
PHỤ LỤC  

 Các vấn đề tập trung lấy ý kiến 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-TCCB  ngày        tháng  8  năm 2022) 

1. Về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị 

(1) Nội dung công khai thông tin tại cơ quan, đơn vị trong dự thảo Luật đã 

đầy đủ chưa, có cần thiết bổ sung hay lược bớt nội dung nào không? Nội dung 

về hình thức công khai thông tin tại cơ quan, đơn vị đã đầy đủ chưa, có bảo 

đảm tính khả thi với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị? 

(2) Trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động có được trực tiếp quyết định nội dung 

gì không hay chỉ tham gia ý kiến để người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết 

định? 

(3) Nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến 

tại dự thảo Luật đã đầy đủ chưa, có cần thiết bổ sung hay lược bớt nội dung nào 

không?  

(4) Nội dung và hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

kiểm tra và giám sát quy định tại dự thảo Luật đã đầy đủ chưa, tính khả thi của 

mỗi hình thức kiểm tra, giám sát và thực tiễn cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện quyền kiểm tra và quyền giám sát tại cơ quan, đơn vị 

như thế nào? 

(5) Dự thảo Luật có cần thiết điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ quan, đơn vị 

với người dân đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị hay nội dung này nên để 

các luật chuyên ngành điều chỉnh (ví dụ: về thủ tục hành chính, về tiếp công 

dân, về trả lời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị,...). 

2. Về Thanh tra nhân dân 

(1) Quy định về thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn, 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đã phù 

hợp chưa? 

(2) Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và nhiệm kỳ 

hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã đầy đủ, phù hợp chưa, có cần bổ 

sung hay lược bớt nội dung nào hay không? 

(3) Từ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đề nghị có ý 

kiến đề xuất quy định như thế nào trong dự thảo Luật để nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 
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MẪU ĐỀ CƯƠNG 

 
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

Tên cơ quan, đơn vị 

 

Số: ……../BC-… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...... , ngày  …  tháng … năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Ý kiến góp ý về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

 

Kính gửi: Sở Y tế. 

 

Thực hiện Công văn số ..…/SYT-TCCB ngày ...../8/2022 của Sở Y tế về 

việc tham gia góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; (Tên đơn vị) báo 

cáo nội dung ý kiến góp ý như sau:         

I. Về sự cần thiết ban hành Luật 

1. Nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật:  Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu không nhất trí) 

2. Các ý kiến khác (nếu có). 

II. Về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật 

1. Nhất trí phạm vi điều chỉnh của dự án Luật:  Có / Không 

2. Đề nghị chỉnh lý phạm vi điều chỉnh của dự án Luật:  Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu đề nghị chỉnh lý phạm vi điều chỉnh) 

3. Các ý kiến khác (nếu có). 

 III. Về Quy định chung (Chương I) 

1. Các ý kiến góp ý chung: Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu có) 

2. Các ý kiến góp ý điều, khoản cụ thể (sắp xếp theo trật tự điều, khoản 

trong dự thảo Luật): Có / Không (nêu cụ thể nội dung, nếu có) 

Ví dụ:  

- Tại Điều 1: Có ý kiến đề nghị ..............., lý do: …………… 

IV. Về Thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị (Chương III) 

1. Các ý kiến góp ý chung:  Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu có) 

2. Các ý kiến góp ý điều, khoản cụ thể: Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu có) 
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V. Về Thanh tra nhân dân (Chương V) 

1. Các ý kiến góp ý chung: Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu có) 

2. Các ý kiến góp ý điều, khoản cụ thể: Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu có) 

VI. Về Trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở (Chương VI) 

1. Các ý kiến góp ý chung: Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu có) 

2. Các ý kiến góp ý điều, khoản cụ thể: Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu có) 

VII. Về Điều khoản thi hành (Chương VII) 

1. Các ý kiến góp ý chung: Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu có) 

2. Các ý kiến góp ý điều, khoản cụ thể: Có / Không 

(nêu cụ thể nội dung, nếu có) 

VIII. Nội dung khác 

Nội dung ý kiến (nếu có). 

Trên đây là ý kiến góp ý về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, 

(Tên đơn vị) kính báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo (đơn vị); 

- ………….; 

- Lưu: VT,…. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
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