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BÁO CÁO 

Kết quả công tác năm 2021 và  
phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Nội vụ 

 

       Kính gửi:  
    - Thường trực Tỉnh ủy; 

    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Nội 
vụ báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 
2022 của ngành Nội vụ, cụ thể như sau: 

 
Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2021 
 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC 

1. Về tổ chức bộ máy và biên chế 

a) Tổ chức bộ máy 

- Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy điều chỉnh, bỏ nội dung điểm 2.8.1 khoản 2.8 Mục 2 Phần IV Đề án số 05-
ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sáp nhập Trung tâm Công 

nghệ thông tin tài nguyên và môi trường vào Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường; 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). 

 - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 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; kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 
sự nghiệp công lập; báo cáo tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết 
số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII). 

 - Trình Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 

2021 báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương kết quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 
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2021 của tỉnh Trà Vinh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả khắc phục những 
khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020. 

 b) Biên chế 

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

- Báo cáo Bộ Nội vụ: Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ 
chức hành chính năm 2022; Kế hoạch số lượng người làm việc và lao động hợp 

đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; điều chỉnh Kế hoạch số lượng 
người làm việc và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2022; số liệu tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; kết quả thực hiện quản lý 
biên chế giai đoạn 2016-2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026; kết quả 

thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021,… 

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh: Phê duyệt tổng số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách 
nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 và số lượng người làm việc tại các 

tổ chức Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. 

- Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy sơ kết Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 

17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức”. 

 - Ban hành: Quyết định điều chuyển số lượng hợp đồng lao động theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP từ chỉ tiêu dự phòng của tỉnh sang các sở, ngành và cấp 

huyện1; Quyết định điều chuyển số lượng người làm việc từ nguồn dự phòng của 
tỉnh sang 06 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành và Ủy ban nhân dân 

cấp huyện2; Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2022. 

 2. Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

- Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: cho ý kiến tiếp nhận cán bộ cấp xã thành công chức cấp 
huyện, đồng thời thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng 09 cán bộ; kéo dài thời gian nghỉ hưu đối với công chức, viên chức; xem 
xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên 01 cán bộ; nâng bậc lương trước thời 

hạn 02 công chức; phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý3; cho ý kiến 
bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Công ty4; cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm 

lãnh đạo, quản lý của 12 sở, ban, ngành tỉnh còn khuyết; cho ý kiến bổ nhiệm có 
thời hạn 08 công chức; cho ý kiến 25 trường hợp đề nghị tiếp nhận viên chức ngoài 

tỉnh; cho chủ trương 05 cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 

                                                 
1 Ủy ban nhân dân huyện: Cầu Kè, Càng Long, thị xã Duyên Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giữa các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Sở Y tế 
2 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Duyên Hải; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Duyên Hải; 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư; Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Tin học - Công báo 
3 Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh 02 trường hợp; phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
4 Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh, giữ 

chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh kiêm nhiệm Giám đốc Công ty TNHH một thành 
viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh; cho ý kiến để Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh bổ nhiệm ông 

Võ Hoàng Khương, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Chi nhánh quản lý thoát nước kiêm Quản đốc Nhà máy xử lý 

nước thải thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước  
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26/2015/NĐ-CP; cho ý kiến bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trà Vinh; 
cho chủ trương tiếp nhận 01 công chức cấp xã vào làm công chức,... 

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

+ Báo cáo Bộ Nội vụ: Danh sách 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,... 

+ Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII.  

+ Ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 

23/9/2019 của Bộ Chính trị5 và Quy định số 5316-QĐ/TU ngày 20/12/2019 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy6; 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; Kế hoạch triển khai thực hiện 
Chương trình số 11-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy7; Kế 

hoạch bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế 
hoạch luân chuyển cán bộ, công chức, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tuyển dụng 

công chức năm 2021; Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo văn bằng 2 trình độ 
đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”; Quy định 

trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 + Thực hiện tốt công tác cán bộ8; 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 150 trường 
hợp hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; cử đi học sau đại học 05  

công chức, viên chức; thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức 
vào làm công chức 27 trường hợp, tiếp nhận 02 công chức cấp xã vào làm công 
chức cấp huyện,… 

- Theo thẩm quyền được giao: Ban hành quyết định: chuyển công tác: 63 
viên chức; tiếp nhận và phân công: 20 công chức, viên chức; tiếp nhận vào công 

chức: 31 công chức, viên chức; điều động: 54 công chức; bổ nhiệm ngạch và xếp 
lương tương đương ngạch chuyên viên: 10 công chức; phê duyệt Kế hoạch tuyển 

                                                 
5 Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, 
chạy quyền 
6 Quy định số 5316-QĐ/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc kiểm soát quyền lực trong công tác 
cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
7 Chương trình số 11-CTr/TU ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
8 Thông báo nghỉ hưu: 05 công chức, viên chức; quyết định nghỉ hưu: 05 công chức; quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị 

định 26: 05 cán bộ, công chức, viên chức; quyết định nâng phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung: 06 cán bộ, công chức, viên 
chức; quyết định nâng bậc lương trước hạn: 04 công chức, viên chức; quyết định nâng lương thường xuyên: 26 cán bộ, công 

chức, viên chức; quyết định bổ nhiệm có thời hạn: 04 cán bộ, công chức; quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn: 03 công 

chức, viên chức; tiếp nhận và bổ nhiệm: 04 công chức, viên chức; bổ nhiệm lại: 03 công chức, viên chức; thôi giữ chức vụ: 02 

công chức; miễn nhiệm ngạch thanh tra viên: 02 công chức, ngạch thanh tra viên chính: 04 công chức; miễn nhiệm kế toán 

trưởng: 01 viên chức; bổ nhiệm kế toán trưởng: 03 công chức, viên chức; xét chuyển ngạch lương tương đương: 02 công chức; 
xét chuyển và bổ nhiệm ngạch thanh tra viên: 02 công chức; xét chuyển và bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính: 02 công chức; 

nâng ngạch không qua thi từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp: 01 cán bộ; xét chuyển và bổ nhiệm ngạch 

chuyên viên chính và tương đương: 07 cán bộ, công chức… 
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dụng viên chức: 27 cơ quan, đơn vị9, với 920 chỉ tiêu; phúc đáp việc tuyển dụng 
lao động hợp đồng 68: 20 cơ quan, đơn vị10, với 31 chỉ tiêu; gửi Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy hiệp y công tác cán bộ (lãnh đạo cấp phòng): 163 công chức, viên chức. 

- Về tuyển dụng công chức năm 2021: Đang triển khai, tổ chức thực hiện 

(thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức năm 
2021; thông báo nhóm Vị trí việc làm và nội dung ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên 

ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2021). 

- Về đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 

03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức năm 2021, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 732 cán 
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh11. 

3. Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính 

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

+ Trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ khoa học đề nghị công nhận 07 xã thuộc 

tỉnh trà Vinh là xã An toàn khu. 

+ Báo cáo Bộ Nội vụ: 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; tổng 
kết công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổng kết Pháp lệnh 

số 34/2007/PL-UBTVQH11 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

+ Trình Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm 02 Ủy viên và bầu bổ sung 01 

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Ban hành văn bản: Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-202612; triển khai thực hiện Nghị quyết số 

19/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh13. 

