
 

 

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 9 năm 2021 
 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác quý III năm 2021 

và kế hoạch công tác quý IV năm 2021 

 

      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 tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả công tác quý III năm 2021 và đề ra kế hoạch 
công tác quý IV năm 2021, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 

2021 

1. Công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật, văn bản nghiệp vụ và các chế độ, chính sách  

- Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy cho chủ trương: Nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của một số Hội 

trên địa bàn tỉnh1; tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 
2021-2026; bổ nhiệm 01 viên chức2; bổ nhiệm lại có thời hạn 01 công chức, 01 
viên chức3; tiếp nhận 01 cán bộ cấp xã, 01 công chức cấp xã vào làm công chức4; 

tiếp nhận 02 viên chức5, 01 công chức6 và 16 giáo viên ngoài tỉnh. 

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

+ Trình Bộ Nội vụ cho ý kiến về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với 

viên chức của Nhà máy xử lý nước thải7; điều chỉnh Kế hoạch số lượng người làm 
việc và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; báo cáo 

                                                 
1 Nhân sự tham gia Ban chấp hành, nhân sự làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 

2021-2026; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Trà Vinh; Chủ tịch 

(kiêm nhiệm) Hội Đông y - Châm cứu tỉnh Trà Vinh khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng ban và Phó Trưởng ban 

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh 

nhiệm kỳ 2020-2025 
2 Bổ nhiệm 01 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh từ nguồn nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy 

hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 
3 Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Diệp Duyên Anh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh kể từ ngày 

10/10/2021 
4 Tiếp nhận ông Thạch Đa Ra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang vào làm công 

chức Phòng Dân tộc huyện Cầu Ngang để thực hiện đồng thời với quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng 

phòng Phòng Dân tộc huyện Cầu Ngang; tiếp nhận ông Lâm Anh Hưng, công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Long Đức, thành phố Trà Vinh vào làm công chức Văn phòng Thành ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban 

nhân dân thành phố Trà Vinh để bố trí vị trí việc làm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, kiểm soát văn bản 
5 Vào công tác trong ngành Y tế tỉnh Trà Vinh 
6 Tiếp nhận bà Trần Thị Cẩm Tú, công chức Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh đến công tác tại Phòng Tài chính đầu tư 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh 
7 Thuộc Trung tâm Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh 
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số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên 

chế xã hội hóa tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2021; báo cáo kiểm tra đối tượng 
thực hiện chính sách tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2021; báo cáo số liệu 

tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; báo cáo đánh giá tổ chức, hoạt động của 
Ban Đại diện Hội Người cao tuổi; báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Quyết định 
số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ8; báo cáo kết quả 03 

năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung 
ương 69; báo cáo thống kê số liệu và đề xuất chế độ chính sách đối với thanh niên 

xung phong sau năm 1975… 

+ Trình Hội đồng nhân dân tỉnh bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026; trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương trước khi bầu Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy hồ sơ khoa học đề nghị công nhận 07 xã 

thuộc tỉnh Trà Vinh là xã An toàn khu; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số  
20-CT/TU10 06 tháng đầu năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số  
28-CT/TU11 06 tháng đầu năm 2021. 

+ Cho chủ trương: Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Tư pháp12, Phó Giám đốc 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh13; bầu Phó 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016-202114; tuyển dụng 35 viên chức 

cho 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; tạm thời chuyển 01 chỉ tiêu 
hợp đồng lao động của Sở Y tế (chưa sử dụng) sang vị trí nhân viên lái xe chuyên 

dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chưa bổ sung biên chế 
viên chức năm 2021 cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; tổ 
chức Hội nghị đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2021. 

+ Ban hành Kế hoạch: Kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; 

Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 
định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ15; Kế hoạch bồi 

dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch phát 
động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gắn 

với thi đua hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh - tế xã hội năm 2021 và 06 tháng đầu 
năm 2022... 

