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BÁO CÁO
 Kết quả thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa

xã Chi Lăng Bắc năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 1484/HD-BCĐ ngày 17/9/2019 của  BCĐ toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hải Dương về việc xét và công nhận “cơ 
quan đạt chuẩn văn hóa” , “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “ Doanh nghiệp đạt chuẩn 
văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Kế hoạch số 02 ngày 19/10/2021 của ban chỉ đạo “ Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Thanh Miện về Thẩm định , đánh giá 
kết quả xây dựng làng, khu dân cư văn hóa năm 2021.

UBND xã Chi Lăng Bắc báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào thi 
đua xây dựng cơ quan văn hoá năm 2021 như sau:

I.Đặc điểm tình hình cơ quan.
 Chi Lăng Bắc nằm ở phía Tây Nam huyện Thanh Miện, phía Bắc giáp với 

xã Tứ Cường, Cao Thắng, Phía đông giáp xã Ngũ hùng, phía Nam giáp xã Chi 
Lăng Nam, Phía Tây giáp xã Quang Hưng huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên ngăn cách 
bằng dòng sông Cửu An. 

Xã có diện tích tự nhiên là 550,51 ha, xã có 2.748 hộ với 8.847 nhân khẩu( 
số liệu 31/10/2021). Tình hình kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, quân 
sự địa phương luôn giữ vững và phát triển. Hoạt động Công đoàn của cơ quan 
thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, 
HĐND, UBND. Đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức trong cơ quan có ý thức 
tốt, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, 
thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan văn hóa.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào cơ quan 
văn hoá.

Ngay từ đầu năm 2021 Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo phong trào 
xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với việc xây dựng Đảng, chính quyền trong 
sạch vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước từ trong Đảng đến các 
đoàn thể chính trị, các thôn; trong đó có nội dung xây dựng gia đình văn hóa, Làng 
văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, Làng an toàn về an ninh trật tự . UBND xã đã 
chỉ đạo bộ phận chuyên môn giúp việc, các thôn, các ban ngành, các trường xây 
dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chỉ đạo, 
theo dõi  chỉ đạo và đôn đốc thực hiện. Hàng tháng BCH Đảng bộ xây dựng Nghị 
quyết chỉ đạo, Chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 
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thành viên phối hợp chặt chẽ trong việc vận động nhân dân, hội viên chấp hành tốt 
các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định địa 
phương.

Trong năm qua công tác tuyên truyền, vận động được phối hợp có hiệu quả 
giữa Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Chi hội Luật gia, các đoàn thể, đài 
truyền thanh . Bằng việc tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép và trợ giúp pháp 
lý về các bộ luật, các văn bản pháp luật mới được ban hành, các chế độ chính sách 
của Đảng, Nhà nước nên nhân dân hiểu chấp hành tốt. UBND xã duy trì thực hiện 
nghiêm quy chế làm việc. Nâng cao chất lượng thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí và phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, 
công chức có sự đoàn kết, luôn phối hợp và hỗ trợ nhau giữa các bộ phận, các cá 
nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III.  Kết quả thực hiện phong trào theo 3 tiêu chuẩn. 
1. Thực hiện Phong trào thi đua:
Trong năm qua, cán bộ, công chức cơ quan xã Chi Lăng Bắc luôn kiên định 

vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực học 
tập các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị 
(Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh). Các 
phong trào thi đua về văn hóa, văn nghệ, thể thao, công đoàn xã phối hợp với các 
đoàn thể tổ chức các giải thể thao chào mừng Đại hội TDTT xã Chi Lăng Bắc làn 
thứ IX tiến tới Đại hội TDTT huyện Thanh Miện lần thứ IX năm 2021.

Từ đầu năm Công đoàn xã đã đăng ký với UBND xã mỗi tháng vệ sinh khu 
làm việc công sở một ngày vào Chủ nhật của tuần thứ 2 của tháng, MTTQ phối 
hợp các đoàn thể VSMT vào ngày Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng, UBND xã tổ 
chức VSMT mỗi quý một ngày vào ngày Chủ nhật tuần đầu và tháng đầu của quý. 
Ngoài ra còn thường xuyên VSMT trong những đợt các cấp phát động trong phòng 
chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết và các ngày trọng đại của địa phương.  
Tuyên truyền cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn hưởng ứng ủng hộ quỹ 
phòng chống dịch Covid-19 số tiền là 4.242.000đ; vận động ủng hộ mua vắc xin 
phòng Covid-19, cuộc vận động quỹ từ thiện nhân đạo, cuộc vận động xây dựng 
quỹ chất độc da cam/dioxin số tiền là 6.298.000đ; vận động ủng hộ đồng bào các 
tỉnh phía Nam khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 số tiền 
4.154.000 . Ngoài ra các cuộc vận động hỗ trợ tại chỗ những trường hợp hoạn nạn, 
khó khăn .Trong năm 2021 các cuộc vận động đều đạt kết quả cao vượt kế hoạch 
giao.

