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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA TÂN

_________________________

Số: 50/BC - UBND

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

_______________________________________

                      Gia Tân, ngày 14 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước; Tình hình tổ 
chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã Gia Tân năm 2021;Tình hình 

triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân thiện trên địa bàn 
huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025’’

______________________________________________________

PHẦN A

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ  NĂM 2021 
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ‘‘CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LỘC GIAI ĐOẠN 2021-2025’’

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; tình 
hình tổ chức và hoạt động của UBND các xã năm 2021; tình hình triển khai 
Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia 
Lộc giai đoạn 2021-2025’’:

- Xác định công tác cải cách hành chính và triển khai thực hiện Đề án 
‘‘Chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025’’, là 
nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt; Lãnh đạo UBND xã Gia Tân đã chỉ đạo các cán 
bộ chuyên môn tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành 
chính và triển khai thực hiện Đề án, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục 
hành chính và thực hiện Đề án; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, 
chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải 
pháp cải cách hành chính, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
UBND xã. UBND xã đã triển khai và thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 
năm 2022 và triển khai thực hiện Đề án, theo tiến độ, đồng thời phát động thi 
đua trên tinh thần kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2022 gắn với thực 
hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và triển khai thực hiện Đề án;

- Triển khai thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính nhà nước năm 
2022 và thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Tăng cường hiệu 
lực điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, năm 2022. Triển khai 
thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong hoạt 
động cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; quan tâm thực hiện 
các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chương trình giảm nghèo theo tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời một số công chức tại các lĩnh vực 
chuyên môn trong cơ quan đơn vị đăng ký thi đua trên cơ sở đăng ký các nội 
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dung sáng kiến năm 2022. Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách 
hành chính thường xuyên được triển khai trong các kỳ giao ban hàng tháng, quý 
của UBND xã.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
- Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 

UBND huyện Gia Lộc về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022. UBND xã 
Gia Tân, xây dựng Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 31/12/2021 về công tác cải 
cách hành chính của UBND xã năm 2022. Trong đó trú trọng tới nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Tăng cường 
cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác thực hiện thủ tục hành chính được 
nhanh, gọn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Cải cách tổ chức bộ máy, rà soát 
lại đội ngũ cán bộ công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả bố trí 
công chức đủ năng lực, trình độ phù hợp với từng vị trí công việc của địa 
phương.

      - Chỉ đạo đài truyền thanh xã xây dựng kế hoạch và làm công tác tuyên 
truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã tới toàn thể nhân dân trong xã về chủ 
trương chính sách, phổ biến nội dung pháp Luật đặc biệt là triển khai phổ biến 
các văn bản Luật mới ban hành.
           - Trong các cuộc họp nội bộ tại đơn vị lãnh đạo UBND xã luôn quán triệt 
việc thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân 
thực hiện các quyền của mình. Chỉ đạo việc thực hiện giải quyết các hồ sơ của 
công dân phải đảm bảo đúng thời gian quy định, không để trường hợp nào giải 
quyết quá hạn hoặc không được giải quyết một cách thỏa đáng.

2. Cải cách thể chế:
* Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 
- Việc tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp Luật 

thường xuyên được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo cán bộ, công 
chức của địa phương, tổ chức thực hiện nghiên cứu hệ thống các văn bản về cơ 
chế chính sách, văn bản quy phạm pháp Luật, nhằm thực hiện tốt vai trò chức 
năng, nhiệm vụ, tham mưu cho UBND xã về việc chủ trì soạn thảo trình HĐND, 
UBND xã ban hành. Các văn bản quy phạm pháp Luật đã đảm bảo về thể thức 
theo quy định; trình tự ban hành đầy đủ, chặt chẽ, chất lượng văn bản ngày càng 
được nâng cao.