                                                 
8 Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 
9 Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
10 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 
11 Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu 
trong hệ thống chính trị 
12 Bổ nhiệm lại ông Trần Hoàng Khâm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp  
13 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Nhạc, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ 
số kiến thiết Trà Vinh kể từ ngày 01/7/2021 
14 Bầu ông Nguyễn Thành Đông, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ  2016-2021 giữ chức vụ Phó 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ  2016-2021 
15 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”; 
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+ Ban hành văn bản: Phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách 

tinh giản biên chế16; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-202617; giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 

01 thanh niên xung phong18; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Bệnh viện dã 
chiến số 7; bổ nhiệm lại 01 viên chức; bổ nhiệm có thời hạn 03 công chức; điều 
động 07 công chức, chuyển công tác 02 lao động hợp đồng19; nâng bậc lương trước 

thời hạn 01 cán bộ; nâng bậc lương thường xuyên 07 cán bộ, công chức; nâng phần 
trăm phụ cấp thâm niên vượt khung 02 viên chức; miễn nhiệm ngạch thanh tra viên 

chính và bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính 01 công chức; thôi giữ chức vụ 01  
công chức; nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi 04 trường hợp; thành lập Hội đồng kiểm 

tra, sát hạch tiếp nhận 02 viên chức, 01 công chức cấp xã20 vào làm công chức; 
điều chuyển, bổ sung nguồn biên chế công chức và lao động hợp đồng dự phòng 

của tỉnh; tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác cải cách 
hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021; Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ; điều chỉnh đơn 
vị hành chính, thành lập phường, mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố 

Trà Vinh… 

2. Công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhiệm vụ 

chuyên môn theo lĩnh vực được phân công 

 Trong quý, các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc 
Sở Nội vụ tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

2.1. Lĩnh vực Cải cách hành chính  

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả Chỉ số hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Trà 

Vinh năm 2020 và kế hoạch khắc phục những điểm hạn chế, nâng cao thứ hạng 
Chỉ số SIPAS năm 2021; báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của 

tỉnh Trà Vinh và kế hoạch khắc phục những điểm hạn chế, nâng cao thứ hạng Chỉ 
số năm 2021. 

- Ban hành văn bản: Kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh năm 2021; đề cương báo cáo phục vụ kiểm tra công tác cải 
cách hành chính năm 2021; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự 

thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh... 

 

                                                 
16 Sở Giáo dục và Đào tạo: 03 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 01 trường hợp thôi việc ngay; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè: 05 

trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 09 trường hợp thôi việc ngay; Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải: 05 trường hợp nghỉ hưu trước 

tuổi; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành: 03 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang: 36 trường 
hợp nghỉ hưu trước tuổi, 03 trường hợp thôi việc ngay; Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú: 13 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi; Ủy 

ban nhân dân huyện Càng Long: 23 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi... 
17 28 Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
18 Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long 
19 Đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh  
20 Tiếp nhận ông Lâm Anh Hưng, công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Đức vào làm công chức Văn phòng 

Thành ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh 
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2.2. Lĩnh vực Tổ chức bộ máy và Tổ chức phi chính phủ 

a) Lĩnh vực Tổ chức bộ máy 

- Thẩm định: Đề án giải thể Chi cục Giám định xây dựng và thành lập Phòng 
Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng; Đề án tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch 

xây dựng và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thành Trung tâm Quy 
hoạch và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng; Đề án sắp xếp cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, số lượng người làm việc (giai đoạn 2021-2023) của Trung tâm công 

nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Ban hành văn bản: Hướng dẫn các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân 

cấp huyện thực hiện thống nhất Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 
của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 
chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; phúc đáp Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc đề xuất các quy định bổ sung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
khoa học và công nghệ công lập… 

b) Lĩnh vực Hội, Quỹ, Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Công tác 

 - Báo cáo Bộ Nội vụ thống kê danh sách hội có tính chất đặc thù, biên chế 
và kinh phí giao cho hội có tính chất đặc thù. 

 - Thẩm định việc thành lập, kiện toàn 17 tổ chức phối hợp liên ngành.  

- Cho ý kiến về nhân sự làm Phó Chủ tịch (chuyên trách) Hội Nhà báo tỉnh 

Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-202521. 

 2.3. Lĩnh vực Biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

a) Lĩnh vực Biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

- Quyết định điều động 16 công chức, viên chức; chuyển công tác 32 viên 

chức; tiếp nhận 08 viên chức vào làm công chức; tiếp nhận và phân công công tác 
13 viên chức; bổ nhiệm ngạch và xếp lương 01 công chức. 

- Thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Công Thương và Ủy 
ban nhân dân huyện Cầu Ngang. 

- Triển khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể: Thông báo 
thi tuyển công chức năm 2021; đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, 

Báo Trà Vinh hỗ trợ đăng tải 01 kỳ nội dung về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần 
tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức; yêu cầu 
các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, cử thành viên tham gia Hội đồng, Ban 

giám sát và các ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021; đề nghị 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh (khối Nhà nước) và Ủy ban nhân dân 

cấp huyện gửi danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành… 

- Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực 

hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giai đoạn  
2016-2021 và định hướng tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021-2026; báo cáo Ủy ban 

                                                 
21 Bà Phạm Thị Thanh Phương, Tổng Biên tập Báo Trà Vinh sau khi nghỉ hưu làm Phó Chủ tịch (chuyên trách) Hội Nhà báo tỉnh 

Trà Vinh nhiệm kỳ  2020-2025 
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nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 

của Quốc hội22; báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ23, báo cáo kết 
quả thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai 

phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết 
luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, báo cáo sơ kết thực hiện 
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; báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh về việc thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên 

và công tác cán bộ theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, báo cáo 
tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động năm 2020… 

 - Ban hành văn bản: Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn vướng mắc trong thực 
hiện chế độ thôi việc đối với cán bộ; hiệp y công tác cán bộ (lãnh đạo cấp phòng); 

xin ý kiến của Thanh tra tỉnh về thẩm quyền xử lý kỷ luật và kiểm điểm, rút kinh 
nghiệm đối với công chức vi phạm; gửi Sở Tài chính thẩm định việc tính toán chế 

độ, chính sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế24; đề nghị Cơ quan Tổ chức 
- Nội vụ huyện Càng Long hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách thôi việc đối 

với 02 công chức25; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện một số nội dung 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 202126; yêu cầu 
Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo đánh giá thực trạng và các giải pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường cấp huyện và cấp xã; 
phổ biến Công văn số 4126/BNV-TCBC ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 
143/2020/NĐ-CP; đề nghị Sở Y tế thực hiện khắc phục trong tuyển dụng viên 

chức27 theo Kết luận số 71-KL/TW; gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm 
định Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng 

III ngành thư viện năm 2021; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Tờ 
trình và 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”, dự thảo Công văn về việc 
thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV… 

- Phúc đáp văn bản: Phúc đáp Thường trực Thị ủy Duyên Hải về đề nghị 

tăng số lượng cấp phó Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Duyên Hải; phúc 
đáp Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ về việc giải quyết chế độ của người lao 
động sau khi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ giải thể; phúc đáp các cơ quan, 

tổ chức về công tác cán bộ28; phúc đáp Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú về điều 

                                                 
22 Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám 

sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ  khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ  khóa XIII 
23 64 trường hợp 
24 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 trường hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 trường hợp; Ủy ban nhân 
nhân huyện Cầu Ngang: 40 trường hợp; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè: 03 trường hợp; Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải: 01 

trường hợp; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành: 03 trường hợp 
25 Bà Huỳnh Thị Lụa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long nhiệm kỳ  2016 – 2021; bà Nguyễn Thị Nhan, Phó 

Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Càng Long nhiệm kỳ  2016 - 2021 
26 Theo Công văn số 167-CV/TU ngày 26/7/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 
27 871 viên chức (không thực hiện quy trình 852, không có quyết định tuyển dụng 18; không đảm bảo tiêu chuẩn chức danh 01) 
28 Sở Tài nguyên và Môi trường: tuyển chọn  01 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Sở Giáo dục và Đào tạo: bổ nhiệm 06 

viên chức quản lý; Sở Tài chính: bổ nhiệm lại 02 công chức; Sở Giao thông vận tải: tuyển chọn 02 chức danh lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: bổ nhiệm có thời hạn 01 công chức; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: bổ 
nhiệm lại có thời hạn 01 công chức; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè: bổ nhiệm có thời hạn 01 công chức; Trường Cao đẳng nghề 