Năm 2021, 100% cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị đăng ký danh 
hiệu “Lao động tiên tiến ” đến nay nhìn chung đều đạt. Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với nội dung trọng tâm là xây dựng gia đình, 
đơn vị văn hóa được CBCC trong cơ quan đẩy mạnh thực hiện tốt. Gia đình hoà 
thuận,  hạnh phúc, tiến bộ; cơ quan đoàn kết, sống và làm việc theo kỷ cương pháp 
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luật. Việc tổ chức sinh hoạt cơ quan theo nề nếp, các phòng làm việc đều có biển 
hiệu, phòng một cửa sắp xếp theo chức danh có biển hiệu chức danh , số điện thoại 
của từng chức danh trên biển hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao dịch. 
Hàng tháng UBND xã tổ chức họp định kỳ vào đầu tháng để giao nhiệm vụ cụ thể, 
Giao ban vào 25 hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện qua đó Đảng ủy- UBND 
xây dựng nghị quyết triển khai nhiệm vụ công tác tháng tới nên các công việc triển 
khai và thực hiện rất thận lợi, hiệu quả vì có sự phối hợp tốt giữa chính quyền và 
các đoàn thể qua đó hoàn thành xuất sắc công tác kế hoạch năm. 

Chi Lăng Bắc có 21 cán bộ, công chức có 100% trình độ Đại học và có 01 
đ/c Chủ tịch UBND trình độ Thạc sỹ, 80% trở lên Trung cấp lý luận chính trị, thực 
hiện đầy đủ về học tập, đào tạo, bồi dưỡng do các cấp chỉ đạo.

Cán bộ, công chức đều có đạo đức tốt, lối sống giản dị, tác phong nhanh 
nhẹn, niềm nở làm việc nhiệt tình, trách nhiệm thực hiện tốt nội quy của cơ quan 
và quy định của pháp luật.

100% cán bộ, công chức xã đều có phòng làm việc khang trang, đều được 
trang bị máy vi tính, máy in và kết nối internet ; 100% cán bộ, công chức trong cơ 
quan sử dụng thành thạo máy vi tính áp dụng trong công việc. UBND xã đã xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết “ Chuyển đổi số giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã. Nâng cao chất lượng hoạt động 
dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình địa phương.

Đầu năm, UBND xã, Công đoàn cơ sở và các tổ chức đoàn thể đều xây dựng 
chương trình công tác tháng, quý, năm phát động phong trào thi đua trong quá 
trình tổ chức thực hiện đã bám sát theo chương trình đã xây dựng kết quả cho đến 
nay đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. UBND xã, Công đoàn xã đã đăng ký 03 sáng 
kiến kinh nghiệm được đưa vào áp dụng thực tiễn tại cơ quan hiệu quả.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: 
100 % Cán bộ, công chức xã chấp hành và thực hiện tốt nếp sống văn minh 

thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2021 là năm hết sức 
phức tạp dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khó lường các công văn khẩn, công văn 
hỏa tốc của các cấp chỉ đạo được Lãnh đạo Đảng ủy- UBND, công đoàn xã chỉ đạo 
đoàn viên, công đoàn, tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm theo công văn của 
cấp trên. Tuyên truyền gia đình và nhân dân thực hiện tốt giãn cách xã hội, lùi tổ 
chức đám cưới, cùng với gia đình giám sát và trực tiếp khử khuẩn đám tang theo 
quy định phòng chống dịch, không tổ chức lễ hội dưới mọi hình thức đến nay Chi 
Lăng Bắc không có ca nhiễm Covid-19 trong cả 04 đợt. Quản lý tốt các trường hợp 
ngoài tỉnh, ngoài huyện vào địa bàn để đảm bảo không sảy ra lây lan, bùng phát 
dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết. 

