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BÁO CÁO
Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG
- Tổng  số cán bộ, công chức cơ quan: 20 trong đó nam: 11 người, nữ 09 

người;
- Tổng số Đảng viên: 20;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 03; Đại học 13; Cao đẳng 02; Trung cấp 

02 ( Hiện đang học Đại học 03).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Tiêu chuẩn 1:  Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: hoàn thành tốt nhiệm vụ
1.1.Phong trào thi đua: 
* Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:

              Xây dựng kế hoạch và họp triển khai ban chỉ đạo phường và được thực 
hiện tại các KDC. Ban chỉ đạo Tân Dân tiến hành kiểm tra phong trào xây dựng 
“KDC văn hóa” năm 2022, các KDC đều đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng gia 
đình văn hóa và KDC văn hóa.

*Phong trào của Hội Liên hiệp phụ nữ phường:
       Thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng 

tạo xây dựng gia đình hạnh phúc" và phong trào "phụ nữ giỏi việc nước đảm việc 
nhà": Hội đã xây dựng  Kế hoạch chỉ đạo 100% cơ sở chi hội tiếp tục triển khai 
thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây 
dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức; Tự 
tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch",  với nội dung 
tiêu chuẩn thi đua, trong đó tập trung tuyên truyền những điểm mới của phong 
trào cụ thể hóa các nội dung cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa 
phương. Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt 
Nam phát động. Hội phụ phường đã rà soát và đề suất xin kinh phí tài trợ 03 cháu 
với tổng số tiền là 42 triệu đồng. Hội đã triển khai hai phong trào thi đua: “Bát 
gạo tình thương” chung tay hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn thành phố và phong trào “Thu gom phế liệu xây dựng công trình, 
phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”. Kết quả, 
Hội đã quyên góp được 1.200kg gạo (trị giá ước tính 25,5 triệu đồng), đã trao tặng 



cho 26 phụ nữ và 23 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt qua đại 
dịch Covid-19 nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Thu gom 4.320 kg phế liệu trị giá 
35 triệu đồng; mua 22 chậu hoa, 35 nghế đá tại 9 khuôn viên phụ nữ tự quản. Hội 
LHPN phường đã kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp và vận động cán bộ, hội 
viên phụ nữ  thăm tặng quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, 
tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ, tặng quà nhân dịp 27/7, thăm tặng trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 1/6, trung thu. Tổng số tiền là 75,423 triệu đồng  
với 210  suất quà và 4.320 kg gạo. Hỗ trợ các gia đình hội viên tiêu thụ nông sản 
và ngày công lao động trong sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ vật liệu xây dựng giúp 
01 hộ xây nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.  

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022, 
Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ 
phụ nữ và trẻ em nghèo các xã khó khăn tỉnh Điện Biên tổng số quà ủng hộ trị giá 
3,5 triệu đồng . “Nhắn tin ủng hộ mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương”  do 
TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Hải Dương phát động được 100 tin 
trị giá 2 triệu đồng. Tuyên truyền 8 buổi về phòng chống tai nạn thương tích cho 
trẻ em, phát 1.200 tờ rơi về phòng chống đuối nước dịp hè cho trẻ. 

Duy trì và phát triển có hiệu quả các tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm, tổ góp vốn 
cho vay luân chuyển, tổ tình nghĩa, tình thương để huy động vốn tại chỗ trong 
cộng đồng xã hội cho hội viên phụ nữ và các hộ dân vay để phát triển kinh tế. Đến 
nay, tổng nguồn vốn do Hội phụ nữ khai thác và quản lý là 2,6 tỉ đồng cho 52 hộ 
vay tại Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng SeAbank. 

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Đề án 938 của Chính phủ “Tuyên truyền, 
giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan 
đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”
       Hội LHPN phường đăng ký với thường trực Đảng ủy đăng ký xây dựng mô 
hình “ khuôn viên tự quản xanh - sạch - đẹp” đẩy mạnh mô hình “ Đường hoa phụ 
nữ” ở các KDC. Thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh tại địa phận 
KDC Tư Giang, KDC Nội.

