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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG SAO ĐỎ

Số:       /BC-UBND

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

Sao Đỏ, ngày      tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Xây dựng Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa Giai đoạn 2017 - 2021

------
Thực hiện kế hoạch số 06/KH –BCĐ ngày 22/10/2021 của Ban chỉ đạo toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Chí Linh về việc  “Kiểm tra, công nhận 
danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021.

Căn cứ vào kết quả bình xét, thực hiện phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị 
đạt chuẩn văn hoá” năm 2021 của UBND phường Sao Đỏ. UBND phường báo cáo 
kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa Giai đoạn 2017 - 2021cụ thể 
như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG.
Dưới sự lãnh đạo  trực tiếp của BCH Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND 

phường, sự phối hợp chặt chẽ giữa ban chấp hành công đoàn và tập thể cán bộ, 
công chức, người lao động trong cơ quan, trong những năm qua với tinh thần đoàn 
kết, quyết tâm, tập thể phường Sao Đỏ đã  thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh 
tế xã hội, an ninh quốc phòng và phấn đấu xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn 
hóa giai đoạn 2017 - 2021.

 - Tổng số cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị: 20 (Biên chế: 20; Hợp 
đồng: 0); Nam: 8; Nữ: 12

Trong đó: 
+ Cán bộ quản lý: 06
+ Cán bộ, công chức: 14 (Biên chế: 14 ; Hợp đồng: 0)
- Tổng số Đảng viên: 20
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ: 02; ĐH: 17; TC: 01 
- Tổ chức Đảng, Đoàn thể:
+ Công Đoàn, gồm 33 đoàn viên 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.
Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2021.
1.1. Cơ quan có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả góp 

phần hoàn thành tốt công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức trong đơn vị đạt 
danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”.

Trong 5 năm liền từ năm 2017 đến năm 2021 Ban chỉ đạo đã phối hợp công 
đoàn, các ban ngành đoàn thể trong Ủy ban, phát động các phong trào thi đua, đẩy 
mạnh các cuộc vận động. Cơ quan làm việc có nề nếp, kỷ cương thường xuyên tổ 
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chức, đưa nội dung quy chế cơ quan văn hóa vào sinh hoạt tại các hội nghị, hội 
họp, phát động tuyên truyền về kế hoạch, quy chế “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” đến 
toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, qua đó các tiêu chí văn hóa đã thấm 
nhuần trong nhận thức của cán bộ, công chức cơ quan.

Phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các phong trào thi đua 
như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Dân số kế hoạch 
hoá gia đình”….

Cơ quan có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả góp phần 
hoàn thành tốt công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức trong đơn vị đạt danh 
hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”cụ thể như sau:

+ Năm  2016 có 19/19 cán bộ, công chức trong cơ quan đạt danh hiệu “Lao 
động tiên tiến trở lên” (đạt 100%).

+ Năm  2017 có 19/19 cán bộ, công chức trong cơ quan đạt danh hiệu “Lao 
động tiên tiến trở lên” (đạt 100%).

+ Năm  2018 có 20/20 cán bộ, công chức trong cơ quan đạt danh hiệu “Lao 
động tiên tiến trở lên” (đạt 100%).

+ Năm  2019 có 20/20 cán bộ, công chức trong cơ quan đạt danh hiệu “Lao 
động tiên tiến trở lên” (đạt 100%).

+ Năm  2020 có 20/20 cán bộ, công chức trong cơ quan đạt danh hiệu “Lao 
động tiên tiến trở lên” (đạt 100%).

1.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 
cán bộ, công chức. 

Cơ quan có trên 85% số cán bộ, công chức người lao động là đội ngũ trẻ 
được đào tạo bài bản, có trình độ Đại Học trở lên và không ngừng học tập, tu 
dưỡng, rèn luyện, có kế hoạch tự học bằng nhiều hình thức: như sách, báo, các 
phương tiện thông tin… 

Mỗi cán bộ, công chức của đơn vị không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu tài 
liệu để phục vụ công tác chuyên môn nâng cao hiểu biết bản thân, kiến thức quản 
lý nhà nước và các kiến thức hỗ trợ khác trong thực hiện nhiệm vụ.

