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THÔNG BÁO 

Kết quả Giám sát qua báo cáo việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện một 

số nội dung về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cải cách hành 

chính, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo  

của công dân tại UBND xã Phú Mỹ và xã Vân Mộng 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-HĐND ngày 02/10/2019 về giám sát việc chấp 

hành pháp luật trong việc thực hiện một số nội dung về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ 

chức bộ máy; công tác cải cách hành chính, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban Pháp chế HĐND huyện thông báo kết 

quả giám sát qua báo cáo đối với UBND xã Phú Mỹ và xã Vân Mộng như sau:  

I. KẾT QUẢ QUA GIÁM SÁT 

1. Những mặt đạt được 

1.1. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy 

- Giai đoạn 2018 - 2020, xã Vân Mộng có 02 thôn (Khòn Duông, Phiêng Phúc) 

sáp nhập thành 01 thôn (Khòn duông – Phiêng Phúc). Sau khi sáp nhập Đảng ủy, 

UBND xã đã chỉ đạo kiện toàn các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Công 

an viên, Thôn đội trưởng… còn lại các chức danh không chuyên trách ở thôn 

của 02 xã chưa kiện toàn kiêm nhiệm. 

- Đối với việc kiêm nhiệm cấp xã hiện tại riêng xã Vân Mộng thực hiện: Nông 

lâm kiêm Phó chủ tịch Nông dân, Văn hóa – Xã hội kiêm Phó chủ tịch Phụ nữ, Văn 

phòng – Thống kê kiêm văn phòng Đảng ủy. Xã Phú Mỹ chưa thực hiện kiêm nhiệm. 

- Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của 

Chính Phủ được 02 xã quan tâm thực hiện tốt cụ thể xã Vân Mộng năm 2017 có 02 

trường hợp (Chủ tịch hội CCB, Chủ tịch Hội Nông dân), xã Phú Mỹ năm 2018 có 01 

trường hợp (Phó bí thư Đảng ủy), còn 02 trường hợp thực hiện trong năm 2020 (Chủ 

tịch UBND xã, Phó chủ tịch HĐND xã). 

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã 

- UBND  02 xã đã duy trì và nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban định kỳ 

(thành phần mở rộng) theo Quy chế làm việc của UBND xã nhằm đánh giá kết quả 

thực hiện và thống nhất nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong tháng tới…  

- Trong công tác chỉ đạo điều hành UBND 02 xã đã ban hành một số văn bản để 

cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên như kế hoạch ra quan đầu 

xuân, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính... thường 

xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ, công chức xã và các thôn trong 

triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên.  
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1.3. Công tác cải cách hành chính 

- UBND 02 xã đã ban hành các quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của 

bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính, Ban hành 

nội quy làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ban hành quyết định kiện toàn bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả do thay đổi nhân sự; thông báo và phân công cán bộ, 

công chức thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần theo quyết định của 

UBND tỉnh giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Chứng thực - Hộ tịch. 

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính được UBND 02 xã thực hiện nghiêm 

túc đúng quy định, kết quả đã giải quyết đạt trên 90% không có hồ sơ quá hạn. Trong 

thời gian qua UBND 02 xã không nhận được ý kiến nào của người dân phản ánh về các 

quy định hành chính. 

- Việc quản lý, ghi chép sổ theo dõi thực hiện các TTHC được thực hiện theo 

từng năm hồ sơ được lưu giữ theo quy định. Công tác quản lý phí và lệ phí thực hiện 

đúng quy định.  

- UBND xã đã quan tâm công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ 

và lý luận chính trị cụ thể cử 04 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng chuyên viên, tham gia 

các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại huyện có trên 30 lượt tham dự; hiện tại đang đi học đại 

học tại chức có 15 đồng chí (xã Vân Mộng 08 đồng chí, xã Phú Mỹ 07 đồng chí). Tỷ lệ 

cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính và thư điện tử trong công việc đạt 100%. Kết 

quả phân loại cuối năm 2018 có 36/41 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05 đồng chí hoàn 

thành nhiệm vụ cụ thể xã Vân Mộng 21/21 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, xã Phú 

Mỹ 15/20 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05/20 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. 

- UBND xã đã xây dựng được Quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện tốt các chế độ 

chính sách đối với cán bộ, công chức.  

1.4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

 UBND xã đã ban hành quy chế, lịch tiếp công dân, thực hiện cơ chế một cửa 

trong quy trình giải quyết đơn thư của công dân cụ thể UBND 02 xã đã tiếp nhận đơn 

thư có 28 đơn (xã Vân Mộng 03 đơn, xã Phú Mỹ 25 đơn), đã giải quyết 25 đơn, còn 03 

đơn đang giải quyết (xã Vân Mộng 01 đơn, xã Phú Mỹ 02 đơn). Các tổ hòa giải thôn 

được kiện toàn và hoạt động đạt kết quả cụ thể tiếp nhận 25 vụ, hòa giải thành 22 vụ, 

không thành 03 vụ (xã Vân Mộng 01 vụ, xã Phú Mỹ 02 vụ), việc chi trả chế độ cho tổ 

hòa giải thực hiện đúng theo quy định. 

1.5. Công tác giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri 

Từ năm 2018 đến nay qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND cua 02 

xã có 55 ý kiến của cử tri trên tất cả các lĩnh vực cơ bản các ý kiến đã được xem xét 

giải quyết (xã Vân Mộng 25 ý kiến, xã Phú Mỹ 30 ý kiến). 

2. Một số hạn chế 

- Công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản của cấp trên đôi khi chưa kịp thời, 

công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chưa được thường xuyên. 
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- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đôi khi thực hiện chưa nghiêm túc, tinh thần, 

trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa được phát huy. 

- Công tác sắp xếp tổ chức tinh gọn và hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện 

kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở xã và thôn hiệu quả chưa cao. 

- Năng lực của một số hòa giải viên còn hạn chế. 

II. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND xã Phú Mỹ và Vân Mộng 

- Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức về việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh 

đối với những cán bộ, công chức có biểu hiện vi phạm. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của thành viên UBND trong 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của UBND xã.  

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức của xã. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức cuối năm đảm bảo 

chất lượng đúng theo quy định hiện hành. 

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy đối với đội ngũ cán bộ 

không chuyên trách ở xã, thôn, nhất là chuẩn bị cho công tác sáp nhập 02 xã.  

- Quan tâm công tác kiện toàn, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng của các Tổ 

hòa giải ở thôn bản sau khi sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn. 

2. Đối với UBND huyện 

- Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đối với UBND xã 

để khắc phục những hạn chế thiếu sót nêu trên. 

                           TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG BAN 
- TT. HU, TT HĐND, UBND huyện;                                                
- TT. UBMTTQ huyện; 

- Các TV BPC HĐND huyện (theo dõi); 
        - TT.Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phú Mỹ, Vân Mộng,   

- Lưu: VT. 

 

                                                                                             Đỗ Thị Cúc 


