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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN HƯƠNG

Số: 443 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hương, ngày 17 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ trọng tâm công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Công văn số 10/PNV ngày 15/02/2022 của Phòng Nội vụ huyện 
Ninh Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và công 
tác nội vụ, Ủy ban nhân dân xã Tân Hương báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội 
vụ tháng 6 đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn xã 
như sau:

1. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
1.1. Công tác phổ biến tuyên truyền và triển khai thực hiện
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ 

trương, đường lối chính sách của trung ương, của tỉnh, huyện về kỷ luật, kỷ 
cương hành chính nhà nước. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen 
thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022, 
đồng thời đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức 
huyện Ninh Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Tổng 
hợp, xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 
chức huyện Ninh Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 
theo đúng chỉ đạo của UBND huyện.

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp trên; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân 
dân xã; quán triệt cán bộ, công chức, người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng 
cao chất lượng dịch vụ của cơ quan hành chính. 

- Thực hiện nghiêm túc việc định kỳ luân chuyển vị trí công tác đối với cán 
bộ, công chức xã theo đúng quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công 
chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kèm theo Quyết 
định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh  Hải Dương; Kế hoạch 
số 05/KH-UBND về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công 
chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, 
đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tại địa phương theo hướng chú trọng, 
quan tâm, sắp xếp công chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm, bằng cấp đã 
được đào tạo, nhằm phát huy được năng lực, sở trường và xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, người lao động trong bộ máy hành chính nhà nước cấp xã có phẩm chất 
năng lực, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. 
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Hiện nay, xã có 21 cán bộ, công chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm. 
Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan cơ bản đảm bảo về 
số lượng và chất lượng; tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được phân 
công; có ý thức trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung công việc có liên 
quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 
Các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của 
Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả một cửa trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết: 1.715 hồ sơ;
Trong đó: Trước hẹn và đúng hẹn: 1.715 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100 %;
Số hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ;
Số hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ.
- Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

và đề nghị của công dân. Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách 
nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan trong việc để cán bộ, công chức 
thuộc quyền có hành vi nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của 
dân. Trong tháng 6 năm 2022, UBND xã đã tiếp nhận và xử lý 09 đơn thư, kiến 
nghị của tổ chức, cá nhân theo đúng thẩm quyền quy định. 

Chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành 54 văn bản 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, 
gồm: 01 Chương trình công tác, 13 Quyết định, 11 Kế hoạch, 11 Báo cáo, 18 
Thông báo., đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải 
cách hành chính tại địa phương. Tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm của 
người đứng đầu trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính; duy trì thực 
hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở và quy chế thực 
hiện dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành 
chính với những nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp, 
nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị của các cơ quan, ban ngành đoàn 
thể. Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện công tác cải 
cách hành chính, đặc biệt là bộ phận một cửa trong cải cách thủ tục hành chính 
và thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, các đơn vị, doanh nghiệp đến liên hệ 
công tác, chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính theo yêu cầu của 
UBND huyện. Chỉ đạo thực hiện rà soát các thủ tục hành chính theo hướng dẫn 
của cấp có thẩm quyền và niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã theo 
đúng quy định pháp luật. Thường xuyên cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ 
sung hoặc bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử của xã;

1.2. Đối với cán bộ, công chức và người lao động 
- Cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan luôn tuân thủ 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế, các quy định 
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khác của cơ quan và pháp luật. Chấp hành nghiêm túc giờ làm việc, thường xuyên 
đeo thẻ cán bộ, công chức; mặc trang phụ gọn gàng, lịch sự, phù hợp với thuần 
phong, mỹ tục dân tộc, công sở hoặc lĩnh vực, ngành theo quy định trong thực 
thi nhiệm vụ. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, 
chậm xử lý công việc, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; đùn đẩy trách nhiệm, 
né tránh công việc.

- Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp của 
người cán bộ, công chức; không sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc 
riêng, chơi trò chơi điện tử tại cơ quan; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội 
họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không sử 
dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, 
ngày trực; không tham gia, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Không lợi dụng 
chức năng, nhiệm vụ, chức vụ, quyền hạn được giao để gây nhũng nhiễu, phiền hà, 
trục lợi cá nhân khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và 
doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ 
quan công sở theo chỉ đạo của UBND huyện.

2. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Trên địa bàn xã Tân Hương hiện có 10 cơ sở tôn giáo (09 chùa, 01 Nhà 

thờ công giáo) 08 cơ sở tín ngưỡng (Đình, Miếu), trong đó có 02 cơ sở tín 
ngưỡng được công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: Đình Cả, 
Đình La Khê. 

Hiện trên địa bàn xã có 04 nhà sư trụ trì tại 4 chùa: Chùa Đan Cầu, Chùa 
Bấc, Chùa Phú Mỹ, Chùa Đông Tân.

