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UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:        /BC-UBND

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

 Văn Đức, ngày 24 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện công tác Dân vận Chính quyền năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 09/9/2021 về kiểm tra, đánh giá 
công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên 
địa bàn thành phố Chí Linh năm 2021; Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận 
của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 
tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, 

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức báo cáo kết quả triển khai thực hiện 
công tác Dân vận Chính quyền năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Năm 2021, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các ban, 

ngành, công chức, người lao động, các KDC trên địa bàn phường nghiêm túc 
triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện 
Nghị Quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng 
cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình 
mới; Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp 
trong tình hình mới; Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); 
Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội và Quyết định số 218-
QĐ/TW về Quy định về việc Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội 
và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ 
Chính trị. Các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW của Ban bí thư trung ương về 
“Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” nhằm tăng 
cường hiệu quả công tác dân vận chính quyền tới toàn thể cán bộ, công chức, 
người lao động của cơ quan và quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, UBND phường lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện công tác dân vận của chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. Phối hợp với 
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt các 
phong trào thi đua yêu nước.
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II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Việc phổ biến, triển khai các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền
UBND phường thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận các văn bản chỉ đạo 
của Trung ương cũng như của tỉnh, của Thành phố như:

+ Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác dân vận trong tình hình mới. 

+ Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) 
gắn với Quyết định số 1363-QĐ/TU, ngày 15/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

+ Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương
+ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính 
nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh”. 

+ Quyết định số 1533/QĐ-UBND, ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về ban 
hành Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; 

+ Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về tăng 
cường công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

+ Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/3/2021của Tỉnh uỷ về tiếp xúc, đối 
thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân 
dân trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương.

+ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, 
chính quyền các cấp trong tình hình mới.

+ Kế hoạch số 54-KH/BDVTU-BCSDUBND ngày 02/4/2019 của ban dân 
vận tỉnh ủy và Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp thực hiện 
“Năm dân vận chính quyền”.

Triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng “Dân vận” của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Bằng nhiều hình thức như thông qua hệ thống truyền thanh, 
qua các cuộc họp, giao ban định kỳ, sinh hoạt tập thể. Tổ chức cho cán bộ, đảng 
viên, công chức tham gia góp ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của 
Nhà nước, các Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.... nhằm nâng cao nhận thức của 
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đội ngũ cán bộ, công chức của UBND phường và nhân dân về vai trò, vị trí của 
công tác dân vận trong tình hình mới. 

2. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Các nội dung cụ thể về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường theo 

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH được chú trọng chỉ đạo thực hiện, các chủ 
trương, chính sách của đảng, chính quyền có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, 
quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, những vấn đề nhân dân quan tâm được 
phổ biến rộng rãi thông qua các cuộc họp KDC, các chi hội đoàn thể hoặc các 
cuộc tiếp xúc cử tri và qua hệ thống truyền thanh của phường, khu dân cư... Nhiều 
nội dung được đưa ra dân bàn bạc, thảo luận, bày tỏ ý kiến, phát huy được động 
lực của người dân như việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương 
án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bồi thường giải phóng 
mặt bằng, các công trình phúc lợi xã hội. 

UBND phường đã quan tâm chỉ đạo Các KDC bổ sung, sửa đổi hương 
ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế, hình thành tập quán, nếp sống mới 
tiến bộ, lành mạnh và văn minh hơn, đồng thời phát huy tác dụng trong hoạt 
động tự quản của cộng đồng dân cư.

Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông các tuyến giao thông 
như, tuyến đường đi KCN Cộng Hòa, tuyến đường KDC Bích Thủy, các tuyến 
đường Giao thông nông thôn  tại các KDC rộng 5,5m; Đến nay các công trình đã 
được đưa vào sử dụng nhân dân rất phấn khởi. Vận động nhân dân chung tay 
phòng chống dịch Covid – 19. Tổ chức thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

3. Gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính
3.1. Về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” 

tại UBND phường.
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. UBND phường căn cứ những văn bản pháp luật hiện hành, tiến hành rà 
soát, bổ sung, điều chỉnh quy định trình tự giải quyết các thủ tục hành chính tại 
Bộ phận “Một cửa”, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, phức tạp và 
những giấy tờ không cần thiết; công khai minh bạch toàn bộ quy trình, thủ tục, 
thời gian giải quyết công việc và các khoản thu phí, lệ phí để công dân đến liên 
hệ công tác được biết biết và thực hiện.

Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa 
của UBND phường được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thuận lợi, bố trí 
Công chức chuyên môn trực thường xuyên, mở đầy đủ sổ sách theo dõi việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính; công khai đầy đủ 
các thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành 
chính theo đúng quy định.
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Công tác về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 
“một cửa” đã có những chuyển biến tích cực. Việc giải quyết các thủ tục hành 
chính theo cơ chế “Một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 
phường được các tổ chức, công dân đồng tình ủng hộ. 100% thủ tục hành chính 
của công dân đều được trả trước và đúng hạn.

Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về cải cách hành 
chính; triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các kế 
hoạch cải cách hành chính của thành phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức về cải cách hành chính. Đẩy 
mạnh  và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường trên các 
lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính nhà nước; Cải cách tài chính công và thực hiện hiện đại hóa nền hành 
chính, xây dựng chính quyền điện tử đã góp phần vào thực hiện mục tiêu hiện đại 
hóa nền hành chính. Rà soát các thủ tục hành chính theo các công bố mới của 
UBND tỉnh Hải Dương cho các lĩnh vực để đưa vào hệ thống quản lý chất 
lượng, đảm bảo hệ thống bao trùm hết các thủ tục hành chính của UBND 
phường.

3.2. Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước:
Hàng năm, UBND phường  ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của UBND phường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giải quyết công việc đã góp phần vào thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền 
hành chính và đã đạt được kết quả khá tích cực.

Việc xây dựng và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quy 
trình ISO9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước và kết quả thực hiện Kế 
hoạch của tỉnh, thành phố về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO9001:2015 tại UBND phường.

3.3. Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu cơ 
quan hành chính nhà nước và kết quả thực hiện các quy định về đạo đức 
công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, 
công chức, viên chức.

Thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 24 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Ủy ban nhân dân phường rà soát, 
sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong hoạt động của 
đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở, giao tiếp văn minh, lịch sự, luôn 
biết lắng nghe, chia sẻ với đồng nghiệp và tôn trọng nhân dân. Thực hiện 
nghiêm túc Quy chế làm việc, quy chế dân chủ, nội quy cơ quan góp phần tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và 
xem đây là căn cứ quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá xếp loại 
mức độ hoàn thành của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong chỉ 
đạo, điều hành và thực hiện công tác CCHC của đơn vị.
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3.4. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.4.1. Về xây dựng tổ chức, bộ máy:
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/8/2016 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp, 

kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị 
ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 41/2020/QĐ- 
UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về giao số lượng về bố trí 
cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 
05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 về việc quy định chức danh, số lượng, mức 
bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã, ở thôn, KDC; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội 
cấp xã, ở thôn, KDC trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đảng ủy - UBND phường đã 
bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ theo đúng quy định của cấp trên cụ thể: Đồng chí 
Bí thư Đảng ủy Kiêm chủ tịch UBND phường; đồng chí Phó Bí thư kiêm chỉ tịc 
HĐND phường; 11/11 KDC trên địa bàn đã thực hiện Bí thư kiêm trưởng khu 
dân cư. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ do Phó chủ tịch hội Phụ nữ kiêm... Các chức 
danh cán bộ không chuyên trách cấp phường được tinh gọn; Cán bộ không 
chuyên trách đảm bảo mỗi KDC còn 03 người theo đúng quy định của UBND 
tỉnh.

3.4.2. Về quản lý biên chế, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 
của Trung ương và nâng cao năng lực cán bộ địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về 
tinh giản biên chế, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính 
phủ về chính sách tinh giản biên chế; Đề án số 01- ĐA/TU ngày 29/8/2016 của 
Tỉnh ủy; Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương;  Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 27/02/2017 về tinh giản biên 
chế của thành phố giai đoạn 2015-2021. UBND phường đã Chỉ đạo việc sắp xếp 
tinh gọn bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở phường, các khu dân cư. 
Kết quả đến nay, trên địa bàn phường còn 09 chức danh không chuyên trách cấp 
xã; ở KDC còn 47 người hoạt động không chuyên trách.

3.4.3. Việc sắp xếp, bố trí, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên 

môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức được UBND phường quan tâm 
Tổng số cán bộ, công chức của phường tính đến thời điểm 31/10/2021 là 22 biên 
chế, trong đó trình Thạc sĩ: 01 đồng chí, Đại học: 18 đồng chí,  01 đồng chí 
trung cấp, 01 đồng chí cao đẳng.

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của các cấp, 
năm 2021, UBND phường đã cử cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các lớp  học 
tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo sự triệu tập của 
cơ quan các cấp. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các khóa 
học, tập huấn do cấp trên triệu tập Đến nay, 87% cán bộ, chuyên môn phường có 
ngạch chuyên viên đã được tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch 
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chuyên viên. Năm 2021 cử 01 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng QLNN ngạch 
chuyên viên, 03 đồng chí dự lớp Chuyên viên chính.

4. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân

4.1. Kết quả thực hiện Luật tiếp công dân
- UBND phường chỉ đạo bộ phận một cửa thực hiện trực tất cả các buổi 

trong tuần, đồng thời thường trực tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị và đối thoại trực 
tiếp với công dân vào thứ 5 hàng tuần để giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị 
và các yêu cầu chính đáng của công dân theo luật. Năm trong năm phòng tiếp dân 
đã nhận được 26 đơn trong đó: đã giải quyết được 25 đơn, còn 01 đơn đang 
trong quá trình giải quyết.

4.2. Kết quả xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiện lịch tiếp công dân thường xuyên và định kỳ hàng tuần đúng 

theo quy định của pháp luật; luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, 
qua đó tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật kịp thời cho người dân.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định, đúng 
pháp luật và có hiệu quả đã tạo được niềm tin trong nhân dân; Trên địa phường 
có không có đơn khiếu nại, tố cáo.

5. Về công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trong năm 2021
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường  đã tổ chức 01 cuộc tiếp xúc, đối thoại 

trực tiếp của Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường tiếp xúc với nhân dân liên 
KDC Đông Xá.

Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực 
tiếp của Chủ tịch HĐND phường với nhân dân liên KDC Bích Nham.

Công tác thực hiện tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Bí thư Đảng bộ, Chủ 
tịch UBND, Chủ tịch HĐND phường với nhân dân địa phương đã được thực 
hiện theo đúng Quy chế số 08-QĐ/TU, ngày 03/01/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Hải Dương về “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức 
chuyên môn chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc đối thoại cụ thể, rõ ràng, khoa học. 
Thủ tục, hồ sơ đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình, quy định.

Công tác tuyên truyền đảm bảo đa dạng các hình thức. Nội dung kế hoạch
tiếp xúc, đối thoại được thông báo, phổ biến rộng rãi đến tất cả các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia đông đủ.

Qua buổi tiếp xúc, đối thoại lãnh đạo Đảng, chính quyền đã kịp thời giải 
quyết, phúc đáp những phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của 
nhân dân trên địa bàn. 
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6. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Ủy ban nhân dân phường luôn luôn thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo 
điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám 
sát, phản biện xã hội hiệu quả, cụ thể:

Phối hợp với các ngành liên quan, MTTQ, các đoàn thể vận động nhân 
dân thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án,vận động nhân dân tích cực tham 
gia các hoạt động chỉnh trang đô thị, lát vỉa hè, trồng cây xanh, điện chiếu sáng, 
vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông.

Phối hợp với MTTQ và Đoàn thanh niên tham mưu chỉ đạo thành công 
Đại hội MTTQ và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên phường. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Năm 2021, công tác dân vận chính quyền đã được các cấp chính quyền từ 

phường đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. 
Công tác vận động quần chúng của phường đã đạt kết quả cao. 

Tình hình nhân dân ổn định, công tác dân vận của chính quyền có nhiều 
chuyển biến tích cực trong việc cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về 
công tác dân vận vào hoạt động quản lý, điều hành; tuyên truyền, vận động nhân 
dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các chương trình, đề án phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. 

Việc thực hiện Quy chế dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân đã được 
tăng cường. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã phát huy tốt vai trò tuyên 
truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận 
động. Qua thực hiện công tác dân vận, nhận thức của cán bộ, công chức có nhiều 
chuyển biến, đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ 
quan, nội bộ đoàn kết, không xảy ra tiêu cực.

2. Hạn chế, tồn tại
- Tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng 

nặng nề đến nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.
Việc chính quyền thông báo và công khai các nội dung của Pháp lệnh 34 

để nhân dân nắm được còn chưa thường xuyên, còn thiếu nội dung theo quy 
định của pháp luật. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc 
còn chưa kịp thời và dứt điểm.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Trung ương, tỉnh và 

Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) gắn với 
Quy chế 08-QC/TU ngày 03/01/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương về tiếp xúc, 
đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân 
dân trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư 



8

Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan Nhà 
nước”, ..

2. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác vận động 
quần chúng, nhằm nâng cao lý luận, thống nhất quan điểm, tư tưởng và hành 
động của cán bộ, công chức về công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

3. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nhằm phát 
huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. 

4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, gắn công tác dân vận với 
thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất 
là người đứng đầu cơ quan trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận. 
Nâng cao phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công 
chức; xử lý kịp thời, nghiêm túc những cán bộ, công chức có vi phạm.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Dân vận Chính 
quyền trên địa bàn phường Văn Đức năm 2021./.

Nơi nhận:                                                                      
- UBND thành phố;
- Các ban, ngành, đoàn thể, CB,CC phường;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn
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