Trà Vinh: bổ nhiệm lại 03 viên chức; Hội Chữ thập đỏ tỉnh: bổ nhiệm có thời hạn 01 viên chức… 



6 
 

 

kiện, tiêu chuẩn thành tích nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 

viên chức; phúc đáp Sở Y tế về nhu cầu đặt hàng nhóm ngành sức khỏe tại Trường 
Đại học Trà Vinh; phúc đáp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã29 về việc phê duyệt 

kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; phúc đáp Kế hoạch tuyển dụng 
viên chức của Sở Y tế, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang30; 
phúc đáp các cơ quan, đơn vị về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP31... 

b) Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết 
quả thực hiện chế độ cử tuyển năm 2020 và đề xuất chỉ tiêu cử tuyển năm 2021. 

- Tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 2, năm 2021 (học 
trực tuyến) cho 66 công chức, viên chức. 

- Ban hành văn bản: Xin ý kiến Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay đổi cơ sở đào tạo 
sau đại học, thỏa thuận tham gia thi tuyển đầu vào sau đại học 10 viên chức; rà soát 

nhu cầu đặt hàng đào tạo trình độ đại học nhóm ngành sức khỏe năm 2021, nhu 
cầu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo; 

thông báo Chương trình học bổng toàn phần của Chevening 2022/2023...  

2.4. Lĩnh vực Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên 

- Thẩm định Đề án tăng cường nhân lực cho công chức Địa chính - xây dựng 

- đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông 
nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) trên địa bàn tỉnh. 

 - Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến cử tri tại cuộc họp tiếp xúc với 

những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, báo 
cáo việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện chính sách đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, báo cáo tiến độ triển khai các 
Đề án của Ủy bân nhân dân tỉnh về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính trên địa 

bàn tỉnh, báo cáo rà soát đối tượng nguyên là cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; 
báo cáo Ban Dân tộc tỉnh về việc thống kê những người trúng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là người dân tộc thiểu số… 

 - Tham mưu công tác bầu cử, ban hành các văn bản: Báo cáo Hội đồng bầu 

cử quốc gia tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; xác nhận tư cách đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo 

danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Trà Vinh… 

- Tham mưu công việc chuyên môn, ban hành các văn bản: Nâng lương 

trước hạn 02 cán bộ cấp xã32; đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện33 thực hiện khắc 

                                                 
29 Ủy ban nhân dân huyện Càng Long; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang; Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải; Ủy ban nhân dân 
huyện Trà Cú 
30 Sở Y tế: 169 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang: 150 chỉ tiêu; Sở Công Thương: 01 chỉ tiêu 
31 Sở Xây dựng: 01 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè: 01 chỉ tiêu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu; Sở Y tế: 

01 chỉ tiêu; Văn phòng Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu; Sở Khoa học và Công nghệ: 01 chỉ tiêu 
32 Huyện Trà Cú (01), huyện Duyên Hải (01) 
33 Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh 107; Ủy ban nhân dân huyện Càng Long 02; Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải 07, 

huyện Duyên Hải 02 
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phục trong tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW; yêu cầu các 

sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo thực trạng bộ máy quản 
lý nhà nước về công tác thanh niên; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trả 

lời câu hỏi của Đoàn viên thanh niên, phục vụ Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh 
đạo tỉnh với thanh niên năm 2021; xác nhận mức đạt tiêu chí nông thôn mới của 03 
xã34 thuộc huyện Châu Thành; đóng góp dự thảo Kế hoạch của Bộ Nội vụ về thực 

hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; đóng góp dự 
thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đối với Đội viên Đề án 500… 

- Phúc đáp văn bản: Phúc đáp Công an tỉnh về việc làm rõ một số nội dung 
có liên quan đến Công an xã bán chuyên trách, thống nhất danh sách Công an xã 

bán chuyên trách đề nghị hưởng trợ cấp; phúc đáp Ủy ban nhân dân thành phố Trà 
Vinh về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 

21/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phúc đáp Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc 
tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển35; 

phúc đáp Huyện ủy Càng Long về chế độ bảo hiểm cho người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã; phúc đáp Ủy ban nhân dân cấp huyện36 về việc tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2021… 

 2.5. Lĩnh vực Tôn giáo 

 - Tổ chức thăm chức sắc, chức việc là thương binh, thân nhân của liệt sĩ 

nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); 
thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam cấp tỉnh, cấp huyện và các chùa trong tỉnh nhân dịp lễ Vu lan năm 2021.  

