
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:        /BC-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác quý I năm 2021 

và kế hoạch công tác quý II năm 2021 

 

Kính gửi: 

     - Bộ Nội vụ; 

    - Thường trực Tỉnh ủy; 

     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; Công văn số 1010/BNV-VP ngày 12/3/2021 của Bộ Nội vụ về báo cáo kết 

quả công tác quý I/2021 của ngành Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh báo cáo kết 

quả công tác quý I năm 2021 và đề ra kế hoạch công tác quý II năm 2021, cụ thể 

như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2021 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2021 

1. Lĩnh vực Tổ chức nhà nước 

a) Công tác Cải cách hành chính  

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

+ Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình hành động 

của Ban Thường Tỉnh ủy về tăng cường công tác “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI 

năm 2021 và những năm tiếp theo”. 

 + Báo cáo Bộ Nội vụ: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, 

tiêu chí thành phần xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2020 của 

tỉnh Trà Vinh;  

+ Ban hành: Quyết định quy định tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính ngày thứ bảy hàng tuần (thay thế Quyết định 510/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh); Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

- Ban hành các văn bản: Gửi Bộ Nội vụ kết quả phúc tra việc phát, thu 

phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 

2020 tỉnh Trà Vinh; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Chỉ 

số chi phí thời gian PCI năm 2020; công văn gửi các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến 
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đóng góp Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Trà Vinh; báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện 

khắc phục kết quả Chỉ số Chi phí thời gian thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh; gửi 

các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc 

hướng dẫn báo cáo cải cách hành chính năm 2021… 

b) Công tác Tổ chức bộ máy và Tổ chức phi chính phủ 

- Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy 

báo cáo sơ kết Đề án số 05-ĐA/TU, Kế hoạch số 71-KH/TU, Kế hoạch số  

72-KH/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn của hệ thống chính 

trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII). 

 - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Báo cáo Bộ Nội vụ việc rà soát, 

kiện toàn tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; báo cáo Tỉnh ủy sơ kết việc 

thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số  

71-KH/TU, Kế hoạch số 72-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XII); tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; nhân sự tham gia làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia 

tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chủ trương tổ chức Đại hội và nhân sự 

tham gia Ban Chấp hành, nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh Trà Vinh; xin chủ trương nhân sự Chủ tịch (Kiêm nhiệm) làm Chủ 

tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh nhiệm 

kỳ 2018 - 2023. 

 - Ban hành các văn bản: 

+ Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Đề xuất số lượng Phó Giám 

đốc sở và tương đương; báo cáo sơ kết tình hình, kết quả hoạt động đối với mô 

hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Càng Long; 

tình hình hoạt động Quỹ Từ thiện Gương sen tỉnh Trà Vinh; đề xuất xử lý đề 

nghị của Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh. 

 + Gửi sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố về việc rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; phúc đáp Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn việc thẩm định Đề án thành lập Trạm Thủy lợi Vùng; phúc 

đáp Sở Tài nguyên và Môi trường việc thẩm định Đề án giải thể Chi cục Bảo vệ 

môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; đóng góp dự thảo Đề án 

giải thể Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội gửi Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội; gửi Sở Tư pháp đóng góp dự thảo Quyết định phê duyệt và Đề án phát triển 

Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phúc đáp Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc thẩm định Phương án đề nghị kết thúc Đề án 11; 

công văn hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở 

hành chính cấp huyện lập bảng kê đơn vị điều tra và tuyển chọn giám sát viên, 
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quản trị viên cấp huyện; lập danh sách quản trị hệ thống, giám sát viên cấp tỉnh 

phục vụ cuộc điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021; phúc đáp 

Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ đối với hồ sơ tự giải thể 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh; gửi Quỹ Từ thiện Gương Sen 

tỉnh Trà Vinh về việc khẩn trương thực hiện việc kiện toàn Hội đồng quản lý 

Quỹ Từ thiện Gương Sen tỉnh Trà Vinh… 

+ Thẩm định việc thành lập, kiện toàn 37 Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công 

tác. 

 c) Công tác Biên chế, cán bộ, công chức, viên chức: 

- Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy 

cho ý kiến tiếp nhận cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện, đồng thực hiện 

quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 02 cán bộ; về việc kéo 

dài thời gian nghỉ hưu đối với ông Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng Trường 

Đại học Trà Vinh; xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với 

ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; 

phê duyệt quy hoạch chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

tỉnh Trà Vinh: 02 trường hợp; cho ý kiến đối với 01 công chức tham gia lớp bồi 

dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2021. 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:  

+ Báo cáo Bộ Nội vụ: Số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị 

định 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa tháng 12/2020, tháng 01, 02/2021; 

báo cáo danh sách và tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 

33/2008/CT-TTg và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; kết quả đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2020; kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; kết quả 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.  

