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BÁO CÁO
Kết quả công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị - xã hội (giai đoạn 2018-2021)

Thực hiện công văn số 320/UBND-TCKH của UBND Thành phố Chí Linh 
ngày 05/05/2022 về việc Báo cáo, cung cấp số liệu phục vụ kế hoạch giám sát 
HĐND tỉnh. UBND xã Bắc An báo cáo như sau: 

1. Công tác triển khai, ban hành các văn bản
- Hàng năm, theo chế độ báo cáo quy định đáp ứng yêu cầu của UBND 

tỉnh, thành phố.
- UBND xã Bắc An đã thực hiện tốt việc triển khai, ban hành văn bản của 

địa phương hàng năm về chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công thực hiện 
chế độ tự chủ. Bên cạnh đó đảm bảo tốt công tác công khai Quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước hàng năm.

- UBND xã đã cập nhật đầy đủ về cơ sở dữ liệu của đơn vị tại trang thông 
tin điện tử http://qlts.haiduong.gov.vn theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị đã báo 
cáo việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức hàng năm và theo công văn chỉ đạo của các đơn vị liên quan.

2. Công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc
- UBND xã Bắc An sử dụng diện tích thực tế với khuôn viên tổng diện tích 

là 8.493 m2, trong đó sử dụng làm trụ sở làm việc là 1990 m2.
- UBND xã Bắc An đã chấp hành đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Nghị định số 152/2017/NĐ-
CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp. Đảm bảo về cơ sở vật chất cũng diện tích làm việc phù hợp với điều 
kiện địa phương.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, 
cơ sở hoạt động.

- Hoạt động kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở 
hoạt động của đơn vị, UBND xã Bắc An đã được thanh tra về việc thu, quản lý, 
sử dụng các nguồn kinh phí; thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Chí 
Linh, trong đó có Hạng mục công trình: Nhà làm việc Đảng ủy HĐND- UBND 
xã Bắc An đã thanh tra  theo Kết luận số 06/KL-SXD ngày 23/5/2014 của 
Thanh tra  Sở xây dựng tỉnh Hải Dương, Nhà làm việc một cửa thanh tra tỉnh 
Hải Dương theo số QĐ 694/QĐ-TTr  ngày 10/10/2019.

http://qlts.haiduong.gov.vn


4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
- Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Hải Dương đã thực 

hiện các trưởng, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực là công an 
chính quy, các chức danh còn lại là lực lượng bán chuyên trách làm việc tại xã. 
Do vậy, trụ sở UBND xã chưa đáp ứng được yêu cầu về phòng làm việc cho lực 
lượng này, dẫn tới không gian làm việc chưa được đảm bảo trong thời gian gần 
đây.

- Việc đảm bảo diện tích sử dụng cho cán bộ, công chức và người lao động 
theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ 
sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp chưa được đảm bảo.

5. Những kiến nghị, đề xuất.
- Trụ sở làm việc được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2014, đến nay 

đã xuống cấp, đang đưa vào sửa chữa nâng cấp nhằm phục vụ tốt không gian 
làm việc cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội (giai đoạn 2018-2021) xã Bắc An báo cáo 
UBND thành phố Chí Linh ./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố Chí Linh;
- Lưu: VP.
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