                                                 
9 Liên minh hợp tác xã tỉnh 01 chỉ tiêu; Sở Tư pháp 03 chỉ tiêu; Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin tỉnh 01 chỉ tiêu; Trường Cao đẳng nghề 04 chỉ tiêu; Sở Thông tin và Truyền thông 01 chỉ tiêu; Sở Công Thương  03 

chỉ tiêu; Sở Giáo dục và Đào tạo 64 chỉ tiêu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04 chỉ tiêu; Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 01 chỉ tiêu; Sở Kế hoạch và Đầu tư 02 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải 66 chỉ tiêu; 

Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè 60 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải 35 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú 90 chỉ 

tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành 67 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần 68 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Cầu 

Ngang 150 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Càng Long 104 chỉ tiêu; Cơ sở Cai nghiện ma túy  01 chỉ tiêu), Trung tâm Bảo trợ 

xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 12 chỉ tiêu; Hội Thủy sản và Làm vườn 03 chỉ tiêu; Sở Tư pháp 03 chỉ 
tiêu; Sở Y tế 169 chỉ tiêu; Đài Phát thanh và Truyền hình 08 chỉ tiêu; Ban Quản lý rừng phòng hộ 01 chỉ tiêu); Trung tâm Hỗ trợ 

nông dân trực thuộc Hội Nông dân 02 chỉ tiêu 
10 Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải 05 chỉ tiêu; Ban Dân tộc tỉnh 01 chỉ tiêu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 chỉ tiêu; Sở 
Y tế 04 chỉ tiêu; Sở Khoa học và Công nghệ 02 chỉ tiêu); Sở Công Thương 01 chỉ tiêu; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 03 

chỉ tiêu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú 02 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện 

Cầu Ngang 01 chỉ tiêu; Sở Xây dựng 01 chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo 03 chỉ tiêu;  
11 bồi dưỡng kỹ  năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ  năng hành chính, bồi 

dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm,… 
12 Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú nhiệm kỳ  

2021-2026; 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; trình Hội đồng nhân dân tỉnh bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm 

kỳ  2021-2026; xin chủ trương cấp có thẩm quyền trước khi bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; 

chủ trương bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 9 huyện, thị xã, thành phố, nhiệm kỳ  2021-2026; phê chuẩn kết quả bầu 
chức vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhiệm kỳ  2021-2026 (28 người) 
13 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức năng, số lượng, một số chế độ, chính sách đối 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=517016&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=5317560
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 - Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp thẩm quyền, như: Phục vụ công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-202614; thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành 
phố Trà Vinh15; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 

quy trình xây dựng Nghị quyết quy định số lượng, một số chế độ, chính sách đối 
với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; thống kê nhu 

cầu bố trí Đội viên tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để tổ chức thực 
hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ16… 

4. Về công tác cải cách hành chính 

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

+ Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động của Ban 
Thường vụ 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, PAPI, SIPAS. 

+ Báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 
2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo 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.  

+ Ban hành: Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 
của tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021; Kế 

hoạch và Đề cương thực hiện công tác kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính 
năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2021; Quyết định công bố kết quả 
đánh giá, xếp hạng công tác thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020. 

+ 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. 

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Đánh giá mô hình "Chính quyền, 
công sở thân thiện và trách nhiệm" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020, đề xuất 

thực hiện mô hình năm 2021; kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kết quả rà soát, khắc phục tồn tại, hạn 

chế trong thực hiện thử nghiệm Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá 
cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. 

II. CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

- Báo cáo Bộ Nội vụ tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực lưu trữ của tỉnh; trình Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Bộ Nội vụ 
xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ”. 

                                                                                                                                                             
với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác 
ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
14 Số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ  lệ 99,97%, là tỉnh đầu tiên gửi 02 Biên bản đến Hội đồng bầu cử quốc gia 
15 Quyết định chỉ định gói thầu “Khảo sát, xây dựng Đề cương - Dự toán Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, mở rộng 

địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh”; phối hợp với Công ty Tư vấn và Thẩm định Trắc địa Bản đồ Sài Gòn lập dự 

thảo và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Đề cương - Dự toán Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính, mở 
rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh 
16 Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về giải pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm 

tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 
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- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Danh mục, đơn giá dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ; Kế 

hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 tại 30 cơ quan, 
đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện việc thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

- Tổ chức sưu tầm tài liệu có giá trị lịch sử và tài liệu quý, hiếm năm 2021. 

