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Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 

2022, Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 

chính quyền trên địa bàn huyện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH: 

Năm 2022, là năm đầu tiên thực hiện Chương trình phối hợp số  

05-CTr/BDVTU-BCSĐ ngày 17/2/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự 

đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 và  

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2026; 

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân 

vận chính quyền trên địa bàn huyện Trà Cú giai đoạn 2022 - 2026. 

Phát huy những thành tích đạt được trong công tác dân vận chính quyền 

những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận các cấp trong 

huyện đã có sự nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao 

hiệu quả công tác dân vận. Thực hiện tốt các kết luận, chỉ thị liên quan đến công 

tác dân vận chính quyền, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Trọng tâm là tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận 

thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng quyền, lợi ích, 

nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, 

xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành; 

nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Song song đó là tổ chức tốt công tác tiếp 

công dân, tăng cường đối thoại, tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến 

nghị chính đáng của Nhân dân; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI: 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đẩy 

mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà 
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nước; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân. Chính quyền các cấp quan tâm thực hiện công tác dân vận 

trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các 

chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Lực lượng 

quân sự, công an trên địa bàn phối hợp tốt trong công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo 

vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện của đất nước, địa phương,... 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày  29/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022. Ủy ban 

nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 39a/KH-UBND ngày 20/4/2022 của 

UBND huyện về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch 

số 39b/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện về công tác dân vận chính 

quyền năm 2022. Đồng thời chỉ đạo, triển khai và phối hợp cùng Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị- xã hội huyện tập trung tuyên truyền, vận động các 

tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp 

với các ngành chức năng thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; phát 

huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền... đã tạo được sự đồng tình, tích cực tham gia của hệ thống chính trị, các 

tầng lớp Nhân dân. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng được 

nhiều điển hình dân vận trên các lĩnh vực; các mô hình, điển hình mới mang lại 

hiệu quả thiết thực, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 

thực hiện các chính sách an sinh xã hộ 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới: 

 Năm 2022, công tác dân vận được hệ thống chính trị các cấp chú trọng, 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần huy động, khơi dậy 

sức mạnh tổng hợp toàn đảng, toàn quân, toàn dân chung tay xây dựng ngày càng 

phát triển.  

 Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về 

công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị 

theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới, nội 

dung, phương thức thực hiện công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, 

công tác tôn giáo, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ 

động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận sát 
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với tình hình thực tiễn gắn với việc chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. Tiếp tục thực hiện Kế 

hoạch số 144-KH/HU, ngày 22/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 

Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận 

trong tình hình mới”; triển khai Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của 

Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên 

Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người 

đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh”... Tiếp tục chỉ đạo triển khai 

quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của 

Chính phủ “Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”; Kết luận 120-KL/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 

xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Nghị định 04/2015/NĐ-CP, 

ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan 

hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”,  Pháp lệnh 34/2007/PL-

UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn”.  Nhìn chung, việc tổ chức học tập, quán triệt đã 

được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm 

bảo mục đích, yêu cầu đề ra.  

 2. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong công tác vận động 

quần chúng: 

 Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham 

gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của 

Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây 

dựng đảng, xây dựng chính quyền”; chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm những 

hành vi vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc 

lợi dụng dân chủ, dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền kích động chống phá Đảng, Nhà 

nước, gây mất ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội.  

 Tham mưu Huyện ủy triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; phối hợp với Mặt trận tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, 

phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 

các ngày lễ lớn, nắm tình hình tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động khắc 

phục những khó khăn trong lao động, sản xuất, chăn nuôi; phối hợp triển khai, học 
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tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được 18.815 cuộc, có 709.651 lượt 

người dự; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 22/5/2014 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 14/3/2014 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 217-

QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa 

XI); Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “về giám sát của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với 

việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ 

chốt và cán bộ, đảng viên” được 1.220 cuộc, có 22.959 lượt người dự; ban hành 

và triển khai kế hoạch giám sát công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ trung 

bình, khá, giàu năm 2022 theo quy định; tổ chức khám, chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe cho người cao tuổi, thực hiện an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn 

mới, thực hiện công tác tương trợ, cứu trợ tại địa phương; tham gia hòa giải ở cơ 

sở, phối hợp tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. 

 3. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: 

 Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm 

nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn 

đảm bảo theo đúng quy định. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo đúng lịch trình, kế hoạch; được 

Nhân dân đồng tình hưởng ứng (cử tri đi bầu cử đạt 99,95%). Kết quả đã bầu 124 

Trưởng Ban nhân dân và 137 thành viên Ban thanh tra nhân dân.  

