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

Thực hiện Văn bản số 94/NV ngày 20/6/2022 của Phòng Nội vụ về việc xây 
dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai 
đoạn 2016-2021; những khó khăn, vướng mắc; định hướng đến năm 2030 và đề 
xuất giải pháp để triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang báo cáo 
như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về tổ chức và hoạt động của HĐND xã
1.1. Về tổ chức của HĐND xã
1.1.1. Thường trực HĐND xã

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã, tổ chức ngày 04/7/2016, HĐND xã khóa 
XXI đã bầu Thường trực HĐND, gồm 02 thành viên, trong đó: Chủ tịch HĐND xã 
là Bí thư Đảng ủy hoạt động kiêm nhiệm, 01 Phó Chủ tịch HĐND xã là Đảng ủy 
viên hoạt động chuyên trách.

So với đầu nhiệm kỳ, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
do yêu cầu công tác, ngày 20/5/2020 tại kỳ họp thứ IX (Kỳ họp bất thường) HĐND 
xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã do nghỉ 
hưu và miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND xã do chuyển công tác và bầu 
chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

1.1.2. Các Ban của HĐND xã
Cũng tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXI đã bầu 02 Ban HĐND xã gồm:
3.1. Ban kinh tế - xã hội của HĐND xã có 05 thành viên, gồm 01 trưởng 

ban, 01 phó trưởng ban và 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.
3.2. Ban pháp chế HĐND xã có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban, 01 phó 

ban và 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.
So với đầu nhiệm kỳ, các Ban HĐND xã không có sự thay đổi về nhân sự. 
1.1.3. Cơ cấu đại biểu HĐND xã.
Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 là 27 đại biểu. Về cơ cấu đại biểu 

HĐND xã, đại biểu tái cử là 18 đại biểu = 66,7%, đại biểu là nữ có 01/27 đại biểu 
= 3,7% (giảm 02 đại biểu so với nhiệm kỳ 2011-2016). Đại biểu dưới 35 tuổi có 
01/27 đại biểu = 3,7%. Đại biểu có độ tuổi từ 35- 50 có 10/27 đại biểu = 37%. Đại 
biểu từ 50 đến 60 tuổi là 15/27 đại biểu = 55,6%. Đại biểu trên 60 tuổi có 01/27 đại 
biểu = 3,7%. Đại biểu là đảng viên có 26/27 = 96,3%. Đại biểu là người ngoài 
đảng có 01/27 = 3,7%. Đại biểu có trình độ trung cấp lý luận trở lên có 15/27 = 
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55,6%. Đại biểu có trình độ chuyên môn đại học có 14/27 = 51,9% (Tăng 9 đại 
biểu so với  nhiệm kỳ 2011-2016), dưới đại học 13 đại biểu = 40,1%.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ các đại biểu HĐND xã đã được cấp trên tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng về những kỹ năng và phương pháp công tác của đại biểu HĐND. 
Trong nhiệm kỳ, các đại biểu được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới 
nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND xã.

1.2. Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, 
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND cấp xã

1.2.1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND xã
Kỳ họp là hoạt động chính, quan trọng trong hoạt động của HĐND xã. 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã tổ chức 12 kỳ họp (Trong đó có 10 kỳ họp 
thường lệ, 01 kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ). Các vấn đề quan 
trọng của địa phương về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính 
quyền đều được HĐND xã xem xét quyết định tại kỳ họp, đảm bảo đáp ứng với 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn 
của địa phương và những vấn đề quan trọng, an sinh xã hội cần tháo gỡ kịp thời.

Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình kỳ họp thường xuyên được đổi 
mới, ngày càng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, chất lượng, hiệu quả. Luôn có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các 
ban, ngành liên quan trong chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, tiếp xúc cử tri, 
khảo sát, thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết, nội dung thảo luận và 
chất vấn tại kỳ họp.

Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, chủ tọa điều hành 
kỳ họp đảm bảo dân chủ, khoa học, linh hoạt theo hướng giảm thời gian trình bày 
các báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn làm rõ những vấn 
đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu 
HĐND xã trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tỷ 
lệ đại biểu tham dự kỳ họp cao, tỷ lệ đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại các 
buổi sinh hoạt tổ và tại kỳ họp ngày càng tăng lên.