- Nhận 212 mét tài liệu tích đống của 13 cơ quan, đơn vị theo Đề án đã được 
duyệt năm 202117; nhận hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của 10 cơ 

quan, đơn vị nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh18; bảo quản an toàn 26.361 hồ sơ lưu 
trữ, tương đương 567,6  mét tài liệu19. 

- Ngoài ra, Sở Nội vụ còn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành hơn 85 Kế hoạch, Quyết định, Công văn; hơn 55 báo cáo 

chuyên đề, đột xuất về Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy. 

III. CÔNG TÁC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước 

về tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể: Ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, người đứng đầu các cơ sở tôn giáo tuyên truyền, vận động 

chức sắc, chức việc và các tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt việc phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thường trực 

Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn công tác quản lý đối với Đại 
hội Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, Đại hội Nhơn sanh cấp cơ 

sở của các Họ đạo Cao Đài Ban Chỉnh đạo, hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Phục 
sinh năm 2021 và tăng cường công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” 

và “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam; Đại lễ Phật đản PL.2565 - DL.2021, lễ Vu lan của Phật giáo, Chôl 

Chnam Thmây, Sêne Dolta năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer, theo hướng 
dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ. Đồng thời, lập kế hoạch tổ chức thăm, chúc 
mừng chức sắc, chức việc và cơ sở tôn giáo tiêu biểu nhân dịp tết và các ngày lễ 

trọng của tổ chức tôn giáo.  

- Theo thẩm quyền được giao, Sở Nội vụ ban hành các 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; Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác 
tôn giáo cấp huyện và cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch kiểm tra tình 

hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, kiểm tra rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến 

tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Quốc hội 
khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tôn giáo. 

                                                 
17 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (30m), Sở Công thương (43m), Chi cục Chăn nuôi và Thú y (13m), Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật (18m), Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (25m), Phòng Tư pháp thành phố Trà Vinh 

(06m), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Trà Vinh (04m), Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Trà Vinh 

(5,5m), Ủy ban nhân dân phường 2 (14m), Ủy ban nhân dân phường 3 (4,5m), Ủy ban nhân dân phường 4 (15,5m), Ủy ban nhân 

dân phường 8 (8,5m), Ủy ban nhân dân xã Long Đức (25m) 
18 Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Trà 

Vinh, Ban Tôn giáo, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Điều phối Dự án AMD 
19 Thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh và 79 Phông khác thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 
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- Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo như: Báo cáo sơ kết 03 năm triển 
khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ và Kế hoạch công tác đối với đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
giai đoạn 2021-2030; báo cáo kết quả công tác đối với Pháp luân công, tình hình 

liên quan đến hiện tượng tôn giáo mới và Thanh Hải vô thượng sư; thống kê hoạt 
động an sinh xã hội của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng kết 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 và Kết luận số 28-KL/TW 
ngày 14/8/2012 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; báo 

cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW ngày 02/8/2011 của Ban Bí 
thư (khóa XI) “về xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo”; báo cáo kết quả 

thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân khóa X về việc hỗ trợ kinh phí 
xây dựng Chánh điện và Trai đường cho cơ sở tôn giáo; báo cáo kết quả hoạt động 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2022. 

- Thực hiện tốt chính sách đối với chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc và các cơ sở tôn giáo có công với cách mạng, cụ thể: Hỗ trợ kinh phí hoạt 
động đạo sự năm 2021 cho các tổ chức tôn giáo trực thuộc với số tiền 220 triệu 

đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng Chánh điện và Trai đường cho 06 cơ sở tôn giáo 
với số tiền 700 triệu đồng; thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc tôn giáo nhân 

nhân dịp tết và các ngày lễ trọng với 411 phần quà, trị giá hơn 200 triệu đồng. 

- Tiếp nhận 42 hồ sơ của tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh20 và 

trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.  