* Phong trào của Hội Nông dân phường

- Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ngày càng phát triển cả bề rộng 
và chiều sâu đã thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia. Hưởng ứng phong 
trào các cấp hội trong toàn xã đã tổ chức cho hội viên đăng ký SXKD với tổng số 
712, đạt 60 % so với số hộ nông dân.

- Có 2 hội viên đăngký hộ SXKD giỏi cấp TW;
- Có 75 hội viên đăng ký hộ SXKD giỏi cấp tỉnh;
- Có 223 hội viên đăng ký hộ SXKD giỏi cấp TP;
- Có 412 hội viên đăng ký hộ SXKD giỏi cấp cơ sở;



- Có 11 cán bộ đăng ký giúp hội viên nghèo trong toàn phường
Cuối năm bình xét có 615 hộ đạt SXKD giỏi 4 cấp đạt  86 % so với hộ đăng 

ký trong đó:
- Có 2 hội viên đạt hộ SXKD giỏi cấp TW;
- Có 6 hội viên đạt hộ SXKD giỏi cấp tỉnh;
- Có 166 hội viên đạt hộ SXKD giỏi cấp TP;
- Có 441 hội viên đạt hộ SXKD giỏi cấp cơ sở;
- Kết quả có 11 cán bộ đăng ký giúp hội viên nghèo trong toàn phường.
- Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng Hội đã tổ chức 21 buổi 

cho 12.600 lượt người nghe và tham dự. Trong đó tuyên truyền về đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước là 2 buổi cho 3240 lượt người; tuyên truyền 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 8 buổi cho 
4560 lượt người; tuyên truyền, học tập Nghị quyết đảng bộ các cấp và đại hội Hội 
Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023: 1 buổi cho 1634 lượt người; Tuyên 
truyền trợ giúp pháp lý: 0 buổi cho 0 lượt người; Tuyên truyền chính sách, phổ 
biến giáo dục pháp luật của Nhà nước: 10 buổi cho 3.166 lượt người. 
         - Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, 
xây dựng tuyến phố văn minh. Hội tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông 
dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, tiếp tục xây dựng các tiêu chí chưa 
đạt về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch của Đảng ủy – 
UBND phường. Các chi hội đều có số hội viên tham gia xây dựng, hiến đất làm 
các tuyến đường giao thông các khu dân cư, vệ sinh đường làng ngõ xóm, đảm 
bảo giao thông thuận lợi cho nhân dân đi lại và sản xuất nông nghiệp.
         - Hội Nông dân tập trung chỉ đạo, triển khai, phối hợp tham mưu thành lập 
mới 01 tổ hội Nghề nghiệp, 01 mô hình “Cánh đồng không rác thải” tại khu dân 
cư Giang Thượng và Giang Hạ; Thành lập mô hình “Chi hội nông dân tự quản về 
an ninh trật tự khu dân cư Kỹ Sơn Dưới”; duy trì làm tốt mô hình: phân loại rác 
thải tại hộ gia đình tại 8 khu dân cư.
    * Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; công tác dân số, gia đình 
và trẻ em, phòng chống các TNXH, HIV/AIDS...

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở 
khu dân cư, cán bộ Hội viên đã tích cực giữ vững làng văn hoá.Tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất. 
         *Các chương trình cho vay: 

 Đẩy mạnh hoạt động các nguồn vốn cho người nghèo vay vốn phát triển 
kinh tế, xây dựng các công trình vệ sinh, hộ có học sinh sinh viên nghèo làm nhà 
ở vốn tạo việc làm.

