo đánh giá tác động
của chính sách đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; (4) Báo cáo tiếp
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thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về đề nghị xây dựng dự án
Luật; (5) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, địa
phương về đề nghị xây dựng Luật; (6) Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng
dự án Luật của Bộ Tư pháp; (7) Bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ
chức vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các thành viên Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban pháp luật Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ TH (05b). Hiền
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