IV. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

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

+ Trình Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phong 

tặng, truy tặng danh hiệu cho 10 mẹ Việt Nam Anh hùng. 

+ Trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Khen thưởng cấp Nhà 
nước 103 trường hợp, gồm 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 01 cá nhân, 09 

Huân chương Lao động các hạng cho 02 tập thể và 07 cá nhân21, 88 Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 82 cá nhân, 05 Cờ thi đua của Chính phủ; 

cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước cho 11 trường hợp22. 

+ Báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết quả triển khai thực 

hiện Luật Thi đua, khen thưởng; tình hình, kết quả thực hiện Quy chế  
272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về quản lý thống nhất 

các hoạt động đối ngoại. 

                                                 
20 26 hồ sơ áp dụng quy trình tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 08 hồ sơ thuộc các lĩnh vực khác (05 hồ sơ hỗ trợ kinh 
phí, 03 hồ sơ thành lập mới cơ sở tôn giáo) và 01 hồ sơ đăng ký sinh hoạt điểm nhóm; 06 hồ sơ đăng ký chức việc (01 hồ sơ bổ 

nhiệm Trụ trì chùa Long Phước, ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh; 01 hồ sơ bổ nhiệm Trụ trì chùa Liên  Hoa, 

Khóm 1, Phường 5, thành phố Trà Vinh; 04 hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức việc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện 

Châu Thành, Duyên Hải, Cầu Ngang, Cầu Kè) và 01 hồ sơ bãi nhiệm chức việc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

huyện Càng Long 
21 Gồm: 01 Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 cá nhân ( khen cống hiến); 02 Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cá 

nhân (01 khen cống hiến); 06 Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể (01 khen nông thôn mới), 04 cá nhân 
22 09 Huân chương, 02 Huy chương 
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+ Quyết định khen thưởng 4.415 trường hợp, gồm: 52 Cờ thi đua cấp tỉnh23; 
294 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 4.069 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

cho 574 tập thể và 3.495 cá nhân. 

+ 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; Kế hoạch 
phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 

Trà Vinh (5/1992-5/2022); Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả 
nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

Covid-19"; Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2021, kế hoạch 05 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XI; công văn chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong 
tổ chức bầu cử; báo cáo tổng kết giao ước thi đua năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh 
Tây Nam bộ. 

V. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC 

1. Về công tác thanh niên 

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

- Báo cáo Bộ Nội vụ: Tổng kết thực tiễn mô hình thu hút trí thức trẻ trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh; thống kê số liệu và đề xuất chế độ chính sách đối với thanh niên 
xung phong sau năm 1975. 

- Ban hành: Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên 
xung phong xã Phương Thạnh, huyện Càng Long; Kế hoạch triển khai Thông tư 

11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Bộ chỉ tiêu thanh 
niên Việt Nam; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-

2030. 

2. Về quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ 

- Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy cho chủ trương tổ chức đại hội nhiệm kỳ và công tác nhân sự hội: Chủ 
trương tổ chức Đại hội và nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh; Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - 
Campuchia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2019-2024; nhân sự làm Phó Chủ tịch chuyên 

trách Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021; 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; nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Chủ tịch Hiệp hội Cao 
đẳng cộng đồng Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; nhân sự tham gia Ban Chấp hành 

Hội Đông y Việt Nam; nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026. 

 - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ 
Nội vụ: Tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; báo cáo thống kê danh sách hội có tính chất đặc thù, biên chế và 
kinh phí giao cho hội có tính chất đặc thù; báo cáo việc đánh giá tổ chức, hoạt động 

                                                 
23 Ngành Giáo dục và Đào tạo 18 cờ, 01 cờ tuyển quân, 01 cờ bầu cử 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=533344&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=5503641
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=533344&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=5503641


9 

 
 

của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi; kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-
CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các 

tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

 - Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên của 80 tổ chức 

phối hợp liên ngành cấp tỉnh. 

