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NHÓM NGHIÊN CỨU
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Tìm hiểu các mô hình tại cơ sở có sự tham
gia của người dân vào việc giám sát, triển
khai và hưởng lợi từ dự án 

Đúc rút một số bài học nhằm thực hiện dân
chủ ở cơ sở thông qua việc thúc đẩy sự tham
gia chủ động, tích cực của người dân

Đưa ra một số khuyến nghị cho việc xây
dựng khung pháp lý (Luật Thực hiện dân chủ
ở cơ sở) nhằm phát huy sự tham gia chủ
động, tích cực của người dân

Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu

GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 

Những điều kiện nào cần có để người dân
tham gia chủ động, hiệu quả trong quá trình
góp ý, giám sát, triển khai và hưởng lợi từ
các dự án và chính sách phát triển ở cơ sở? 

Khung pháp lý (Luật Thực hiện dân chủ ở 
cơ sở) cần thể chế hóa các điều kiện này
như thế nào? 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu điền dã: một số mô hình ở Quảng Trị và Hà Nội
Phỏng vấn trực tiếp: tháng 9 năm 2022
Đối tượng phỏng vấn:

Thành viên tổ cộng đồng
Người dân
Trưởng thôn
Trưởng các đoàn thể (phụ nữ, MTTQ) 
Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã
Khách thể giám sát: trường học, trạm y tế
Thành viên ban quản trị nhà chung cư



CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Ở QUẢNG TRỊ VÀ HÀ NỘI

• Xã Hải Định, huyện Hải Lăng: Đối thoại về thu chi ngân sách
cấp xã

• Phường Đông Giang, TP. Đông Hà: Giám sát xây dựng nhà
văn hóa tổ dân phố

• Xã Linh Trường, huyện Gio Linh: Thực hiện các chính sách an 
sinh cho đồng bào DTTS 

• Xã Gio Việt, huyện Gio Linh: Giám sát dịch vụ tiêm chủng
và y tế

Giám sát bởi Tổ cộng đồng

• Tổ cộng đồng được thành lập ở cấp thôn với nòng cốt là
Hội phụ nữ và có hỗ trợ tài chính và kỹ thuật bởi Oxfam 

• Tổ cộng đồng được tập huấn nâng cao năng lực giám
sát, đối thoại

• Tổ cộng đồng được hỗ trợ thù lao nhỏ cho hoạt động
giám sát

Tự nguyện, do người dân khởi xướng

• Hợp tác giữa mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống, chính
quyền địa phương, cộng đồng dân cư

• Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019, Thông tư số 
07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 

• Xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức: Môi trường và chương trình
nông thôn mới

• Quận Cầu Giấy, Thanh Trì và Thanh Xuân: Ban quản trị nhà
chung cư

• Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm: Dự án cái tạo môi
trường khu bờ vở

QUẢNG 
TRỊ

HÀ NỘI

• Xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng dân cư chịu tác động
của ô nhiễm môi trường



• Thay đổi chất lượng môi trường của thôn – mô
hình được nhân ra các thôn trong xã (xã Tuy Lai) 

• Người dân biết các khoản đóng góp là bao nhiêu, 
chi vào những việc gì, chi đúng không (ví dụ quỹ dự
phòng, quỹ quốc phòng, tiền chính sách hộ nghèo) 
và từ đó đóng góp đầy đủ hơn (xã Hải Định)

• Cán bộ chú tâm hơn, làm việc chặt chẽ hơn, báo
cáo rõ ràng chính xác hơn. Khi có các khoản thu 
thì đều được thảo luận có sự tham gia của người
dân để quyết định (xã Hải Định) 

• Thái độ làm việc của cán bộ trạm y tế cải thiện, 
cán bộ niềm nở và giải thích cặn kẽ cho dân (xã
Gio Việt)

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN 
TẠO RA NHIỀU THAY ĐỔI 
TÍCH CỰC (1)



SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN 
TẠO RA NHIỀU THAY ĐỔI 
TÍCH CỰC (2)

• Chất lượng bữa ăn của các em học sinh nội
trú tốt hơn, nguồn gốc thực phẩm được đảm
bảo rõ ràng (Linh Trường) 

• Xây nhà văn hóa và nhà tránh lũ phù hợp với
văn hóa nhà sàn của người dân (Linh Trường) 

• Chất lượng và thiết kế nhà văn hóa phù hợp với
nhu cầu của cộng đồng (phường Đông Giang). 