 Số vốn do Hội phụ nữ quản lý là: 2,646 tỷ đồng  cho 52 hộ vay 

 Số vốn do Hội nông dân quản lý  là: 3,309 tỷ đồng cho 53 hộ vay
 Số vốn do Hội CCB quản lý  là: 4,864 tỷ đồng  cho 96 hộ vay
 Số vốn do Đoàn TN quản lý  là:    0,960 tỷ đồng cho 19 hộ vay



* Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh
Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho Hội viên ND; kết quả tham 

gia bảo vệ tai tệ nạn phường hội trên địa bàn KDC, xóm; đấu tranh phòng chống tội 
phạm; tham gia tổ hòa giải...
           Phối hợp với Chính quyền, Công an, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh 
giác cách mạng, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng an ninh. Động viên cán bộ, hội viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, tập quân 
sự.
      *Phong trào của hội cựu chiến binh: Tổ chức hoạt động các phong trào
       Hội luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mà hội phải nêu cao vai trò 
trách nhiệm bởi cán bộ hội viên CCB là những người lính sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ trở về, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng với tổ 
quốc và nhân dân. Do vậy Hội CCB phường đã tuyên truyền cán bộ hội viên CCB 
và nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, 
quy định địa phương, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương khóa XIII  của 
Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức 
, phong cách Hồ Chí Minh, hội tuyên truyền cho cán bộ hội viên và nhân dân nêu 
cao cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những phần 
tử mất mãn, nói xấu Đảng, gây bè phái để mất lòng tin của nhân dân với đảng. 
Đồng thời hội luôn đóng góp ý kiến cho đảng về chống biểu hiện suy thoái tham 
nhũng, lãng phí để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.
  Trong hoạt động chính quyền hội cùng chính quyền, tuyên truyền kỷ niệm những 
ngày lễ lớn trong năm, phối hợp giám sát bảo vệ môi trường, đất đai xây dựng ở 
khu dân cư. xét giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, xét hộ nghèo, 
cận nghèo. tuyên truyền cho thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân 
sự, tuyên truyền cán bộ hội viên và nhân dân trong toàn phường, đảm bảo an ninh 
trật tự, đặc biệt không tàng trữ đốt pháo nổ trong dịp tết. Phối hợp tặng quà vào 
dịp lễ, dịp tết và xây dựng cho nhà đại đoàn kết , tích cực tham gia phát triển kinh 
tế thường xuyên làm tốt công tác phối hợp giữa công an phường và Hội CCB.

Tham gia thắp nến chi ân và tham gia tích cực tiếp súc cử tri với đại biểu 
HĐND các cấp trước và sau kỳ họp, tham gia vào các tổ bầu cử ở khu dân cư  và 
tham gia tiếp xúc cử tri với người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường.

Cán bộ hội viên CCB luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ của chính quyền và 
hội cấp trên giao. Thực hiện nếp sống văn hóa bản sắc dân tộc của quê hương, 
tích cực tham gia các phong trào địa phương, phát động trong những ngày lễ, ngày 
tết.
         Hội tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khu dân cư, góp 



phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn 
kết các thế hệ CCB, CQN trong toàn phường, tham gia giải quyết những mặt trái 
xã hội, những vấn đề mâu thuẫn phức tạp nảy sinh trong đời sống thường ngày để 
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế, 
nâng cao đời sống dân sinh.
      Hội làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà đối tượng thương bệnh binh ốm đau 
và phúng viếng khi qua đời cho 52 đồng chí . 

- Tặng quà cán bộ hội viên trong dịp tết là 39 xuất số tiền 5,800,000đ

- Tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn 7 xuất số tiền 2.500.000đ

- Ủng hộ hội viên mắc bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo: 5,700,000đ    
- Ủng hộ quỹ người nghèo : 11,500,000đ    
- Ủng hộ xây dựng nhà hội viên nghèo: 5.700.000đ

- Ủng hộ quỹ khuyến học : 3,500.00 đồng
- Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa: 18,940,000đ

- Ủng hộ hội viên là TB, BB nhân ngày TBLS: 1.000.000đ

Quỹ hội trong năm đạt 374 triệu đồng, bình quân 650.000đ/ hội viên.
         Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở 
khu dân cư, cán bộ Hội viên đã tích cực giữ vững làng văn hoá. Tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, tương trợ giúp đỡ nhau trong các hoạt 
động. 
         *Phong trào của Đoàn thanh niên:Tổ chức các phong trào hành động 
cách mạng 