 Triển khai thực hiện toàn diện các loại hình Quy chế dân chủ ở cơ sở, chú 

trọng công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 

nhân dân để kịp thời giải quyết những bức xúc, phát sinh trong nội bộ nhân dân. 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị đối thoại 

giữa người đứng đầu cấp Đảng, Chính quyền với nhân dân; phối hợp với Huyện 

Đoàn tổ chức đối thoại với thanh niên. Quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ 

máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng về thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác 

dân vận và Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tăng cường 

giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý thức, trách nhiệm, năng lực 

tổ chức và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

 Thực hiện tốt các quy định trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; tiếp 744 lượt công dân 

(cấp huyện 38 lượt, cấp xã 706 lượt); nhận 134 đơn, giải quyết xong 131 đơn (hòa 

giải thành 108 đơn; chuyển Tòa án giải quyết 23 đơn), đang giải quyết 03 đơn. 

 4. Tăng cường công tác cải cách hành chính: 

 Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của 

tỉnh Trà Vinh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải 
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cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, 

công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công vụ; cải cách tổ chức bộ 

máy, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nâng 

cao chất lượng dịch vụ công nhằm giảm phiền hà, thời gian, chi phí của người dân 

và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác dân 

vận chính quyền gắn với cải cách hành chính luôn được các ngành, địa phương 

quan tâm thực hiện, xây dựng phong trào “Nụ cười công sở”, các quy định về văn 

minh, văn hóa công sở, có thái độ làm việc tôn trọng, phong cách làm việc dân 

chủ, gần gũi, nhẹ nhàng, lịch sự khi tiếp xúc, giao tiếp; đồng thời xây dựng mẫu 

“Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” đối với tổ chức, cá nhân khi 

giải quyết công việc có liên quan. 

 Chỉ đạo các ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đăng ký mô 

hình “Ba không, ba đúng”. Nội dung mô hình nâng cao thái độ phục vụ, tinh 

thần trách nhiệm trước nhân dân, đạo đức công vụ; thực hiện đúng nội quy, quy 

chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, quy chế văn hóa công sở; thực hiện 

đúng quy trình, đúng hẹn tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện với phương châm 

“Kính trọng, lễ phép, biết nhận lỗi khi làm sai, biết cảm ơn khi được dân góp 

ý”. Qua thực hiện mô hình gắn với tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình liên 

hệ công việc, tính minh bạch, công khai, dân chủ trong tổ chức được nâng lên, 

ngăn ngừa những tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi công vụ. Mặt khác, làm tốt 

công tác dân vận, nhất là tiếp công dân đã góp phần tích cực trong thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính.  

 Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn xây dựng môi trường làm việc xanh - 

sạch - đẹp, trong lành, thân thiện nhằm tạo sự gần gũi, thông thoáng, không có sự 

ngăn cách giữa cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

 Nhận thức rõ vai trò của cán bộ, công chức trong công cuộc cải cách hành 

chính, nhất là vai trò của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước, thời 

gian qua Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú đã tập trung chỉ đạo sát sao việc xây 

dựng, triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính; Ban hành Quyết định số 

1071/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 về việc ban hành chương trình hành động về tăng 

cường cải cách hành chính, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện 

nhiệm vụ công vụ, công chức; rà soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản 

lý Nhà nước; tổ chức kiểm tra, kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính, việc công 

khai hóa thủ tục hành chính và hoạt động của bộ phận “một cửa”. Qua đó, kịp 

thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, 

chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được các phòng, ban ngành, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn quan tâm, chú trọng hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính 
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đã được tăng cường, nên có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng các thủ tục 

được giải quyết đúng và trước thời hạn ngày càng tăng lên. 100% thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng như cấp 

xã được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ chức, công dân nắm rõ quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính, trên cơ sở đó giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cán 

bộ, công chức. Thông qua đó, người đứng đầu các phòng, ban ngành, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn đã phát huy tốt vai trò chịu trách nhiệm của mình trong 

công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được giao, góp phần vào kết quả cải cách 

hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

 Trong năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 76.899 hồ sơ. 

Tiếp nhận và giải quyết 6.474 hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh 

(iGate), đã giải quyết 4.998 hồ sơ (đã giải quyết trước và đúng hạn 4.590 hồ sơ, 

đạt 93,9%; số hồ sơ còn lại đang giải quyết.  Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng 

dụng các phần mềm hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như iOfice, iGate, 

ISO điện tử để giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Kết quả có 31 cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện sử dụng hệ thống 

iOfice để gửi nhận văn bản điện tử, có 05/17 xã sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ 

công (iGate);  12/17 xã, thị trấn cập nhật hệ thống ISO điện tử. Nhìn chung, kết 

quả thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện có sự chuyển 

biến mạnh mẽ, nhất là tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ 

công của tỉnh, số hồ sơ đăng ký trên cổng dịch vụ công ngày càng tăng, bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả có trình độ, năng lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu công 

việc, từ đó giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng thời gian theo quy định. 

