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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM PHÚC THĂNG 

 
Số: 127/BC- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Nam Phúc Thăng, ngày 05 tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức 

Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025 

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH; 

Xã Nam Phúc Thăng được thành lập đầu năm 2020, trên cơ sở sáp nhập diện 

tích tự nhiên và dân số của các xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc và Cẩm Thăng.Tổng diện 

tích tự nhiên2.327,22 ha, dân số 3.992 hộ với 13.805 nhân khẩu. Có 5 trường học 

trong đó có 1 trường THCS, 2 trường Tiểu học và 2 trường Mầm non, với 7 điểm 

trường. Có 1 trạm Y tế với 12 viên chức. 

Tổng số cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách là 37 đồng chí; có 6 

đồng chí Công an chính quy được điều động về công tác tại xã. Đảng bộ có 30 chi 

bộ, với 850 đảng viên trong đó có 23 chi bộ thôn xóm, 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ 

Trạm y tế và 1 chi bộ Công an xã.  

Thuận lợi: Là một xã giáp thị trấn Thiên Cầm nơi du lịch Biển đang phát 

triển và thị trấn Cẩm Xuyên nơi trung tâm Chính trị Hành chính của toàn huyện. 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định. Đời sống nhân 

dân được phát triển. Tổ chức chức Đảng ,Chính quyền,  Đoàn thể đều vững mạnh. 

Nhân dân đoàn kết và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.Tập thể cán bộ, công 

chức, cán bộ không chuyên trách xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức 

trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính 

sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực thực hiện tốt các phòng trào thi đua và 

ý thức xây dựng cơ quan văn hóa. 

          II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN. 

 Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND và các ban 

ngành chức năng của huyện Cẩm Xuyên.Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã 

từ năm 2020 đến nay đã đạt được nhiều thành quả trong cả hệ thống Đảng và chính 

quyền. 
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 - Về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy: 

 + Công tác tư tưởng: Ban thường vụ Đảng ủy qua các năm luôn làm tốt công 

tác tư tưởng, lãnh đạo tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, chính sách của 

Đảng, pháp luật của nhà nước. Tổ chức hội nghị chuyên đề cho các cán bộ, đảng 

viên “ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 - Về công tác lãnh đạo, giám sát của HĐND: 

 Qua các năm HĐND luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tiếp 

xú cử tri, kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân đúng thời gian 

đảm bảo hiệu quả hoạt động.  

 Thực hiện tốt chức năng giám sát các hoạt động của UBND, các tổ chức kinh 

tế của địa phương, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong huy động các 

nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, hoạt 

động thu chi các trường học và trạm y tế. 

 - Về công tác chính quyền:  

 Với sự tập trung lãnh đạo của Đảng, UBND xã đã ban hành Quyết định ban 

hành quy chế Văn hóa công sở. Phối hợp với công đoàn xã triển khai các tiêu 

chuẩn cơ quan đạt chuẩn văn hóa thông qua Hội nghị cán bộ, công chức đầu 

năm, hội nghị sơ kết, tổng kết để cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách nắm rõ cùng thực hiện xây dựng công sở xanh sạch đẹp, cơ quan 

đạt chuẩn văn hóa. 

 Ủy ban nhân dân xã ban hành quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện ký cam 

kết 52/2017/QĐ –UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. 

Cơ quan làm việc có nề nếp, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Hàng 

năm được đánh giá chính quyền vững mạnh toàn diện. 

 III. Kết quả đạt được trong việc triển khai xây dựng cơ quan: 

 1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

 Các tổ chức ban ngành, đoàn thể, phát triển phong trào thi đua đẩy mạnh các 

cuộc vận động trong ngành và đạt được các kết quả đáng khích lệ. 
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 - Nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, trong suốt những năm qua không có trường hợp nào vi phạm. Đội ngũ 

cán bộ, công chức đều có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt về chủ trương đường 

lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. 

 Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người 

lao động và các hoạt động xã hội. 

 Quan tâm, tạo điều kiện cho công chức được học tập, nâng cao trình độ về 

chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị... Kết quả  cán bộ, công chức đều được 

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đủ chuẩn, kiến thức, kỷ năng nghiệp vụ... Hầu 

hết cán bộ, công chức thường xuyên tự học hoặc theo các lớp đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, lý luận chính trị. 

 100% cán bộ, công chức thực hiện tốt nghĩa vụ, đạo đức theo quy định của 

Pháp luật gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 

về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 

tốt trách nhiệm công dân và nghĩa vụ nơi cư trú. 