Xác định chủ đề công tác năm “Thanh niên tình nguyện” ngay từ đầu năm, Ban 
Chấp hành Đoàn phường tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022 
tới các Chi đoàn; tập trung tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai 
thực hiện thể hiện tinh thần, quyết tâm cao của tuổi trẻ trong năm 2022. 
         Tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi hàng tháng, tham mưu với UBND phường thành lập Ban chỉ đạo Hoạt 
động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022; tham gia các hoạt động 
tập trung cấp thành phố. Đồng thời Ban chấp hành Đoàn phường đã tập trung chỉ đạo, 
tổ chức các hoạt động như: thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Phong trào “Thanh niên xung kích, tình nguyện xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” “Tháng cao 
điểm ngày vì người nghèo”; “Quỹ ngày vì người nghèo”. Tổ chức gắn biển đoạn 
đường thanh thiếu nhi tự quản về vệ sinh môi trường; duy trì và đảm bảo vệ sinh trên 
tuyến đường tự quản; xây dựng công trình thanh niên năm 2022 với tổng trị giá trên 
70 triệu đồng.



Trong năm Ban chấp hành Đoàn phường đã bám sát chương trình công tác; duy 
trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động tình nguyện, nâng cao hiệu quả 
vai trò điều phối, kết nối, dẫn dắt, định hướng của Đoàn, Hội đối với các hoạt động 
tình nguyện, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Tổ chức định 
kỳ 2 lần/ tháng “Ngày chủ nhật vì thành phố xanh -  sạch – đẹp tại các KDC ” và các 
đợt ra quân đồng loạt do thành phố phát động; phối hợp với cán bộ, các ngành đoàn 
thể giải tỏa hành lang , an toàn giao thông trên quốc lộ 37 hướng đi An Lạc và trục 
đường phường thu hút trên 3000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. 
         Xây dựng công trình thanh niên khu vui chơi tại KDC Nội gồm san sân bóng, 
làm sân bóng chuyền da ,treo biển ” Điểm quảng cáo rao vặt”  tại KDC Nội, Triều và 
Giang Hạ. Phân công và duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên tuyến đường tự quản. 
Duy trì tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
tại các cổng trường học, duy trì có hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông.

Đẩy mạnh phong trào Đoàn tham gia phát triển kinh tế thông qua việc xây dụng 
các mô hình phát triển kinh tế, mô hình trang trại, gia trại; mở rộng phát triển phi nông, 
lâm thủy sản và thương mại dịch vụ; nhiều thanh niên đã mạnh dạn mở cửa hàng kinh 
doanh vật liệu xây dựng, điện nước, sửa chữa xe máy, điện tử, cơ khí, xây dựng và các 
ngành nghề dịch vụ khác. Tín chấp với ngân hàng CSXH thành phố cho 17 thanh niên 
và hộ gia đình thanh niên vay vốn, với tổng số tiền 700.500.000đ để phát triển các loại 
hình kinh tế như xây dựng trang trại, nuôi gia súc, gia cầm, trồng các loại cây công 
nghiệp ngắn ngày, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm thường xuyên và 
mùa vụ cho hơn 200 thanh niên có thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/tháng.
        Tiếp tục phát động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động 
chung tay xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh;

  Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên thanh niên cũng đã được 
Đoàn phường đặc biệt quan tâm thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động với nhiều 
hình thức phong phú như: Tổ chức giao lưu bóng đá, Cầu lông; thường xuyên giao 
hữu với các câu lạc bộ trong thành phố; các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài địa 
bàn; tổ chức giải bóng đá nhi đồng trong dịp hè cho thiếu niên, nhi đồng có điều kiện 
được vui chơi.
         Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ, phối hợp 
tổ chức lễ thắp hương tưởng niêm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày TBLS.

