QUY ĐỊNH
THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở PHƯỜNG VẠN MỸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11 /2016/QĐ-UBND
ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân phường Vạn Mỹ)

Phần thứ nhất
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Quy định này quy định cụ thể những nội dung Ủy ban nhân dân phường (sau
đây gọi là chính quyền phường) phải công khai để nhân dân biết; những nội dung nhân
dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có
thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của chính
quyền, cán bộ, công chức phường của cán bộ Tổ dân phố, của cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan và của nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở phường.
2. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo
đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám
sát việc thực hiện dân chủ ở phường.
3. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân; công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở phường; bảo đảm
sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý Nhà nước của chính quyền.
Phần thứ hai
NỘI DUNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ
I. Những nội dung công khai để nhân dân biết
1. Những nội dung công khai:
1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh
tế đối với các phường còn sản xuất nông nghiệp; dự toán, quyết toán ngân sách
hàng năm của phường.
1.2. 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; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy
hoạch khu dân cư trên địa bàn (phải liệt kê chi tiết tên các dự án, công trình, các
phương án đền bù, tái định cư…và thời gian triển khai, nếu có).
1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức phường trực tiếp giải quyết
các công việc của nhân dân (công khai nhiệm vụ của các cán bộ, công chức giải
quyết các công việc liên quan đến nhân dân tại bộ phận “Một cửa”).
1.4. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương
trình, dự án; các khoản huy động nhân dân đóng góp. (Liệt kê các loại quỹ, các
khoản đầu tư, các khoản huy động…trong năm).
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1.5. Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa
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.
(công khai cụ thể tiêu chuẩn và các hộ được xét duyệt từng năm).
1.6. Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới
hành chính liên quan trực tiếp tới phường (nếu có).
1.7. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng
của cán bộ, công chức, của cán bộ Tổ dân phố (nếu có); kết quả lấy phiếu tín
nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
1.8. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề
thuộc thẩm quyền quyết định của phường mà chính quyền phường đưa ra lấy ý
kiến nhân dân theo quy định (nếu có).
1.9. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do
chính quyền địa phương trực tiếp thu (liệt kê các loại phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài
chính, đối tượng thu và mức thu của từng năm).
1.10. Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công
việc liên quan đến nhân dân do chính quyền phường trực tiếp thực hiện (niêm yết
công khai tại bộ phận “Một cửa”).
1.11. Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền phường thấy cần thiết.
2. Hình thức công khai:
2.1. Công khai bằng hình thức niêm yết
- Những nội dung quy định tại các điểm 1.2, 1.3, 1.9 và 1.10 mục I phần thứ
nhất phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường.
Việc niêm yết phải được thực hiện chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày văn
bản được thông qua, ký ban hành đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định
của chính quyền phường hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đối với những việc
thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên.
- Các nội dung quy định tại điểm 1.2 và điểm 1.9 mục I phần thứ nhất phải
được niêm yết ít nhất là ba mươi ngày liên tục, kể từ ngày niêm yết; các nội dung
quy định tại điểm 1.3, 1.10 mục I phần thứ nhất được niêm yết thường xuyên tại bộ
phận “Một cửa” của phường.
2.2. Việc công khai trên hệ thống truyền thanh và thông qua Tổ trưởng Tổ
dân phố để thông báo đến nhân dân.
- Những nội dung quy định tại các điểm 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 và 1.11 mục I
phần thứ nhất tùy điều kiện cụ thể sẽ được công khai trên hệ thống truyền thanh của
phường hoặc gửi đến Tổ trưởng Tổ dân phố để thông báo đến nhân dân.
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- Những nội dung quy định tại điểm 1.1 mục I phần thứ nhất được công khai
chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày văn bản được thông qua, ký ban hành đối với
những việc thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền hoặc kể từ ngày nhận
được văn bản đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà
nước cấp trên.
- Trường hợp công khai trên hệ thống truyền thanh của phường thì thời hạn
công khai là ba ngày liên tục.
3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công khai
- UBND phường có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện những
nội dung công khai cụ thể của từng năm kế hoạch, trong đó nêu rõ cách thức triển
khai thực hiện, thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
- Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo
việc thực hiện kế hoạch, phương án đã được thông qua.