 Nâng cao chất lượng dịch vụ công phù hợp với chức năng nhiệm vụ được 

giao, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình thủ tục, công khai, rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC. Kết quả không xẩy ra tình trạng giải quyết trễ hạn do lỗi chủ quan của công 

chức. 

 Lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên và 

đoàn viên công đoàn từ đó đề xuất hiệu quả những giải pháp đáp ứng được mong 

muốn của cán bộ, công chức và người lao động. 

Trong những năm qua đã có đồng chí được đánh giá xếp loại tiêu biểu trong 

cơ quan, nổi bật là sáng kiến của đồng chí Nguyễn Văn Báu– Bí thư đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND; đồng chí Phạm Văn Tuấn Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Thị 

Thủy ban thường đảng uỷ, phó chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Văn Đức Bí thư 

đoàn TN nay là Chủ tịch hội Cựu chiến binh… 

 2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: 

Duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, 

công chức thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định số 101 - 

QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng. Có 100% cán bộ, công 
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chức thực hiện nghiêm các quy định và không vi phạm các quy định về nếp sống văn 

minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

 Không có cán bộ công chứcvà người lao động mắc các tệ nạn xã hộ; không 

sử dụng, tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa độc hại, không tuyên truyền và thực 

hiện các hành vi mê tín dị đoan; Sinh hoạt nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm 

việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;Cán bộ, công 

chức, người hoạt động không chuyên trách trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan 

xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở phù hợp, hài hòa. Công đoàn cơ 

sở xã lao động trồng tổ chức lao động vào cuối  ngày thứ 6 hàng tuần. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các 

ngày lễ lớn như: Giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ ... nhằm rèn luyện thể 

chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 

 3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước: 

 100% cán bộ, công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; 

không có cán bộ, đoàn viên vi phạm an toàn giao thông.Không có người vi phạm 

pháp luật phải xử lý từ hình thức khiển trách trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự, 

không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. 

 Thực hiện tốt cải cách hành chính, Tập trung vào công tác cải cách hành 

chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao 

chất lượng tham mưu trên các lĩnh vực với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành và giải quyết công việc. Tiếp 

nhận và nhập vào phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Kết quả giải quyết hồ sơ trước 

hạn và đúng hạn đạt 99,89%. 

Sinh hoạt cơ quan đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy 

chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. 

Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí 

được giao, không để xẩy ra lãng phí, tham nhũng, tích cực đấu tranh phòng chống 

tham nhũng. Công tác thu chi tài chính được thực hiện nghiêm túc, quyết toán kinh 

phí được thực hiện theo từng quý. Việc chi tiêu được thực hiện theo đúng quy định, 
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đúng nguyên tắc và đúng với dự toán đã lập; có chứng từ đầy đủ minh bạch rõ ràng. 

Việc kiểm tra được UBKT thực hiện nghiêm túc. 

Thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà 

nước: Tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà 

nước. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, Chính quyền vững mạnh tiêu biểu. 

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ. 

1. Đánh giá chung: 

Từ năm 2020 đến nay tập thể cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Nam 

Phúc Thăng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững xã Nông thôn sau khi sáp 

nhập, hiện nay đang phấn đấu xã Nông thôn mới Nâng cao. Cán bộ nhân dân luôn 

chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định về 

văn hóa công sở...luôn nâng cao ý thức, đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là tham 

gia xây dựng công sở, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư mẫu, các phong trào văn 

hóa Văn nghệ - Thể dục thể thao, tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân chấp 

hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện 

tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, đấu tranh phòng chống các tệ nạn. 

2, Tồn tại hạn chế: 

-Một số cán bộ công chức sau khi sáp nhập nhiệm vụ công việc nặng nề hơn, 

chế độ lương không được cải thiện nên có tư tưởng dao động. 

- Trong giai đoạn cải cách nền hành chính, một số cán bộ công chức chưa bắt 

kịp sự phát triển của công nghệ thông tin, nên đôi khi còn lúng túng trong công việc. 

3. Đề xuất kiến nghị: 

- Chủ trương sáp nhập xã là hoàn toàn đúng đắn, đặc biệt mục tiêu của sáp nhập 
đơn vị hành chính là giảm cán bộ để tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập 
xã, tuy nhiên hiện nay chưa có chính sách ưu tiên cho cán bộ sau sáp nhập… đề nghị 
các ban ngành xem xét, quan tâm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ 
cán bộ xã sau sáp nhập.  

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức 

để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./. 
 

Nơi nhận:   

- Phòng Nội vụ;  

- TT Đảng ủy; TT HĐND; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Thái Văn Thụ 
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