Trong năm 2022, các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được 
Ban chấp hành đoàn, Hội đồng đội phường tổ chức, triển khai thực hiện qua các cuộc 
vận động “Thiếu nhi Chí Linh thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Tổ chức Ngày hội 
“Thiếu nhi vui khỏe” tại Liên đội trường Tiểu Học và “Tiến bước lên Đoàn” tại Liên 
đội trường THCS nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
Toàn phường có 21 Chi đội, 700 đội viên sinh hoạt ở Liên đội trường Tiểu Học và 
THCS, trong đó (Liên đội Tiểu Học 229, THCS là 471); có 9 Chi đội địa bàn khu dân 
cư. Trong năm đã kết nạp 152 đội viên mới; các Chi đội đã tổ chức đại hội, bầu được 



152 em vào Ban chỉ huy chi đội, ban chỉ huy Liên đội có 20 em, trong đó (Liên đội 
trường Tiểu Học 9, Trung Học Cơ Sở 11). 

Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, 
thiếu nhi kể truyện sách hè, và thiếu nhi tham dự đại hội thể dục thể thao thành phố 
Chí Linh năm 2022, kế hoạch chỉ đạo các khu dân cư tổ chức Vui tết Trung thu cho 
thiếu niên, nhi đồng trong toàn phường. Hội đồng Đội trên địa bàn dân cư phối hợp 
với khối trường học tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu niên nhi đồng với nhiều nội 
dung phong phú như: tổ chức các trò chơi dân gian, thi văn nghệ, thể dục thể thao, dọn 
dẹp vệ sinh sân trường, đường làng ngõ xóm trong dịp hè, thu hút trên 800 lượt thiếu 
niên, nhi đồng tham gia.

  Ban chấp đoàn TNCS phường  năm 2022 đã giới thiệu được 5 đoàn viên ưu tú 
cho Đảng, trong đó có 3 đoàn viên ưu tú đã được xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng 
cộng sản Việt Nam.

* Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường phát động các phong trào
- Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
 Tham mưu với Đảng ủy  - UBND tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng 

bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ đạo các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục duy 
trì, quản lý tốt các mô hình tự quản xây dựng “Tuyến phố văn minh, công dân thân 
thiện”. Hội LHPN duy trì và chăm sóc đường hoa ở các KDC, hướng dẫn nhân nhân 
thu gom và phân loại sử lý rác thải tại hộ gia đình; Hội CCB phối hợp tuyên truyền 
nhân dân giải phóng mặt bằng và xây dựng dãnh thoát nước ở trục đường các KDC.

MTTQ đã phối hợp với các KDC rà soát các hộ nghèo giúp hộ thoát nghèo, 
hiện nay trên địa bàn phường có 31 hộ nghèo, 29 cận nghèo; tặng quà hộ cận 
nghèo và người già khó khăn, học sinh nghèo vượt khó quà tết năm 2022; 34 xuất 
trị giá 17.000.000 đồng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra sử dụng, quản lý quỹ "Vì 
người nghèo" đảm bảo đúng quy định.

- Kết quả vận độngquỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 61.420.000 đồng đã chuyển 
khoản về kho bạc nhà nước. 

- Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc phường đã tiếp nhận tài trợ của doanh nghiệp là con em của địa phương công 
tác xa quê 16 cây Kèn Hồng đã trồng tại Nghĩa trang liệt sỹ phường trị giá tổng 
số tiền là 32.000.000đ

- Tổ chức quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 được 
48.670.000đồng

- Nhân dịp Hưởng ứng ngày cao tuổi Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
phường đã tiếp nhận số tiền 7.000.000 đồng từ thành phố trao cho các đối tượng 
cao tuổi không nơi lương tựa và các cụ trên 100 tuổi.  

- Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” 



- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” MTTQ, các 
đoàn thể và các tổ chức thành viên, triển khai đến 9/9 KDC,  tuyên truyền, vận động 
nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động, các hộ kinh doanh bán hàng trên địa bàn 
phường, cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng, hàng hóa có 
xuất sứ nguồn gốc đầy đủ, ưu tiên cung cấp các mặt hàng của Việt Nam cho nhân dân 
sử dụng.

