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Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định kết quả thực hiện kế hoạch 5 

năm 2015-2020; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp nắng 

nóng, hạn hán kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp, hụt thu ngân sách so với năm 

trước,.. nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, 

HĐND, UBND thành phố và các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố nên tình 

hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh tiếp tục phát triển, diện mạo xã ngày càng 

khởi sắc, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng - an ninh 

được giữ vững; thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu và đạt cao hơn so với cùng kỳ.  

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC. 

1. Chấp hành các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nƣớc, 
quy chế của UBND xã và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đƣợc giao. 

Căn cứ các chỉ tiêu nhiệm vụ của UBND Thành phố giao, Nghị quyết lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, nghị quyết HĐND, UBND xã đã xây dựng 
quy chế hoạt động và chương trình công tác, bố trí phân công cán bộ hợp lý trên 
từng lĩnh vực; Chủ tịch UBND xã đã phân công cán bộ công chức chuyên môn lập 
kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, tăng cường bám sát cở sở chỉ đạo, 
giúp đỡ cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Văn phòng UBND và các cán 
bộ công chức đã tham mưu tốt cho lãnh đạo UBND xã tiếp nhận và tổ chức triển 
khai thực hiện tốt các văn bản nhà nước cấp trên chuyển đến, xây dựng và ban 
hành  947 văn bản hành chính thông thường của UBND xã, văn bản gửi lên cấp 
trên thực hiện chữ ký số  đạt 100% văn bản. Các văn bản đều được ban hành đúng 
trình tự, thẩm quyền luật định, không có văn bản ban hành sai, trái quy định của 
pháp luật.   

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, UBND tổ chức họp giao ban cán bộ 
chuyên môn và họp mở rộng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, rà soát kiểm tra 
đôn đốc công việc. 

Trong năm 2019  cấp ủy, chính quyền địa phương  tập trung cao trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới với sự đổi 
mới trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy  Đảng, chính quyền địa phương cùng với 
sự nổ lực phấn đấu của cán bộ từ xã đến thôn, sự đồng thuận của nhân dân nên 
trong năm qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Tổng diện tích lúa gieo 
cấy lúa thực hiện 170/188 đạt 90,4% KH và bằng 97% so với năm 2018;  năng suất 
49, sản lượng 833 tấn. Tổng thu ngân sách đạt 21.649 triệu đồng bằng 167% kế 
hoạch giảm 49,6% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,3 triệu 



đồng/người/năm.  Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; từng 
bước đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực. Tiếp tục thực hiện tốt phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Đề án 
“nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”; tỷ lệ gia đình văn hóa  
năm 2019 đạt 80,3%. Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng 
cường củng cố giữ vững,phòng ngừa các loại tội phạm và các loại tệ nạn xã hội 
trên địa bàn xã. Tình hình an ninh, chính trị  trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Chung sức 
xây dựng nông thôn mới”, phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ của Tỉnh và 
Thành phố cho nhân dân được biết; tập trung thực hiện nâng cao các tiêu chí còn  
trong xây dựng NTM. 

2. Công tác cải cách hành chính: 

Về tổ chức bộ máy: Thực hiện Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh về Căn cứ Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh. 

Hiện nay đội ngũ cán bộ công chức xã có 17 người trong biên chế (năm 2019 có 01 

công chức xin việc và tiếp nhận 01 công chức mới thuộc lĩnh vực VHTT). Cán bộ 

không chuyên trách của xã từ 14 xuống còn 8 người; đối với những người hoạt động 

không chuyên trách thôn từ 18 người giảm còn 12 người. Đối với những nhiệm vụ 

khác ở thôn từ 8 nhóm xuống còn 5 nhóm nhiệm vụ. 

Về cơ cấu CBCC: Khối công tác Đảng: 02 đồng chí; Khối công tác mặt trận, 

đoàn thể: 5đ/c; khối công tác chính quyền: 10 đồng chí; 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng:  Ngay từ đầu năm đơn vị đã ban hành kế 
hoạch đào tạo, bồi dường cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không 
chuyên trách, Năm 2019 có 1 đồng chí tham gia học lớp Trung cấp và 01 đồng chí 
học lớp sơ cấp LLCT. 