+ Ban hành Thông báo nghỉ hưu: 02 công chức, viên chức; nâng phần 

trăm phụ cấp thâm niên vượt khung: 02 cán bộ, viên chức; nâng bậc lương trước 

hạn: 03 công chức, viên chức; tiếp nhận và bổ nhiệm: 01 viên chức; bổ nhiệm 

lại: 02 công chức; miễn nhiệm ngạch thanh tra viên: 01 công chức, ngạch thanh 

tra viên chính: 01 công chức; nâng bậc lương thường xuyên: 08 cán bộ, công 

chức; bổ nhiệm kế toán trưởng: 01 công chức; phê duyệt kinh phí nghỉ hưu trước 

tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ: 02 cán bộ, công chức; 

nghỉ hưu trước tuổi: 05 công chức, viên chức; bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối 

với cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng ngạch từ chuyên 

viên lên chuyên viên chính: 01 công chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương trường hợp trúng tuyển kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức y tế từ hạng III lên hạng II năm 2020: 48 viên chức; phê duyệt đối với 

08 trường hợp, hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; cho chủ 

trương xử lý các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức; 

thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, Ban giám sát kỳ tuyển dụng công 

chức năm 2020; xin chủ trương thực hiện rà soát, cập nhật ngành, chuyên ngành 

đào tạo trong thi tuyển công chức năm 2020; xem xét, quyết định điều chuyển số 

lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP từ chỉ tiêu dự 



4 

 

 

 

phòng của tỉnh sang các cơ quan, đơn vị1; kiện toàn Hội đồng xét chuyển và bổ 

nhiệm ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính tỉnh Trà Vinh; về việc điều 

chuyển 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với 

các đơn vị trường học thuộc huyện Châu Thành; Quyết định về việc giao chỉ tiêu 

hợp đồng lao động một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập, các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Trà Vinh năm 2021; Kế hoạch triển 

khai thực hiện Quy định số 5316-QĐ/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; cử đi học sau đại học: 05 

công chức, viên chức… 

 + Gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính kiểm tra kết quả thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị 

định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đợt 06 tháng cuối năm 

2020 là 273 người; phê duyệt đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ 10 người (viên chức 08 người, công chức 02 người), với số tiền 

1.510.567.000 đồng; phê duyệt đối tượng nghỉ việc theo nguyện vọng theo Nghị 

quyết số 71/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh là 41 người, với số tiền 2.563.000.000 đồng. 

- Ban hành các văn bản: 

+ Báo cáo Bộ Nội vụ xin ý kiến hướng dẫn xét nâng ngạch theo Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. 

+ Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung về việc xử lý Tờ trình 

số 01/TTr-SNN ngày 05/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Trà Vinh. 

+ Ban hành Quyết định chuyển công tác 13 viên chức; tiếp nhận và phân 

công 03 công chức, viên chức; tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển 13 

viên chức; điều động 24 công chức; bổ nhiệm ngạch và xếp lương 07 công chức. 

+ Gửi các cơ quan, đơn vị về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên 

chức2; gửi các cơ quan, đơn vị đề nghị báo cáo thực hiện Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP và đề xuất sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan 

hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; gửi cơ quan, đơn vị3 về tiếp nhận vào 

làm công chức, đồng thời thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản 

lý cấp phòng; gửi Sở Tài chính thẩm định việc tính toán chế độ, chính sách và 

kinh phí thực hiện tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc ngay của 

                                                 
1 Ủy ban nhân dân huyện: Cầu Kè (01 chỉ tiêu), Càng Long (01 chỉ tiêu), thị xã Duyên Hải (01 chỉ tiêu) và Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (01 chỉ tiêu) 
2 Sở Tài chính bổ nhiệm lại 01 công chức; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm lại 01 viên chức; Ủy ban nhân 

dân huyện Cầu Kè bổ nhiệm 01 công chức; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang bổ nhiệm 01 công chức; Sở Giao thông vận 

tải bổ nhiệm lại 01 viên chức; Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm lại 01 viên chức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Tiểu Cần bổ nhiệm lại 01 công chức 
3 Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè 01 cán bộ; Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần 02 cán bộ; Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh 01 cán bộ 
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các cơ quan, đơn vị4; gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thị 

xã, thành phố; Trường Đại học Trà vinh đề nghị báo cáo rà soát biên chế giáo 

viên; gửi các cơ quan, đơn vị đề nghị lập kế hoạch số lượng người làm việc và 

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; đề nghị báo cáo đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; gửi Thường trực Huyện ủy Càng 

Long về việc tiếp nhận 01 công chức; gửi các cơ quan, đơn vị (khối Nhà nước) 