Công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được thực hiện 
rộng rãi trên Đài  truyền thanh xã. Các kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên Đài  
truyền thanh xã để cử tri và nhân dân theo dõi. Công tác chuẩn bị tài liệu, báo cáo, 
tờ trình... được gửi đến đại biểu kịp thời theo quy định, tạo điều kiện cho đại biểu 
nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết.

Kỳ họp bất thường được tổ chức chủ yếu để xem xét, quyết định những vấn 
đề cấp thiết về công tác nhân sự, thời gian chuẩn bị ngắn gọn hơn kỳ họp thường 
lệ, song vẫn bảo đảm chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

1.2.2. Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương
Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương thông qua việc ban 

hành các nghị quyết của HĐND xã.
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Từ tháng 7/2016 đến tháng 2/2021, HĐND xã đã ban hành 46 nghị quyết 

(Trong đó có 16 nghị quyết về nhân sự, 30 nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội).
Công tác ban hành nghị quyết của HĐND xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 

đúng quy trình, đúng thẩm quyền, kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của 
địa phương. Các nghị quyết kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong mọi lĩnh vực của 
đời sống. Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND xã đảm bảo phát huy dân 
chủ, trí tuệ của HĐND xã. Căn cứ nghị quyết, UBND xã và các ban, ngành, đoàn 
thể cụ thể hóa bằng các quyết định, đề án, kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả 
nghị quyết của HĐND xã.

Một trong những yếu tố tác động đến việc thực hiện chức năng quyết định 
của HĐND xã là việc thẩm tra của các Ban HĐND xã. Thực hiện phân công của 
Thường trực HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các Ban HĐND xã đã tổ chức thẩm 
tra 125 lượt tờ trình, đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết và các vấn đề phát sinh 
giữa hai kỳ họp. Các Ban HĐND xã đã chủ động phối hợp với UBND xã, các ban, 
ngành, đoàn thể ngay từ đầu trong quá trình chuẩn bị sâu, kỹ các nội dung trình tại 
kỳ họp. Tất cả các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đều được thông qua cuộc 
họp thành viên UBND xã, có sự tham dự của các Ban HĐND xã, giúp các Ban 
HĐND xã có điều kiện nghiên cứu sâu, kỹ, kịp thời nắm bắt chủ trương lãnh đạo 
của Đảng ủy, phục vụ công tác thẩm tra đạt chất lượng, thiết thực. Các Ban HĐND 
xã đã chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thẩm tra nhằm đảm 
bảo thời gian, tiến độ tổ chức kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã đổi 
mới theo hướng ngắn gọn, chú trọng những nội dung sát với thực tế của địa 
phương, góp phần nâng cao chất lượng nghị quyết kỳ họp, đảm bảo phù hợp với 
quy định pháp luật và có tính khả thi cao.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã thường xuyên 
quan tâm giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Các nghị quyết của 
HĐND xã là cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương. 

1.2.3. Thực hiện chức năng giám sát của TTHĐND, các Ban của HĐND 
và đại biểu HĐND xã

* Giám sát tại kỳ họp.
Tại kỳ họp, HĐND xã thực hiện chức năng giám sát chủ yếu thông qua xem 

xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn. Các báo cáo được giám sát tại kỳ họp 
là báo cáo của Thường trực HĐND xã, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND 
xã, các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, các báo cáo của UBND xã. Đại 
biểu có ý kiến đối với các báo cáo chủ yếu tại phiên họp thảo luận tổ, thảo luận tại 
kỳ họp. Các báo cáo được gửi đầy đủ đến đại biểu HĐND xã để xem xét, giám sát 
hoạt động theo quy định.

* Về hoạt động chất vấn.
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Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND xã được chuẩn bị 

chu đáo. Trước kỳ họp, sau khi tiếp nhận được các phiếu chất vấn của Đại biểu 
HĐND xã và tổng hợp những vấn đề kiến nghị qua các Tổ đại biểu HĐND xã tiếp 
xúc cử tri phản ánh, Thường trực HĐND xã đã mời đại biểu HĐND xã và các ban, 
ngành có liên quan để phân công chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại các kỳ họp HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã có 45 lượt đại biểu nêu 
câu hỏi chất vấn với những nội dung chủ yếu tập trung vào những vấn đề bức xúc, 
kiến nghị, được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận quan tâm. Thông qua các phiên 
chất vấn tại kỳ họp, các cơ quan chức năng đã trả lời, làm rõ nội dung, trách 
nhiệm, thẩm quyền, thời gian và hướng giải quyết những vấn đề mà cử tri và nhân 
dân quan tâm.