*  Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật:
- Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND 

huyện Gia Lộc về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 
địa bàn huyện Gia Lộc năm 2022; Ngày 25/01/2022 Ủy ban nhân dân xã Gia 
Tân ban hành kế hoạch số: 04/KH-UBND về kế hoạch triển khai công tác thi 
hành pháp Luật trên địa bàn xã Gia Tân năm 2022. Nhằm nắm bắt kịp thời tình 
hình thi hành chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và các 
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật 
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(QPPL) để có giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý VPHC. 
Xác định rõ nội dung cụ thể, trọng tâm công tác thi hành pháp luật về xử lý 
VPHC trên địa bàn xã và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong quá 
trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả;

* Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 
- Thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Gia Lộc về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn huyện Gia Lộc năm 2022; Ngày 
21/01/2022 Ủy ban nhân dân xã Gia Tân ban hành kế hoạch số: 01/KH-UBND 
về xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 
cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2022. Nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực 
hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và xã 
hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và 
Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Gia Tân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công 
tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Phát huy đầy đủ vai trò của Công chức Tư pháp địa phương trong thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng 
cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

- Nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách 
nhiệm, nghĩa vụ tự học tập, nghiên cứu pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng 
chính trị, đạo đức nối sống của đảng viên, Cán bộ, công chức và người dân 
nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật 
trong xã hội. 

* Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
- Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND 

huyện Gia Lộc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 
trên địa bàn huyện Gia Lộc năm 2022. Ngày 21/01/2022 Ủy ban nhân dân xã 
Gia Tân ban hành kế hoạch số: 03/KH-UBND về xây dựng kế hoạch thực hiện 
công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa xã năm 2022. Nhằm phát 
hiện những nội dung trái pháp luật để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi 
hoặc bãi bỏ văn bản theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và kiến nghị cơ 
quan, người có thẩm quyền xem xét, xác định trách nhiệm của cơ quan, người có 
thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật. 
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- Bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn 
bản theo quy định của pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác rà 
soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn xã.  

- Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản phải được tiến 
hành liên tục, toàn diện, khách quan, công khai, minh bạch, nghiêm túc, đúng 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
cơ quan liên quan, người có thẩm quyền trong thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra, 
rà soát, xử lý văn bản. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và 
trách nhiệm của các cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân xã, trong việc thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên 
địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

* Các nội dung khác theo Kế hoạch CCHC của địa phương:
- Căn cứ chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, UBND xã đã Ban hành chương trình làm 
việc số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2022 của UBND xã phục vụ các phiên họp 
của Ủy ban nhân dân xã năm 2022, triển khai Chương trình, kế hoạch công tác 
của UBND, HĐND xã về lĩnh vực được giao năm 2022. UBND xã tiếp tục tham 
mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành đảm bảo quy trình xây dựng và ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, nhằm nâng cao chất lượng 
của văn bản được ban hành.

- Triển khai đến cán bộ, công chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ 
được phân công trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 nhằm đẩy mạnh 
cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 
Lãnh UBND xã thường xuyên quán triệt ý nghĩa và vai trò quan trọng của việc 
thực hiện các nội dung về cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan thông qua 
các buổi họp giao ban. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cải cách 
hành chính ở cơ quan;

       3. Cải cách thủ tục hành chính:
          * Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà 
soát thủ tục hành chính:

- Các bộ phận chuyên môn của UBND xã thường xuyên cập nhật những 
văn bản mới nhất các thủ tục hành chính, kịp thời điều chỉnh các thủ tục theo 
đúng quy định đồng thời kiến nghị với cơ quan cấp trên những thủ tục không 
cần thiết. Đến nay số thủ tục hành chính tại địa phương là 143 thủ tục.

* Công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị: 
- UBND xã đã chỉ đạo tổ chức thực hiện việc niêm yết công khai bộ thủ 

tục hành chính tại phòng một cửa UBND xã. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001:2015; của các lĩnh vực. Nội quy làm việc của bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả, được bố trí tại phòng một cửa vị trí dễ quan sát để người 
dân thuận tiện tìm hiểu, bên cạnh đó công chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cũng 
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thường xuyên giải thích, tuyên truyền các thủ tục hành chính đối với các công 
dân khi đến trụ sở UBND xã làm việc.

