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BÁO CÁO
Hoạt động điều hành chỉ đạo của UBND xã năm 2021
và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động điều hành chỉ đạo năm 2022
Thực hiện Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 10/11/2021 của Thường trực
HĐND xã về nội dung hội nghị liên tịch giữa TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQVN
xã về chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 3, HĐND xã khoá
XII, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND xã báo cáo tình hình hoạt động chỉ đạo, điều
hành năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành hoạt động năm 2022
như sau:
I. Tình hình hoạt động, điều hành của UBND xã năm 2021:
1. Việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã:
1.1. Về ban hành chương trình công tác:
Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, UBND xã đã ban
hành xây dựng chương trình công tác năm 2021(Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày
05/01/2021), đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội năm 2021 và phân công trách nhiệm Chủ tịch, phó chủ tịch và Ủy viên UBND
xã để tổ chức thực hiện.
Quá trình triển khai thực hiện đã tập trung chỉ đạo kiên quyết, thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, điều chỉnh sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.
1.2. Về ban hành văn bản, tiếp nhận và xử lý văn bản
Đầu năm 2021, UBND xã đã ban hành 623 văn bản đi trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó: 91 kế hoạch, 184 quyết định, 76
công văn, 167 báo cáo, 51 thông báo, tờ trình 87 và một số văn bản liên quan khác
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã đến các thôn và
cơ quan, ban ngành trong xã và một số văn bản liên quan khác.( Tính từ ngày
01/01/2021 đến ngày 07/12/2021)
Các văn bản ban hành được thực hiện đúng thẩm quyền, thể thức, kỷ thuật
văn bản ban hành và ký số hóa, kịp thời để thể chế hóa các chủ trương chính sách
của Đảng và nhà nước, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
UBND xã đã tiếp nhận và phân loại và chỉ đạo xử lý 3071 văn bản của cấp
trên. Tất cả các văn bản đến đã được xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
1.3. Tổ chức Hội nghị và các phiên họp của UBND xã:
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UBND xã đã thực hiện nghiêm túc họp giao ban định kỳ hàng quý, thực hiện
tốt chế độ báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, với UBND huyện, các ban ngành cấp
huyện, Đảng ủy, HĐND xã.
Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã chủ trì hơn 78 buổi làm việc, họp, hội nghị
của UBND xã; các buổi họp của UBND xã có nhiều thay đổi tiến bộ, các tài liệu
phục vụ các cuộc họp đều gởi cho các đại biểu; những vấn đề trình tại phiên họp
được tóm tắt, trình bày ngắn gọn, giành nhiều thời gian cho thảo luận.
Ngoài ra Chủ tịch, các phó chủ tịch của UBND xã đã sắp xếp thời gian hợp
lý, kiểm tra các thôn, tiếp dân, tiếp xúc cử tri, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền
nhiều vấn đề quan trọng, kịp thời tháo gở khó khăn cho các thôn.
1.4. Thực hiện và triển khai ý kiến chỉ đạo:
Đến ngày 07/12/2021, UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc 58/61 ý
kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện qua Phần
mềm điều hành tác nghiệp đa cấp (còn 26 ý kiến đang triển khai thực hiện) (trong
đó, đúng hạn 22 ý kiến (36%); trễ hạn 26 ý kiến (44,82%); 03 ý kiến đang thực
hiện quá hạn). UBND xã, Chủ tịch, các PCT UBND xã có 623 ý kiến chỉ đạo có
quy định thời gian hoàn thành; đã xử lý hoàn thành 623 ý kiến . Việc thực hiện ý
kiến chỉ đạo của UBND xã được các ngành thực hiện khá tốt.
1.5. Việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã và công tác điều hành
phối hợp với các ban ngành đoàn thể cấp xã:
Ủy ban nhân dân xã đã Ban hành quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ
2021-2026, vai trò tập thể của UBND xã và trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các
phó chủ tịch và các Ủy viên ủy ban nhân dân xã được xác định rõ; quy chế phối
hợp hoạt động, điều hành khá chặt chẽ; các nội dung theo quy định của luật; các
chủ trương mới, các vấn đề lớn, đều được đưa ra tập thể UBND xã thảo luận, thống
nhất trình thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND xã, để xin ý kiến tổ chức thực
hiện.
Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã đã thường xuyên làm việc với lãnh đạo cấp
huyện và các thôn để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá
trình chỉ đạo điều hành. Đối với từng lĩnh vưc, nội dung công việc, từng chương
trình, đề án, có sự phân công do đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND xã
phụ trách chỉ đạo.
1.6. Mối quan hệ giữa UBND với các cấp, các ngành:
Trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND xã luôn quán triệt đầy đủ các
chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước cấp trên, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo
của huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, sự hướng dẫn của các phòng ban cấp
huyện. UBND xã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã; đảm bảo tốt nguyên tắc
Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành quản lý.
Đã phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND xã trong quá trình chuẩn bị các
kỳ họp HĐND xã, kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND xã bằng các
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chương trình, đề án, quyết định hành chính để tổ chức thực hiện; phối hợp với
HĐND xã trong hoạt động giám sát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật,
tiếp công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Thường xuyên phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể trong quá trình
động viên nhân dân thực hiện phát triển kinh tế xã hội, nhất là thực hiện tốt công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt kỳ họp HĐND xã và các chính sách an sinh xã
hội, các chương trình giảm nghèo; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền,
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt tuyên truyền về dịch bệnh Covid 19 và
thực hiện tốt ngày chủ Nhật xanh.
2. Kết quả chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
năm 2021:
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm
vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tuy thời tiết có thuận lợi, nhưng dịch bệnh
Covid -19 còn diễn biến phức tạp, song với sự đoàn kết, thống nhất cao trong
thường trực UBND, cán bộ công chức nổ lực của nhân dân trong xã, tình hình kinh
tế xã hội đạt được những kết quả trên các lĩnh vực:
- Sản xuất nuôi trồng và khai thác biển đạt được những kết quả khả quan:
tổng sản lượng khai thác biển biển 260 tấn, đạt 100% so với kế hoạch, NTTS đạt
2.000 tấn đạt 100% so với kế hoạch, Ủy ban xã tiếp tục nhân rộng các mô hình ra
trong toàn xã. Hiện nay các Đề án tiếp tục thực hiện trên địa bàn xã.
- Công tác quản lý ngân sách triển khai tốt: Tổng thu ngân sách trên địa bàn
ước thực hiện là 383 triệu đồng, đạt 42% so với kế hoạch HĐND xã giao.
- Các chương trình vay vốn tín dụng thực hiện có hiệu quả: Tổng dư nợ vay
toàn xã 15.201.183.000 đồng, trong đó tất cả các chương trình vay như: chương trình
vay hộ nghèo, cận nghèo chương trình vay học sinh, sinh viên, chương trình vay giải
quyết việc làm, chương trình vay nước sạch..., đồng thời đã kiểm tra giám sát các hộ
vay vốn được làm khá chặt chẽ và đúng đối tượng.
- Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản: Trên địa bàn trong năm tổng vốn đầu
tư toàn xã hội 72/70 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, đã huy động nguồn lực trong nhân
dân 1,4 tỷ đồng, tập trung xây dựng 02 tuyến đường, 02 nhà văn hóa cộng đồng và 01
sân bóng thôn.
- Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm: Đã xử lý thu gom rác thải trên
địa bàn xã đảm bảo môi trường, đã thực hiện hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật
xanh.
- Công tác y tế: Đã tổ chức tốt công tác phòng chống dịch covid 19 và tiêm
phòng vắc xin cho toàn thể nhân dân trên địa bàn xã đảm bảo
- Về công tác giáo dục, đào tạo: Đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 20202021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 Chất lượng giáo dục ngày càng
được nâng lên cao.
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- Hoạt động văn hóa thông tin- thể thao ngày càng được chú trọng, đạt nhiều kết
quả tích cực: Phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ xã đến
thôn đã được triển khai một cách đồng bộ, các phong trào không ngừng nâng lên về số
lượng lẫn vật chất, tình trạng đám tang, ma chay có sự thay đổi rỏ rệt.