Mỗi kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, thực hiện 
chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Hoạt động chất vấn diễn ra với không khí 
sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và dân chủ. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng 
trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, gợi mở để đại biểu chất vấn và đại biểu 
trả lời tập trung vào đúng nội dung vấn đề, những nội dung nào chưa trả lời ngay 
thì tiếp thu, sau đó trả lời bằng văn bản. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn 
được cử tri, nhân dân quan tâm, theo dõi, đồng tình đánh giá cao.

* Giám sát giữa hai kỳ họp.
Giữa hai kỳ họp hằng năm, Thường trực và các Ban HĐND xã đã tổ chức 12 

cuộc giám sát chuyên đề. Căn cứ nghị quyết chương trình giám sát, Thường trực và 
các Ban HĐND xã xây dựng kế hoạch giám sát theo từng tháng, quý. Trong nhiệm 
kỳ, nghị quyết chương trình giám sát của HĐND xã được thực hiện nghiêm túc, 
đầy đủ. Đối với các cuộc giám sát chuyên đề, Thường trực và các Ban HĐND xã 
xây dựng đề cương báo cáo chi tiết kèm theo kế hoạch giám sát, gửi đến các cơ 
quan, đơn vị được giám sát trong thời gian hợp lý để chuẩn bị báo cáo. Công tác tổ 
chức các cuộc giám sát chuyên đề được chuẩn bị chu đáo. Các chuyên đề giám sát 
được lựa chọn thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, 
những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận và cử tri quan tâm, công tác quản lý 
nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc. Nhìn chung 
chuyên đề giám sát được lựa chọn sát tình hình thực tế, góp phần khắc phục những 
khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương, được cử tri, nhân dân đồng tình ghi nhận.

* Về công tác lấy phiếu tín nhiệm.
Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội về 

việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND 
bầu hoặc phê chuẩn, HĐND xã đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 
tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, có 08/27 đại biểu 
được lấy phiếu tín nhiệm, có 8/8 đại biểu đạt số phiếu tín nhiệm cao từ 63% trở lên.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo 
các nguyên tắc theo quy định của Nghị quyết số 85/2014/QH13. Công khai, công 
bằng, dân chủ, khách quan, bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện 
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nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy 
phiếu tín nhiệm. Các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước 
nhân dân, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, nắm bắt, tìm hiểu thông tin 
liên quan, thận trọng, khách quan, công tâm khi đánh giá mức độ tín nhiệm đối với 
những người được lấy phiếu. Công tác điều hành chặt chẽ, khoa học, bảo đảm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò của đại biểu. Công tác thông tin được 
quan tâm chỉ đạo sát sao giúp đại biểu tiếp cận được nhiều thông tin thiết thực, tin 
cậy làm cơ sở đánh giá chính xác mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy 
phiếu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh đúng thực trạng kinh tế - xã hội và 
công tác quản lý điều hành của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn xã, đã phản 
ánh được những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời 
giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình 
liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách để có phương hướng khắc phục những hạn 
chế, khuyết điểm, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt được công khai, rộng rãi 
trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết.

1.2.4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của công dân.

Thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ xã, thường 
trực HĐND xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ huyện và UBND, 
UBMTTQ xã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu 
HĐND huyện với cử tri địa phương. Trước và sau kỳ họp HĐND xã, chỉ đạo các 
Tổ đại biểu HĐND xã phối hợp với ban công tác mặt trận thôn, trưởng thôn tổ 
chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã với cử tri khu vực theo 
luật định. Kết quả trong nhiệm kỳ các tổ đại biểu HĐND xã đã tổ chức 68 hội nghị 
cuộc tiếp xúc cử tri tại các thôn, đã tiếp nhận 215 ý kiến kiến nghị của cử tri. Các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND xã tiếp 
thu, kịp thời phản ảnh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo 
thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định tình hình ở địa phương. 