• Cải tạo bãi rác thành không gian công cộng
xanh cho trẻ em, người già, và dân cư địa
phương và Hà Nội (Chương Dương) 



Bổ sung quyền thành lập Ban Giám sát của cộng đồng ở cấp thôn, tổ dân phố, để tạo điều kiện thuận lợi
hơn cho người dân địa phương giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn thôn, tổ dân phố.

Mở rộng các chủ thể tham gia giám sát; khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội, cơ quan báo chí
trong việc tham gia, bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở của Nhân dân.

Bổ sung quy định về bảo đảm ngân sách cho cấp xã, thôn, tổ dân phố phục vụ tổ chức hội nghị của dân, 
phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của người dân vào các cuộc họp, thảo luận, tham vấn do thôn, 
tổ dân phố, chính quyền cấp xã tổ chức.
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CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG NÊN XEM XÉT ĐƯA VÀO LUẬT THDCCS
TỪ KINH NGHIỆM THỰC TẾ (1)



Quyền tham gia của người dân phải được bảo vệ và thể chế hóa (ví dụ qua quyền thành lập các Tổ giám sát
cộng đồng và thay từ “công dân được…” thành “công dân có quyền…”); quy định đầy đủ trách nhiệm của các cơ
quan nhà nước, các tổ chức có liên quan trong việc bảo đảm, tạo điều kiện thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, 
cần có quy định về chế tài đối với việc vi phạm quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bổ sung nội dung, trình tự, thủ tục bàn, quyết định, tham gia ý kiến các vấn đề ở cơ sở (nội dung Nhân dân
bàn, quyết định về thu, chi ngân sách nhà nước ở cấp xã; Hội nghị đối thoại giữa UBND cấp xã với Nhân
dân…). Bốn nội dung người dân quan tâm giám sát nhất: (i) các công trình cơ sở hạ tầng ở thôn/bản; (ii) các
chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người dân; (iii) thái độ của cán bộ cung cấp dịch vụ công; (iv) thu chi 
ngân sách cấp xã. 

CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG NÊN XEM XÉT ĐƯA VÀO LUẬT THDCCS 
TỪ KINH NGHIỆM THỰC TẾ (2)

Bảo đảm quyền của các nhóm thiểu số, dễ bị tổn thương (phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người
khuyết tật, người đăng ký tạm trú tại địa bàn đang sinh sống...) thông qua các quy định thích hợp về
ngôn ngữ, hình thức tham gia.
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MỘT SỐ BÌNH LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN 
DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ VÀ KHUYẾN NGHỊ 



DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ VÀ PHÁP LUẬT

Khái niệm “dân chủ cơ sở”: mang tính “nhân 
tạo” cao, khó đạt được sự đồng thuận rộng
rãi. Mối quan hệ với các khái niệm “dân chủ
địa phương”, “tự quản địa phương”...

Vai trò thúc đẩy, “kiến tạo” dân chủ của pháp
luật tốt. Tiềm năng tác động tích cực tới
10.599 đơn vị cấp xã (tính đến 1/10/2022)

Dân chủ (các quyền tự do, thể chế...) đa chiều, 
nhiều cấp độ, không chỉ cắt khúc cho một cấp 
cụ thể. Phạm vi và ảnh hưởng của một đạo
luật là không đủ.
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Ảnh: Internet



MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN 
DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

• Là sự kế thừa, phát triển từ Pháp lệnh năm 2007, một số Nghị định liên quan

• Phạm vi “thực hiện dân chủ ở cơ sở” của dự thảo rộng, gồm 3 nhóm chính (1) xã, 
phường, thị trấn (2) thôn, tổ dân phố; (3) cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp

• Nhiều quy định chi tiết về các quyền của người dân (biết, bàn, làm, kiểm tra, giám
sát, thụ hưởng); tuy nhiên, phương châm “dân thụ hưởng” chưa nổi bật

• Còn những quy định mang tính “ban phát”, chưa thực là tiếp cận dựa trên quyền

• Dự thảo (tháng 10/2022) gồm 6 Chương, 92 điều



MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ (1)

Quyền thành lập Tổ giám sát của cộng đồng ở thôn, tổ dân phố01

• Bổ sung 1 điều mới trong mục 4, Chương II: Nhân dân kiểm tra, giám sát (sau 
tiểu mục về Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng):

Ø “Cộng đồng dân cư có quyền thành lập, bầu ra Tổ giám sát của cộng đồng
để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn thôn/tổ dân
phố theo mô hình tự quản”.