- UBND phường báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường và
quận về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung công khai theo quy định.
II. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định
1. Nội dung, hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp:
1.1. Nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp
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 phường, khu
dân cư 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.
1.2. Hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp
Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp bằng một trong các hình thức sau đây:
- Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng
Tổ dân phố;
- Phát biểu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu
quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu
quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử
tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong Tổ dân phố hoặc trong toàn Tổ dân phố thì
tổ chức lại cuộc họp.
Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử
tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
1.3. Giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp
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- Những nội dung quy định tại điểm 1.1 mục II phần thứ nhất khi đưa ra
nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại
diện hộ gia đình trong Tổ dân phố hoặc trong toàn phường tán thành thì có giá trị
thi hành.
- Nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn và quyết định các công việc của Tổ
dân phố và của phường theo quy định của pháp luật; chấp hành và thực hiện các
quyết định đã có giá trị thi hành.
- Chính quyền phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên của Mặt trận phường tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục
những cử tri, hộ gia đình chưa tán thành trong việc thực hiện những quyết định đã
có giá trị thi hành.
2. Nội dung, hình thức nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết
định:
2.1. Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết
- Quy ước của Tổ dân phố.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổ trưởng Tổ dân phố.
- Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư
của cộng đồng.
2.2. Hình thức nhân dân bàn, biểu quyết
-Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng
Tổ dân phố;
- Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
Trường hợp tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc
biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu
quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử
tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong Tổ dân phố thì tổ chức lại cuộc họp.
Trường hợp không tổ chức lại cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri
hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổ trưởng Tổ
dân phố.
2.3. Giá trị thi hành và công nhận đối với những việc nhân dân bàn, biểu quyết
- Việc công nhận Quy ước của Tổ dân phố văn hóa nếu có trên 50% tổng số
cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong Tổ dân phố tán thành thì có giá trị thi
hành sau khi UBND quận ra quyết định công nhận.
Tổ trưởng Tổ dân phố có trách nhiệm báo cáo ngay với UBND phường kết
quả việc nhân dân bàn, biểu quyết;
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Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng
Tổ dân phố, UBND phường lập hồ sơ trình UBND quận xem xét công nhận;
- Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổ trưởng Tổ dân phố nếu có trên 50%
tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong Tổ dân phố tán thành thì có giá
trị thi hành sau khi UBND phường ra quyết định công nhận.
Người chủ trì cuộc họp khu dân cư có trách nhiệm lập biên bản, báo cáo
ngay với UBND xã kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổ trưởng Tổ dân phố;
Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, UBND
phường phải xem xét, ra quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Việc bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu
tư của cộng đồng, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình
tán thành thì có giá trị thi hành sau khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phường công nhận.
Người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm báo cáo ngay với Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam phường kết quả bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân,
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;
Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phải xem xét, công nhận; trường hợp không
công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định:
3.1. Trách nhiệm của UBND phường, Chủ tịch UBND phường
- UBND phường lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung nhân
dân bàn và quyết định cụ thể cho từng năm kế hoạch; phối hợp với Ủy ban MTTQ
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện; chỉ đạo Tổ
trưởng Tổ dân phố thực hiện kế hoạch đã được thông qua.
- Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm lập biên bản tổng hợp kết quả về
những nội dung đã đưa ra nhân dân toàn phường bàn và quyết định; tổ chức triển
khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân quyết định; phối hợp với Ủy ban
MTTQ Việt Nam phường tổ chức việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổ trưởng Tổ
dân phố.
- Uỷ ban nhân dân phường báo cáo Ban chỉ đạo Thực hiện Quy chế dân chủ
phường và quận về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung nhân dân bàn và
quyết định.
3.2. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ dân phố
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- Chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở Tổ dân phố tổ chức cuộc họp
cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại
diện hộ gia đình để nhân dân thực hiện.
- Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân bàn và quyết định trực tiếp
những công việc của Tổ dân phố.
- Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân bàn và quyết định trực tiếp
những công việc thuộc phạm vi phường; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân phường.
- Tổ chức thực hiện những công việc trong phạm vi Tổ dân phố đã được
nhân dân quyết định.
III. Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có
thẩm quyền quyết định
1. Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến
1.1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 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 phường (đối với các phường còn sản xuất nông
nghiệp).
1.2. Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn; 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. (nếu có)
1.3. Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh
địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến phường. (nếu có)
1.4. 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 thấy cần thiết.
2. Hình thức để nhân dân tham gia ý kiến
- Họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng Tổ dân phố.
- Phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
- Thông qua hòm thư góp ý.
3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến:
3.1. Trách nhiệm của chính quyền phường về tổ chức thực hiện những nội
dung nhân dân tham gia ý kiến
- Uỷ ban nhân dân phường có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch hàng
năm để lấy ý kiến nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của
chính quyền, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách nhiệm tổ chức
thực hiện.
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- UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội trong phường tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua.
- Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến,
tổng hợp ý kiến của cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý
kiến và thông báo với nhân dân về tiếp thu ý kiến của cử tri hoặc cử tri đại diện hộ
gia đình.
Trường hợp Ủy ban nhân dân phường quyết định các nội dung tại điểm 1
phần III khác với ý kiến của đa số cử tri thì phải nếu rõ lý do và chịu trách nhiệm
về quyết định của mình.
- Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền,
đưa ra lấy ý kiến nhân dân thì UBND phường có trách nhiệm lập, thông qua kế
hoạch thực hiện, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách nhiệm tổ
chức thực hiện; chỉ đạo tổ chức thực hiện, tổng hợp ý kiến và báo cáo với cơ quan
có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn.
- UBND phường báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường và
quận về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung đưa ra lấy ý kiến nhân dân
theo quy định.
3.2. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp trên về tổ chức thực hiện
những nội dung nhân dân tham gia ý kiến
- Lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định về những việc liên quan trực tiếp
đến quyền và lợi ích của công dân trên địa bàn.
- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn.
- Cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân.
- Tiếp thu ý kiến nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung quy định tại
điểm 1 mục III phần thứ nhất khác với ý kiến của đa số cử tri thì phải nêu rõ lý do
và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
IV. Những nội dung nhân dân tham gia giám sát
1. Những nội dung nhân dân giám sát
Nhân dân giám sát việc thực hiện các nội dung của quy định này.
2. Hình thức để thực hiện việc giám sát của nhân dân
2.1. Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh
tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Trình tự, thủ tục hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư
của cộng đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật.
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2.2. Nhân dân trực tiếp thực hiện việc giám sát thông qua quyền khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Ủy
ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phường, Ban
thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân được thực hiện
theo quy định của pháp luật.
3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giám sát
của nhân dân
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có
các trách nhiệm sau đây:
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban Thanh
tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư công cộng;
- Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của
công dân, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng
đồng, của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong
phường hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề không thuộc
thẩm quyền giải quyết của mình;
- Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban
Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc người có hành vi trả thù, trù dập công dân
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.
4. Lấy phiếu tín nhiệm
- Hai năm một lần trong mỗi nhiệm kỳ của chức danh Chủ tịch, Phó Chủ
tịch UBND phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức
lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường.
- Thành phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm gồm các thành viên Ủy ban
MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Thường vụ của các tổ chức chính trị - xã hội
trong phường, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban giám sát đầu tư của
cộng đồng (nếu có), Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác
Mặt trận khu dân cư.
- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gửi kết quả lấy phiếu
tín nhiệm và kiến nghị của mình tới UBND phường và các cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền.
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND phường có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và
các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng
tới cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường toàn bộ
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nội dung của quy định này gắn với triển khai, thực hiện những quy định có liên
quan tới quyền lợi và nghĩa vụ công dân.
2. Các cán bộ, công chức phường, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực
hiện tốt quy định này; không thực hiện hoặc làm trái quy định; trù dập người khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở phường; bao che,
cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có
liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở phường; lợi dụng việc thực hiện dân chủ để
xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của
pháp luật.
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