Thực hiện luật tiếp công dân và quy chế tiếp công dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ 
HĐND xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch tiếp công dân, hằng năm xây dựng kế 
hoạch phân công lịch trực tiếp công dân tại trụ sở cho lãnh đạo HĐND, các ban 
của HĐND xã. Phối hợp với UBND xã bố trí, địa điểm, trang bị cơ sở vật chất, tài 
liệu, sổ sách phục vụ công tác tiếp công dân. Duy trì lịch tiếp công dân tại trụ sở 
theo quy định. Trong nhiệm kỳ thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã đã tiếp 
17 lượt người, 19 ý kiến, kiến nghị của công dân, nội dung ý kiến kiến, nghị của 
công dân chủ yếu là về lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường, giải quyết thủ tục 
hành chính, an ninh trật tự nông thôn. Các ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của công 
dân đã được thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã tiếp thu, phân loại chuyển 
đến các cơ quan cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp 
luật, không còn ý kiến, kiến nghị của công dân chưa được xem xét, giải quyết.

1.3. Về mối quan hệ giữa HĐND cấp xã với cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc; 
các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị
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Trong quá trình hoạt động HĐND xã luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ của 

HĐND với Đảng ủy - UBND - MTTQ và các tổ chức ban, ngành đoàn thể của xã,  
chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo 
với Đảng uỷ và cấp trên. Đồng thời duy trì tốt mối quan hệ mật thiết với UBND, 
Thường trực UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên của MTTQ xã theo quy chế 
hoạt động, quy chế phối hợp, đảm bảo đúng luật định. Mối quan hệ được thể hiện 
thông qua các kỳ họp, hội nghị giao ban Tổ trưởng HĐND xã, thường trực HĐND 
xã đều mời Thường trực UBND xã, đại diện thường trực UBMTTQ xã cùng dự  để 
nắm bắt những tâm tư, ý kiến nguyện vọng của nhân dân, những vướng mắc ở cơ 
sở để cùng bàn bạc tập trung giải quyết. Mối quan hệ đó còn thể hiện qua các kỳ 
họp HĐND và trong quá trình hoạt động của HĐND xã trong cả nhiệm kỳ vừa qua. 
Thường trực HĐND xã tham dự đầy đủ các cuộc họp, các hội nghị UBND xã và 
các ban, ngành đoàn thể tổ chức. Thông qua đó để nắm bắt được tiến độ cũng như 
kết quả việc triển khai nghị quyết của HĐND xã, cùng tập trung giải quyết những 
khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

2. Về tổ chức và hoạt động của UBND xã
2.1. Về tổ chức, bộ máy của UBND  xã

Về số lượng, chất lượng, cơ cấu thành viên UBND xã thực hiện theo Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Hồng 
Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 họp ngày 04 tháng 7 năm 2016  đã bầu ra 3 
thành viên UBND, với cơ cấu như sau: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 ủy viên 
UBND. Trong quá trình hoạt động có những biến động và sự thay đổi như sau: Tại 
kỳ họp thứ 8 (họp ngày 08/01/2020) HĐND xã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ 
sung 01 ủy viên UBND do có sự điều động, luân chuyển vị trí công tác. Ngày 
20/5/2020 tại kỳ họp thứ 9 HĐND xã đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch 
UBND xã do luân chuyển vị trí công tác và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó 
chủ tịch UBND xã.

- UBND xã hiện có 4 thành viên, về trình độ chuyên môn: Đại học: 4/4 đồng 
chí, đạt 100%, trình độ lý luận chính trị: trung cấp: 4/4 chiếm đạt 100%.

2.2. Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã theo các lĩnh 
vực quản lý Nhà nước ở địa phương

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND xã đã xây dựng Quy chế làm việc, phân công 
trách nhiệm cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND và chức 
năng nhiệm vụ của công chức chuyên môn thuộc UBND xã.

Việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc được UBND thực hiện nghiêm 
túc, đã quán triệt và triển khai thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Chính 
phủ. Đồng thời nghiên cứu cụ thể hoá tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nguyên 
tắc trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã. 

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND xã thường xuyên rà soát để có sự 
phân công, phân nhiệm và nâng cao trách nhiệm của các thành viên UBND xã, các 
công chức, chuyên môn giúp việc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được 
giao. Hình thành cơ chế điều hành, phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, các tổ 



7
chức, các đơn vị, củng cố hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý 
nhà nước, khắc phục sự chồng chéo. Thực hiện đúng quy chế làm việc, tập trung 
giải quyết có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 
phòng của xã gắn với việc củng cố và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, coi 
trọng công tác vận động quần chúng. 