- Kết quả triển khai Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

 Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và công tác phối hợp chính quyền, 
phối hợp các ngành đoàn để tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, 
đưa các loại giống cây con có năng xuất cao vào sản xuất, xây dựng cánh đồng 
một vùng một giống, một thời gian, quản lý và điều hành các tổ làm dịch vụ máy 
gặt, máy làm đất thống nhất giá cả, giảm giá thành đầu ra cho nhân dân, được 
nhân dân tin tưởng vào mô hình HTX. 

- Kết quả triển khai các chương trình
Phối hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; an 

toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; bảo vệ, 
chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân; vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế 
và bảo hiểm xã hội năm 2022 đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYTcủa phường 
đạt 95 - 98%, tích cực tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Việc thực hiện Đề án 01-138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát 
hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và 
cộng đồng dân cư”, MTTQ phường phối hợp với công an, các đoàn thể của 
phường tuyên truyền giáo dục cai nghiện 01 đối tượng tại địa phương, tuyên 
truyền cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng 02 đối tượng; phối hợp các ngành thực 
hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đến các tổ chức thành viên của Mặt 
trận.
        * Kết quả hoạt động của Công đoàn phường 

    Trong năm qua cán bộ đoàn viên Công đoàn với tinh thần trách nhiệm, lòng 
nhiệt tình cao, đi đầu trong các phong trào thi đua và là lực lượng lòng cốt trong 
việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước cũng 
như các quy định của địa phương. Các đoàn viên công đoàn đều gương mẫu chấp 
hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước 
và quy chế làm việc của cơ quan, làm việc có hiệu quả tiếp dân, giải quyết kịp 
thời các thủ tục hành chính cho công dân.

     Ban chấp hành công đoàn tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn trong 
cơ quan xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ thăm hỏi và quỹ tham quan của công đoàn 
được duy trì thường xuyên; tổng số quỹ tình nghĩa, thăm hỏi, quỹ xây dựng nhà 
mái ấm Công đoàn, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo mà đoàn viên Công 
đoàn tham gia là trên 21 triệu đồng. Làm tốt việc thăm hỏi động viên kịp thời, 



đoàn viên và thân nhân đoàn viên công đoàn đau ốm tổng số là 21 lượt, làm tốt 
việc chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động. Tổ chức trao quà cho 
con em đoàn viên công đoàn nhân dịp tết trung thu, tuyên dương, khen thưởng 
các cháu học sinh là con cán bộ, đoàn viên Công đoàn; tổ chức gặp mặt nữ đoàn 
viên Công đoàn và gia đình đoàn viên công đoàn nhân kỷ niệm ngày thành lập 
Hội LHPN Việt Nam và Quốc tế phụ nữ 8/3.

     Bên cạnh đó Công đoàn phường Tân Dân đã thực hiện tốt các chương trình 
công tác, các hoạt động do Liên đoàn Lao động thành phố Chí Linh phát động 
như tham gia Giải bóng đá nam, giải Cầu lông trong cán bộ, công chức, người lao 
động năm 2022.

       * Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
       1.1. Đầu năm phường đã xây dựng Chương trình công tác và Kế hoạch triển 
khai nhiệm vụ chuyên môn đối với từng cán bộ, công chức đồng thời tổ chức kiểm 
tra, đánh giá nhắc nhở công việc định kỳ hằng tuần, hằng tháng và hằng quý tại 
các cuộc họp giao ban của Cơ quan. Việc nhắc nhở cán bộ, công chức phường 
trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật Nhà 
nước và tham gia tích cực các hoạt động cũng như chương trình công tác xây dựng 
người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; có 100% 
cán bộ, công chức đăng ký kết quả cuối năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở 
lên.