* Việc tiếp nhận, xử lý những phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân 
đối với những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính do cơ quan 
nhà nước, người có thẩm quyền ban hành:

- Việc tiếp nhận, xử lý những phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối 
với những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính do cơ quan nhà 
nước, người có thẩm quyền ban hành: Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã 
và của các cơ quan ngành dọc cấp trên, bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thực 
hiện đúng, đầy đủ thủ tục hành chính, kịp thời giải thích cho người dân hiểu và 
thực hiện các quy định của pháp Luật, luôn giải quyết công việc cho người dân 
một cách nhanh chóng, thuận tiện. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thường 
xuyên trực 6 buổi/ tuần để tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của người dân về 
cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Trong 8 tháng đầu năm 2022, UBND xã 
Gia Tân chưa nhận được phản ánh nào về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính 
do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành.

 * Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và triển khai Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Gia Tân được triển 
khai đáp ứng yêu cầu tiến độ chung theo chỉ đạo của UBND huyện. Tiến hành rà 
soát các thủ tục hành chính, kiên quyết bãi bỏ những thủ tục không cần thiết, trái 
quy định. UBND xã Gia Tân đã kịp thời tổ chức thực hiện, đẩy mạnh và hoàn 
thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 
tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

- Việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm 
điện tử số hồ sơ được giải quyết đến ngày 15 tháng 9 năm 2022 là: 1205 hồ sơ. 

* Trong đó đúng hẹn là: 1205 hồ sơ. Không có hồ sơ chễ hẹn;
+ Về lĩnh vực Hộ tịch tiếp nhận tổng là 372 hồ sơ. (Về tiếp nhận trực tiếp 

là: 60 hồ sơ. Tiếp nhận online là: 312 hồ sơ).
+ Về lĩnh vực Chứng thực tiếp nhận tổng là 773 hồ sơ. (Về tiếp nhận trực 

tiếp là: 255 hồ sơ. Tiếp nhận online là: 518 hồ sơ).
+ Về lĩnh vực Bảo trợ xã hội tiếp nhận tổng là 51 hồ sơ. (Về tiếp nhận 

trực tiếp là: 39 hồ sơ. Tiếp nhận online là: 12 hồ sơ)
+ Về lĩnh vực Người có công tổng là 09 hồ sơ. (Về tiếp nhận trực tiếp là: 

09 hồ sơ).
* Tổng số tiếp nhận online là: 842 đạt 70%.
- Số hóa hồ sơ TTHC khi tiếp nhận tổng là 791 đạt 65,64%.
- Số hóa kết quả giải quyết TTHC tổng là 284 đạt 23,61%.
- Về lĩnh vực chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên cổng dịch vụ 

công Quốc gia tổng là: 364 hồ sơ.
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* Đánh giá số lượng, chất lượng và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả của đơn vị. 

- Cơ sở vật chất tại phòng Một cửa của UBND xã được xây dựng trong 
năm 2018 và đưa vào hoạt động vào đầu năm 2019, đã cơ bản đáp ứng được yêu 
cầu của người dân khi đến giao dịch, có máy tính, máy in, máy phô tô, Internet, 
bàn ghế, điện thoại, tủ đựng tài liệu và các trang thiết bị khác đều được trang bị 
đầy đủ cho mỗi công chức trong hoạt động chuyên môn của ngành.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
* Thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác sắp xếp 

bộ máy hành chính cấp xã và thôn , khu dân cư: 
- Ngày 02 tháng 8 năm 2021, UBND xã đã xây dựng và ban hành Quy 

chế làm việc của UBND xã nhiệm 2021-2026, về việc quy định chức năng 
nhiệm vụ quyền hạn các cán bộ chuyên môn thuộc UBND xã. Theo đó lãnh đạo 
UBND xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định về tổ chức bộ máy 
tại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. Việc thực hiện thường xuyên 
được công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành đảm bảo theo 
đúng phạm vi chức năng nhiệm vụ được phân công.