2.3. Về hoạt động điều hành của tập thể UBND xã và Chủ tịch UBND xã
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, UBND xã đã chủ động xây dựng quy chế 

làm việc theo hướng dẫn quy chế mẫu của cấp trên, phân công chức năng, nhiệm 
vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND. Công tác chỉ đạo, điều 
hành của UBND xã có nhiều đổi mới, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tac 
quản lý nhà nước ở địa phương, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 
theo nghị quyết đã đề ra.

UBND xã đã quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của 
Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và UBND các cấp để cụ thể hoá tổ chức triển 
khai thực hiện đảm bảo phù hợp với nguyên tắc hoạt động của cơ quan và tình hình 
thực tế ở địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND xã đã ban hành trên 1.500 văn bản. Các 
văn bản ban hành phù hợp với pháp luật và tình hình thực tiễn ở địa phương, đảm 
bảo tính kịp thời và khả thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
trên các lĩnh vực.

2.4. Về mối quan hệ giữa UBND cấp xã với cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc; 
các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở xã và các thôn

Duy trì mối quan hệ với  Đảng uỷ - HĐND - UBMTTQ và các tổ chức chính 
trị - xã hội, phối hợp với thường trực HĐND tổ chức tốt các kỳ họp HĐND xã theo 
luật định. Kịp thời quán triệt, triển khai đến các thôn tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các 
nhiệm vụ của địa phương.

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

Thực hiện theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 
số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về giao số 
lượng, bố trí cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3.1. Các chức danh chuyên môn của UBND xã
Thực hiện theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 

số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về giao số 
lượng, bố trí cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiện nay UBND xã Hồng Quang có 06 chức danh công chức cụ thể như sau:
- Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người
- Văn phòng - Thống kê: 02 người. Trong đó 01 người làm công tác Văn 

phòng HĐND và UBND - thống kê và và 01 người làm công tác Văn phòng Đảng 
ủy - nội vụ- thủ quỹ.
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- Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 02 người, trong đó hợp 

đồng 01 người làm công tác Địa chính - xây dựng và môi trường; 01 người làm 
công tác Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới - giao thông, thủy lợi.

- Tài chính - kế toán: 01 người.
- Tư pháp - hộ tịch: 01 người.
- Văn hoá - xã hội: 02 người. Trong đó 01 người làm công tác Văn hóa, 

thông tin - TDTT; 01 người làm công tác Lao động - thương binh và xã hội.
Tổng số cán bộ, công chức xã hiện nay là: 09 người. Về trình độ chuyên 

môn: Đại học 08 người, chiếm 88,9 %; trung cấp 01 người, chiếm 11,1%. 
Hầu hết đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy 

định của Chính phủ, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng 
tạo đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. 

3.2. Cán bộ không chuyên trách
UBND xã bố trí sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn theo 

Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghi quyết 05 ngày 25/7/2020 
của HĐND tỉnh Hải Dương. Đến nay đã có 5/5 thôn thực hiện bí thư chi bộ kiêm 
trưởng thôn; đối với chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp 
xã bố trí 10 người đảm nhiệm 19 chức danh; đối với chức danh, số lượng người 
hoạt động không chuyên trách ở thôn bố trí 02 người đảm nhiệm 03 chức danh. 

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

UBND xã đã thực hiện theo đúng các quy định của UBND huyện về phân 
cấp trên các lĩnh vực như: Về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức; ngân sách, tài 
sản nhà nước; đất đai, tài nguyên; quản lý hộ tịch, hộ khẩu, hành chính tư pháp; 
giải phóng mặt bằng; nông, lâm nghiệp, thanh tra, kiểm tra,... Nhờ thực hiện phân 
cấp hợp lý mà công việc giải quyết nhanh hơn, sát thực hơn; nhiều nguồn lực được 
huy động, sử dụng hiệu quả hơn, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh thực 
hiện CCHC trên địa bàn xã.

