
Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Thành phố Nam Định 

Chiều 21/9/2021, Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 

(QCDC) ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng 

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh đã có buổi làm việc với Thành uỷ Nam Định 

để giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

 

Các đại biểu tham dự buổi giám sát 

Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, 

Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh; các đỗng chí lãnh 

đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

Cựu Chiến binh tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV 

Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Nam Định, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Vũ Ngọc Phi, 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của thành phố; 

đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo thực 

hiện QCDC của thành phố. 



 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, 

Trưởng đoàn 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh kết luận 

tại buổi giám sát 

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Thành ủy Nam Định đã báo cáo kết quả xây dựng và 

thực hiện QCDC ở cơ sở từ năm 2016 đến nay. Theo đó, xác định tầm quan trọng của 

việc thực hiện QCDC ở cơ sở, cấp uỷ các cấp của thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện 

QCDC gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở. Gắn việc thực hiện 

QCDC ở cơ sở với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  Từ năm 2016 đến nay, Ban chỉ đạo thực hiện 

QCDC ở cơ sở của thành phố đã tiến hành 5 cuộc giám sát việc thực hiện QCDC đối với 

18 đơn vị thuộc các loại hình cơ sở; cấp ủy từ thành tới cơ sở đã gợi ý kiểm điểm đối với 

40 tập thể và 60 cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc thực hiện QCDC ở cơ 

sở trên địa bàn thành phố Nam Định đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an 



sinh xã hội. Đồng thời góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ 

tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 

85 - 89%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 

từ 75 - 80,2%. Công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cũng đã góp phần đổi 

mới phương thức hoạt động và nâng cao vai trò, trách nhiệm, uy tín của MTTQ và các 

đoàn thể nhân dân. Tỷ lệ đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh nhiệm kỳ 2015 -2020 đạt 

90,5%. 

 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực 

hiện QCDC thành phố 

báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại thành phố 



 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Nam Định, 

Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại thành phố vẫn 

còn những hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở 

một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chưa được quan tâm đúng mức; nội 

dung, hình thức triển khai thực hiện còn hình thức; công tác tuyên truyền, tập huấn, tại 

một số địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên, sâu rộng. Việc xây dựng, rà soát, 

sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế dân chủ, quy ước, hương ước ở một số cơ quan, đơn 

vị, khu dân cư còn chậm, chưa phù hợp với tình hình thực tế. 



 

Đồng chí Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban thường 

trực 

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh phát biểu tại buổi giám sát 

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt 

được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 

của Thành phố Nam Định trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

uỷ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới thành phố Nam Định tiếp tục quán triệt, 

tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW và các văn bản của 

Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. Chú trọng phát huy vai trò của 

MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy 

quyền làm chủ gắn liền với kỷ cương kỷ luật; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, 

xây dựng thực hiện  QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, 

cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện tốt dân vận chính 

quyền, cải cách hành chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nâng cao ý thức 

trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện kỷ luật kỷ cương, hành chính đạo đức công vụ. Tăng cường sự 

lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ 



chính trị ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng 

hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở./. 

Nguồn: https://thanhpho.namdinh.gov.vn/ 