 - Hỗ trợ kinh phí xây dựng Chánh điện cho chùa Chông Tọp37 và chùa Ta 

Lôn (chùa Cái Cối)38. 

 - Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ 

kết quả công tác đối với Pháp luân công, báo cáo tình hình các hiện tượng tôn giáo 
mới và Thanh Hải vô thượng sư quý II/2021, báo cáo thống kê hoạt động an sinh 

xã hội của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW 

ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư về xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo… 

 - Ban hành văn bản: Gửi Đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo và điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung về việc tiếp tục thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; hướng 
dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác đối với việc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tổ chức lễ Vu lan báo hiếu năm 2021, Đại hội nhơn sanh cấp cơ sở tại các Họ 
đạo trực thuộc Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo… 

 - Phúc đáp văn bản: Phúc đáp Sở Xây dựng về việc xin xây dựng Tăng xá, 
Chánh điện39; phúc đáp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc xây 

                                                 
34 Xã Hòa Lợi, xã Phước Hảo, xã Đa Lộc 
35 Ủy ban nhân dân huyện Càng Long: 02 trường hợp; Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh: 01 trường hợp 
36 Huyện Tiểu Cần; huyện Trà Cú; huyện Cầu Kè; huyện Châu Thành 
37 Tại ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành 
38 Tại ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải 
39 Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, Trụ trì chùa Char, ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn xin xây dựng Tăng xá; Giáo hữu Hương Ba, Phó 
hội trưởng Thánh tịnh Ngọc Hương Đài xin xây dựng Tam Đài và Thiên Phong Đường; Thượng tọa Nhan Chanh, Trụ trì chùa 

Bonray Thmây, ấp Cà Săng, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú xin xây dựng công trình trường học của chùa 
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dựng, sửa chữa công trình Đình Song Lộc40; phúc đáp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải về việc xử lý việc tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tại trụ 
sở cũ của Họ đạo Ngũ Lạc41…  

  2.6. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước cho 11 cá nhân, 01 tập thể42.   

- Xác nhận thành tích kháng chiến chống Mỹ cho 01 cá nhân43. 

 - Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo Bộ Nội vụ về việc rà 
soát, đánh giá tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tỉnh giai đoạn 

2004 - 6/2021; báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết quả thực hiện 
quy định tỷ lệ trích quỹ khen thưởng và tình hình sử dụng quỹ; báo cáo Cụm thi 

đua Tây Nam bộ sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2021… 

 - Lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đối với các cá nhân 

đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; ý kiến của thành viên Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng về việc khen thưởng cấp Nhà nước. 

- Ban hành văn bản: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 
06/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động đợt thi đua lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992-5/2022), Chỉ thị số 
11/CT-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi 
đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 

05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; trả lời ý 
kiến công dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; gửi Công an tỉnh về việc khen 

thưởng tập thể, cá nhân kiều bào Việt Nam tại Campuchia; đóng góp dự thảo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 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"… 

 2.7. Lĩnh vực 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”. 

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

 - Nhận hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của 03 cơ quan, đơn vị44  

nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh ; nhận 138 mét tài liệu tích đống của 10 cơ quan, 
đơn vị theo Đề án đã được duyệt năm 202145. 
                                                 
40 Tại Khóm 2, Phường 1, thị xã Duyên Hải 
41 Tại ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải 
42 Bao gồm: 02 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 02 

Huân chương Lao động hạng Ba, 05 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân và 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho tập 
thể 
43 Huyện Cầu Ngang 
44 Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Trường Đại học Trà Vinh 
45 Phòng Tư pháp thành phố Trà Vinh (06 mét); Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Trà Vinh (04 mét); Phòng 

Văn hóa Thông tin thành phố Trà Vinh (5,5 mét); Ủy ban nhân Phường 2 (14 mét); Ủy ban nhân dân Phường 3 (4,5 mét); Ủy ban 
nhân dân Phường 4 (15,5 mét); Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (25 mét); Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (30 mét); Ủy ban nhân dân Phường 8 (8,5 mét); Ủy ban nhân dân xã Long Đức thành phố Trà Vinh (25 mét). 
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 - Phục vụ tra cứu tài liệu theo nhu cầu độc giả 10 lượt người. 

