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DỰ THẢO  

ĐỀ CƯƠNG LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

(Kèm theo Công văn số          /BNV-TH ngày      /8/2020 của Bộ Nội vụ) 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Luật này quy định về 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 chính quyền xã, phường, thị trấn 

(sau đây gọi chung là chính quyền cấp xã). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Là thực hiện các quy định nhằm bảo đảm 

quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát 

việc thực hiện hoạt động của chính quyền cấp xã, bảo đảm trách nhiệm của chính 

quyền cấp xã đối với việc thực hiện các quyền dân chủ của nhân dân địa phương.  

Hình thức thực hiện dân chủ: Là công khai các nội dung, thông tin hoạt 

động và các hình thức khác để nhân dân được biết, được tham gia ý kiến, được 

quyết định, được kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường sự tham gia của nhân dân 

vào hoạt động của chính quyền cấp xã. 

….. 

Điều 3. Các nguyên tắc trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

2. Bảo đảm quyền của nhân dân được biết,  tham gia ý kiến, quyết định, 

thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ. 

3. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

tổ chức, cá nhân. 

4. Công khai, minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp 

xã trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
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5. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 

Điều 4. Quyền đảm sự lãnh đạo của nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Trong việc thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở, nhân dân có quyền: 

a) Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. 

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở cơ sở. 

2. Trong việc thực hiện quyền dân chủ ơ cơ sở, nhân dân có nghĩa vụ: 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

b) Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc 

của người khác khi thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở. 

Điều 5. Chủ thể có trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở  

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm công khai 

các nội dung thông tin, hoạt động của cơ quan mình; sử dụng đa dạng các hình 

thức công khai thông tin hoạt động; tăng cường trách nhiệm giải trình với nhân 

dân, bảo đảm quyền của các cá nhân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, kiểm 

tra, giám sát nhằm phát huy trí tuệ của nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

chính quyền cấp xã. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ 

sở; có trách nhiệm cung cấp thông tin, bảo đảm công khai thông tin, cung cấp 

thông tin kịp thời, chính xác và tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền dân 

chủ trực tiếp. 

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Không thực hiện hoặc làm trái các quy định pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở cơ sở; vi phạm các quy định trong Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Sách nhiễu, gây phiền hà hoặc cản trở, đe dọa, trù dập người dân thực 

hiện quyền dân chủ. 

3. Trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

4. 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 cơ sở. 
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5. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 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. 

6. Sử dụng thông tin được công khai để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động 

bạo lực.                       

7. Sử dụng thông tin được công khai nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, 

uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

8. Lợi dụng quyền dân chủ để gây rối trật tự công cộng; để xuyên tạc, vu 

khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

Điều 7. Giám sát việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Quốc hội giám sát tối cao việc bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở. 

2. Hội đồng nhân dân giám sát việc bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở ở địa 

phương; định kỳ hằng năm, xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân cùng cấp về 

tình hình thực hiện dân chủ trên địa bàn. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có trách 

nhiệm giám sát xã hội việc bảo đảm và thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Điều 8. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo 

1. Công dân có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với chính quyền cấp xã trong 

việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở 

cơ sở. 

3. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 9. Xử lý vi phạm 

1. Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở cơ sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi 

phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Người nào có một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật này mà 

gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại, cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm 

hoàn trả theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Điều 10. Áp dụng pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở 
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Luật này áp dụng chung cho việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trường hợp luật 

khác có quy định về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở mà không trái với các nguyên tắc 

quy định tại Điều 3 của Luật này thì được thực hiện theo quy định của luật đó. 

 

CHƯƠNG II 

NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ HOẠT ĐỘNG PHẢI CÔNG KHAI 

CHO NHÂN DÂN BIẾT, THAM GIA HOẶC QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 11. Những nội dung thông tin, hoạt động của chính quyền cấp xã 

cần phải được công khai để nhân dân biết 

1. 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. 

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 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. 

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

các công việc liên quan đến nhân dân; 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã. 

7. 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. 
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8. 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 14 của Luật này. 

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

chính quyền cấp xã trực tiếp thu. 

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 cấp xã trực tiếp thực hiện. 

11. Thông tin mà chính quyền cấp xã có trách nhiệm phải công khai theo 

quy định tại Điều 17 của Luật tiếp cận thông tin. 

12. 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. 

13. Những nội dung thông tin cần phải công khai theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

14. Những thông tin mà chính quyền cấp xã thấy cần thiết phải công khai 

để công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo vệ các quyền của công dân; bảo 

đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân; bảo đảm thực hiện các quyền 

dân chủ trực tiếp của nhân dân theo quy định tại Luật này. 

Điều 12. Những nội dung thông tin, hoạt động của chính quyền cấp xã 

cần phải được nhân dân thảo luận 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 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. 