Về chất lượng cán bộ, công chức: Độ tuổi; từ 31 - 40 tuổi: 9 người; từ 41 - 

50 tuổi: 01 người; từ 51- 60 tuổi: 07 người. Về trình độ chuyên môn:  Đại học có 

16 đ/c chiếm 94%; trung cấp 01 đ/c chiếm 6%. Về lý luận chính trị: Trung cấp có 

13 đồng chí chiếm 76,5%; sơ cấp LLCT 02 đồng chí chiếm 11,7%;  Số cán bộ 

công chức là nữ có 5 đ/c chiếm 29%.  

 Đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có 8 người. Về 

trình độ chuyên môn có 7đ/c trình độ đại học; 01 đ/c trình độ sơ cấp. 

Thực hiện nghiêm túc đánh giá, chấm điểm, phân loại người đứng đầu, cụ thể 

chức danh Chủ tịch UBND xã theo quyết định số 1687/QĐ – UBND ngày 

30/8/2017 của UBND thành phố. Chấp hành nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí 

công tác theo quyết định của UBND thành phố. Thực hiện nghiêm túc việc đánh 

giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm. Động viên, khen thưởng kịp thời 

những cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tạo phong trào 

thi đua trong cơ quan. Số cán bộ, công chức, bán chuyên trách hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trong năm 2019 đạt 100%. 

Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức đa số được trẻ hóa, có trình độ văn 
hóa và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao. Có tinh thần và 
trách nhiệm cao với công việc. Tiêu chí hệ thống chính trị của xã đã đạt. 



Về cơ sở vật chất văn hóa được tăng cường, các phòng làm việc được trang bị 
máy vi tính, lắp đặt hệ thống internet, mua sắm bổ sung bàn ghế, tủ làm việc. 
Phòng “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” được bố trí 1 phòng riêng, diện tích cơ 
bản đảm bảo phục vụ làm việc, được trạng bị máy tính, máy phô tô, máy in và lắp 
đặt hệ thống mạng lan. 

 Các bảng biểu, nội quy được cải tiến, nội dung được thay đổi kịp thời, phù 
hợp với các quy đinh của Nhà nước. 

Công tác phối hợp giữa các cán bộ và các  đồng chí công chức ngày càng 
được cải tiến, xử lý năm bắt tình hình phối hợp giải quyết kịp thời trong việc triển 
khai nhiệm vụ, giải quyết công việc cho các tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch 
một cách linh hoạt, tận tụy, chế độ báo cáo của các bộ phận có nhiều tiến bộ, các 
công chức đã kịp thời báo cáo số liệu lĩnh vực thuộc mình phụ trách để văn phòng 
tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo và cấp trên kịp thời. 

* Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ. 

Để đảm bảo thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính đúng và đạt hiệu quả, UBND xã đã xây dựng và ban hành quy chế chi 
tiêu nội bộ. Quy chế chi tiêu nội bộ quy đinh rõ: chế độ chi tiêu hội nghị; chế độ 
nghỉ phép; tiếp khách; làm thêm giờ.... Hằng năm qua Hội nghị Cán bộ công chức, 
đều được đưa ra xem xét, sửa đổi, bổ sung, để ngày càng hoàn thiện và phù hợp 
hơn với tình hình thực tế tại cơ quan. 

3. Kết quả thực hiện nội quy, quy chế cơ quan : 

Trên cơ sở nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, công tác tuyên truyền phổ 
biến nội quy được tăng cường nhằm nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ công 
chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, thực sự tận tâm phục vụ nhân dân 
là, nhìn chung trong năm 2019 việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan của đội 
ngũ cán bộ công chức được thực hiện tốt. Cán bộ công chức đã có thái độ ứng xử 
lịch sự, văn minh, vui vẻ, hòa nhã, ân cần khi giao tiếp với nhân dân, cán bộ làm 
đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chấp hành nghiêm giờ giấc 
làm việc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức được phân công trực tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”. 