100% gia đình cán bộ công chức và cán bộ bán chuyên trách đạt danh hiệu 
gia đình văn hoá. Gia đình cán bộ, công chức không có người liên quan và mắc vào 
tệ nạn xã hội, sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại. Trong cơ quan 
không có các hành vi tuyên truyền và thực hiện mê tín dị đoan.
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Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt nội quy,quy chế 
làm việc. 100% CBCCVC thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc , quy chế dân 
chủ ở cơ sở. Luôn quan tâm công tác thi đua, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức và các hoạt động xã hội. Hàng 
năm UBND xã- Công đoàn xã xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, công chức, 
đoàn viên công đoàn đi thực tế học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn, huyện bạn. 
Tuy nhiên từ năm 2020-2021 do tình hình diễn biến bùng phát dịch Covid-19 nên 
xã không tổ chức đi thực tế thay vào đó tổ chức gặp mặt nhân dịp ngày thành lập 
công đoàn, ngày 08/3, ngày 20/10 cho nữ công đoàn…Nội bộ đoàn kết, tham gia 
góp ý thẳng thắn giúp nhau cùng tiến bộ. 

UBND xã, Công đoàn xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công 
chức,đoàn viên công đoàn trong thực hiện môi tường công sở, không hút thuốc lá 
tại nơi công sở, không uống rượu bia trong giờ làm việc; UBND xã, công đoàn xã 
đã may đồng phục cơ quan, 100% cán bộ, công chức làm việc tại phòng một cửa 
phải mặc đồng phục cơ quan tất cả các ngày trong tuần. Cán bộ, công chức, đoàn 
viên công đoàn trang phục công sở gọn gàng, lịch sự. Môi trường, cảnh quan, 
khuôn viên cổng sở an toàn, xanh, sạch, đẹp.

3.Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
nhà nước: 

100% CBCC được học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước, các 
văn bản chỉ đạo của ngành. Mỗi CBCC có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, 
được nhân dân tin yêu, luôn gần gũi với nhân dân, động viên nhân dân thực hiện 
tốt các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước và các quy định của địa phương đề ra. 100% CBCC trong cơ quan đóng góp 
đầy đủ nghĩa vụ với địa phương. Thực hiện tốt Pháp lệnh 34 của UBTVQH về Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế hoạt động của cơ quan. Hàng năm tổ chức hội nghị 
cán bộ, công chức thực hiện có hiệu quả các phong trào của địa phương.

Giữ gìn và phát huy tốt mối đoàn kết trong nội bộ cơ quan với nhân dân địa 
phương. Trong cơ quan, đơn vị và gia đình cán bộ, công chức không có ai có đơn  
khiếu nại - tố cáo. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.

Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ 
quan an toàn, an ninh trật tự. Không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. 

Triển khai và luôn thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có 
hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, không để sảy ra 
lãng phí, tham nhũng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Không có 
những biểu hiện tiêu cực trong bình xét thi đua, trong công tác thu chi tài chính. 
Quản lý tốt ngân sách nhà nước tại địa phương không để sảy ra tình trạng tham 
nhũng lãng phí. Thu chi đảm bảo đúng Luật ngân sách, đạt hiệu quả cao. Cơ quan 
thực hiện tốt giờ giấc, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một 
cửa liên thông” đảm bảo tốt

Tổng điểm cơ quan tự chấm: 98/ 100 điểm
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IV.Tồn tại: 
- Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền 

trong quần chúng nhân dân còn hạn chế
-  Việc thực hiện phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của một số 

cán bộ, công chức chưa được thường xuyên do bận công tác chuyên môn.
 - Một số ít cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách và người lao động 

trong cơ quan còn nén nút hút thuốc lá nơi công sở.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM  2022
-Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” khi có biến động về nhân sự. Ban chỉ đạo có trách 
nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công nhiệm vụ công tác cho từng thành 
viên Ban chỉ đạo và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cán bộ, công chức thực hiện 
tốt phong trào.

-Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp tốt giữa Ban chấp hành 
công đoàn với UBND xã để thực hiện tốt Quy chế dân chủ; phát huy dân chủ của 
cán bộ, công chức trong đơn vị tham gia xây dựng nội quy, quy chế đơn vị trong 
đó có nội dung về xây dựng cơ sở vật chất, điều kiện trang bị làm việc cho cán bộ 
công chức để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. 

Xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, những quy 
định của ngành, của đơn vị. Giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sư, hoà nhã với đồng 
chí, đồng nghiệp và nhất là đối với nhân dân. Công đoàn tích cực tham gia các 
phong trào hoạt động do liên đoàn cấp trên tổ chức. Luôn làm tốt vai trò là người 
đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động, chăm lo nâng cao 
đời sống tinh thần, vật chất của người lao động. Thực hiện và duy trì các biện pháp 
bảo đảm giữ vệ sinh môi trường công sở  Xanh - Sạch - Đẹp. Cảnh quan  được bảo 
vệ và chăm sóc thường xuyên.

