
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐỨC CHÍNH

Số:      /BC-UBND

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

Đức Chính, ngày 05 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO GIÁM SÁT
Về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã trên địa bàn UBND xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng 
từ ngày 01/01/2019 đến 30/8/2021.

                    
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BKT-XH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

Ban kinh tế xã hội giám sát về kết quả thực hiện các chế độ chính sách đối 
với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm 
Giàng từ ngày 01/01/2019 đến 30/8/2021.  

UBND xã Đức Chính báo cáo cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

X· §øc ChÝnh lµ  x· thuÇn n«ng nghµnh nghÒ Ýt ph¸t triÓn toµn x· chØ cã 
mét sè hé tham gia kinh doanh dÞch vô nh: S¬ chÕ - dÞch vô s¶n phÈm rau mµu 
và cà rốt, b¸n lÎ, xay s¸t, vËn chuyÓn … 

X· §øc ChÝnh lµ mét trong 58 x· cña tØnh H¶i D¬ng, mét trong 2 x· cña 

tỉnh Hải Dương x©y dùng ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ n«ng th«n míi vµ 
®· vÒ ®Ých nông thôn mới kiểu mẫu n¨m 2020.

Víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh nh vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t 
triÓn kinh tÕ vµ b¶o ®¶m an sinh x· héi cña ®Þa ph¬ng gÆp nhiÒu thuËn lîi ®ã lµ: 
§îc c¸c cÊp c¸c nghµnh quan t©m gióp ®ì, nh©n d©n trong x· nhiÖt t×nh ñng hé 
nhÊt lµ phong trµo hiến đất để x©y dùng c¬ së vËt chÊt trong ch¬ng tr×nh về đích 
x· ®¹t chuÈn n«ng th«n míi kiểu mẫu năm 2020. 

II. Công tác chỉ đạo.
- Các nghị quyết của HĐND tỉnh Hải Dương, Nghị quyết của Đảng đuề  

được thông qua tại các cuộc họp của Đảng ủy xã, triển khai nghị quyết Đảng ủy 
và các cuộc giao ban của UBND xã.

- Các Nghị quyết của cấp trên triển khai thực hiện các chế độ chính sách 
đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn khu dân cư được Đảng ủy, Lãnh 
đạo UBND xã quán triệt chuyên môn thực hiện theo đúng hướng dẫn đảm bảo 
chi đúng chế độ chính sách đến các đối tượng theo quy định.

III. Triển khai thực hiện tại đơn vị.

1. Việc ban hành, phổ biến các văn bản triển khai thực hiện. 
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Các nghị quyết của HĐND tỉnh Hải Dương được thông qua tại các cuộc 
họp của Đảng ủy xã, triển khai nghị quyết Đảng ủy và các cuộc giao ban của 
UBND xã, giao cho chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ như:

Triển khai Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, kỳ họp thứ 5 về việc quy định mức phụ 
cấp, khoán số lượng, định mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối 
với các tổ chức chính trị- xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương; 

Thực hiện Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2017 
của UBND tỉnh Hải Dương Về việc quy định mức phụ cấp khoán số lượng, định 
mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 
và thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị- xã 
hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Triển khai Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức danh, số lượng, 
mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các 
tổ chức chính trị- xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Kết quả triển khai thực hiện tại đơn vị.

2.1 Việc bố trí và sắp xếp các chức danh.

Trong năm 2019 thực hiện Nghị quyết của HĐND số 52/NQ-HĐND và 

quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương, UBND xã đã 

triển khai sắp xếp các chức danh, vị trí phù hợp theo quy định. Bí thư Đảng ủy 

kiêm trưởng ban tuyên giáo; Phó bí thư thường trực Đảng ủy phụ trách công tác 

tổ chức kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và trưởng khối dân vận; Ủy viên ủy 

ban kiểm tra do những người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm; các phó 

đoàn thể kiêm nhiệm nhiều chức danh như Phó CT hội Cựu chiến binh Trưởng 

thôn; Phó chủ tịch HĐND kiêm Chủ tịch hội chữ thập đỏ, Bí thư Đoàn kiêm 

trưởng Đài truyền thanh ….

Đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn 

UBND xã bố trí các chức danh, vị trí phù hợp với thôn như một số bí thư bộ 
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kiêm trưởng thôn ( Địch Tràng, Lôi Xá,…); Bố trí Bí thư kiêm trưởng ban công 

tác mặt trận thôn …..

Từ tháng 8/2020 thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, UBND xã 

đã triển khai và thực hiện nghiêm túc như Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban 

tuyên giáo, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phụ trách công tác tổ chức kiêm 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và trưởng khối dân vận; Phó chủ tịch Ủy ban mặt 

trận tổ quốc kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân, các phó đoàn thể chỉ bố trí 01 

người; Phó bí thư kiêm nhiệm thôn đội trưởng; Phó chủ tịch hội Nông dân kiêm 

BTCB - TT….

Đối với các chức danh kiêm nhiệm ở thôn, Bí thư chi bộ kiêm trưởng 

thôn, Bí thư chi bộ  kiêm phó thôn; Trưởng ban công tác mặt trận thôn kiêm phó 

thôn, Thôn đội trưởng kiêm phó thôn ….. 

(Kèm theo phụ lục I)

2.2 Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã.

Căn cứ vào Nghị quyết, quyết định của UBND tỉnh, dự toán được giao, 

UBND xã xây dựng quy chế và chi trả đúng mức phụ cấp theo quy định đối với 

các chức danh, đối với người kiêm nhiện và người không kiêm nhiệm.