 - Ban hành văn bản: Tạm dừng nhận tài liệu tích đống của các cơ quan, đơn 
vị theo Đề án đã được duyệt năm 2021; yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo thống 

kê tài liệu tồn đọng, tích đống thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; xin ý 
kiến Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ về việc cấp Chứng chỉ hành 
nghề lưu trữ trong hoạt động dịch vụ công về lưu trữ; đóng góp dự thảo Đề án 

“Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp 
ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan 

nhà nước”… 

 3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo   

 - 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 thuộc Ủy ban nhân huyện Châu Thành (đang tạm dừng do thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

 - Tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Càng 
Long. 

 - Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo Thanh tra Bộ Nội vụ về 
việc tổng kết thi hành Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra công vụ 06 tháng đầu năm 2021, báo cáo kết quả 
kiểm tra, làm rõ nội dung đơn khiếu nại liên quan đến việc bổ nhiệm lại công chức 

lãnh đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo Ban Nội 
chính Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 

của Bộ Chính trị46; báo cáo Thanh tra tỉnh về việc tổng kết thực hiện quy chế lập, 
quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo kết quả giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng47, báo cáo kết quả thanh 
tra, kiểm tra48… 

 - Ban hành văn bản: Kế hoạch tiến hành kiểm tra công vụ năm 2021; Kế 
hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2021; Kết luận thanh tra về 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 thuộc Ủy ban nhân huyện Càng Long; 

thông báo ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra về việc giao biên chế và phân công, 
bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và bố trí theo 
chức danh cán bộ, công chức xã, thị trấn tại các huyện49… 

- Tiếp nhận: 10 đơn50. Kết quả xử lý: 

+ 07 đơn51 đủ điều kiện xử lý nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của 

                                                 
46 Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
47 Quý II/2021 và kế hoạch quý III/2021; 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021; năm 2021 (phục vụ kỳ  họp thứ 

2, Quốc Hội khóa XV) 
48 Quý II/2021 và kế hoạch quý III/2021; 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021 
49 Huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần, huyện Càng Long, huyện Cầu Ngang, huyện Châu Thành, huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú, 

thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh 
50 01 đơn khiếu nại liên quan đến đánh giá, xếp loại viên chức; 02 đơn khiếu nại liên quan đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức 

lãnh đạo, quản lý; 01 đơn khiếu nại liên quan đến bố trí, phân công viên chức theo vị trí việc làm; 03 đơn phản ánh liên quan đến 
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 03 đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong công tác tổ chức và hành vi vi phạm pháp luật 

trong tổ chức, điều hành công việc chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh 
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Giám đốc Sở Nội vụ, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 

theo quy định. 

+ 01 đơn khiếu nại đủ điều kiện xử lý, nhưng vụ việc khiếu nại đang được 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã chuyển trả đơn cho đương sự và hướng dẫn 
đương sự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định. 

+ 01 đơn khiếu nại tiến hành kiểm tra, làm rõ, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

+ 01 đơn khiếu nại không đủ điều kiện xử lý nên đưa vào lưu trữ theo quy 

định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra 
Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản 

ánh. 

- Trong quý III/2021, tiếp 02 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh trực tiếp tại Sở Nội vụ52.  

 4. Công tác nội bộ, nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan 

 - Trình Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ  chức 
nhà nước”; trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của Sở Nội vụ theo Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ. 

 - Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 

của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Thực hiện các thủ tục thanh toán kinh phí bầu cử; phối hợp với Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội thực hiện Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng 
cao chất lượng nhân lực ngành Nội vụ”; cử 02 công chức tham gia các lớp bồi 

dưỡng… 

 - Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

số liệu thống kê ngành Nội vụ 06 tháng đầu năm 2021; báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy tình hình 03 năm thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy53; báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Quy định số  
3056-QĐ/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy54; báo cáo kết quả thực 

hiện Quy định số 4842-QĐ/TU ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy55 06 
tháng đầu năm 2021; báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 

12-CT/TU ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, báo cáo việc 
thực hiện Quy định số 1031-QĐ/TU ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy56; báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 171-TB/TW ngày 09/3/2020 của Ban 
                                                                                                                                                             
51 01 đơn khiếu nại; 03 đơn tố cáo; 03 đơn phản ánh, kiến nghị 
52 Nội dung tiếp công dân: Phản ánh các nội dung có liên quan đến việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm trễ trong 

tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 
53 Quy định số 01-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán 
bộ ứng cử 
54 Quy định số 3056-QĐ/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
55 Quy định số 4842-QĐ/TU ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu 

các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị 
56 Quy định số 1031-QĐ/TU ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người 

đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu 
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Bí thư57; báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số  

07-CT/TW ngày 05/09/2016 của Ban Bí thư58; báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình 
hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022; báo cáo Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh kết quả thực hiện 
các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước… 

 - Ban hành văn bản: Quy định việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ ngành 

Nội vụ; Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động của Sở Nội vụ; 
Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

tại Sở Nội vụ; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nội 
vụ năm 2021; phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái 

lập tỉnh Trà Vinh (5/1992-5/2022)… 

- Trong quý, đã tiếp nhận hơn 5.100 văn bản đến, trong đó, có 63 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 1.050 văn bản đi; 63 thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Một cửa điện tử. 

 5. Đánh giá chung 

Nhìn chung, trong quý III/2021, Sở Nội vụ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 
tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 
các mặt công tác trong lĩnh vực Nội vụ; các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở Nội vụ cơ bản thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. 

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 tỉnh; sự 
phối hợp của các cơ quan, đơn vị; sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết tâm của tập 

thể 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. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, 
chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nên một số nội dung 
công việc chưa đảm bảo thời gian quy định, như: tạm dừng việc 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 thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Châu Thành; dừng tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Một số sở, 
ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa thực sự chủ động, quan tâm phối 
hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nên tiến độ thực 

hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra như: Báo cáo số liệu theo Nghị định số 
46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa hàng tháng; 

báo cáo về việc đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành tài nguyên và môi trường… làm 
ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo theo quy định của Trung ương và Ủy 

ban nhân dân tỉnh.  

 

                                                 
57 Thông báo số 171-TB/TW ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) 
gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương 
58 Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/09/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 
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6. Công tác phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở chấp hành Quy chế 

làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành có liên quan, sự phối 
hợp giữa Sở Nội vụ với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện cơ 

bản tốt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh.  

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2021 

1. Công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản nghiệp vụ và các chế độ, chính sách 

- Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức, hợp 

đồng lao động của các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

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

+ Báo cáo Bộ Nội vụ công tác cải cách hành chính quý III/2021; báo cáo số 

liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế 
xã hội hóa theo quy định. 

+ Ban hành văn bản: 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”, Đề án tổ chức lại 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ; Kế hoạch thực hiện Chiến lược 
phát triển thanh niên Việt Nam của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030; 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"; đơn giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh; quyết 
định kiện toàn khối, cụm thi đua tỉnh… 

2. Công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhiệm vụ 
chuyên môn theo lĩnh vực được phân công 

Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 

 2.1. Lĩnh vực Cải cách hành chính  

 Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 

2021. 

2.2. Lĩnh vực Tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ 

a) Lĩnh vực Tổ chức bộ máy 

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 khi các đơn vị gửi 

đến. 

b) Lĩnh vực Hội, Quỹ, Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Công tác 

- Phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo 
cáo kết quả triển khai Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ 

chức Trung ương59. 

                                                 
59 Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 

12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội 
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- Tiếp tục thẩm định việc thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng khi 

các đơn vị gửi đến. 

 2.3. Lĩnh vực biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

a) Lĩnh vực biên chế, cán bộ, công chức, viên chức  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch 
tuyển dụng công chức năm 2021. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Đề án đào tạo trình độ tiến sĩ 
trong và ngoài nước; Đề án thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động 

công vụ khi Trung ương có hướng dẫn. 