Điều 13. Những nội dung thông tin, hoạt động của chính quyền cấp xã 

cần phải được nhân dân thảo luận và biểu quyết 

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

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

3. Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư 

của cộng đồng. 

Điều 14. Những nội dung thông tin, hoạt động của chính quyền cấp xã 

cần phải được nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền 

quyết định 
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1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

Điều 15. Những nội dung nhân dân giám sát 

Nhân dân giám sát việc thực hiện các nội dung quy định tại các Điều 12, 

13 và Điều 14 của Luật này. 

 

CHƯƠNG III 

HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ  

 

Điều 16. Các hình thức công khai thông tin tại chính quyền cấp xã 

1. Các hình thức công khai thông tin: 

a) Niêm yết công khai thông tin tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân cấp xã và các địa điểm khác. 

b) 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. 

c) Công khai thông tin trên hệ thống truyền thanh của cấp xã và các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

d) Công khai thông tin thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để 

thông báo đến nhân dân. 

đ) Thông qua việc lấy ý kiến nhân dân, cơ chế đối thoại, tiếp công dân của 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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e) Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm 

công khai thông tin xác định. 

2. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin 

theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 11của Luật phòng, chống tham nhũng và 

cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy định tại Chương III Luật tiếp 

cận thông tin. 

3. Chính quyền cấp xã có thể áp dụng đồng thời nhiều hình thức công khai 

quy định tại khoản 1 Điều này Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tiễn tại địa 

phương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng hình thức công khai 

thông tin khác phù hợp với yêu cầu công khai thông tin và tạo thuận lợi cho việc 

tiếp cận thông tin của nhân dân địa phương. 

4. Trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai đối với thông 

tin cụ thể thì áp dụng quy định đó. Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể 

hình thức công khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện thực tế, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một 

hoặc một số hình thức công khai thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này, bảo 

đảm nhân dân tiếp cận thông tin kịp thời, thuận lợi.  

5. Đối với 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, ngoài 

các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định hình thức công khai thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận 

thông tin của đối tượng, bao gồm các hình thức sau đây: 

a) Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm; trong trường hợp cần thiết 

và khả thi thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc. 

b) Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ 

thông tin cho công dân; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho 

các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

c ) Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện văn hóa - 

chính trị của cơ quan, địa phương, trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, 

truyền thông các chính sách mới của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. 

d) Tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến 

cơ chế, chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, hải đảo, miền 

núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
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đ) Bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích cho người yêu cầu cung 

cấp thông tin; tăng cường cung cấp thông tin và tạo thuận lợi cho công dân tiếp 

cận thông tin bằng hình ảnh, video và các phương tiện nghe, nhìn khác. 

6. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì 

chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin và 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được thông tin, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã phải 

công khai thông tin. 

Điều 17. Việc công khai trên hệ thống truyền thanh của chính quyền cấp xã 

1. Những nội dung quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 11 Điều 12 Luật này 

được công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã hoặc gửi trực tiếp đến nhân dân. 

2. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm công khai những nội dung quy định 

tại khoản 1 Điều 12 của Luật này 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 cấp xã hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đối với những việc thuộc 

thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên. 

3. Trường hợp công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã thì thời hạn 

công khai là ba ngày liên tục. 

Điều 18. Việc công khai bằng hình thức niêm yết của chính quyền cấp xã 

1. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân 

dân, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đăng tải trên trang thông tin điện tử, cổng 

thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã nội dung thông 

tin quy định tại khoản 2, 3, 9 và khoản 10 Điều 11 của Luật chậm nhất là 05 

ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được thông qua, ký ban hành đối với những 

việc thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã hoặc 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được văn bản đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định 

của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Thời gian niêm yết thông tin ít nhất là ba mươi ngày liên tục, kể từ ngày 

niêm yết; các nội dung quy định tại khoản 2 và 9 Điều 11 của Luật này phải 

được niêm yết thường xuyên. 

Điều 19. Hình thức nhân dân thảo luận và quyết định trực tiếp 

1. Nhân dân thảo luận và quyết định trực tiếp những nội dung quy định tại 

Điều 9 của Luật này bằng một trong các hình thức sau đây: 
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a) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng 

thôn, tổ dân phố; 

b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 

2. 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 thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn 

cấp xã thì tổ chức lại cuộc họp. 

3. 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. 

Điều 20. Cách thức tổ chức để nhân dân thảo luận và quyết định trực tiếp 

1. Những nội dung quy định tại Điều 12 của Luật này 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 thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã tán thành thì có giá trị thi hành. 

2. Nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn và quyết định các công việc của 

thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của pháp luật; chấp hành và thực 

hiện các quyết định đã có giá trị thi hành. 