3. Về công tác chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển nguồn 

nhân lực ngành Nội vụ; cán bộ nữ và bình đẳng giới; dân vận, dân chủ và 
phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội 

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

+ Báo cáo Bộ Nội vụ số liệu nữ lãnh đạo, quản lý cuối nhiệm kỳ 2016-2021. 

+ Báo cáo Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công 

tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình 
hình mới và Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 
giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận 

giai đoạn 2016-2021. 

+ Báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy sơ kết 05 năm Kết luận 120-KL/TW của Bộ 

Chính trị24, tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận 
giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; báo cáo Ban 

Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” kết quả 
thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021. 

+ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 
31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ25. 

 - Báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy kết quả thực hiện công tác dân vận chính 
quyền năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

4. Về công tác thanh tra, pháp chế ngành Nội vụ 

- Công tác thanh tra: Theo thẩm quyền được giao, Giám đốc Sở Nội vụ ban 
hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Nội vụ, gồm 04 

cuộc tại 04 đơn vị26. Nội dung: 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 đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc. Tính đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành 03 cuộc 
thanh tra tại Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long và Châu Thành. 

Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, 01 cuộc thanh tra tại Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được chuyển sang năm 2022. 

- Công tác kiểm tra: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh trong thực hiện Thông báo số 168-TB/VPTU ngày 03/3/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên 

                                                 
24 Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng 
và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
25 Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia 
bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” ban hành kèm 

theo Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
26 Quý I, thanh tra tại Sở Công Thương; Quý II, thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long; Quý III, thanh tra tại Ủy ban 
nhân dân huyện Châu Thành; Quý IV, thanh tra tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=483203&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4992619
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=483203&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4992619
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=465870&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4845048
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=465870&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4845048
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=465870&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4845048
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=465870&t=vb_di_da_phat_hanh_cua_cv&v=cv&xld=4845048
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và Môi trường Trà Vinh; Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra việc giao biên chế 
và phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân huyện, thị 

xã, thành phố và việc bố trí theo chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, theo đó, đã hoàn thành 09 cuộc kiểm tra và báo cáo kết 

quả kiểm tra đến Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo; giao các sở, ban, ngành 
tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tự kiểm tra công vụ và công 

tác nội vụ, Sở Nội vụ tổng hợp kết quả tự kiểm tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh theo quy định. 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ban hành Kế hoạch và 
tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân được kịp thời, đúng quy định pháp luật, cụ thể: đã tiếp nhận, phân loại 
và xử lý 33 đơn khiếu nại, tố cáo; phản ánh, kiến nghị. 

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- Trong năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện cơ bản hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Nội vụ, như: tổ chức 

thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác xây dựng chính quyền đã tập trung thực 

hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức theo quy định. 

- Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền 
nếp theo quy định của pháp luật, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo không ngừng 

được củng cố và tăng cường. Tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trong tỉnh ổn định, 

hoạt động thuần túy theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo, chấp hành chủ 
trương, chính sách, tôn giáo của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chấp hành 
nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh và tổ chức Giáo hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 
công tác thi đua - khen thưởng được đẩy mạnh cả hai mặt thi đua và khen thưởng; 

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ theo quy định... 

- Đạt kết quả nêu trên là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ 
Nội vụ; sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và sự nỗ lực phấn 

đấu của từng công chức, viên chức Sở Nội vụ, sự phối hợp của các sở, ban, ngành 
tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã tạo điều kiện cho Sở Nội vụ 

hoàn thành tốt các mặt công tác đã đề ra. 

2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ được giao vẫn 
còn một số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 
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- Thực hiện nhiệm vụ Công tác thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 
2021 là công tác mới, chủ yếu sử dụng hệ thống phần mềm, công nghệ thông tin 

nên một số cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện còn lúng túng và sai sót. 

