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Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND huyện 
Gia Lộc về việc kiểm tra thực hiện công tác dân vận của các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn năm 2022; Ủy ban nhân dân xã 
Thống Kênh báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022, cụ 
thể như sau:

I.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác 
dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội sau đại dịch

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND - UBND xã công tác Dân 
vận trong hệ thống chính trị nói chung và công tác Dân vận của chính quyền nói 
riêng ngày một nâng cao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, UBND 
xã đã chỉ đạo các ngành tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, 
công chức nội dung của của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của nhà nước về công tác dân vận; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là 
những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Cụ thể 
hóa, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện. Phối 
hợp với Ban Dân vận Đảng ủy ban hành Chương trình phối hợp số 
01/CTrPH/UBND-BDVĐU ngày 08/02/2022 giữa Ủy ban nhân dân xã và Ban Dân 
vận Đảng ủy xã Thống Kênh về công tác dân vận, giai đoạn 2021-2026; Kế 
hoạch số 09-KH/UBND-BDVĐU ngày 9/02/2022 giữa Ủy ban nhân dân xã và Ban 
Dân vận Đảng ủy xã Thống Kênh về thực hiện công tác dân vận năm 2022; 

UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 
xã tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nội dung chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân 
vận; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách, pháp luật 
liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện các 
văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện. 

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, 
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phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận chính 
quyền của ban, ngành, đoàn thể mình gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết 
Đại hội đảng các cấp và thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của 
Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi 
đua yêu nước, các chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương; đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy Đảng, 
chính quyền đã quan tâm, chỉ đạo, phổ biến, triển khai rộng rãi về các chủ trương 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến 
quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người dân, cán bộ, công chức. Việc tuyên 
truyền, quán triệt thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Đăng tải trên trang 
thông tin điện tử của xã, qua Đài truyền thanh xã; tuyên truyền lồng ghép tại các 
cuộc họp, buổi sinh hoạt của chi bộ, của thôn, các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại 
biểu HĐND các cấp,… thực hiện công khai, minh bạch các nội dung phải công 
khai theo quy định. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, 
tầm quan trọng của công tác dân vận

Công tác dân vận luôn được đảng uỷ và chính quyền xã chú trọng, quan tâm, 
coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thành công các 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với mọi tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn. Sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa Ban Dân vận Đảng ủy 
với Ban Tuyên giáo xã, UBND xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã 
đem lại những kết quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Năm 2022, công tác dân vận tiếp tục được củng cố và tăng cường, góp phần 
động viên đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham 
gia có hiệu quả vào quá trình thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời 
sống văn hóa, gia đình văn hóa, thành lập các câu lạc bộ thể thao rèn luyện sức 
khỏe... Đồng thời, công tác dân vận cũng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát huy 
truyền đoàn kết giữa người với người trong xã, trong làng, trong xóm tạo sự đồng 
thuận của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế chính trị, xã 
hội - văn hóa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” trên các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng.

Thực hiện các văn bản của cấp trên về thực hiện “ Dân vận khéo”. UBND xã 
đã tổ chức quán triệt và phát động phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trong toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức và các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực. Kết quả đạt đạt được cụ thể như 
sau:
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a. Lĩnh vực kinh tế.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên 

cơ sở các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, ngay từ đầu năm, UBND xã đã tổ 
chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các ngành, đồng thời chỉ đạo các công 
chức chuyên môn của UBND xã tổ chức triển khai thực hiện thông qua việc ban 
hành các chương trình, kế hoạch, dự án, các văn bản chỉ đạo điều hành. Hoàn thiện 
các tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của nhà nước, 
nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, công khai quy hoạch, các 
thủ tục hành chính, quyết toán ngân sách xã, các dự án, công trình đầu tư xây dựng 
cơ bản, giải phóng mặt bằng, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngoài 
ra UBND xã còn tranh thủ các nguồn lực tập trung đầu tư nhiều chương trình, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội như công trình nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường 
THCS; nâng cấp tuyến đường huyện ĐH.11, xây dựng mới khu nhà làm việc “một 
cửa” UBND xã... nhiều chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, nhất là 
chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao…mang lại 
hiệu quả thiết thực, quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân 
dân về mọi mặt, bộ mặt nông thôn ở xã ngày một đổi mới rõ rệt. Do đó, Nhân dân 
phấn khởi, ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới 
của đất nước, làm nền tảng cho sự ổn định chính trị và động lực cho đổi mới thành 
công.