Có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng tin tưởng vào đường lối 
lãnh đạo của Đảng, không hoang mang giao động trước những khó khăn biến động 
về giá cả thị trường, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí tại cơ quan được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó UBND phường cũng thường xuyên cử cán bộ, công chức tham 
gia các lớp bồi dưỡng do tỉnh và thành phố tổ chức. Cán bộ, công chức trong cơ 
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quan được tạo điều kiện theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn 
nghiệp vụ đúng với chuyên môn được đào tạo.

 Nhiều đồng chí có ý thức tự học, tự rèn luyện để vươn lên, do đó trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ, công chức ngày càng được 
nâng cao. Trong số cán bộ công chức có trình độ Thạc sĩ là 02 đồng chí (10%), Đại 
học là 17 đồng chí (85%), 1 đồng chí trình độ Trung cấp(5%); 100% cán bộ , công 
chức đạt trình độ tin học  ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu 
công việc của cơ quan.
    1.3. Việc thực hiện nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức theo quy 
định của pháp luật.

Trong 5 năm liền 100% cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt 
nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Cán bộ, 
công chức đều giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật 
và chấp hành sự phân công của tổ chức, có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân 
thành, trong sáng, giản dị, gắn bó với nhân dân.
    1.4. Việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức.

Cán bộ, công chức đều tận tụy, có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong 
thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, 
không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách 
nhiệm; thường xuyên đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ; có thái độ đúng 
mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn 
hóa công vụ.

1.5. Sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.
Cán bộ, công chức thực hiện tốt phong trào viết sáng kiến, bảo vệ môi 

trường, cải cách hành chính.Trong 5 năm qua có 9 đề tài tham gia sáng kiến 
được Hội đồng chấm sáng kiếm cấp thành phố công nhận

- Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công 
sở giai đoạn 2017 - 2021.

2.1. Thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội của cán bộ, công chức.

100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan không vi phạm các 
quy định về thực hiện nếp sống văn minh; chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ luật 
lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, gương mẫu thực 
hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá, thực 
hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn 
hoá; vận động tham gia phòng chống tệ nạn xã hội... Đoàn kết, xây dựng cuộc sống 
ấm no hạnh phúc, xây dựng một xã hội phát triển. 
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Cơ quan thường xuyên nhắc nhở, quán triệt cho cán bộ, công chức không vi 
phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh theo quan điểm của Đảng 
ta bao gồm các nội dung chủ yếu đó là: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luật, sống tôn trọng những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tôn trọng người 
già, phụ nữ, yêu thương trẻ em, sống và làm việc theo tác phong công nghiệp, 
khiêm tốn, lịch sự, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, trong những năm qua, 
CB, CC và người lao động của cơ quan luôn thực hiện nếp sống văn minh nơi công 
sở, tác phong lề lối làm việc được đổi mới từ hành chính sang phục vụ, lấy việc 
phục vụ tốt nhất cho nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, giải quyết công việc luôn 
niềm nở, chu đáo, lịch sự, văn minh, không có đồng chí cán bộ, công chức nào vi 
phạm quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và 
luôn đi tiên phong trong việc vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú cùng thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
     2.2. 100% cán bộ, công chức của đơn vị luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm 
trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, không mắc các tệ nạn xã hội; 
không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại; không 
tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; thực hiện nghiêm túc các 
quy định của pháp luật, các quy ước nếp sống văn minh địa phương, xây dựng gia 
đình bình đẳng, hòa thuận, hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi, chưa có gia 
đình nào có con hư hỏng hoặc bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội.
     2.3 Chế độ sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy quy chế 
làm việc của cơ quan; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng 
tiến bộ.
 Để công việc được giải quyết kịp thời, lãnh đạo Ủy ban tổ chức họp giao 
ban cơ quan vào sáng thứ 2 hàng tuần, họp Ban chấp hành Đảng ủy 1 lần/ tháng, 
họp giao ban Ủy ban 1 lần/ tháng. Nhờ đó mà các vướng mắc, tồn tại đã được tập 
trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đáp ứng được công việc chung của phường.

