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BÁO CÁO   
Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2021, 
cùng với những yếu tố thuận lợi đã đạt được từ giai đoạn trước, đồng thời được sự 
quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy xã trên cơ sở 
các Nghị quyết chỉ đạo liên quan đến phát triển kinh - xã hội của xã nhằm góp phần 
vào sự phát triển chung của huyện, cùng với sự thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ 
thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong thực hiện phát triển kinh tế 
- xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cũng còn những điều kiện gặp không 
ít khó khăn, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã: kinh tế phát triển chậm, thiếu 
ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro; mặt khác do thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh 
trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, tác động xấu đến sản xuất và đời sống 
của nhân dân. 

    -  Đảng bộ và chính quyền xã Hà Thanh đã chủ động, tập trung chỉ đạo triển khai 
thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo động lực cho sự 
phát triển như: Rà soát các Chỉ thị, nghị quyết của huyện ủy, UBND huyện để xây 
dựng và triển khai thực hiện; Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ 
cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đó là: Tập trung đẩy mạnh cải cách 
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn; nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. Tăng 
cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa 
xã hội, y tế, giáo dục; chú trọng thông tin tuyên truyền góp phần định hướng dư 
luận và tạo đồng thuận trong nhân dân.
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 -Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, các ngành và nhân dân, kinh tế - 
xã hội xã Hà Thanh đã phát triển ổn định, đúng hướng và đạt được những kết quả 
nhất định.

1. Về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã

- Hội đồng nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành trên địa 
bàn xã Hà Thanh . Tuy vậy tại nhiệm kỳ này  hội đồng nhân dân xã đã không bầu 
đủ số lượng ( theo quy định là 25 đại biểu , bầu được 23 đại biểu ). Hội đồng nhân 
dân xã có thường trực hội đồng gồm chủ tịch Hội đồng và phó chủ tịch hội đồng . 
Hội đồng bầu ra ban kinh tế và ban pháp chế theo đúng quy định. 

- Thường trực HĐND xã , các ban của HDDND xã, các đại biểu hoạt động 
theo đúng chức năng nhiệm vụ . Các đại biểu hội đồng nhân dân xã là cầu nối giữa 
nhân dân với các cấp có thẩm quyền . Luôn lắng nghe ý kiến , kiến nghị của nhân 
dân góp phần ổn định tình hình địa phương. 

2. Về tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã

- UBND xã gồm 01 chủ tịch UBND xã, 01 phó chủ tịch UBND xã, và 02 thành 
viên UBND xã .Ngay từ đầu nhiệm kỳ UBND xã đã  ban hành quy chế làm việc của 
UBND . Quy chế đã quy định nhiệm vụ , trách nhiệm của  chủ tịch , phó chủ tịch, 
các thành viên UBND xã , cán bộ , công chức . Do vậy công việc giải quyết của 
UBND xã theo một trình tự và khoa học. 

- UBND xã làm việc theo nhiệm vụ , quyền hạn trong các lĩnh vực kinh tế , 
văn hóa-xã hội , an ninh quốc phòng ...ở địa phương.

- Hàng tháng trước khi UBND xã họp  các thành viên UBND xã  họp trước để 
thống nhất công việc chỉ đạo cán bộ , công chức , các ngành tại địa phương hoàn 
thành nhiệm vụ theo đúng chức trách , nhiệm vụ được giao.

- UBND xã luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với MTTQ ,các đoàn thể trong 
heejthoongs chính trị ở thôn. Do vậy các chế độ đều được hội viên các đoàn thể 
thực hiện một cách nhanh chóng và sâu rộng.

3. Về số lượng , chất lượng và chế độ chính sách đối với cán bộ công chức 
và người hoạt động không chuyên trách cấp xã , thôn.

- Về số lượng : 18 cán bộ , công chức trong đó cán bộ là 10  , công chức là 8.

- Về trình độ : Trung cấp : 4, Cao đẳng :1; Đại học 13
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-Về trình độ lý luận chính trị : 17 trung cấp ; 01 sơ cấp ( Đc Chủ tịch Hội nông 
dân xã ).

- Cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn là 38 người 

Tất cả các chế độ đối với cán bộ , công chức và người hoạt động không chuyên 
trách đều được UBND xã thực hiện theo đúng quy định. Do vậy trong nhiệm kỳ qua 
cán bộ ,công chức , người hoạt động không chuyên trách đều yên tâm làm việc và 
không có ý kiến thắc mắc gì. Góp phần đảm bảo tình hình chính trị tại địa phương.

4. Về phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa chính quyền địa phương cấp trên với 
chính quyền địa phương cấp xã

UBND xã thực hiện việc phân quyền, phân cấp , ủy quyền theo đúng chức năng , 
nhiệm vụ . Do vậy , việc phối hợp với các ngành , các cấp cùng cấp và cấp trên được 
thực hiện một cách linh hoạt , đạt hiệu quả cao.

5. Về những vấn đề khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính 
quyền cấp xã ( Không có )

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

- HĐND cấp xã chủ yếu là cán bộ do dân bầu vì vậy trình độ đôi khi còn gặp 
nhiều hạn chế chưa phản ánh sát được nhiệm vụ được giao.

- Đối với hoạt động của UBND cấp xã cần bố trí thêm Phó chủ tịch UBND xã 
để giải quyết công việc tại địa phương . Như vậy sẽ phân công cho lãnh đạo giúp 
việc cho đồng chí chủ tịch UBND xã trên các lĩnh vực khác nhau.

- Cán bộ công chức cấp xã nhiều chức danh còn kiêm nhiệm nhiều việc . Vì 
vậy cần bố trí thêm công chức để mỗi công chức chỉ đảm nhiệm một công việc theo 
đúng trình độ chuyên môn .

III. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1. Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

- Đối với các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ cần bố trí xắp xếp dồn 
lại , các đơn vị có quy mô lớn thì cần phân  loại để  các xã  bố trí cán bộ , công chức 
cho phù hợp với tình hình thực tế .

2. Về mô hình chính quyền cấp xã
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- Cần xác định rõ thẩm quyền , trách nhiệm và phương thức hoạt động của 
mô hình cấp xã , phù hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò của 
người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước .

- Việc phân quyền , phân cấp phải phát huy quyền tự chủ  , tự chịu trách 
nhiệm của chính quyền địa phương với các cấp 

3. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố

- Cán bộ ,công chức là một bộ phận có vai trò quan trọng trong việc tổ chức 
vận động nhân dân thực hiện đường lối , chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật 
của nhà nước . Với thời đại 4.0 đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ , công 
chức giỏi về chuyên môn , nghiệp vụ, có trình độ quản lý nhà nước phù hợp với vị 
trí việc làm , có kiến thức chuẩn về ngoại ngữ , tin học . để đáp ứng được công việc 
ngày đòi hỏi cao hơn về trình độ .

- Các cấp cần có kế hoạch đào tạo cán bộ , công chức hàng năm để đáp ứng 
nhiệm vụ được giao.

4. Về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố

- Cần tăng phụ cấp cho cán bộ , công chức và người hoạt động không chuyên 
trách tại xã , thôn cho phù hợp .

- Các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế, BHXH  đối với cán bộ không 
chuyên trách cấp xã , thôn cần được tăng cường để cán bộ gắn bó hơn với công việc 
được giao.

IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Đề nghị các cấp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp xã cho phù hợp 
với tình hình thực tế của địa phương.

- Bố trí sắp xếp cán bộ , công chức theo đúng công việc hạn chế một công chức 
phải kiêm nhiệm công việc khác 

- Có chế độ , chính sách phù hợp đối với cán bộ , công chức , người hoạt động 
khonng chuyên trách cấp thôn , xã cho phù hợp với tình hình thwucj tế tại địa 
phương.

- Có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phù hợp .
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 Trên đây là báo cáo Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã 
giai đoạn 2016-2021 của ủy ban nhân dân xã Hà Thanh ./.

Nơi nhận:
 - hòng Nội vụ huyện Tứ Kỳ ;
- Lãnh đạo UBND xã ;   
- Cán CB, CC có liên quan;   
- Lưu: VPĐUNV.

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

            Phạm Xuân Thức 
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