* Việc thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế trong năm gắn với công tác 
quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

- Tiếp tục triển khai, tổ chức, thực hiện kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 
18/3/2017 của BCH Đảng ủy xã Gia Tân. Về việc tinh giảm biên chế cán bộ, 
công chức, cán bộ bán chuyên trách ở các thôn, khu dân cư;

 5. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
* Thực hiện cơ cấu, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức theo quy 

định của Trung ương, của tỉnh: 
- Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND xã Gia Tân đã ban hành Quy 

chế làm việc của cơ quan trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
các thành viên trong UBND xã. Kiện toàn bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
tại cơ quan gồm có công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn phòng, công 
chức Địa chính- Xây dựng, công chức LĐTB&XH, Đến nay các công chức đã 
và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

* Về cán bộ, công chức cấp xã:
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính được Uỷ ban nhân 

dân huyện giao, việc bố trí, phân công, sử dụng công chức đều được dựa trên cơ 
sở công việc yêu cầu, bố trí đúng tiêu chuẩn, chức danh, xây dựng cơ cấu công 
chức phù hợp, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán 
bộ, công chức, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.

* Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức:
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- Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức: Thường xuyên duy trì, 
thực hiện tốt Luật Cán bộ công chức, xây dựng và tổ chức thực hiện các quy 
định mới về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

- Thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, việc thống kê quản 
lý đội ngũ cán bộ, công chức thuộc UBND xã theo quy định, tổng hợp, lập báo 
cáo kịp thời, theo quy định.

* Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 
theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

- Hàng năm UBND xã tổ chức hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ, công 
chức, viên chức theo hướng dẫn của UBND huyện. Về kết quả đánh giá, phân 
loại cán bộ, công chức, người lao động năm 2021. Có 09 cán bộ, 08 công chức 
và người lao động tham gia đánh giá.

* Về cán bộ là: 09 người.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 0 người.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 08 người, đạt 88,88 %.
- Hoàn thành nhiệm vụ: 01 người, đạt 11.12 %.

          * Về công chức, người lao động là: 08 người.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 0 người.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 08 người, đạt 100%.
* Việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác;
- UBND xã xây dựng kế hoạch số 03/KH - UBND, ngày 20 tháng 3 năm 

2018. Về việc Luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức 
không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2018, đối với các chức danh. Công chức Tài 
chính - Kế toán, Công chức Văn hóa xã hội (phụ trách LĐTB&XH), Công chức 
Địa chính - Xây dựng & Môi trường và Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã  
báo cáo UBND huyện xem xét phê duyệt kế hoạch.

 - Về kết quả UBND xã Gia Tân đã tổ chức bàn giao chuyển đổi vị trí công 
tác giữa công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyển sang vị trí VP HĐND - UBND xã 
và Công chức VP HĐND - UBND sang vị trí Tư pháp - Hộ tịch đảm bảo theo kế 
hoạch của UBND huyện.

* Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:
- Tham mưu cho Lãnh đạo huyện thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo cho cán bộ có cơ hội được tham gia học tập 
nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

* Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, văn hóa 
ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác xử lý những vi phạm của cán 
bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ được giao:

- Trong những năm qua Lãnh đạo UBND xã, thường xuyên quán triệt tổ 
chức triển khai trong các cuộc họp, giao ban hành tháng của UBND xã tới toàn 
thể cán bộ, công chức và các ngành có liên quan của UBND xã thực hiện tốt về 
nội quy, quy chế và chương trình làm việc của UBND xã và tiếp tục tăng cường 
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kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động của cán bộ, 
công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng 
lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ngày 31/12/2021 UBND xã ban hành báo cáo về việc thực hiện kỷ luật, 
kỷ cương hành chính năm 2021;

- Ngày 02/8/2021 UBND xã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức, người lao động làm việc trong cơ quan của UBND xã;

 6. Cải cách tài chính công:
* Đánh giá việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính; việc thực hành tiết chống lãng phí, sử 
dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, 
viên chức:

- Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; UBND xã đã thực 
hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính;

- Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Thực hiện nghiêm túc nghị 
định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ, lãnh đạo UBND xã 
quán triệt việc tiết kiệm, chống lãng phí từ đội ngũ lãnh đạo tới đội ngũ công 
chức, cắt giảm việc tổ chức các hội nghị, hội họp không cần thiết, trong việc 
thực hiện các hội nghị trú trọng tới công tác tiết kiệm, cắt giảm tối đa những tiểu 
tiết nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả, chất lượng.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định của Pháp luật: Hằng năm 
UBND xã đều có báo cáo tài chính về tình hình thu chi ngân sách của 6 tháng, 
01 năm và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách của những tháng, năm 
tiếp theo. Các báo cáo đều thể hiện nghiêm túc tình hình sử dụng, quản lý, thu 
chi ngân sách của địa phương và đều được công bố trước toàn thể đại biểu hội 
đồng nhân dân xã nắm được và theo dõi, giám sát.