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên đa bàn được các cấp ủy Đảng và 
chính quyền quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện trên cơ sở bảo vệ và phát huy 
quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân theo quy định của Pháp luật. Đảng ủy chỉ 
đạo UBND xã làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo nhất là việc tổ chức các hoạt động phải tuân thủ nghiêm các 
quy định của cấp thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Việc đăng ký tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo theo 
đăng ký họat động hàng năm; không có hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo 
tổ chức hoạt động trái phép hay có hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật. Không 
phát hiện sai phạm hay đơn thư khiếu kiện liên quan đến việc quản lý và sử 
dụng tài chính nội bộ và đất đai tại các cơ sở thờ tự.

Cơ sở vật chất tại các cơ sở thờ tự tương đối đảm bảo để các tín đồ phật tử 
hoạt động. Các hoạt động của cơ sở tín ngưỡng tôn giáo được các chức sắc và tín đồ 
tôn giáo đồng tình và ủng hộ, các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào 
của địa phương, góp phần tích cực vào xây dựng phát triển kinh tế của địa phương.

Các  hoạt động tài chính tại các cơ sở thờ tự do các Ban hộ tự, Ban hành 
giáo, các nhà sư trụ trì các cơ sở thờ tự quản lý và tự chịu trách nhiệm trong thu, 
chi. Khi có phát sinh lớn như xây dựng, sửa chữa, kiến thiết các công trình thiết 
yếu, mua sắm cơ sở vật chất tại cơ sở thờ tự phải báo cáo công khai để tín đồ 
phật tử và nhân dân nắm được.
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Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định của 
pháp luật tại các di tích lịch sử văn hóa. Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo của mọi người; tiền, tài sản được dâng cúng, công đức, tài trợ được quản lý, 
sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch. 

Phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ninh Giang 
tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2566-DL.2022 tại chùa Đan Cầu  từ ngày 
06 đến ngày 07 tháng 5 năm 2022 (Tức ngày 06-07 tháng 4 năm Nhâm Dần), 
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và thể hiện sự quan tâm của Nhà 
nước đối với một tôn giáo có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhân dịp này, Giáo hội 
phật giáo huyện Ninh Giang cũng đã tặng quà cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn ở thôn Đan Cầu, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang.

3. Công tác quản lý nhà nước về Hội
Công tác về Hội tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, 

chú trọng; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ 
chức Hội thực hiện theo quy định của Điều lệ Hội và theo quy định của pháp luật.

Các Hội trên địa bàn xã tổ chức hoạt động đều đảm bảo đúng Điều lệ Hội đã 
được phê duyệt, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, 
mục đích của hội; tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho hội viên, chấp hành 
tốt các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội và Điều lệ 
hội. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức hội luôn được kiện toàn, củng cố phát 
triển tổ chức, phát triển hội viên mới, từng bước hoàn thiện tổ chức hội, thực hiện 
nghiêm túc Điều lệ và những quy định của nhà nước; thực hiện đúng nguyên tắc tự 
nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hội quần chúng, các Hội đặc thù thường xuyên bám sát nhiệm vụ, 
chương trình, kế hoạch của địa phương nhằm tuyên truyền đến các hội viên về 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Các chế độ đối với cán bộ, công chức tham 
gia công tác Hội đều được thực hiện đúng quy định hiện hành. Các cá nhân 
tham gia Hội, đảm nhiệm các chức danh của Hội đều phát huy vai trò, trách 
nhiệm trong công việc, tích cực triển khai các hoạt động của hội, từ đó góp 
phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội trên địa bàn xã.

4. Tồn tại, hạn chế
- Công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và văn hóa công vụ chưa thực sự phong phú, đa dạng. 
- Sự phối hợp của một số công chức xã trong việc thực hiện rà soát, công 

khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã còn hạn chế.
- Một số người dân, cơ sở thờ tự còn nhận thức chưa đầy đủ các quy định của 

pháp luật về tổ chức các hoạt động tín, ngưỡng tôn giáo. Việc nắm bắt tình hình về tôn 
giáo còn hạn chế. Việc phối hợp quản lý di tích được xếp hạng hiệu quả chưa cao.

- Điều kiện, cơ sở vật chất của một số tổ chức hội còn hạn chế; một số 
hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

5. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; triển khai thực 
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hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất 
lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, đôn 
đốc, kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh 
thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ đối với cán bộ, 
công chức xã, đặc biệt là các vị trí tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính cho 
người dân và doanh nghiệp.

- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 
chính và văn hóa công vụ tại cơ quan, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn 
tại, hạn chế trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, 
tạo sự chuyển biến tích cực, phục vụ ngày càng tốt hơn trong việc giải quyết 
công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý của 
chính quyền về tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sâu 
rộng cho nhân dân các quy định của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Thường 
xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng 
quy định của Pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
các Hội quần chúng; tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tổ 
chức Hội, tạo điều kiện cho các tổ chức Hội hoạt động đúng theo Điều lệ và quy định 
của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các 
tổ chức Hội, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí, các nguồn quỹ của Hội, 
qua đó kịp thời ghi nhận, biểu dương đối với các Hội thực hiện tốt, đồng thời 
khắc phục, xử lý các Hội hoạt động không hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục 
đích, Điều lệ Hội, vi phạm pháp luật.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác Nội vụ 6 đầu năm, phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Tân Hương báo 
cáo Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TTr Đảng ủy xã;
- TTr HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

            Đào Ngọc Tú
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