đề nghị báo cáo kế hoạch sử dụng biên chế công chức năm 2021; gửi các cơ 

quan, đơn vị về việc nâng bậc lương trước thời hạn5; gửi Sở Giáo dục và Đào 

tạo báo cáo nhu cầu tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh; gửi các sở, ban, ngành tỉnh 

đề nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức; gửi Sở Y tế 

việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế lên hạng II đối với người 

trúng tuyển kỳ thi, xét thăng hạng năm 2020; gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Trà 

Vinh nội dung tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng 04 công chức, 

viên chức; gửi Thanh tra tỉnh nội dung đề nghị phối hợp thực hiện việc kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2020… 

+ Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Liên minh hợp tác xã 

tỉnh (01 chỉ tiêu).   

+ Phúc đáp nội dung tuyển dụng lao động hợp đồng 68, gồm: Ủy ban 

nhân dân huyện Duyên Hải 01 chỉ tiêu; Ban Dân tộc tỉnh 01 chỉ tiêu; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 03 chỉ tiêu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao: 01 chỉ tiêu, Thư viện tỉnh: 01 chỉ tiêu, Trung tâm Văn hóa: 01 chỉ tiêu); 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 04 chỉ tiêu; Sở Y tế 02 chỉ tiêu. 

+ Gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy thỏa thuận cử 03 viên chức tham gia thi tuyển 

đầu vào sau đại học; gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú nội dung tổ 

chức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; gửi Sở Y tế đề nghị cung cấp 

danh sách sinh viên tốt nghiệp cử tuyển ngành dược chưa được phân công công 

tác; gửi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo theo chế độ cử 

tuyển năm học 2020 - 2021; gửi Thanh tra tỉnh về việc tổ chức bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021; gửi 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh nội dung phúc đáp việc đền bù 

chi phí đào tạo sau đại học đối với ông Châu Phong Châu, ứng viên Đề án Đào 

tạo sau đại học... 

- Về thi tuyển công chức năm 2020: Ban hành Quyết định thành lập Tổ 

giúp việc Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020; quyết định thành lập Ban 

Coi thi, Bộ phận phục vụ, Ban phách, Tổ in sao đề thi kỳ thi tuyển công chức 

năm 2020; quyết định phân công công chức làm nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, thu 

phí dự thi tuyển công chức của kỳ tuyển dụng công chức năm 2020; quyết định 

về việc quy định thực hiện nội quy, quy chế đối với giám thị, cán bộ, công chức, 

viên chức và thí sinh tại các vòng thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của 

tỉnh Trà Vinh; thông báo điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức thuộc Sở 
                                                 
4 Ban Quản lý Khu kinh tế (01 công chức), Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần (01 công chức), Ủy ban nhân dân huyện Càng 

Long (01 công chức), Sở Tài nguyên và Môi trường (01 công chức), Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè (01 công chức), Sở Y tế 

(02 viên chức), Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang (02 công chức, viên chức) 
5 Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh 01 công chức; Sở Thông tin và Truyền thông 01 công chức; Ủy ban nhân dân huyện 

Tiểu Cần 01 công chức 
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Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; thông báo danh mục tài liệu môn kiến 

thức chung và môn ngoại ngữ; thông báo tổ chức thi tuyển, lịch thi và triệu tập 

thí sinh dự thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2020; thông báo triệu tập thí 

sinh dự thi tuyển vòng 1, vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020; thông báo vị 

trí việc làm không có thí sinh dự thi Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2020; 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức thi Vòng 1, kỳ tuyển 

dụng công chức năm 2020; đề nghị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an 

tỉnh Trà Vinh cử lực lượng an ninh tham gia giám sát tổ chức thi tuyển công 

chức tỉnh Trà Vinh; gửi Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố 

Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ hướng dẫn ôn tập, tổ chức kỳ thi, chấm thi kỳ thi 

tuyển công chức năm 2020; tổ chức chấm thi tuyển công chức năm 2020 tỉnh 

Trà Vinh… 

d) Công tác Xây dựng chính quyền, Công tác thanh niên, Địa giới 

hành chính 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

+ Trình Thường trực Tỉnh ủy về nhân sự Trưởng ban Ban bầu cử đơn vị 

bầu cử số 1 và Trưởng ban Ban bầu cử đơn vị bầu cử số 2 bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV+ Ban hành: Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 

19/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chỉ thị triển khai tổ chức thực 

hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2016 – 2021, phương hướng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 lĩnh vực Nội vụ; Công văn 

xác định địa giới hành chính miền núi vùng cao và hải đảo tỉnh Trà Vinh. 