- Cán bộ không chuyên trách của xã thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương hiện có 18 ông, bà, trong đó số 

kiêm nhiệm là 11 ông, bà.

- Việc thực hiện tinh giảm biên chế: UBND xã đã tiến hành rà soát ngay từ 

đầu năm đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách thôn đến nay 

UBND xã đã tinh giảm theo quy định.

Trên cơ sở Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy; Hướng dẫn số 01-HD/BTC ngày 26/12/2016 của Ban Tổ chức Huyện 

ủy về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ 

thống chính trị ở xã, thị trấn giai đoạn 2016 – 2020”. Đảng ủy xã Đức Chính đã 
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xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức 

của xã theo đúng lộ trình trong đề án. 

-Các khoản chi phụ cấp và các chế độ chính sách của những người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước

Năm 2019: 

Tổng dự toán huyện giao: 303.610.000 đồng

Dự toán xã giao: 303.610.000 đồng

Quyết toán: 220.493.000 đồng

Năm 2020:

Tổng dự toán huyện giao: 285.320.000đồng

Dự toán xã giao: 285.320.000 đồng

Quyết toán: 196.784.000 đồng

Năm 2021:

Tổng dự toán huyện giao: 244.956.000 đồng

Dự toán xã giao: 244.956.000 đồng

Số thực hiện đến 30/08/2021: 119.796.000đ

(Kèm theo phụ lục II)

IV.NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1, Về kết quả đạt được.

UBND xã Đức Chính đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng công 

chức, cán bộ không chuyên trách ở xã theo chức năng, nhiệm vụ theo từng 

mảng, lĩnh vực cụ thể. Luôn chỉ đạo cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên 

trách phải xây dựng kế hoạch theo năm và theo tháng. Đồng thới hàng tháng 

phải báo cáo về việc thực hiện công tác, nhiệm vụ trong tháng về Thường trực 

UBND xã để tổng hợp và thực hiện giao ban để đánh giá về mức độ công tác 

của từng cán bộ.

Nhìn chung cán bộ không chuyên trách tại xã luôn chấp hành tốt các chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có ý thức trách 

nhiệm trong công việc được giao, tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống giảm 
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dị, có tinh thần đoàn kết nội bộ, phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ 

nghiệp vụ; thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống thực hiện các nhiệm vụ 

được giao có hiệu quả.

Đồng thời luôn phát huy tính chủ động sáng tạo, giúp đỡ lẫn nhau cùng 

nhau hoàn thành tốt công việc được giao.

Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, chống lại các biểu 

hiện tiêu cực, quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu gây phiền hà đến nhân dân.

2. Những tồn tại, hạn chế.      

   Bên cạnh những mặt đã đạt được thì vẫn còn một số nhước điểm như sau:

Xã Đức Chính là xã loại II diện tích đất canh tác còn ít. Chủ yếu người dân 

trong độ tuổi lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chính vì vậy tìm nguồn cán bộ 

không chuyên trách gặp nhiều khó khăn không tìm được người tham gia làm 

việc.

Một số cán bộ không chuyên trách chưa phát huy hết khả năng, năng lực 

trong công tác, do điều kiện việc làm, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác  còn 

thiếu và chưa đáp ứng được so với tình hình công việc trong quá trình hiện nay.

V.BIỆN PHÁP KHĂC PHỤC:

  - Việc sắp xếp các chức danh:  Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND , 

UBND xã đã xây dựng đề án hợp nhất văn phòng đảng ủy với văn phòng UBND 

thành văn phòng cấp ủy, chính quyền xã, sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm một số 

chức danh như: Công chức văn hóa - xã hội kiêm công việc ở đài truyền thanh 

xã; Phó chủ tịch MTTQ kiêm Trưởng ban TTND, Bí thư chi bộ kiêm trưởng 

thông và phó thôn... Đối với các trường hợp phải sắp xếp (chủ yếu là những 

người hoạt động không chuyên trách hạn chế về tuổi, bằng cấp...), xã đã gặp gỡ, 

trao đổi, tư vấn cho họ về nghỉ, hoặc làm việc khác để nâng cao thu nhập, cải 

thiện cuộc sống gia đình. Đồng thời công khai, dân chủ, lựa chọn được những 

người có năng lực, uy tín để tiếp tục làm việc và kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ phù 

hợp trình độ, năng lực. 
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- Việc thu – chi thanh quyết toán: Theo đúng quy đinh.

VI.NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về kiến thức như lý luận chính trị để 

nâng cao trình độ, năng lực, ý thức, đạo đức của cán bộ không chuyên trách đáp 

ứng xu thế phát triển của xã hội trong tình hình mới hiện nay.

Điều chỉnh mức phụ cấp cao hơn để phù hợp với thu nhập của cán bộ 

không chuyên trách. Giúp họ yên tâm và gắn bó, có tinh thần trách nhiệm để 

hoàn thành nhiệm vụ được giao.

        Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tình hình thực hiện các chế độ chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã của UBND xã Đức 

Chính  từ ngày 01/01/2019 đến 30/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Đức Chính báo 

cáo để Đoàn kiểm Giám sát kinh tế xã hội của HĐND huyện Cẩm Giàng nắm 

được và kịp thời chỉ đạo.

Nơi nhận:
-Ban kinh tế & XH HĐND huyện;
-Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VP.

TM. UBND XÃ ĐỨC CHÍNH
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tưởng
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