Hàng tuần, đầu tháng sinh hoạt giao ban, chào cờ nhắc việc, thông tin các văn 
bản, chủ trương, chính sách mới của cấp trên nên các mảng công tác đều được triển 
khai thực hiện kịp thời, đồng thời các bộ phận chuyên môn cũng nêu ra những khó 
khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện nhiệm vụ để xin ý kiến tập thể chỉ đạo 
giải quyết  kịp thời. Hàng tháng cán bộ cốt cán từ xã đến xóm tham gia nghiêm túc, 
đủ quân số trong lễ chào cờ đầu tháng, đánh giá lại khối lượng công việc thực hiên 
trong tháng đồng thời triển khai nhiệm vụ trong tháng tới. Nghiêm túc nhắc nhở 
những bộ phận chuyên môn không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tháng. 
Ban thường vụ Đảng ủy  đã có những đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong 
công việc, chính vì thế mà đa số cán bộ, công chức ngày càng nâng cao trách 
nhiệm của mình,chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. 

Công tác dọn vệ sinh công sở được duy trì, ngoài công tác vệ sinh môi trường 
hàng ngày tại các phòng làm việc, hàng tháng tổ chức tổng dọn vệ sinh chung ở 
xung quang công sở cũng như nhà bia ghi tên các liệt sỹ. Trước các ngày nghỉ lễ 
trong năm công đoàn xã phối hợp văn phòng UBND tổ chức cho cán bộ công chức 



dọn vệ sinh môi trường, phát cây tỉa cành ở các khu vực xung quanh trụ sở, đường 
vào trụ sở tạo nên khí thế thi đua lao động trong đoàn viên công đoàn cơ quan. 

Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT hoạt động khá sôi nổi, nhân các ngày lễ, 
tết, ngày truyền thống của các ngành đều được đoàn viên công đoàn tham gia một 
cách tích cực. 

Ý thức bảo vệ tài sản công, ý thức tiết kiệm chống lãng phí của cán bộ, công 
chức cơ quan UBND xã được nâng cao. Các bộ phận, các phòng làm việc đều thực 
hiện tắt đèn, tắt máy vi tính, tắt quạt và các thiết bị điện khác khi ra khỏi phòng 
làm việc. Công tác quản lý, sử dụng thiết bị, vật tư tài sản công đảm bảo tốt, kịp 
thời sửa chữa, bổ sung những trang bị hư hỏng đảm bảo cho hoạt động của cơ quan 
không bị gián đoạn. 

4. Đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ, chế độ chính sách cho cán bộ 
công chức. 

Điều kiện làm việc của cán bộ, công chức cơ quan UBND xã khá đảm bảo, 
các phòng làm việc, các bộ phận đều được trang bị bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy 
vi tính, quạt điện, văn phòng phẩm đủ điều kiện cho cán bộ, công chức làm việc. Ở 
phòng tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo điều kiện đầy đủ trang thiết bị cho công 
dân đến giao dịch được thuận tiện. Mặc dù điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn 
nhưng lãnh đạo địa phương, bộ phận tài chính ngân sách đã bố trí được kinh phí hỗ 
trợ cho cán bộ làm việc tại bộ phận trực ở phòng giao dịch “một cửa” theo quy 
định của nhà nước. 

Chế độ chính sách của cán bộ, công chức được đảm bảo như: Lương, phụ cấp, 
chế độ BHXH, BHYT cho cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ. Đối với 
những cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn, ốm, đau đều được kịp thời thăm 
hỏi, các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn cơ quan đều tổ chức gặp mặt, tặng quà như ngày 
08/03, 20/10, 22/12... 

    II. NHỮNG TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM CẦN KHẮC PHỤC. 

Nhìn chung trong năm 2019, mọi hoạt động của cơ quan UBND xã thực hiện 
tốt. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể các mặt 
như : 

Công tác cải cách hành chính mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo nhưng kết 
quả còn hạn chế việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ từ xã đến 
thôn chưa nghiêm. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, chế độ hội họp còn 
nhiều hạn chế. Một số cán bộ còn chưa chủ động trong công việc, có tư tưởng 
trông chờ, ỷ lại, thiếu sự vào cuộc đồng bộ nên rất khó khăn trong việc chỉ đạo, 
điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương. 

Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thái độ phục vụ nhân dân 
của cán bộ, công chức tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm. Công tác phối kết 
hợp giữa các bộ phận đôi lúc thiếu còn nhịp nhàng nên hiệu hiệu quả chưa cao. 

Cơ sở vật như máy pô tô, máyvi tính mặc dù đã trang bị cho cán bộ, công 
chức  làm việc tuy nhiên chất lượng máy yếu (Các máy tính, máy in thuộc dự án). 
Diện tích tại phòng giao dịch một cửa, một cửa liên thông chưa đáp ứng điều kiện 
làm việc của các bộ phận và người dân đến gia dịch. 

III.  PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020. 



Tiếp tục thực hiện và phát huy chủ đề“Chính quyền trách nhiệm, kỷ cương; 
Công dân văn minh, thân thiện”; trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 
2019, căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy đầu năm, Nghị quyết HĐND xã; trong 
năm 2020 cơ quan UBND xã cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội 
dung chính sau: 

- Tổ chức ký cam kết về việc thực hiện Quyết định 52/QĐ - UBND của 
UBND tỉnh, triển khai thực hiện xây dựng danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn 
hóa” và các chủ đề khác do UBND, Liên đoàn lao động Thành phố triển khai. 

 - Tiếp tục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ 
đề của năm 2020 là “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. 

 - Trên từng cương vị công tác, mỗi một đồng chí Cán bộ, Công chức phải 
chủ động lập kế hoạch, tham mưu cho cơ quan UBND xã tổ chức chỉ đạo thực hiện 
tốt các chỉ tiêu về Kinh tế - xã hội, QP - AN năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 
Đảng ủy, HĐND đã đề ra; tăng cường sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình có 
những biện pháp giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn. 

 - Thực hiện nghiêm Quyết định 52 của UBND Tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ 
cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ 
lực lượng Vũ trang. Tăng cường công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh tác 
phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, không ngừng nâng cao hiệu quả 
trong công việc. Tiếp tục chấn chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của “Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” nhằm đáp 
ứng mọi yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. 

- Đẩy mạnh công tác cái cách hành chính, nâng cao hiệu quả của bộ máy 
hành chính, đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; đặc biệt là trách 
nhiệm của người đứng đầu. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành và kiểm tra, giám 
sát. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đề án 3713 của UBND tỉnh, đề án 414 của 
UBND thành phố về đổi mới phương thức hoạt động của các ban, ngành cấp xã. 

 - Phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công chức, xây dựng tinh thần đoàn 
kết, nhất trí trong cơ quan, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình 
độ về mọi mặt; chú trọng đến việc nâng cao trình độ về lý luận chính trị, quản lý Nhà 
nước, năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

 - Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi 
cho cán bộ, công chức làm việc. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ công 
chức cũng như chế độ tiền lương đối với cán bộ hợp đồng, chế độ BHXH, BHYT, 
các chế độ khác do Nhà nước quy định. Tạo điều kiện thuận lợi để cho cán bộ,công 
chức tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ. 

 - Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan với các ngành đoàn thể, 
tạo khí thế thi đua sôi nổi đều khắp trong mỗi cán bộ, công chức; phải tập trung trí tuệ, 
đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kỷ 
niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương đất nước. 

 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo thường 
xuyên của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, sự 
phối hợp với mặt trận các đoàn thể. UBND với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu, ý thức 
trách nhiệm của Cán bộ, Công chức, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ hợp đồng. 



Năm 2020 Cán bộ, Công chức cơ quan UBND xã Thạch Hưng  tạo phong trào khí 
thế thi đua mới, tiếp tục dành những thắng lợi mới; phấn đấu xây dựng cơ quan 
vững mạnh toàn diện, giữ bền vững 20/20 tiêu chí trong xây dựng NTM./. 

 

Nơi nhận: 

- LĐLĐ Thành phố; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND; 

-  CT, PCT UBND. 

- CBCC; 

- Lưu VT; 

- Gửi: Bản giấy. 
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