 5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả 

các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh: 

 Thường xuyên triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, trong đó tập trung tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại mùa vụ, bố trí lại cây 

trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Chỉ đạo chuyển đổi 269,9 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang các hình thức sản 

xuất hiệu quả; qua chuyển đổi một số mô hình đạt được hiệu quả cao, góp phần 

cải thiện đời sống cho bà con nông dân; quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình 

sản xuất lúa chất lượng cao và cánh đồng lớn sản xuất lúa trên địa bàn các xã.  

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từng bước khôi phục sản xuất, giá trị thực hiện 

đạt 581,04 tỷ đồng, đạt 83,98% kế hoạch (tăng 32,5% so cùng kỳ). Chỉ đạo phát 

triển mới 462 hộ kinh doanh cá thể và 39 doanh nghiệp (đạt 130% kế hoạch). Tiếp 

tục duy trì phát triển 03 làng nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm cho 

2.956 lao động. Hiện toàn huyện có 1.471 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp, với 3.336 lao động (giảm 09 cơ sở so cùng kỳ). 

 Phối hợp Viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn hoàn chỉnh Đồ án 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040. Đồng thời, 
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thực hiện hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đến 

năm 2040 gửi Sở Xây dựng thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà 

ở theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng hoàn 

thành và giải ngân vốn cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị 

quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (đợt 1 với 2). Tập trung 

chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình xây 

dựng cơ bản trên địa bàn. Triển khai thực hiện 86 công trình xây dựng cơ bản, 

tổng kế hoạch vốn 255,542 tỷ đồng. Đến nay, thi công hoàn thành 31 công trình, 

đang thi công 06 công trình, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 21 công trình; 

trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 28 công trình; giải ngân vốn 129,074 tỷ 

đồng, đạt 50,5% kế hoạch vốn. 

 Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm chỉ đạo.  Tổ 

chức khám và điều trị cho 121.284 lượt người,  trong đó có 75 ca sốt xuất huyết, 

29 ổ dịch sốt xuất huyết và 36 ca tay chân miệng; tập trung triển khai thực hiện 

hiệu quả các giải pháp kéo giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và kéo giảm tỷ suất tử 

vong trẻ em dưới 01 tuổi và dưới 05 tuổi được kéo giảm, tổng số trẻ dưới 1 tuổi được 

tiêm chủng đủ liều 1.329 trẻ, trẻ sơ sinh tiêm vắc xin viêm gan B là 904 liều, tiêm ngừa uốn ván 

sơ sinh cho phụ nữ có thai 1.282 liều, viêm não Nhật Bản - B mũi 2 là 1.350 liều, mũi 3 là 1.320 

liều, tiêm vắc xin DPT4 (vắc xin bạch hầu, ho gà uốn ván) 1.062 trẻ. Sởi - Rubell 

1.505 liều. Tiếp tục cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em; tỷ suất tử vong 

trẻ em dưới 01 tuổi và dưới 05 tuổi được kéo giảm. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, 

Trung thu 2022.  

 Chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, 

an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 04 điểm thi với 1.429 học sinh dự thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022, kết quả đỗ 1.407 học sinh, chiếm 98,46% so tổng 

học sinh dự thi. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 gắn với 

huy động học sinh đến trường. Kiểm tra, công nhận và tái công nhận 03 trường đạt 

chuẩn quốc gia; tiếp tục kiểm tra 02 đơn vị trường trong thực hiện các tiêu chí xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, tuyển 

sinh theo chế độ cử tuyển năm 2022; triển khai, thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở; chương trình giáo dục phổ thông năm 

2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 6, lớp 7; thẩm định và chọn 10 sản phẩm dự 

thi khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh.  

 Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách an 

sinh xã hội, bảo trợ xã hội; phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ có mức sống 

trung bình, thu nhập khá, giàu năm 2021 và kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát hộ 

nghèo đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng neo đơn không có người 

chăm sóc, nuôi dưỡng, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở và nhu cầu hỗ 



8 

 

trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 

- 2025. Tổ chức các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Triển khai, 

thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác bình đẳng giới.  