 + Ban hành: Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Trà Cú; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Trà Cú; miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 -2021; thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh; thành 

lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn ấn định số đơn 

vị, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

 - Báo cáo gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới đánh giá mức độ, đạt 

tiêu chí nông thôn mới nâng cao thành phố Trà Vinh; Báo cáo Kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021. 

- Thẩm định 03 hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Tiểu Cần; 01 

hồ sơ chuyển đổi mã số ngạch cán bộ cấp xã thuộc thị xã Duyên Hải; tuyển dụng 

02 hồ sơ xét tuyển viên chức Đề án 11 huyện Cầu Kè, 02 trường hợp thuộc 

huyện Duyên Hải; số lượng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duyên Hải năm 

2020; 01 hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt huyện 

Càng Long; Công văn về việc xét chuyển 02 cán bộ, công chức cấp xã vào công 

chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Càng Long. 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=434073&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4489232
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=434073&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4489232
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=434073&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4489232
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=415016&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4306652
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=415016&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4306652
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=430301&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4454252
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=430301&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4454252
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=430301&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4454252
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=414472&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4306527
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=414472&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4306527
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  - Tham mưu công tác bầu cử: 

 + Báo cáo nhanh về tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử, thành 

viên Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Thông báo số điện thoại số FAX, Email của Ủy ban bầu cử, 

Thường trực Ủy ban bầu cử và Tổ Chuyên viên Ủy ban bầu cử tỉnh. 

 + Ban hành: Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu 

cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm 

kỳ 2021-2026; Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo; Tiểu 

ban bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội và y tế; Tiểu ban thông tin tuyên 

truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định ủy quyền làm chủ tài khoản và phân 

công nhiệm vụ Kế toán, thủ quỹ của Ủy ban bầu cử tỉnh; Công văn gửi Sở Y tế 

hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Hội nghị triển khai công tác bầu 

cử; Giấy mời về việc Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; họp Ủy ban 

bầu cử phiên thứ nhất; các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử, như: chuẩn bị 

nhân sự thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X 

nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử; xếp những người ứng cử đại 

hiệu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã theo từng đơn vị bầu cử; cách tính số 

lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lập danh sách 

cử tri; hướng dẫn việc xác định số lượng người trong danh sách ứng cử ở mỗi 

đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... 
   

 đ) Công tác Thanh tra, kiểm tra 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

 + Ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. 

+ Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kết quả thực hiện Chỉ thị số  

20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020; kết quả thực hiện Chỉ thị số 

28-CT/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về tăng 

cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong hệ thống chính trị” năm 

2020. 

- Ban hành các văn bản: 

+ Quyết định thanh tra và phê duyệt kế hoạch thanh tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 

viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Trà 

Vinh; Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra công vụ năm 2021; Quyết định 

thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2021; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 

công tác nội vụ năm 2021. 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=435632&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4504260
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=418688&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4338137
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=418688&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4338137
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=432229&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4477699
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=432229&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4477699
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=432229&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4477699
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=431359&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4463453
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=431359&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4463453
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=436839&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4516399
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=436418&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4511611
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=436418&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4511611
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+ Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả làm việc với bà Nguyễn Thị 

Ngọc Giàu theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 4474/VP-NC ngày 02/11/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh. 

+ Báo cáo Thanh tra tỉnh: Kết quả rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2021; kết quả thực hiện các quyết định, kết luận và ý kiến chỉ đạo giải 

quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tổng kết Chiến lược Quốc 

gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng UNCAC. 

+ Kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Kế hoạch thanh tra năm 2021; Kế hoạch tiếp công dân năm 2021; Kế 

hoạch tiếp công dân năm quý I/2021; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2021. 

+ Tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công 

tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. 

- Tiếp nhận: 08 đơn6. Kết quả xử lý:  

+ 04 đơn (01 đơn tố cáo; 03 đơn kiến nghị, phản ánh) không đủ điều kiện 

xử lý, nên đưa vào lưu trữ theo quy định. 

+ 04 đơn (03 khiếu nại, 01 đơn kiến nghị, phản ánh) đủ điều kiện xử lý 

nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; đã chuyển 01 đơn đến 

cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; 01 đơn đã chuyển trả 

và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, 

giải quyết; 01 đơn khiếu nại đã được tiến hành làm việc với lãnh đạo Sở Y tế, 

thống nhất phương án giải quyết vụ việc; 01 đơn kiến nghị, phản ảnh (thực hiện 

theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), tiến hành kiếm tra nội 

dung vụ việc, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo 

theo thẩm quyền. 