Điều 21. Các hình thức nhân dân tham gia ý kiến 

1. Họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố. 

2. Phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 

3. Thông qua hòm thư góp ý. 

4. Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản. 

5. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Cách thức tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến 

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch để lấy ý 

kiến nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp 

xã, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được 

thông qua. 

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã 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 
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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. 

4. Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền 

cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã 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. 

5. Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp 

gần nhất của Hội đồng nhân dân về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung 

đưa ra lấy ý kiến nhân dân. 

Điều 23. Trách nhiệm giải trình, tổ chức đối thoại của cơ quan ban 

hành văn bản trong trường hợp ban hành quyết định hành chính bất lợi cho 

đối tượng thi hành; tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại địa bàn xã trong trường 

hợp ban hành quyết định hành chính có liên quan đến lợi ích cộng đồng 

1. Trong trường hợp ban hành quyết định hành chính bất lợi cho đối tượng 

thi hành, bên thứ ba, trừ quyết định hành chính có nội dung thuộc bí mật nhà nước, 

cơ quan ban hành quyết định hành chính cấp xã có trách nhiệm: 

a) Tạo điều kiện cho đối tượng thi hành quyết định hành chính, bên thứ ba 

có ý kiến bằng văn bản hoặc được trình bày trực tiếp nếu người đó có yêu cầu. 

b) Tạo điều kiện cho đối tượng thi hành quyết định hành chính, bên thứ ba, 

có ý kiến bằng văn bản có chữ ký của những người liên quan hoặc trình bày ý 

kiến trực tiếp của người đại diện được chỉ định đối với quyết định hành chính bất lợi 

đối với nhiều người. 

 c) Trường hợp cần thiết có thể tổ chức cuộc họp có sự tham gia của tổ chức, cá 

nhân liên quan trong trường hợp ban hành quyết định hành chính bất lợi đối với nhiều 

người. 

Ý kiến của đối tượng thi hành quyết định hành chính, bên thứ ba phải được 

cơ quan ban hành quyết định hành chính tổng hợp, giải trình về việc nghiên cứu, 

tiếp thu ý kiến và gửi cùng với hồ sơ trình ký ban hành quyết định hành chính. 

2. Trong trường hợp ban hành quyết định hành chính có liên quan đến lợi 

ích công cộng hoặc trước khi quyết định về những việc liên quan trực tiếp đến 

quyền và lợi ích của công dân trên địa bàn cấp xã, chính quyền địa phương ban 

hành văn bản có trách nhiệm: 
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a) Căn cứ vào nội dung, phạm vi, mức độ ảnh hưởng của quyết định hành 

chính, cơ quan ban hành quyết định hành chính tổ chức lấy ý kiến người dân tại 

cộng đồng, trừ quyết định hành chính có nội dung thuộc bí mật nhà nước thực 

hiện theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước. 

b) Tổ chức lấy ý kiến thông qua các hình thức: phát phiếu điều tra, phỏng vấn, 

phiếu góp ý, tổ chức cuộc họp lấy ý kiến, thông báo trên các phương tiện thông tin 

đại chúng hoặc các hình thức khác phù hợp với đối tượng được lấy ý kiến. 

c) Dành ít nhất 20 (hai mươi) ngày để đăng tải dự thảo quyết định hành 

chính và các hồ sơ, tài liệu liên quan trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông 

tin điện tử của cơ quan ban hành quyết định hành chính và niêm yết công khai tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Hồ sơ, tài liệu phải nêu rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, mục đích ban 

hành quyết định hành chính. 

d) Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn. 

đ)  Cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân. 

e) Tiếp thu ý kiến nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến.  

3. Trường hợp cơ quan ban hành văn bản quyết định các nội dung quy định 

tại Điều 14 của Luật này khác với ý kiến của đa số thì phải nêu rõ lý do và chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 

Điều 24.  Các hình thức nhân dân thực hiện việc giám sát  

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. 

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 Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, 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. 

Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo 

đảm thực hiện quyền giám sát của nhân dân 
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Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan trong việc thực hiện quyền giám sát của nhân dân có trách nhiệm sau đây: 

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban thanh 

tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 

2. 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, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận 

cấp xã hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của mình. 

3. 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. 

 

CHƯƠNG IV 

TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

 

Điều 26. Biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho người được 

giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. 

2. Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo đảm thực hiện quyền dân chủ 

ở cơ sở; tăng cường công tác truyền thông về thực hiện quyền dân chủ, phổ biến, 

giáo dục về thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở. 

3. 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. 

4. 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. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, trang bị 

phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc công khai 

thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân. 