- Các ngày lễ trong năm được chuẩn bị tổ chức chu đáo:
Công tác thông tin, tuyên truyền Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự
kiện trọng đại trong năm như: kỷ niệm 91 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
(03/02/1930-03/02/2021), 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931-26/3/2021); 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/195407/5/2021); 46 năm ngày giải phóng Phong Điền (24/3/1975-24/3/2021), 131 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), đã tổ chức thành công đại
hội thể dục thể thao trên địa bàn xã và tuyên truyền ngày bầu cử Đại biểu quốc hội
và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Công tác chính sách, an sinh xã hội và giải quyết việc làm được tiếp tục
quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực: Đối với công tác xã hội, thực hiện tốt
công tác tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ có liên quan đến công tác thương binh
liệt sĩ, chính sách có công, đã cấp phát thẻ BHYT cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội,
hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo, Công tác lao động, việc làm và đào tạo nghề được
quan tâm và tích cực.
- Tình hình an ninh chính trị và tật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn
định:
Thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự năm 2021; phối hợp với các
ngành cấp huyện hoàn thành tốt nội dung diễn tập; xây dựng kế hoạch gọi công dân
nhập ngũ năm 2021; phúc tra độ tuổi 17 đến 25 và khám tuyển nghĩa vụ quân sự
năm 2022, tổ chức tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn
năm 2020, triển khai công tác an toàn giao thông, công tác phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội.
- Công tác củng cố chính quyền đã được thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành giải quyết công việc của UBND xã,
- TTHC tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa ( Từ ngày 15/12/2020
đến 03/12/2021) Tổng số hồ sơ tiếp nhận 689 hồ sơ, cụ thể: Đã giải quyết 677 hồ
sơ , đạt 98,2%, trong đó đúng hạn: 546 hồ sơ, đạt 80 %, trễ hạn: 32 hồ sơ, đạt 5,8%,
đang giải quyết 12 hồ sơ.
Nhìn chung năm 2021, kinh tế xã hội của xã được ổn định và tiếp tục phát
triển. tất cả các lĩnh vực trong năm đã được UBND xã tổ chức triển khai thực hiện
tất cả các chỉ tiêu KT-XH, đảm bảo theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra.
II. Những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND
năm 2021:
1. Việc chấp hành Quy chế làm việc tuy đã có nhiều cố gắng, chuyển biến
tích cực nhưng vẫn còn một số cán bộ, công chức chưa thực hiện nghiêm túc,
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thường xuyên; đặc biệt là công tác thông tin, thực hiện chế độ báo cáo vẫn chưa
được thực hiện đầy đủ, trễ hạn so với yêu cầu, nhiều ý kiến chỉ đạo của UBND
huyện, Chủ tịch, các PCT UBND xã vẫn thực hiện chậm so với tiến độ yêu cầu.
2. Trách nhiệm người đứng đầu (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã), Ủy
viên UBND xã, các cán bộ, công chức chưa cao, chỉ đạo ở một số lĩnh vực chưa
quyết liệt và có một số mặt còn hạn chế (kiến thức pháp luật, kỹ năng chỉ đạo, điều
hành, dân vận, đối thoại, xử lý vụ việc). quá trình chỉ đạo, điều hành, có một số
công việc còn bỏ ngõ hoặc thiếu nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết không triệt
để và không dứt điểm.
3. Một số ngành chưa dành thời gian hợp lý để nghiên cứu, nắm vững các
chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng và áp dụng thực hiện đảm bảo phù
hợp thực tế của địa phương và chủ động tham mưu cho Chủ tịch, các PCT UBND
xã. Chưa kịp thời nắm bắt, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nên gia tăng
tình trạng người dân có đơn kiến nghị, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.
4. Sự phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban MTTQVN xã và các Đoàn thể
chính trị-xã hội xã có lúc, có việc còn chưa thật đồng bộ, chưa rạch ròi và chặt chẽ.
III. Những nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của UBND xã chủ yếu năm
2022:
1. Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, ngoài
các nhiệm vụ, giải pháp đã đề cập trong các Báo cáo kinh tế xã hội của UBND
xã trình tại kỳ họp, thời gian tới UBND xã phải tập trung điều hành thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:
- Tiếp tục xây dựng Kế hoạch thực hiện hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu,
chương trình trọng điểm và các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2025, Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2021-2025 của Đảng ủy, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của
Đảng ủy, HĐND xã; các kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND xã
trong năm 2022, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.
- Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều hành bằng
những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất hướng đến nền
hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng chính
quyền số theo phương châm “4 không” (Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập
trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt) và “một có” (Dữ
liệu có chuyển đổi số);
- Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong báo cáo kinh tế-xã hội
năm 2021. UBND xã tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt trên một
số nhiệm vụ và các giải pháp sau:
+ Phát huy trách nhiệm của từng thành viên trong các lĩnh vực công tác, tăng
cường công tác kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, ban ngành chuyên môn, thực hiện
tốt chương trình công tác năm 2022.
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+ Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành và phấn đấu xây dựng các công
trình, dự án.
+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thiết lập kỷ cương quản
lý Nhà nước bằng pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác được
giao, kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.
+ Củng cố kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đồng
thời có kế hoạch dự nguồn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cả về lý luận cũng như
nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức.
+ Duy trì các cuộc họp định kỳ tháng, quý giao ban đầu tuần của UBND xã,
thực hiện tốt quy chế, phối kết hợp giữa TT.HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể.
Đồng thời quan hệ tốt công tác phối hợp và xây dựng phong trào với các đơn vị
đóng trên địa bàn, nhất là Đồn Biên Phòng Phong Hải.
+ Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm kịp thời đưa các thông tin hoạt
động về kinh tế xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhân kỷ
niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tuyên truyền một số luật pháp liên quan đến nhân
dân.
+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ và nhân dân,
tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất giỏi, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao.
+ Đổi mới, nâng cao chất lượng việc thực hiện chế độ sinh hoạt, giao ban
định kỳ, hội nghị của UBND xã. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, chế
độ kiểm tra, sơ kết, tổng kết. Thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo.
+ Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng của mô hình một cửa, nhằm thực
hiện hoàn trả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, thực hiện đúng quy
trình đề án và công khai các thủ tục hành chính theo quy định của Nhà Nước; thực
hiện tốt xử lý hồ sơ công việc trên trang điều hành tác nghiệp, xây dựng đội ngũ
cán bộ có phong cách đạo đức để tiếp dân, giảm bớt phiền hà cho nhân dân.
+ Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các ban ngành đoàn thể, phát
huy tính năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn tạo khí thế thi đua lao động
sản xuất, học tập, hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế,
khuyết điểm của UBND xã trong điều hành, tổ chức thực hiện:
- UBND xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã, các thành viên UBND xã,
các ngành thuộc UBND xã có giải pháp cụ thể để khắc phục ngay những những tồn
tại, khuyết điểm trong quá trình điều hành và thực hiện trong năm 2021; xây dựng
chương trình công tác năm 2022 và của từng tháng, từng quý và hàng tuần, đồng
thời thực hiện theo Quyết định triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm
2022.
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- Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước
trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc của UBND xã, Chủ tịch, các PCT
UBND xã giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn công tác chỉ đạo,
triển khai với công tác theo dõi, đôn đốc, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu
tinh thần trách nhiệm trong công việc, thay thế cán bộ, công chức có năng lực, trình
độ hạn chế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm dẫn đến đình trệ
công việc của cơ quan; có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh
nghiệp.
- Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch UBND huyện đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu.
- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã, các tổ chức đoàn thể
chính trị-xã hội xã xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn xã
năm 2022 để tổ chức ký kết và phối hợp triển khai thực hiện.
- Phối hợp với Thường trực HĐND xã trong các hoạt động, trong tổ chức tốt
các kỳ họp HĐND xã và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các kỳ họp HĐND theo
luật định.
Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của UBND xã năm 2021 và
định hướng nhiệm vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2022.
UBND xã báo cáo trước HĐND xã./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND huyện;
- ĐBHĐND huyện ứng cử trên địa bàn;
- Đảng ủy xã;
- CT, PCT HĐND xã;
- UBND xã;
- TT UBMTTQVN xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các cơ quan ban ngành trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Sửu
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