- Trong quý I/2021, không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh trực tiếp tại Sở Nội vụ. 

e) Công tác Văn phòng 

- Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo như: Báo cáo cải cách hành 

chính năm 2020 tại Sở Nội vụ; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở 

Nội vụ trong thực hiện kế hoạch ngành Nội vụ; báo cáo chấm điểm công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; báo cáo kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2020; báo cáo đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính năm 

2020; báo cáo hoạt động của Trang Thông tin điện tử năm 2020; Báo cáo tổng 

kết công tác thi đua Sở Nội vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 

năm 2020 của Khối 6... 

- Ban hành các Kế hoạch: Công tác nội vụ; Thực hiện Quyết định số 

57/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Cải cách 
                                                 
6 03 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 04 đơn kiến nghị, phản ánh 
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hành chính; Kiểm tra công vụ; Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức Sở Nội vụ; Thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức 

nói không với tiêu cực” tại Sở Nội vụ; Kê khai tài sản năm 2020; Kiểm soát thủ 

tục hành chính; Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 

2021…  

- Tổ chức cập nhật bổ sung hồ sơ công chức, viên chức theo quy định và 

quản lý theo chế độ mật. 

- Ban hành các văn bản: Thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng công 

chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2020; cho ý kiến xử lý kỷ luật 

01 công chức; cho chủ trương chi lương đối với viên chức Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ… 

- Ban hành các Quyết định: Quy chế công tác văn thư; công nhận sáng 

kiến năm 2020; công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho công chức, viên 

chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2020; Công nhận tập thể lao động tiên tiến 

năm 2020; danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020; giao chỉ tiêu biên chế 

công chức cho khối Văn phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo năm 

2021; giao chỉ tiêu số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2021; 

phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ; quy định chức 

năng, nhiệm vụ của Phòng Công chức, Viên chức; Phòng Tổ chức, Biên chế và 

Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ; phân bổ dự toán năm 2021; thành lập Hội 

đồng thẩm định tài liệu hết giá trị của Trường Đại học Trà Vinh; điều động 02 

công chức; điều động và bổ nhiệm 01 công chức; tiếp nhận và phân công nhiệm 

vụ 01 công chức; nâng bậc lương thường xuyên 06 công chức, viên chức... 

- Cử 03 công chức tham gia các lớp bồi dưỡng. 

- Trong quý, đã tiếp nhận 2.501 văn bản đến, trong đó, có 74 hồ sơ áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015, tất cả đều được giải quyết đúng và sớm hơn thời gian quy định; phát 

hành 857 văn bản đi; 58 thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Một cửa điện tử 

iGate. 

2. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

+ Trình Ban Thi đua - Khen thưởng trình Thủ tướng Chính phủ tặng 71 

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 67 cá nhân; 04 Cờ thi đua 

của Chính phủ; trình Chủ tịch nước tặng 03 Huân chương Lao động hạng Nhì 

cho 03 cá nhân (khen thưởng quá trình công hiến); 02 Huân chương Lao động 

hạng Ba cho 02 cá nhân (Ngành giáo dục và đào tạo). 

+ Ban hành: Quyết định khen thưởng cho 87 tập thể Lao động xuất sắc, 

1.389 Bằng khen cho 40 tập thể và 1.349 cá nhân; 15 Cờ thi đua của tỉnh và 191 

chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (Ngành giáo dục và đào tạo); Quyết định khen thưởng 

chuyên đề, đột xuất cho 16 cơ quan, đơn vị gồm: 77 Bằng khen tập thể và 76 

Bằng khen cá nhân; Hủy bỏ Quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua tỉnh và thu 
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hồi việc trình thủ tướng chính phủ tặng bằng khen đối với viên chức Nguyễn 

Thành Tài; thay đổi Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

+ Báo cáo tổng kết giao ước thi đua năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh Tây 

Nam bộ. 

+ Hiệp y thành tích cho 01 cá nhân Công ty Mỹ Lan đề nghị tặng Bằng 

khen Thủ tướng Chính phủ. 

- Tham mưu Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành: Kế hoạch 

tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 gắn với tổng kết phong trào thi 

đua lập thành tích kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh, chào mừng 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (đợt 2), triển khai phương hướng 

nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021; hướng dẫn công tác thi 

đua, khen thưởng tổng kết kinh tế - xã hội năm 2020 cho các Sở, ban ngành tỉnh, 

huyện, thị xã và thành phố.  

3. Lĩnh vực Tôn giáo 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

+ Cho chủ trương thực hiện kế hoạch thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 

2020; ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác đối với hoạt động tôn 

giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2020. 

+ Ban hành Kế hoạch công tác đối với đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2021 - 2030. 