Phát động phong trào thi đua gắn với đăng ký sáng kiến kinh nghiệm áp 
dụng vào thực tiễn công việc.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn 
hoá  xã Chi Lăng Bắc năm 2021. Rất mong được sự quan tâm của Ban chỉ đạo và 
các cơ quan cấp trên để cơ quan văn hóa UBND xã Chi Lăng Bắc tiếp tục duy trì, 
giữ vững ./.
Nơi nhận:                                                                     
- BCĐ Huyện;
- BTV Đảng ủy;
- Lãnh đạo HĐND; 
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Giang Nam
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BẢNG CHẤM ĐIỂM
Cơ quan văn hóa UBND xã Chi Lăng Bắc năm 2021

STT NỘI DUNG Điểm 
tối đa

Điểm 
đạt

I Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 30 
điểm 30

1.1

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 
góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm 
(5đ);
 - Có 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên 
tiến trở lên” (5đ);
(từ 95đến dưới 100%: 4,5đ; 90 đến dưới 95%: 4 đ; 85 đến 
dưới 90%: 3,5đ; từ 80 đến dưới 85%: 3đ; 75 đến dưới 
80%: 2,5đ;  70 đến dưới 75%: 2đ; từ 60 đến dưới 70%: 
1,5đ; từ 55 đến dưới 60%: 1đ;từ 50% trở xuống 0 điểm).

10
10

1.2

80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên  
học tập, đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ;
(từ 70 đến dưới 80%: 4,5đ; từ 65 đến dưới 70%: 4đ; từ 60 
đến dưới 65%: 3,5 đ; từ 55 đến dưới 60%: 3đ; từ 50 đến 
dưới 55%: 2,5đ; từ 45 đến dưới 50%: 2đ; từ 40 đến dưới 
45%: 1,5đ; dưới 40%: 0đ)

5
5

1.3 Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, 
viên chức theo quy định của pháp luật; 5      5

1.4 Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ được giao; 5 5

1.5 Có sáng kiến, cải tiến; kinh nghiệm quản lý được áp dụng 
vào thực tiễn 5 5

II Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi 
trường văn hóa công sở

35 
điểm

33

2.1
90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm 
các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành 
tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

5
5

2.2

- Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
mắc các tệ nạn xã hội (4đ); 
- Không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại 
(3đ) ; 

10

10
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- Không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị 
đoan (3đ);

2.3
Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp (1đ); thực hiện tốt nội 
quy, quy chế làm việc(1đ); quy chế dân chủ ở cơ sở (5đ); 
nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ (3đ);

10
10

2.4

Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
hút thuốc lá nơi công sở (2đ)(có cán bộ hút thuốc lá trừ 2 
điểm); không uống rượu, bia trong giờ làm việc (2đ)(có cán 
bộ uống rượu bia trong giờ làm việc trừ 2 điểm); trang phục 
gọn gàng, lịch sự (2đ); cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn (2đ); 
khuôn viên công sở xanh, sạch, đẹp (2đ).

10

8

III
Tiêu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

35 
điểm

35

3.1

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
được tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Pháp luật của 
Nhà nước, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các ban, 
ngành, đoàn thể có liên quan đến CNVCLĐ trong cơ quan, 
đơn vị. (5đ)
(từ 95 đến dưới 100%: 4,5đ; từ 90 đến dưới 95%: 4đ; từ 
85đến dưới  90%: 3,5 đ; từ 80 đến dưới 85%: 3đ; từ 75 đến 
dưới 80%: 2,5đ;  từ70 đến dưới 75%: 2đ;từ 65đến dưới 
70%: 1,5đ; từ 60đến dưới 65 %: 1đ; dưới 60%: 0đ)
- CNVCLĐ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định 
của ngành và địa phương (5đ)

10

10

3.2

Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức 
cảnh cáo trở lên (3 điểm); cơ quan an toàn, an ninh trật tự 
(5đ); không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật( 
2đ);

10

10

3.3

Thực hiện tốt cải cách hành chính (5đ); 8 giờ làm việc có 
hiệu quả (5đ); quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách 
Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy 
ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng,chống 
tham nhũng (5đ)
(Các nội dung trên nếu vi phạm ở nội dung nào trừ điểm ở 
nội dung đó; vi phạm là  0 điểm).

15

15

Tổng cộng 100 98
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