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Đối với hoạt động của HĐND xã
1.1. Hạn chế, tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016 -

2021 còn có những mặt hạn chế cần khắc phục đó là: 
Các Ban HĐND xã hoạt động kiêm nhiệm, do vậy kết quả hoạt động giám 

sát ở một số lĩnh vực, một số cuộc giám sát hiệu quả chưa cao.
 Một số Tổ đại biểu HĐND xã chưa duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định 

kỳ theo quy định.
Chưa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tỷ lệ cử tri tham gia 

các hội nghị tiếp xúc cử tri đạt thấp, chủ yếu là cán bộ quân dân chính thôn và một 
số đoàn viên, hội viên tích cực.
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Một số đại biểu HĐND chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chức năng 

nhiệm vụ của người đại biểu HĐND được cử tri bầu ra, ít tham gia đóng góp ý 
kiến xây dựng nghị quyết của kỳ họp.

 Công tác tiếp công dân, đôn đốc xử lý ý kiến, kiến nghị của công dân còn 
hạn chế, còn có nội dung chưa giải quyết dứt điểm.

Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa thường 
xuyên. Kết quả tổ chức thực hiện một số nội dung nghị quyết HĐND còn hạn chế.

1.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Chất lượng đại biểu HĐND xã tuy đã được nâng lên, song vẫn còn có đại 

biểu chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong việc 
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến 
xây dựng nghị quyết của kỳ họp, chưa làm tốt chức năng tuyên truyền, giám sát 
việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND xã.

Trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động của một số đại biểu còn hạn chế, chưa 
thực sự gương mẫu, chưa sâu sát với cử tri và nhân dân nơi cư trú.

2. Đối với hoạt động của UBND xã
2.1. Hạn chế tồn tại
- Công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi còn chậm, sản xuất 

nông nghiệp còn nhỏ lẻ manh mún, chưa xây dựng được mô hình sản xuất tập 
trung theo hướng sản xuất hàng hoá, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây rau 
màu, cây vụ đông không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Thu hút nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chưa có kế hoạch hỗ trợ phát triển 
ngành tiểu thủ công nghiệp và ngành dịch vụ thương mại, chưa có nhiều doanh 
nghiệp đầu tư vào địa bàn. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội chưa đ
áp ứng được yêu cầu.

- Công tác quản lý xã hội có mặt còn hạn chế. Một số hộ gia đình tự ý lấn, 
chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm lòng, lề đường, tập kết vật 
liệu, để hàng hóa, họp chợ gây cản trở giao thông, vi phạm hành lang giao thông, 
công trình thuỷ lợi chưa được xử lý triệt để.

- Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường chưa đư
ợc tăng cường và quan tâm đúng mức. Chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị khám chữa bệnh tại trạm y tế còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu 
cầu.

- Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, các cấp, các ngành có 
tư tưởng bằng lòng với kết quả đạt được, phong trào trùng xuống, đặc biệt ở một số 
thôn không thường xuyên tuyên truyền, tích cực vận động quần chúng nhân dân 
tiếp tục đóng góp công sức, hiến công, hiến của nâng cao chất lượng các tiêu chí 
nông thôn mới, nhất là các tiêu chí khi về đích còn đạt tỷ lệ thấp như tiêu chí về 
giao thông, thủy lợi; Quy hoạch sản xuất; Y tế, môi trường....  
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- Bộ máy cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp xã hoạt động có lúc, có 

việc chưa đồng bộ, sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm giữa các ban, ngành đoàn 
thể với UBND xã chưa thường xuyên. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có 
việc chưa thực hiện nghiêm túc. Trình độ, năng lực điều hành, quản lý giải quyết 
công việc của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa chủ động nhiệt tình 
trách nhiệm với công việc được giao.

- Trật tự an toàn xã hội vẫn còn một số vụ việc xảy ra như trộm cắp, cờ bạc, 
số đề, gây rối mất trật tự công cộng, tai, tệ nạn xã hội mới phát sinh ở một số nơi, 
tội phạm trong đối tượng thanh thiếu niên có xu hướng gia tăng. 

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.
Công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của một số ban ngành, cán 

bộ, công chức chưa thực sự chủ động, đề cao trách nhiệm, còn thụ động trong công 
việc, trông chờ lãnh đạo chỉ đạo.

Vai trò tham mưu của một số ban ngành, cán bộ, công chức chưa tích cực, 
công tác phối hợp giữa các ngành, cán bộ, công chức chưa chủ động thực hiện 
nhiệm vụ được giao làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng giải quyết công 
việc.

Ý thức chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, các quy định của địa phương của một bộ phận cán bộ, Đảng viên và 
nhân dân còn hạn chế.

III. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
1. Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
Hiện nay xã Hồng Quang có 5 đơn vị hành chính, gồn 5 thôn: Thôn Liên Đông, 

thôn Bích Thủy, thôn Hữu Chung, Thôn An Lâu, thôn An Sơn. Định hướng đến năm 
2030 xã xác định và đề nghị cấp trên giữ nguyên 5 đơn vị hành chính nói trên.

2. Về mô hình chính quyền cấp xã
Đối với xã Hồng Quang, đề nghị cấp trên vẫn giữ nguyên mô hình chính 

quyền cấp xã như hiện nay.
3. Về tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND cấp xã
3.1. Về tổ chức hoạt động của HĐND xã

Để khắc phục những bất cập trong quá trình hoạt động của HĐND xã trong 
thời gian qua và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2021-
2026 và định hướng đến năm 2030, HĐND xã tiếp tục đổi mới về phương thức, 
cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã trên cơ 
sở cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết 
Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ huyện và pháp luật của nhà nước, HĐND 
xã triển khai có hiệu quả việc “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026, định hướng đến năm 2030” để HĐND thực sự là 
cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và 
quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ 
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quan nhà nước cấp trên. Quan tâm chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ, nhất là các chức danh lãnh đạo, trưởng phó các Ban 
HĐND xã đảm bảo tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng. Làm tốt công tác phối hợp với 
các cơ quan cấp trên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 
trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ và đại biểu HĐND xã. 
Tổ chức thực hiện tốt cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, HĐND xã cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm, 
hằng năm, nhất là định hướng chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND trong 
nhiệm kỳ, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết 
và giám sát hằng năm; đề xuất với cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quyết 
định vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh trong nhiệm 
kỳ và định hướng đến năm 2030, khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò của HĐND 
xã trong thực tiễn. Trên cơ sở hai mục tiêu tổng quát, ba phương hướng đổi mới, 
nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã được xác định, bao gồm: Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần hoàn thiện thể chế cho sự phát triển của địa 
phương; Đổi mới về chương trình xây dựng Nghị quyết; Đổi mới nâng cao chất 
lượng hoạt động.

3.2. Về tổ chức hoạt động của UBND xã
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật tổ chức chính quyền địa 

phương, Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả điều hành của UBND.

- Tổ chức thực hiện tốt cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- Nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán 
bộ, công chức; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, minh bạch, vì lợi ích 
của người dân. Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. Không có cán bộ, công chức vi phạm phải xử lý kỷ luật. 

Tăng cường  công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương hành chính, các 
biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có 
hiệu quả các chỉ tiêu về chính quyền điện tử và cải cách hành chính.

4. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã

Triển khai thực hiện tốt nội dung quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời thường xuyên bổ sung quy hoạch, kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng hàng năm để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, công 
chức, của thị trấn, từng bước giải quyết số công chức chưa đạt chuẩn trình độ 
chuyên môn và có trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm. Phấn 
đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có cán bộ, 
công chức vi phạm phải xử lý kỷ luật. 
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5. Về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; 

động viên, khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong 
thực hiện nhiệm vụ; đồng thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm 
pháp luật.

IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của 

HĐND, UBND thị trấn. Chủ động tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng 
ủy về nội dung kỳ họp HĐND, những vấn đề quan trọng, nhạy cảm phát sinh trên 
địa bàn.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND 
thị trấn. Tăng cường đi thực tế tại cơ sở, theo dõi giám sát các cơ quan chức năng 
trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND,... 

- Thực hiện tốt sự phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn 
trong hoạt động tiếp xúc cử tri; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, 
trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong việc giám sát các hoạt động quản lý hành 
chính nhà nước, mở rộng quyền dân chủ để nhân dân được tham gia nhiều hơn vào 
hoạt động của chính quyền. Đổi mới cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu 
tư, thu hút đầu tư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; thắt chặt kỷ cương, trật 
tự trong quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đẩy 
mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh. Thực hiện tốt các chính 
sách an sinh xã hội.

- Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm 
của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, giám sát và 
phản biện xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh 
vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, gắn với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và 
khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra, giám sát. Xử lý nghiêm, kịp thời 
cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền 
cấp xã giai đoạn 2016-2021 của UBND xã Hồng Quang./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;  
- TT HĐND, lãnh đạo UBND TT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thái 
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