- Báo cáo Bộ Nội vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình 

hình lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2020; Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ kết 

quả thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công  tác tôn 

giáo giai đoạn 2017 - 2020” và tổ chức bộ máy làm công tác tham mưu quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương; Báo cáo Bí thư Tỉnh ủy về tình 

hình liên quan đến việc Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tỉnh làm việc tại chùa Giác Long, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải để 

chuẩn bị Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duyên Hải nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kết 

luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết đơn yêu cầu của công 

dân liên quan đến việc xây tháp cho ông Acha Lui Sa Rát… 

- Ban hành các văn bản: Gửi các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ 

10 của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tạm hoãn tổ chức đại hội; 

thông tin người được bổ nhiệm vào Thượng hội và Ban Thường trực Hội thánh 

Cao Đài Ban Chỉnh đạo; thông tin người được bổ nhiệm làm chức việc thuộc 

Hội thánh Cao Đài Chơn Lý; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố về quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh năm 2020; tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Hướng dẫn 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Long Phú xử lý hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn 

giáo tập trung đối với “Tịnh thất Phổ Độ”[7]; hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã 

Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần giải quyết hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

của Hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam; Thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh thống nhất đối với việc: Cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 

trung đối với điểm nhóm Báp - tít Phước Lành Kim Sơn (Giáo hội Báp - tít Việt 

Nam)[8]; thay đổi trụ sở của Họ đạo Ngũ Lạc (thuộc Cao Đài Ban Chỉnh đạo)[9]; 

việc thành lập chùa Hảo Tâm tại Khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long 

và chùa Vạn Hưng tại ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải; Đề nghị lãnh 

đạo các tổ chức tôn giáo trực thuộc và chức sắc, chức việc lãnh đạo, quản lý các 

cơ sở tôn giáo và Ban Quản lý (hoặc người đại diện) cơ sở tín ngưỡng về việc 

tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19. 

- Ban hành: Kế hoạch và tham mưu lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

đến thăm, chúc mừng chức sắc và tín đồ đạo Công giáo và Tin Lành trên địa bàn 

tỉnh, nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2020; kế hoạch và tổ chức thăm 

hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tiêu biểu nhân dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và tham gia cùng Đoàn Lãnh đạo Ban Tôn giáo 

Chính phủ thăm và chúc tết Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh và các 

cơ sở tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

- Trao kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh cho chùa Sras Nẹt10 xây 

dựng Trai đường và chùa Trà Khúp11 xây dựng Chánh điện, với số tiền 

200.000.000 đồng; hỗ trợ hoạt động đạo sự năm 2021 cho Ban Đại diện Hội 

thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo 

tỉnh, Đại diện Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 

với số tiền 220.000.000 đồng. 

- Tiếp nhận 18 hồ sơ của tổ chức, cá nhân các tôn giáo trên địa bàn 

tỉnh[12], trong đó, Sở Nội vụ giải quyết 12 hồ sơ theo thẩm quyền và trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh giải quyết 06 hồ sơ theo quy định, không có hồ sơ trễ hẹn. 

4. Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ 

năm 2021. 

- Ban hành các văn bản: Gửi Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Bộ Nội vụ 

xin ý kiến về tính cần thiết phải giữ lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở 

Nội vụ; Kế hoạch khảo sát, thu thập tài liệu tích đống của các cơ quan, đơn vị 

theo Đề án đã được duyệt năm 2021; đóng góp dự thảo Kế hoạch Chỉnh lý tài 

liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường; gửi các cơ quan, tổ chức 

hướng dẫn công tác quản lý  nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2021. 

                                                 
7 - Tại nhà ông Lê Hoàng Hão, ấp Sơn Trắng, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long. 
8 - Tại nhà ông Sơn Tô Ra, ấp Bảy Xào Dơi A, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
9 - Từ ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải đến ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. 
10 Khóm 8, Phường 8, thành phố Trà Vinh 
11 Ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải 

12 - 06 hồ sơ Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung; 02 hồ sơ đề nghi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo; 02 hồ sơ Đăng 
ký bổ nhiệm chức việc; 02 hồ sơ Thông báo kết quả người được bổ nhiệm chức việc; 01 hồ sơ thay đổi trụ sở; 02 hồ sơ hỗ trợ kinh phí; 01 hồ 

sơ đăng ký sinh hoạt điểm nhóm; 02 hồ sơ thành lập mới cơ sở tôn giáo. 
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- Tổng hợp báo cáo thống kê ngành nội vụ thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ 

năm 2020. 

- Thực hiện chỉnh lý tài liệu tích đống theo quy định. 