 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 

2022; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2022), 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 

- 30/4/2022), Ngày Quốc tế Lao động 01/5, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022) gắn 

với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch,... Tiếp tục triển 

khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; chỉ 

đạo các xã, thị trấn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khóm văn hóa và xã 

văn hóa nông thôn mới; tham gia các hoạt động nhân Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập 

tỉnh Trà Vinh. Tổ chức hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VII 

năm 2022; tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh; tham gia các hoạt động 

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch- Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với lễ hội Ok Om Bok 

tỉnh Trà Vinh năm 2022. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và các hoạt động trọng tâm của Đảng bộ huyện. Thực hiện tốt 

công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. 

 Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; triển khai 

chuẩn bị đầu tư 10 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2022 theo Quyết định số 

1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí 16,84 tỷ đồng. Rà soát lại 

đối tượng hưởng lợi Dự án 1 và Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát  triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn  

2021- 2025, kết quả Dự án 1 có 1.770 hộ có nhu cầu hỗ trợ đất ở, nhà ở, chuyển 

đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt, tổng kinh phí 103.645,9 triệu đồng, Dự án 3 dự 

kiến thực hiện 30 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, có 765 hộ 

hưởng lợi và đầu tư hỗ trợ Dự án trồng dược liệu quý diện tích 300 ha, tổng nhu 

cầu kinh phí 292.475 triệu đồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa có bảo hiểm y tế theo Quyết định số 

01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thăm và tặng quà các cơ sở 

tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Nguyên 

đán, Chôl Chnam Thmây, lễ Sêne Đôlta. 

 Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì tốt công 

tác trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 

2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tổ chức lễ giao, nhận quân 

năm 2022, tổng số 132 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; hoàn thành công 

tác huấn luyện Dân quân tại chỗ, Dân quân năm thứ nhất và tổ chức bắn đạn thật 

cho đối tượng dân quân tại chỗ theo kế hoạch; đăng ký thanh niên tuổi 17 chuẩn bị 

nguồn tuyển quân năm 2023 và hướng dẫn thủ tục đăng ký tuyển sinh quân sự năm 
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2022. Tổ chức thành công hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022. Triển 

khai ý định diễn tập và diễn tập chiến phòng thủ các xã: An Quảng Hữu, Ngãi 

Xuyên, Tân Hiệp, Lưu Nghiệp Anh. Chỉ đạo theo dõi các xã, thị trấn xét duyệt 

nghĩa vụ quân sự cấp ấp, khóm chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2023, qua xét 

duyệt đạt 1.037 thanh niên và xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp xã chuẩn bị nguồn 

tuyển quân năm 2023, đến nay có 17/17 xã, thị trấn, kết quả đạt 610 thanh niên. 

Kiểm tra công tác Quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2022 đối với 

các xã, thị trấn. Tham gia hội thao Trung đội Dân quân cơ động do Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh tổ chức. 

Tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống ma túy và một số thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuần tra 

đảm bảo an ninh trật tự được 4.636 cuộc, có 26.636 lượt đồng chí tham gia. 

6. Kiện toàn và tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách 

công tác dân vận chính quyền các cấp: 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt thực hiện quy định của 

Trung ương như: Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 

10/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận 

và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của 

UBND tỉnh quy định về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện phân công 1.479 lượt cán bộ, 

công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã,… tham gia 

các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng do Trường Chính trị, Sở Nội vụ phối hợp 

với Trường Đại học Trà Vinh. Kịp thời rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo quy chế 

dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận chính quyền khéo đảm bảo hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

 1. Về kết quả đạt được: 

 Công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới trên địa bàn huyện đã có 

nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, tạo 

được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với các 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố 

lòng tin của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với chính quyền và 

của cả hệ thống chính trị. 

 Thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, ngày càng sâu sát, giải quyết kịp thời 

những vướng mắc của dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, 
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kiện toàn để bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ và phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đã tập trung chỉ 

đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, việc giải quyết thủ tục 

hành chính, đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời; việc thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở có những chuyển biến tích cực, phát huy được quyền làm chủ 

của nhân dân, củng cố lòng tin và mối quan hệ tốt đẹp của Nhân dân với chính 

quyền. 

 2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân: 

 Công tác tuyên truyền, vận động một số nơi chậm chuyển biến, công tác 

dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới của toàn hệ thống chính trị chưa đồng 

bộ, về thực hiện công tác dân vận trong tham gia quy hoạch xây dựng, thực hiện 

các dự án phát triển kinh tế - xã hội còn một số hạn chế. 

 Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đôi khi còn chưa toàn diện; 

chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế. 

 Trên đây là báo cáo công tác dân vận chính quyền năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trà Cú./. 

                                                           

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HU, TT HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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