• Đồng thời, bổ sung nội dung này trong Điều 15 về các nội dung do Nhân dân 
bàn, quyết định.



MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ (2)

Mở rộng các chủ thể tham gia, giám sát02

• Mở rộng các chủ thể tham gia, giám sát (của các tổ chức xã hội, cơ quan báo chí) 
(Điều 3) và nội dung giám sát (Khoản 2, Điều 30...). Khoản 2, Điều 30 nên được
sửa như sau:

Ø “Công dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở và việc thực hiện
chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương, của cán bộ, công chức, 
người lao động trong các cơ quan nhà nước, người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; việc tuân thủ pháp luật của các dự án kinh 
tế, xã hội tại địa bàn cấp xã, thôn.”



MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ (3)

Quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và chế tài khi có vi phạm quy định của pháp
luật về THDCCS

03

• Cần quy định đầy đủ nghĩa vụ (UBND báo cáo HĐND – Điều 86...), trách
nhiệm, chế tài đối với việc vi phạm quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở 
cơ sở. 

• Rà soát, sửa đổi các cụm từ, thuật ngữ có tính chất “ban phát” (như “Công
dân được…” trong các Điều 5, Điều 7...)



MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ (4)

Công khai phải gắn liền với minh bạch04
• Công khai phải gắn liền với minh bạch (ngắn

gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, giải trình được);

• Bảo đảm quyền của các nhóm thiểu số, dễ bị
tổn thương (phụ nữ, người dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật...)

• Bổ sung khoản 2, vào Điều 12:

Ø “Thông tin được công khai cần cô đọng, súc tích, minh bạch, dễ hiểu và dễ tiếp cận với 
các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội. 

Ø Có hình thức công khai thông tin phù hợp với người dân tộc thiểu số, người khuyết tật
về nghe, nhìn. Tại các đơn vị cấp xã có đồng bào dân tộc từ 15% trở lên, thông tin được
công khai phải được dịch sang ngôn ngữ các dân tộc thiểu số tương ứng tại địa
phương”.

Ảnh: Internet



MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ (5)

Phạm vi nội dung Nhân dân bàn và quyết định05

• Mở rộng phạm vi nội dung Nhân dân bàn và
quyết định để phù hợp với yêu cầu dân chủ ở cơ
sở, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp
luật (ví dụ pháp luật về ngân sách nhà nước…).

• Bổ sung khoản 2, vào Điều 15 như sau:

Ø “[Người dân bàn và quyết định] Việc thu, chi, quản lý ngân sách nhà nước cấp xã; 
việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài 
nội dung pháp luật đã có quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản 
do thôn, tổ dân phố được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, 
ủng hộ hợp pháp khác.” Ảnh: Internet



MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ (6)

06 Bổ sung quy định về bảo đảm ngân sách cho cấp xã, thôn, tổ dân phố nhằm tạo điều kiện tổ
chức các cuộc họp, thảo luận, tham vấn có sự tham gia đầy đủ của người dân trong Chương 
V. Tổ chức thực hiện (trách nhiệm của Bộ Tài chính có hướng dẫn) 

07 Bổ sung một điều quy định cơ chế phối hợp giữa các thiết chế Nhà nước ở cơ sở (nhóm đại
diện tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, các Hội đoàn thể) với một số thiết chế tự quản ở cơ 
sở, có tính đặc thù (như Ban quản trị, Ban kiểm soát cộng đồng nhà chung cư...) góp phần
bảo đảm, thúc đẩy quyền làm chủ của người dân ở cơ sở.

08 Thống nhất cách sử dụng thuật ngữ trong dự thảo luật, đặc biệt là khi sử dụng các từ ngữ
Nhân dân, Công dân, Cộng đồng dân cư; sửa đổi một số điều khoản để đảm bảo văn bản luật
đúng kĩ thuật lập pháp (cách tiếp cận, cách diễn đạt).