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí được UBND tỉnh cấp để đầu tư mua sắm 
trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã: Hiện tại cơ 
sở vật chất của UBND xã tương đối đầy đủ, do đó phòng tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả của UBND xã đã đáp ứng được nhu cầu của người dân, tuy nhiên việc trang 
bị cần thiết như bị như máy tính, máy in, Internet, bàn ghế... đều được đảm bảo, 
đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị và nhân dân đến cơ quan làm việc, liên 
quan đến các thủ tục hành chính theo quy định. 

7. Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số:
- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện; Kế hoạch "Ứng dụng 

công nghệ thông tin vào mô hình một cửa, một cửa liên thông"của huyện. Trên 
cơ sở đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; UBND 
xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai "Ứng dụng công nghệ thông tin vào 
mô hình một cửa, một cửa liên thông" năm 2022.
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- Về cơ bản việc triển khai, thực hiện ứng dụng Công nghệ Thông tin 
trong nội bộ cơ quan đã đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra, UBND xã đã 
thường xuyên thực hiện tốt các ứng dụng vào thực hiện các nhiệm vụ chuyên 
môn đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ của ngành trong hiện đại hóa nền 
hành chính.  

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả "Ứng dụng công nghệ thông tin vào mô 
hình một cửa, một cửa liên thông" giữa UBND xã với UBND huyện.

- Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai đồng bộ 
đến cán bộ, công chức, đảm bảo kết nối gửi, nhận liên thông văn bản điện tử 
giữa các đơn vị trên địa bàn xã và được kết nối với Trục liên thông văn bản 
Quốc gia. Đến nay, 100% các cán bộ, công chức của UBND xã đã sử dụng hiệu 
quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. 100% văn bản 
đi/đến của xã được thực hiện trên môi trường mạng;

- Hệ thống thư điện tử công vụ đã hỗ trợ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, 
giảm thời gian, giấy tờ, tiết kiệm chi hành chính, góp phần tích cực vào cải cách 
hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của huyện.

- UBND xã đã được triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm 
một cửa điện tử dùng chung thống nhất trong toàn tỉnh. 100% các hồ sơ thực 
hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa đều được xử lý qua hệ thống 
phần mềm một cửa;

- UBND xã cơ bản đáp ứng quy định theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP 
ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Trong Quý III năm 2021, Cổng thông tin điện tử 
của xã đã đi vào hoạt động;

- Tiếp tục triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính 
công ích theo Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân huyện Gia Lộc. Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Gia Lộc.

- Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính: UBND xã tiếp 
tục triển khai thực hiện Quyết định Về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015;  

8. Tình hình tổ chức và hoạt động của UBND xã:
- Tổ chức và hoạt động của UBND xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 

nhiều tiến bộ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 124 
Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 
năm 2019; trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND xã thực hiện 
nghiêm những quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện. UBND 
xã đã ban hành và sửa đổi Quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế 
của địa phương. Từ đó, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đề cao vai trò trách 
nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND năng động, sáng 
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tạo, nhạy bén trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát, đã góp phần tích cực vào việc 
thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của địa phương đã đề ra; tập thể 
UBND xã luôn có sự đoàn kết nhất trí cao trong quản lý, điều hành các hoạt 
động quản lý Nhà nước, từ đó có nâng cao được ý thức, trách nhiệm của mỗi 
thành viên UBND xã. 

- Ngay từ đầu năm UBND xã xây dựng Chương trình làm việc năm, kế 
hoạch từng tháng, quý, của tập thể UBND và các ngành chuyên môn của UBND 
xã xây dựng kế hoạch làm việc trong năm, kiểm việc hàng tháng, hàng tuần đảm 
bảo đi vào nề nếp. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã luôn đề cao ý thức 
tập thể, trách nhiệm cá nhân, xây dựng nề lối làm việc, phân công, phân nhiệm 
vụ rõ ràng có kiểm tra đôn đốc duy trì chế độ phối hợp, giao ban tuần, tháng, 
quý đảm bảo tốt mối quan hệ công tác giữa Đảng, Chính quyền, MTTQ và các 
tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo cấp trên kịp thời.

- Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã đã bám sát vào những văn bản 
chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết của BCH Đảng bộ - HĐND xã và tình hình 
thực tế ở địa phương, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để tập trung chỉ 
đạo điều hành kịp thời, giải quyết các vấn đề phát sinh cùng thực hiện nhiệm vụ 
phát triển KT-XH. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng 
tâm như: Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, TTCN-XDCB.

- Tăng cường kiểm tra rà soát việc soạn thảo văn bản của HĐND - UBND 
xã, các ban ngành đoàn thể. Văn bản quy phạm pháp Luật do HĐND, UBND xã 
đã ban hành. Qua kiểm tra các văn bản đã cơ bản đảm bảo về thể thức theo quy 
định; trình tự ban hành đầy đủ, chặt chẽ, nhất là văn bản quy phạm pháp Luật, 
chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao.

- Tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XXVII trên các lĩnh vực 
phát triển KT- XH - AN - QP giai đoạn 2020 - 2025.

* Ban hành Quy chế tiếp công dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân.

- Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính, UBND xã đã ban hành Quy chế làm việc và nội quy tiếp công 
dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phân công cho cán bộ 
công chức bộ phận một cửa, phụ trách công tác tiếp công dân, kết quả giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân. Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng một cửa tiếp 
dân trong Trụ sở UBND xã. Các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tiếp dân: 
Bàn, ghế, tủ... Lịch tiếp công dân, tuần 2 buổi (Thứ 3, thứ 6 hàng tuần) có sổ ghi 
chép tiếp công dân, sổ theo dõi, xử lý, phân loại đơn thư (ĐN, KN, TC). Cán bộ 
công chức được phân công nhiệm vụ, đón tiếp lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về các vấn đề thuộc thẩm quyền của 
UBND xã xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Giải thích, hướng 
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dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo 
đúng quy định của pháp luật và thực hiện tốt chế độ báo cáo về công tác tiếp 
công dân, xử lý đơn thư của công dân với cấp trên theo đúng hướng dẫn và quy 
định của pháp Luật.

9. Thực hiện phân cấp quản lý:
- Việc phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Về tổ chức bộ máy và 

công tác cán bộ, về đất đai, xây dựng, về quản lý tài sản, ngân sách, về quy 
hoạch, kế hoạch…trong những năm qua UBND xã Gia Tân tổ chức, thực hiện 
và triển khai nghiêm theo các Quyết định và các văn bản chỉ đạo của UBND 
huyện, UBND tỉnh giao cho địa phương; 

10. Tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án‘‘Chính quyền 
thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021 - 2025’’

 - Thực hiện kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 
UBND huyện Gia Lộc. Về việc triển khai thực hiện Đề án “Chính quyền thân 
thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025”;

- Ngày 23 tháng 7 năm 2021 Đảng ủy xã Gia Tân ban hành Quyết định 
số: 25-QĐ/ĐU. Về việc thành lập BCĐ xã triển khai thực hiện Đề án “Chính 
quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025”;

- Ngày 23 tháng 7 năm 2021 UBND xã Gia Tân ban hành kế hoạch số 
14/KH-UBND. Về việc triển khai thực hiện Đề án “Chính quyền thân thiện trên 
địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025”;

- Tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung của Đề án và kế hoạch của 
UBND xã về thực hiện Đề án, đến toàn thể đội ngũ, cán bộ, công chức, người 
lao động, đảm bảo các nội dung được thực hiện nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ 
trọng tâm, xuyên suốt cần tập trung chỉ đạo thực;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, 
trách nhiệm được phân công của đơn vị trong việc triển khai thực hiện Đề án. 
Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu Đề án đã đề 
ra. Đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả 
trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của 
đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các ban ngành, đoàn thể và các ngành có liên quan; tăng cường kiểm tra, hướng 
dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ, kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án tại đơn vị. Để 
Đề án đi vào thực tiễn cuộc sống trong nhân dân, đem lại hiệu quả kinh tế cho 
gia đình và xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.   

II. Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong công tác cải cách hành 
chính; tổ chức và hoạt động của UBND xã năm 2022; triển khai Kế hoạch 
thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai 
đoạn 2021-2025’’:

1. Ưu điểm: 
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- Việc triển khai thực hiện cải cách hành chính và triển khai thực hiện Đề 
án ‘‘Chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025’’: 
đã được cấp uỷ đảng, chính quyền xã, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. 

- Chất lượng soạn thảo ban hành các văn bản được nâng cao. Công tác 
tuyên truyền phổ biến pháp luật và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã có 
nhiều chuyển biến. 

- Tổ chức bộ máy hành chính từng bước được củng cố, kiện toàn đúng 
quy định. 

- Trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 
chức từng bước được nâng lên; trong công tác quản lý cán bộ đã thực hiện đầy 
đủ các quy định trong đánh giá, sử dụng, đào tạo và quy hoạch, cán bộ. 

- Cải cách tài chính công đã thực hiện từ khâu lập dự toán thu chi ngân 
sách đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ, đúng quy định, chủ động thực hiện 
việc sử dụng kinh phí. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình xử lý công việc đảm 
bảo hiệu quả nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, góp phần hiện đại hóa hành 
chính. 

2. Tồn tại, hạn chế: 
- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân về cải cách 

hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa còn hạn chế.
- Công tác tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước ở đơn vị triển 

khai thực hiện còn chậm, chất lượng chưa cao.  

PHẦN B
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

I. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác cải cách hành chính; tổ chức 
và hoạt động của UBND xã; Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân 

thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025’’ trong thời gian tới:
1. Nhiệm vụ và Giải pháp:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018 của 

Chỉnh phủ; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
UBND huyện Gia Lộc về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022. Kế hoạch số 
27/KH-UBND ngày 31/12/2021 về công tác cải cách hành chính của UBND xã 
năm 2022.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "xây dựng chính quyền 
thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc, giai đoạn 2021-2025". 

- Tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị 
quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII; Chương trình, Đề án, Kế 
hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác cải cách 
hành chính. 
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- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính 
theo cơ chế một cửa của UBND xã. Chỉ đạo các chuyên môn tích cực giải quyết 
thủ tục hành chính đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và thời gian quy 
định. 

- Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát 
chặt chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch thủ tục hành chính. 

- Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan hành chính nhà 
nước; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức theo đúng quy định. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn xã. 
- Thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn huyện Gia Lộc. 
- Tiếp tục thực hiện triển khai Kế hoạch số 1573/KH-UBND ngày 

12/6/2017 của Ủy ban nhân tỉnh về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương; Kế hoạch 139/KH-UBND ngày 21/11/2017 của UBND huyện triển khai 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích trên địa bàn huyện Gia Lộc. 

- Tiếp tục thực hiện phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các 
lĩnh vực quản lý nhà nước theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện. 

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán 
bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 
ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà 
nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 
của Chính phủ và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục 
hàng chính năm 2022 của UBND xã; Kế hoạch cải cách hành chính của UBND 
xã năm 2022;  

2. Kiến nghị, đề xuất:
* Đề nghị huyện: 
- Cập nhật kịp thời và chính xác các Quyết định công bố thủ tục hành 

chính của UBND tỉnh và các thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của 
xã để cán bộ, công chức và các ban ngành đoàn thể tra cứu dễ dàng, thuận lợi. 

- Tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công 
tác cải cách hành chính để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tập 
huấn về phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2021. 
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- Đầu tư kinh phí để UBND xã, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết 
bị hiện đại cho Bộ phận phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Xây dựng và thực 
hiện chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã. 

Trên đây là báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà 
nước; Tình hình tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã Gia Tân năm 
2021; Tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân thiện 
trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025’’./.

Nơi gửi:
- UBND huyện Gia Lộc;
- Phòng Nội vụ huyện Gia Lộc;
- Đoàn kiểm tra huyện  Gia Lộc;
- Lãnh Đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- Lưu VP.

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
     CHỦ TỊCH

                              Phạm Duy Thoại
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