Điều 27. Trách nhiệm của các cán bộ, công chức cấp xã được giao 

nhiệm vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở 
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1. Công khai, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ; trong 

trường hợp phát hiện thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ 

thì phải đính chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin trong thời gian chậm nhất là 

05 ngày làm việc kể từ khi phát hiện việc cung cấp thông tin là không chính xác, 

không đầy đủ. 

2. Rà soát, kiểm tra để bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi công 

khai; loại bỏ các thông tin có trong hồ sơ, tài liệu thuộc thông tin công dân không 

được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định tại Điều 

6 và Điều 7 Luật tiếp cận thông tin, trước khi công khai thông tin; bảo đảm bí mật 

hồ sơ theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước, không tiết lộ hoặc cung cấp 

các thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh 

doanh của tổ chức, cá nhân khi chưa có sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó. 

3. Hướng dẫn công dân trong việc tiếp cận thông tin để thực hiện các quyền 

dân chủ trực tiếp; giải thích, hướng dẫn cho công dân chủ trương, đường lối, chính 

sách, pháp luật trong quá trình công dân thực hiện các quyền dân chủ trực tiếp. 

4. Có thái độ đúng mực, tôn trọng nhân dân, lắng nghe, tiếp nhận các kiến 

nghị, phản ánh, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung nhân dân kiến nghị, phản ánh 

trình bày, đóng góp ý kiến. 

5. Báo cáo kịp thời cơ quan, người có thẩm quyền về những khó khăn, 

vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. 

Điều 28. Trách nhiệm của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, 

thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. 

b) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, công dân trong việc thực hiện pháp luật về 

dân chủ ở cơ sở. 

c) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật về 

thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Bộ Nội vụ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
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2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quy định tại Luật này. 

3. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi chung việc thi hành Luật này và 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Điều 29. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã 

1. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng 

cấp trong việc tổ chức thực hiện dân chủ trên địa bàn cấp xã. 

2. Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm:  

a) Ban hành nghị quyết về chủ trương thực hiện dân chủ trong phạm vi địa bàn 

cấp xã. 

b) Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ trong phạm vi địa bàn 

cấp xã. 

c) Giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã trong việc tuân thủ các 

quy định của Luật thực hiện dân chủ ở địa phương và tuân thủ việc thực hiện nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về dân chủ ở cơ sở; giám sát việc tổ chức 

thực hiện các biện pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật dân chủ ở 

cấp xã:  

a) Thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành Luật quy định tại Điều 26 Luật này. 

b) Xem xét, cân nhắc lợi ích của việc công khai thông tin để kịp thời công 

khai thông tin không bắt buộc phải công khai theo quy định tại Luật này nhằm 

bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. 

c) Ban hành và công bố công khai quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quy 

chế dân chủ ở cơ sở phải bảo đảm các nội dung chính sau đây: Nội dung các thông 

tin, hoạt động phải công khai; hình thức công khai thông tin; trách nhiệm tổ chức 

công khai thông tin; quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức phụ trách việc công 

khai thông tin; các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mẫu về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

d) Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về thực hiện dân chủ 

ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

đ) Chủ động lập, cập nhật, công khai thông tin phải được công khai và đăng 

tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy 
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ban nhân dân cấp xã; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin phải công 

khai theo quy định của Luật này. 

e) Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin phải công khai, bảo đảm 

thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu. 

g) Thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở 

cơ sở. 

Điều 30. Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai các quy 

định của Luật này, tổ chức thi hành các biện pháp bảo đảm quyền thực hiện dân 

chủ trên địa bàn theo quy định tại Luật này . 

Điều 31. Trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận 

ở cấp xã có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận 

động nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

Điều 32. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 

các biện pháp thúc đẩy thi hành Luật 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cơ 

quan thông tin, truyền thông thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông về thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm tăng cường cơ chế đối thoại với nhân 

dân; chủ động công khai thông tin nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo 

đảm minh bạch hoạt động của chính quyền. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức truyền thông, phổ biến, 

giáo dục về thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở; thực hiện các biện pháp thúc đẩy 

thực thi Luật này. 

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có 

trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của nhân dân 

vào việc thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý 

kiến, phản ánh nguyện vọng của nhân dân về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
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5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm tổ chức thông tin, truyền thông về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo 

quy định của Luật này. 

6. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, thi 

hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này. 

 

CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 33. Điều khoản áp dụng 

1. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Luật này ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức. 

2. Việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc của cơ quan, 

tổ chức không được trái với các nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này. 

Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp 

Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Quy chế về dân chủ cơ sở của 

chính quyền cấp xã phù hợp với các quy định tại Luật này. 

Điều 35. Quy định chi tiết thi hành  

Các cơ quan nhà nướccó thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được 

giao trong Luật. 

Điều 36. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày …tháng … năm 2023. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

.., kỳ họp thứ …thông qua ngày … tháng … năm …. 
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