  - Bảo vệ, bảo quản an toàn và phục vụ đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng 

tài liệu lưu trữ. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung, trong quý I/2021, Sở Nội vụ cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ, lĩnh vực công tác đã đề ra, nổi bật là: Báo cáo Bộ Nội vụ kết quả chấm điểm 

chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Trà Vinh; trình Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy báo cáo sơ kết Đề án số  

05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 71-KH/TU, Kế hoạch số 

72-KH/TU của Tỉnh ủy; tổ chức thi tuyển công chức năm 2020; xây dựng Kế 

hoạch và tập trung thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức tổng kết 

phong trào thi đua yêu nước năm 2020 gắn với tổng kết phong trào thi đua lập 

thành tích kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh, chào mừng Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (đợt 2), triển khai phương hướng, nhiệm vụ và 

phát động phong trào thi đua năm 2021; tình hình hoạt động của các tổ chức tôn 

giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo trong tỉnh hoạt động thuần túy 

theo hiến chương, điều lệ của tổ chức Giáo hội, chấp hành chủ trương, chính 

sách tôn giáo của Đảng và pháp luật của Nhà nước; một số vụ việc mâu thuẫn 

nội bộ tại các cơ sở tôn giáo kéo dài nhiều năm như: Vụ việc chùa Phước Long, 

ấp Chợ, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú và Tịnh xá Ngọc Vân, Phường 7, 

thành phố Trà Vinh,… đến nay đã được giải quyết ổn định; các lễ hội tín 

ngưỡng, tôn giáo diễn ra phù hợp với truyền thống đạo đức, văn hóa của dân tộc; 

chức sắc, chức việc tự giác, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19…  

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn hạn chế như:  

- Một số nhiệm vụ được giao chưa thực hiện theo tiến độ, như: xây dựng 

Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và thi thăng hạng viên 

chức hành chính; báo cáo kết quả 06 năm thực hiện các quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; 

báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của 

Chính phủ…  

- Một số cơ quan, đơn vị tham gia khối, cụm tổ chức họp tổng kết khối, 

cụm chậm, làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để xét khen thưởng Cờ Thi đua cấp tỉnh và hồ 

sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước và cấp tỉnh. 

3. Nguyên nhân 

 a) Nguyên nhân ưu điểm: 

 Đạt được những kết quả nêu trên là được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; nhất là sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, 

quyết liệt của Ban Lãnh đạo Sở Nội vụ và tinh thần trách nhiệm của công chức, 

viên chức và người lao động Sở Nội vụ đối với nhiệm vụ, công vụ được giao. 

b) Nguyên nhân hạn chế: 

- Do khối lượng công việc nhiều, một số nhiệm vụ mới phát sinh nên đôi 

lúc chưa tham mưu kịp thời các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

- Một số cơ quan, đơn vị chưa phối hợp tốt trong công tác thống kê báo 

cáo theo thời gian quy định. 
 

 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2021  

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2021 

 1. Lĩnh vực Tổ chức nhà nước 

 a) Công tác Cải cách hành chính: 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả chấm 

điểm, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả khảo sát, đánh giá “Mô hình 

chính quyền công sở thân thiện, trách nhiệm năm 2020” của các sở, ban, ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở, 

ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021. 

b) Công tác Tổ chức bộ máy và Tổ chức phi chính phủ: 

- Tiếp tục thẩm định, có ý kiến đối với các văn bản đề nghị sắp xếp cơ 

quan, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của các sở, ban, ngành tỉnh theo Đề án 

số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, Quyết 

định số 638/QĐ-UBND, Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh khi các đơn vị gửi đến. 

- Đóng góp ý kiến về Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng 

Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. 

- Phối hợp Cục Thống kê tỉnh triển khai Phiếu điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021. 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo báo Bộ Nội vụ về rà soát, sắp xếp đơn 

vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ. 

- Theo dõi các Hội tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ.  
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c) Công tác biên chế, cán bộ, công chức, viên chức: 

- Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Xem xét, cho ý kiến về 

nhu cầu tuyển dụng công chức (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; 

xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên), viên 

chức, hợp đồng lao động của các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố. 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo Bộ 

Nội vụ số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định 26/2015/NĐ-CP và 

biên chế xã hội hóa theo quy định; kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện Nghị 

định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ; phê duyệt kết quả tổ 

chức thi tuyển công chức năm 2020. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án và tổ chức thi nâng 

ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và thi thăng hạng viên chức hành chính.  

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả 06 năm triển khai thực hiện Quyết 

định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định về phân cấp sử dụng, quản lý cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, 

quản lý công chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo 

cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 

04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp 

công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Tiếp tục thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn 

vị; thẩm định chính sách tinh giản biên chế theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi làm việc với các cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng. 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cử công chức, viên chức đi học sau đại học; 

thỏa thuận Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc cử công chức, viên chức tham gia thi 

tuyển đầu vào sau đại học. 

d) Công tác Xây dựng chính quyền, Công tác thanh niên, Địa giới 

hành chính: 

 - Tiếp tục tham mưu công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Dự thảo văn bản triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về Bộ 

chỉ tiêu thanh niên Việt Nam. 