100% CB, CC thực hiện tốt nội quy, đi làm đúng giờ và luôn tuân thủ quy 
chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở. Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ 
quan luôn đoàn kết, giúp nhau trong công việc cũng như những lúc khó khăn 
trong cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ được giao và cùng tiến bộ, có tinh thần 
trách nhiệm cao.
     2.4 Xây dựng môi trường làm việc “không khói thuốc lá”, không có cán bộ, 
công chức nào uống rượu, bia trong giờ hành chính, luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự. 
Xây dựng môi trường văn hóa ở cơ quan được duy trì thường xuyên, từ việc trồng 
cây xanh, cho đến việc dọn vệ sinh hàng ngày, tạo cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp, 
đảm bảo tốt vệ sinh an toàn lao động, bài trí khuôn viên hợp lý, trang bị đầy đủ 
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thiết bị cho mỗi cán bộ công chức…đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao 
và xây dựng nếp sống văn minh trong công sở.

Tiêu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2017 - 2021.

3.1. 100% cán bộ, công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa 
phương: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, 
Nhà nước cho nhân dân ở địa phương. Phong trào xây dựng “Gia đình nhà giáo 
văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được cán bộ, công chức hưởng ứng mạnh mẽ và đạt 
kết quả tốt, 100% cán bộ, công chức có gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. 

Công đoàn phường đã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương 
chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động nhân đạo từ thiện, vận động cán 
bộ công chức tham gia tích cực nhiệt tình như tích cực ủng hộ quỹ Quỹ đền ơn đáp 
nghĩa; quỹ vì người nghèo; quỹ phòng chống thiên tai, quỹ ủng hộ phòng chống 
dịch bệnh Covid mỗi cán bộ công chức 1 ngày lương, quỹ ủng hộ vaccine covid…
    3.2. Không có trường hợp vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh 
cáo trở lên; cơ quan an toàn về an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái 
pháp luật.

100% các bộ, công chức của cơ quan, đơn vị không vi phạm pháp luật, 
không bị khiển trách hay cảnh cáo. Đặc biệt trong quá trình tiếp nhận hồ sơ ở cơ 
chế một cửa thì không có trường hợp nào khiếu kiện vượt cấp trong giải quyết 
khiếu kiện, khiếu nại.

3.3. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”; 08 
giờ làm việc có hiệu quả; 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.

Trong quá trình quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách của Nhà nước luôn 
được cơ quan đề cao trách nhiệm sử dụng sao cho đúng chỗ, đúng quy định theo 
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các văn bản pháp luật có liên 
quan; đồng thời thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng 
tiền, tài sản, kể cả giờ lao động. Bên cạnh đó cơ quan luôn nêu cao tinh thần phòng 
chống tham nhũng, tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
vì lợi ích riêng gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, của tập thể và nhân dân.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ.
1. Mặt mạnh.
Giai đoạn 2017 - 2021, UBND phường Sao Đỏ đã xây dựng được chương 

trình công tác phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức, chỉ đạo 
cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, pháp luật của 
nhà nước, các quy định về văn hóa công sở… Hầu hết các cán bộ, công chức có ý 
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thức kỷ luật cao, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là tham gia 
xây dựng công sở, khu dân cư văn hóa, tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân 
chấp hành chử trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã 
hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan…

Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa có uy tín tích cực chủ 
động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

2. Hạn chế.
Các đồng chí công chức trong cơ quan hóa đảm nhận thêm các công tác 

kiêm nhiệm khác, nên đôi khi còn ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện kế 
hoạch đề ra ở đơn vị.

Một số cán bộ công chức đôi khi còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa tích 
cực tham gia các hoạt động phong trào. Nề nếp làm việc đôi khi còn chưa tốt.

3. Kiến nghị, đề xuất.
Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ 

cho việc tổ chức một số hoạt động phát triển các phong trào thi đua trong cơ quan, 
động viên cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn.
         IV. TỔNG ĐIỂM TỰ CHẤM.

Năm 2017: 97/100 điểm
Năm 2018: 97/100 điểm
Năm 2019: 97/100 điểm
Năm 2020: 99/100 điểm
Năm 2021: 99/100 điểm
Đề nghị BCĐ TDĐKXDĐSVH tỉnh Hải Dương xem xét công nhận cơ quan, 

đơn vị phường Sao Đỏ đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2017-2021.

Nơi nhận:
- BCĐ TDĐKXDĐSVH tỉnh Hải Dương
-  BCĐ TDĐKXDĐSVH thành phố (để báo cáo);
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Bắc
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