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực cán bộ, công 

chức, viên chức theo kế hoạch. 

b) Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (khi tình hình dịch bệnh ổn định). 

- 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. 

2.4. Lĩnh vực Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên 

- Báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 

công tác dân vận chính quyền năm 2021. 

- Thẩm định các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; hồ sơ khoa học công nhận 

xã An toàn khu thuộc huyện Cầu Ngang; hồ sơ tiếp nhận cán bộ cấp xã vào công 
chức cấp xã; hồ sơ nâng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã.  

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra các huyện về khắc phục sai phạm trong tuyển 
dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW. 

- Theo dõi các sở, ngành tỉnh và 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. 

 2.5. Lĩnh vực Tôn giáo 

 - Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

Qua đó, tác động, điều chỉnh các hoạt động của cá nhân, tổ chức tôn giáo theo 
Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
công nhận và theo đúng quy định của pháp luật. 

 - Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 
theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động, phối hợp 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, đặc 

biệt là tình hình Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, Đại hội nhơn 
sanh cấp cơ sở tại các Họ đạo trực thuộc Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo và kỷ 

niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; không để xảy ra tình 
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hình phức tạp, điểm nóng về tôn giáo; kịp thời giải quyết các vụ việc, tranh chấp, 

khiếu kiện liên quan đến đất đai, các vụ việc phát sinh mới trong hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo vi phạm quy định của pháp luật. 

 - Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời các 
đơn thư khiếu kiện của cá nhân, tổ chức tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.
 - Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công 

tác đối với đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh ; báo cáo tình hình hoạt động của Pháp 
luân công trên địa bàn tỉnh năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số  

25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác 
tôn giáo trong tình hình mới; báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo năm 2021…  

 - Tổ chức thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc và tổ chức tôn giáo nhân các 

dịp lễ trọng như: Sêne Đôlta, ngày Khai đạo Cao Đài, lễ Thiên Chúa Giáng sinh... 

 - Tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức 

làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch 
kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn 

giáo, 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 trên địa bàn tỉnh (khi 
tình hình dịch bệnh ổn định). 

  2.6. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  

 - Trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khen thưởng cấp Nhà nước 

và khen thưởng lãnh đạo có quá trình cống hiến (đợt 2) ; trình Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh ban hành hướng dẫn tổ chức, hoạt động bình xét thi đua khối, 

cụm. 

 - Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003 sửa đổi, 

bổ sung năm 2005, năm 2013 ; sơ kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 
kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (đợt 01). 

 - Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng và triển khai 
Luật thi đua, khen thưởng khi có Luật sửa đổi, bổ sung. 

 - Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng ngành giáo dục, khen thưởng 
chuyên đề, đột xuất. 

2.7. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 

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

- Tiếp tục chỉnh lý tài liệu 10 cơ quan, đơn vị60. 

- Nhận hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn của 03 cơ quan61 nộp lưu 
vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

- Tổ chức bảo quản và phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. 

  

                                                 
60 Sở Công Thương (43 mét); Ủy ban nhân dân phường 2 (14 mét); Ủy ban nhân dân phường 3 (4,5 mét); Ủy ban nhân dân 

phường 4, thành phố Trà Vinh (15,5 mét); Ủy ban nhân dân xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (25 mét); Phòng Tư pháp thành 

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

phố Trà Vinh (5,5 mét); Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản và Thủy sản (25 mét); Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(30 mét) 
61 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông 
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 3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 - 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 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (khi tình hình dịch bệnh ổn định). 

 - Tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra nội vụ theo kế hoạch (khi 

tình hình dịch bệnh ổn định). 

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

phân công của Giám đốc Sở Nội vụ. 

- Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh theo thẩm quyền được giao. 

 4. Công tác nội bộ, nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch, Chương trình đề ra trong năm 2021. 

 Trên đây là báo cáo kết quả công tác quý III năm 2021 và kế hoạch công tác 
quý IV năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, 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; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- GĐ, các PGĐ. SNV; 
- 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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