- Theo dõi các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Đề án 500 Trí thức trẻ; dân 

vận chính quyền năm 2021. 

- Phối hợp Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 

thanh niên năm 2021 và tổ chức đối thoại theo kế hoạch đề ra. 
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 - Theo dõi, thẩm định xã nông thôn mới. 

- Thỏa thuận chuyển xếp ngạch lương, nâng lương đối với cán bộ, công 

chức cấp xã theo quy định. 

đ) Công tác Thanh tra, Kiểm tra: 

- Tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công 

tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của các đơn vị sự 

nghiệp công lập tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. 

- Tiến hành kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác nội vụ theo kế hoạch đã 

được phê duyệt. 

- Tổ chức tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo quyết 

định phân công công chức tiếp công dân của Sở Nội vụ. 

- Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản 

ánh theo quy định. 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền 

được giao. 

e) Công tác Văn phòng: 

Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo quy định 

và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch và công tác nội bộ của cơ quan đã đề ra. 

2. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn 

khối, cụm thi đua tỉnh. Trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ban hành hướng 

dẫn tổ chức, hoạt động bình xét thi đua khối, cụm. 

- Trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ban hành Quy chế sửa 

đổi, bổ sung hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Kiện toàn và 

thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

- Tham mưu tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 

"Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để 

xét Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc và 

Cờ Thi đua của tỉnh. 

- Tiếp tục nhận khen thưởng và tổng hợp, kiểm tra, thẩm định hồ sơ khen 

thưởng tổng kết năm kinh tế - xã hội năm 2020, cống hiến, chuyên đề, đột xuất 

các cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng. 

3. Lĩnh vực tôn giáo 

- Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, 

tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, qua đó, tác động, điều chỉnh các hoạt động 

tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của cơ sở tín ngưỡng và Hiến chương, Điều 

lệ của tổ chức tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và tuân 

thủ nghiêm quy định của pháp luật; tích cực thực hiện tốt các hoạt động phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.   
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  - Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nắm chắc tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, kịp 

thời giải quyết các vụ việc, tranh chấp khiếu kiện liên quan đất đai, mâu thuẫn 

nội bộ trong tôn giáo không để hình thành điểm nóng về tín ngưỡng, tôn giáo 

trên địa bàn. 

  - Tiếp tục tuyên truyền và vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 

tín đồ các tôn giáo. 

  - Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết 3 năm triển 

khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ; xem xét, giải quyết kịp thời các hồ sơ của cá nhân, tổ chức tôn giáo 

đúng theo quy định của pháp luật. Giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam cấp huyện tiến hành Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2016, theo chỉ đạo của Ban Tôn giáo 

Chính phủ. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Kế hoạch triển khai, thực 

hiện Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

  - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc và 

nhà tu hành của Phật giáo trên địa bàn tỉnh, nhân dịp lễ Phật đản PL.2565 - 

DL.2021; tết Chôl - Chnam - Thmây năm 2021; lễ Phục sinh năm 2021. 

  4. Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ 

 - Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và phần mềm số hóa 

lưu trữ tài liệu điện tử tại Trung tâm lưu trữ lịch sử theo Kế hoạch của Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

 - Tổ chức khảo sát tài liệu tích đống của các cơ quan, đơn vị theo Đề án 

đã được duyệt năm 2021. 

- Thu thập hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn của các cơ quan, đơn vị vào 

Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Kế hoạch thu thập năm 2021. 

 - Bảo vệ, bảo quản an toàn và phục vụ đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng 

tài liệu lưu trữ. 

- Kiểm tra mối mọt trong Kho và vệ sinh Kho định kỳ theo quy định. 

- Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.  

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

1. Giải pháp thực hiện 

- Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Bộ Nội vụ, cấp ủy và chính quyền các cấp để tạo ra sự thống nhất, 

tập trung trong triển khai thực hiện những nhiệm vụ của ngành Nội vụ.  
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- Ban Lãnh đạo Sở Nội vụ không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý, điều hành; tăng cường đi công tác ở cơ sở để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc những lĩnh vực có liên quan đến công tác Nội vụ. Đồng thời, chủ 

động phối hợp tốt với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong 

triển khai, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác liên quan đến ngành Nội vụ. 

- Công chức, viên chức Sở Nội vụ phát huy tinh thần trách nhiệm trong 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp 

hành thời giờ làm việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

2. Kiến nghị, đề xuất  

Không có. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2021 và kế hoạch công 

tác quý II năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, kính gửi Bộ Nội vụ, Thường 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 
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- Các Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; 

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thành Thương 
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