       1.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 
bộ, công chức: hàng năm cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn do cấp trên 
tổ chức nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. có 20/20 cán 
bộ, công chức được tham gia các lớp tập huấn trong năm, đạt 100%. Bồi dưỡng 
chính trị, chuyên môn năm 2022.
       1.3.Việc thực hiện nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức theo quy định 
của pháp luật: 20/20 cán bộ, công chức trong cơ quan đều chấp hành nghiêm 
đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nội quy cơ quan và 
các quy định tại nơi cư trú. Có phẩm chất đạo đức tốt, gần dân, hòa nhã, nhiệt tình 
trong mọi hoạt động của cơ quan cũng như của địa phương.
       1.4. Việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức: 
cán bộ công chức trong cơ quan được giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện nhiêm vụ 
chuyên môn trong từng lĩnh vực đều có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong 
công việc, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra còn giúp 
đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan. 
Cuối năm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.

Chấp hành tốt các quy định và nội quy của cơ quan: như đeo thẻ công chức 
trong thời gian làm việc, tiếp công dân; các thủ tục hồ sơ được tiếp nhận và trả 
đúng thời gian quy định; các thủ tục hành chính đều được xử lý đúng hạn; có ý 



thức trách nhiệm đối với công việc không xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh công 
việc.
          Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

2.1. Cán bộ, công chức đều gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn minh, 
thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang . 

2.2. Cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, 
không có cán bộ công chức nào mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm các quy định 
của pháp luật.

2.3 Sinh hoạt cơ quan định kỳ: tổ chức họp giao ban hàng tuần hàng tháng 
để triển khai các công việc chung của cơ quan cũng như báo cáo kết quả nhiệm 
vụ được giao trong tuần. việc thực hiện nôi quy, quy chế cơ quan luôn được cán 
bộ, công chức chấp hành tốt,thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn 
kết, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

2.4. Cán bộ, công chức thực hiện tốt các quy định như:
- Đa số cán bộ, công chức không hút thuốc lá nơi làm việc;
- Không uống rượu bia trong giờ làm việc;
- Trang phục gọn gàng, công sở;
- Luôn giữu gìn vệ sinh môi trường cơ quan sạch, đẹp.
- Bài trí khuôn viên công sở: trồng cây xanh và hoa tạo không gian xanh, 

thoáng mát nơi công sở.
Tiêu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước
3.1.100% cán bộ, công chức nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định cảu địa 
phương cũng như nội quy, quy định của cơ quan.

3.2. Năm 2022 cơ quan không có người mắc các vi phạm mà phải xử lý, 
không có khiếu kiến vượt cấp và trái phép.

3.3. Mức độ thực hiện cải cách hành chính ở mức độ tốt. Làm việc đúng 
theo thời gian quy định và cử cán bộ trực đầy đủ đáp ứng nhu cầu của nhân dân 
đảm bảo nhanh, đúng thời gian quy định. Sử dụng ngân sách và các nguồn kinh 
phí được giao đảm bảo đúng theo quy định, không xảy ra lãng phí, tham nhũng. 
Luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Mặt mạnh
Ủy ban nhân dân phường Tân Dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, 

UBND phường luôn chung tay thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn 
hóa. Các phong trào thi đua của các hội, đoàn thể đều phát động và thực hiện tốt 
kết quả các phong trào đều có kết quả cụ thể và hiệu quả cao.

Cán bộ, công chức đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao. Luôn chấp hành tốt các chủ chương đường lối của 



đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các quy định của cơ quan 
cũng như của địa phương. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, đoàn kết giúp đỡ 
nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

2. Hạn chế
Các phong trào thi đua được triển khai tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, công chức tuy nhiên năm 2022 chưa có sáng kiến, cải tiến đưa vào áp dụng 
thực tiễn vẫn còn cán bộ, công chức hút thuốc lá nơi công sở.

IV. TỔNG ĐIỂM TỰ CHẤM : Năm; 2022: 93/100 điểm.
Đề nghị UBND thành phố Chí Linh xem xét công nhận đơn vị Ủy ban nhân 

dân phường Tân Dân đạt chuẩn văn hóa năm 2022./.

Nơi nhận: 
-UBND thành phố Chí Linh; 
-BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH” thành 
phố Chí Linh;
-Lưu: VP.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
                       CHỦ TỊCH

                   Nguyễn Đức Thịnh
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