- Một số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện còn chậm so với 

kế hoạch đề ra, như: việc xây dựng Quy định 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; 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, Đề án Đào tạo sau đại học, Đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức 
trong cơ quan hành chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021; một số cuộc kiểm tra 
công vụ, nội vụ chuyển sang hình thức tự kiểm tra do tình hình dịch bệnh Covid-19 

diễn biến phức tạp, phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. 

- Công tác bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới 
chậm triển khai do Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành ‘Chiến lược quốc gia thu 

hút, trọng dụng nhân tài” nên địa phương không có cơ sở để thực hiện việc bồi 
dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới. 

- Công tác khen thưởng ngành giáo dục, khen cấp tỉnh và trình khen thưởng 
cấp nhà nước khen kinh tế - xã hội còn chậm hơn so với thời gian quy định, do tình 

hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khoảng thời gian này các địa phương trong tỉnh 
tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên việc đề nghị khen thưởng 

chưa kịp thời, dẫn đến việc Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
tham mưu chậm trong việc tổ chức họp xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối 

với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm 2016 đến năm 2020. 

 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022 NGÀNH NỘI VỤ 
 

 I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
NĂM 2022 

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban 
nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành 

chính tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030. 

b) Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

bên trong đúng theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP27, sắp xếp đơn vị 
sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ28. 

c) Thực hiện tốt công tác quản lý hội, quỹ trên địa bàn tỉnh. 

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 
chức năng quy định về: Cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu chức 

                                                 
27 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 
ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 
28 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 22/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 
công lập  
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danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; chế độ tiền 

lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. 

đ) Rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức 
danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện công tác 

tinh giản biên chế. Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách 
về tinh giản biên chế: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định số 
113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế công chức, số lượng 
người làm việc năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo văn bản phê 

duyệt của Bộ Nội vụ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định giao 
số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2023 cho các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, thực hiện bầu cử Trưởng ban 

nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 (dự kiến tháng 11/2022); tổ chức thực 
hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

i) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chiến lược phát triển 

thanh niên giai đoạn 2021-2030, năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; theo 
dõi tình hình bố trí, sắp xếp Đội viên Đề án 500 trên địa bàn tỉnh. 

k) Hoàn thành việc thực hiện Đề án sáp nhập ấp Phước Hội, xã Long Khánh 
vào xã Ngũ lạc, huyện Duyên Hải; Đề án thành lập phường Trường Long Hòa, 
phường Dân Thành thuộc thị xã Duyên Hải và Đề án mở rộng thành phố Trà Vinh 

sau khi cấp thẩm quyền thông qua. 

l) Tổ chức kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, thanh tra nội vụ tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Kế hoạch được phê duyệt.  

m) Chủ động, phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình hoạt động của cá nhân, tổ chức tín 
ngưỡng, tôn giáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo; quản lý chặt các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới có tính cực 
đoan, không để hình thành tổ chức hoạt động trái pháp luật; giải quyết kịp thời, dứt 

điểm các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ngay từ cơ sở, cương 
quyết không để hình thành và phát triển thành điểm nóng liên quan đến tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

n) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Sơ kết đợt 01 phong trào thi đua 

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992-5/2022); 
sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 
công sở”; tổ chức hội nghị tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng và triển khai 
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Luật thi đua, khen thưởng khi có Luật sửa đổi, bổ sung; tổ chức khen tổng kết năm 
ngành giáo dục và đào tạo, cống hiến, chuyên đề, đột xuất các cơ quan, đơn vị đề 

nghị khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

o) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, Đề 

án lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025 trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh theo lộ trình kế hoạch đề ra; phối hợp với các tổ chức có liên 

quan thực hiện việc sưu tầm, sao chụp những hình ảnh, tài liệu quý, hiếm theo kế 
hoạch đã được duyệt; thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu của các cơ quan, tổ 

chức. 

 II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 Không có. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 

công tác năm 2022 của ngành Nội vụ, Sở Nội vụ kính gửi Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên: 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- GĐ, các PGĐ. SNV; 
- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc SNV; 
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Bùi Thành Thương 
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