b. Lĩnh vực văn hóa
- Thường xuyên tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách  

pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Năm 2022 tập 
trung cho công tác tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, tuyên 
truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng các cấp, các ngày lễ lớn trong năm, tuyên 
truyền kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ xã ngày 06/6/1948 - 06/6/2022. 75 
năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2022 Tuyên truyền, vận động nhân 
dân treo cờ Tổ quốc trong dịp tết Nguyên đán, trong năm đã treo 30 băng rôn, khẩu 
hiệu, pa nô áp phích phục vụ các ngày lễ lớn. 

 Phong trào VHVN-TDTT được duy trì thường xuyên. Các đoàn thể, công 
đoàn xã tham gia hội diễn tại các cuộc thi đều đạt giải cao.

c. Lĩnh vực an ninh 
Lực lượng công an, quân sự đã tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa 

phương việc nắm bắt tình hình nội bộ nhân dân, có kế hoạch triển khai phối hợp 
khảo sát đánh giá phân loại, tình hình an ninh trật tự nông thôn, để có biện pháp 
quản lý. Trong quá trình tổ chức thực hiện hàng tuần, hàng tháng tổ chức tốt công 
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tác tuần tra kiểm soát và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, do vậy tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đã được giữ vững và ổn định. 

 Năm 2022 công an xã đã phối hợp với công an huyện thực hiện cấp CCCD 
gắn chíp điện tử cho 5.865 người dân trong xã.

d. Lĩnh vực quốc phòng
Năm 2022 Ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho HĐNVQS làm tốt công 

tác tuyển quân theo quy trình và Luật Nghĩa vụ quân sự. Kết quả đã động viên gặp 
gỡ liên hoan và tiễn 11 tân binh lên đường đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu huyện giao. 

 Tháng 11 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức khám sơ tuyển NVQS đối 
với các nam công dân đủ điều kiện trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã có 31/31 
công dân chấp hành lệnh khám sơ tuyển.

 Coi trọng công tác củng cố xây dựng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động 
viên. Tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, đảm bảo an toàn và 
được Ban chỉ huy quân sự huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chuẩn bị các 
điều kiện phục vụ công tác rà soát, quản lý nguồn nam công dân đủ điều kiện sẵn 
sàng nhập ngũ năm 2023.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của UBND xã
Trong năm 2022 UBND xã Thống Kênh 100% cán bộ, công chức đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Cán bộ, công chức xã luôn đề cao đạo đức công vụ, đổi mới mạnh mẽ lề lối 

làm việc, quy tắc ứng xử, thái độ và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán 
bộ, công chức tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp và người 
dân khi đến giải quyết công việc. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 
tạo điều kiện thuận lợi giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, chuyển từ 
chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ và kiến tạo.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của xã, cải thiện chỉ số cải cách hành 
chính, hàng năm được UBND huyện xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của xã 
đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

100% các thủ tục hành chính được rà soát thường xuyên, niêm yết công khai 
đầy đủ, kịp thời và được giải quyết tại bộ phận một cửa. 

Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chính quyền trong việc giải 
quyết thủ tục hành chính ngày càng nâng lên.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã thực hiện 
việc số hóa luân chuyển, xử lý văn bản trên phần mềm và qua môi trường mạng; 
tạo lập lưu trữ văn bản điện tử, công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc 
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trên phần mềm và qua môi trường mạng của lãnh đạo cơ quan; sử dụng chữ kỹ số 
của cơ quan và lãnh đạo cơ quan trên văn bản điện tử. 

100% cán bộ, công chức xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định mới, thực 
hiện tốt quy định về văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử trong thực thi nhiệm vụ.

5. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
Thực hiện Nghị quyết số 46 ngày 31/12/2021 Đảng bộ xã Thống Kênh lần 

thứ XXV về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai 
đoạn 2021-2025. Hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cụ 
thể. Năm 2022 Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 
30/12/2021 về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

UBND xã đã chỉ đạo chỉ đạo Bộ phận Một cửa thực hiện công khai đầy đủ 
các TTHC do UBND tỉnh ban hành tại Bảng niêm yết tại trụ sở và trên Trang thông 
tin điện tử của xã, đảm bảo đúng quy định. Tính đến thời điểm hiện tại có 138 
TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
tại Bộ phận Một cửa của xã. Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã đã 
được củng cố, kiện toàn và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động theo quy định 
mới; toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã 
được cập nhật, công khai minh bạch tại Bộ phận Một cửa của xã và trên Trang 
thông tin điện tử của xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp 
cận, thực hiện thủ tục hành chính và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, 
công chức. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ của các bộ phận liên 
quan đều có trình độ phù hợp, tinh thần trách nhiệm và phối hợp với nhau cahwtj 
chẽ trong giải quyết TTHC nên việc giải quyết TTHC cơ bản đảm bảo đúng quy 
trình, thủ tục và thời gian quy định và hầu hết các thủ tục hành chính trên tất cả các 
lĩnh vực đều được trả trước và đúng hẹn.

6. Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân; tăng cường, công khai đối 
thoại tiếp dân tại cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh của công dân.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được 
UBND xã chú trọng quan tâm làm tốt từ công tác tuyên truyền đến công tác tổ chức 
thực hiện. Theo đó, UBND xã thực hiện việc tiếp công dân theo Quy chế vào các 
ngày thứ 5 hàng tuần.

Việc tiếp dân được duy trì thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, đúng 
pháp luật. Chú trọng công tác hòa giải và giải quyết mâu thuẫn ngay ở thôn. Từ đầu 
năm đến nay tổng số cuộc tiếp công dân là 48 cuộc/12 lượt. Số đơn tiếp nhận trong 
năm là 07 đơn( 01 tố cáo; 06 kiến nghị). Nội dung đơn tập trung đề nghị giải quyết 
tranh chấp đất đai. Số đơn đã được giải quyết là 07 đơn, không có tình trạng công 
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dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị mà chưa được giải quyết, gây tồn đọng, 
kéo dài xảy ra trên địa bàn xã trong năm nay.

7. Kết quả thực hiện quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở
UBND xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công 

vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ 
cán bộ, công chức. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính 
quyền, các ban ngành và đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện nâng cao đạo đức 
công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội 
ngũ cán bộ, công chức với nhiều cách làm hay và mang lại hiệu quả thiết thực. Nội 
dung bám sát nhiệm vụ trọng tâm chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường 
công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống đối với cán bộ, công chức, 
viên chức; quán triệt cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, 
ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới. Từ đó, tạo chuyển 
biến về nhận thức, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện 
công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Ủy ban xã đã ban hành Quyết định về việc ban hành quy chế văn hóa công 
sở của UBND xã. Trong năm cán bộ, công chức xã Thống Kênh luôn thực hiện tốt 
quy chế văn hóa công sở, không có ai vi phạm quy định về đạo đức công vụ và văn 
hóa công sở.

100% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 
không có cán bộ, công chức nào bị xử lý vi phạm kỷ luật trong khi thực hiện nhiệm 
vụ.

Năm 2022 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã đã phát 250 
phiếu để nhân dân đánh giá sự hài lòng khi đến UBND xã yêu cầu giải quyết 
TTHC, kết quả 250/250 phiếu đánh giá hài lòng và rất hài lòng, không có phiếu nào 
đánh giá sự không hài lòng. Qua đó thể hiện sự tin tưởng, hài lòng của nhân dân 
đối với công chức của UBND xã và tính chuyên nghiệp trách nhiệm, hiệu quả trong 
giải quyết TTHC của công chức xã khi thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức xã luôn có tinh thần, thái độ làm việc tôn trọng, tận tụy 
phục vụ nhân dân, sẵn sàng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không có cán bộ, 
công chức nào tham gia các tệ nạn xã hội.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, không có biểu hiện cơ hội, ganh ghét, 
đố kỵ….

8. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội; các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia 
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
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UBND xã đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế 
làm việc và Quy chế phối hợp trong công tác với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã 
hội, các tổ chức xã hội; qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, 
vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. UBND xã đã tích cực phối 
hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi 
đua lao động, sản xuất giỏi, phối hợp xây dựng chương trình mục tiêu, tạo mô hình 
vận động nhân dân phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay; hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương nhất 
là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao; đồng thời, 
tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy 
vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
thông qua việc thực hiện tốt quy chế phối hợp, mời tham dự các cuộc họp triển khai 
nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, sơ kết tháng, quý...để góp ý với UBND xã 
trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về 
phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trong năm, Thường trực HĐND, UBND xã 
phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, 
huyện, xã trước các kỳ họp HĐND các cấp qua đó, lắng nghe ý kiến, tâm tư, 
nguyện vọng của cử tri và tổng hợp phản ánh lại kỳ họp HĐND các cấp gần nhất 
giải quyết thỏa đáng nguyện vọng cho cử tri.

9. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Trong năm 2022, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể xã đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, 
bước đầu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; củng cố 
lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền; cụ thể hóa việc thực hiện QCDC 
phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò tuyên truyền, 
vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng 
Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu UBND xã đã quán triệt, triển khai văn 
bản của Trung ương, tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động 
trong toàn cơ quan; thông qua việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, các cơ quan, 
đơn vị thông báo công khai những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, đối với cán bộ, công chức, công khai tài chính, kế hoạch công tác của cơ 
quan... gắn dân chủ trong việc điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị và trong 
quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức, người lao động; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý 
để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; cơ bản cán bộ, công chức 
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chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, 
quy tắc ứng xử. Nhìn chung trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt 
QCDC trong cơ quan hành chính nhà nước.

10. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Các báo cáo định kỳ theo quý, tháng, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 
UBND huyện đều được UBND xã thực hiện theo đúng yêu cầu, báo cáo trung thực, 
thẳng thắn với tài liệu, số liệu trong báo cáo được thu thập, xác minh chính xác 
theo tình hình thực tế của xã.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
Nhìn chung, qua triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về  công 

tác dân vận chính quyền, đã tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động 
của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân; nội dung thực hiện công tác dân vận 
được xác định cụ thể và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 
sinh; mối quan hệ giữa UBND xã với UBMTTQ và các hội, đoàn thể; giữa các 
phòng, ban với các địa phương trong thực hiện công tác dân vận được củng cố, 
tăng cường ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơndân chủ cơ sở được phát huy; 
những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm được đưa 
vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng 
cường; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được công 
khai, minh bạch; nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp về đất đai, giải phóng mặt 
bằng…được giải quyết kịp thời, hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển 
khai đến đúng, đủ đối tượng thụ hưởng, đã góp phần ổn định và nâng cao chất 
lượng cuộc sống của Nhân dân, nên đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, được 
Nhân dân đồng tình ủng hộ.

2 Tồn tại
Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và sự phối hợp 

của các ban, ngành trong công tác dân vận chính quyền đôi lúc chưa chặt chẽ, hiệu 
quả.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở, ở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa được thường xuyên, cụ thể, rõ nét. 
Nhận thức về công tác dân vận chính quyền vẫn còn chưa đầy đủ. 

Công tác tham mưu của các ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa 
kịp thời.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
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1. Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy, UBND 
huyện về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước 
ở địa phương, tăng cường đổi mới, tạo sự chuyển biến từ nhận thức về công tác dân 
vận trong tình hình mới: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính 
quyền, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người 
đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với nhiệm vụ chuyên 
môn của UBND.

3. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận.

4. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 
về công tác dân vận; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ chí Minh.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Hành chính công cấp độ 3 cấp độ 4 
tại bộ phận “một cửa” cấp xã. Công khai các TTHC trên trang dịch vụ công của 
tỉnh; tích cực tham mưu việc thực hiện Đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Trên đây là báo cáo thực hiện công tác dân vận năm 2022 của UBND xã 
Thống Kênh./. 

        Nơi nhận:

- UBND huyện Gia Lộc;
- Ban dân vận huyện uỷ;
- Đảng uỷ; Ban dân vận Đảng uỷ;
- HĐND xã;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: Vp.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Kiêm
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