
 

 

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 02 năm 2022 
 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác tháng 02 năm 2022 

và kế hoạch công tác tháng 3 năm 2022 
 

      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 tháng 02 năm 2022 và đề ra kế hoạch công tác tháng 
3 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 
2022 

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: Trình Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy cho chủ trương về nhân sự tham gia Ban Chấp hành, nhân sự Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2027; trình 
Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến đối với 02 trường hợp tiếp nhận cán bộ cấp xã vào 

làm công chức cấp huyện đồng thời thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo, quản 
lý cấp phòng. 

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

+ Trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng Huân chương Lao động hạng 
Nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân 

dân tỉnh Trà Vinh. 

+ Báo cáo Bộ Nội vụ: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Trà Vinh năm 2021; danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo 
Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ1 và kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021; số liệu về 
vị trí việc làm và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 

62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. 

+ Báo cáo Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam bộ về việc tổng kết thực hiện 

giao ước thi đua năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

                                                 
1 Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các chính sách 

tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra 
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+ Cho chủ trương: Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại 

Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh, Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm 

hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh; thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Trà Vinh; khen thưởng Bằng 

khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Tổng Điều tra cơ sở hành 
chính năm 2021. 

+ Ban hành văn bản: Quyết định giao 1.009 chỉ tiêu hợp đồng lao động một số 
loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo 
đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; 

phê duyệt 05 đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, 
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP; phê duyệt 16 

trường hợp thôi việc ngay, nghỉ hưu trước tuổi2 của 05 cơ quan, đơn vị3; thông 
báo nghỉ hưu 01 viên chức; kéo dài thời gian làm việc 01 viên chức; cử 04 cán bộ, 
công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2021; cử đi học sau 

đại học 24 viên chức; nâng bậc lương thường xuyên 03 cán bộ, công chức; thành 
lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 02 viên chức vào làm công chức; thông 

báo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế; phê duyệt 
Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện 

Trà Cú nhiệm kỳ 2021-2026; khen thưởng chuyên đề, đột xuất 07 cơ quan, đơn 
vị4; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2022; Kế 
hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành 
chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch thu thập hồ 

sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

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

 Trong tháng, 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   

- Tổng hợp danh sách đối tượng điều tra xã hội học, tổ chức điền Phiếu 
điều tra xã hội học đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) tỉnh Trà 

Vinh năm 2021.  

                                                 
2 06 trường hợp thôi việc ngay, 10 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi 
3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, Duyên Hải 
4 05 Bằng khen tập thể và 73 Bằng khen cá nhân 
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn tất việc chấm điểm các tiêu chí 
đánh giá, xác định Chỉ số PAR Index 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 

- Thẩm định: Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; Đề án thành lập Trung tâm 
Thông tin, thống kê khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ. 

- Phúc đáp Sở Tài chính về việc sắp xếp, tổ chức lại Hội Nông dân tỉnh 
theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

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

- Triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 
16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 
và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 

- Đôn đốc việc tổ chức Đại hội Hội Dược học tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 

2021-2026, bầu bổ sung chức danh Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân 
chất độc da cam/Dioxin tỉnh Trà Vinh. 

- Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên của 04 tổ chức 
phối hợp liên ngành cấp tỉnh. 

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

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

- Tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 20215.  

- Ban hành văn bản: Quyết định điều động 02 công chức, chuyển công tác 
01 viên chức; gửi Sở Tài chính thẩm định việc tính toán chế độ, chính sách và 
kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với 06 trường hợp6; phê duyệt việc tuyển 

dụng 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP7; đề nghị 
Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh khắc phục 04 trường hợp sai phạm trong tuyển 

dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; 
phúc đáp các cơ quan, đơn vị về công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức8… 

b) Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam 
(JDS). 
                                                 
5 Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021; tổ chức thi 

vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 
6 Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch: 03 trường hợp, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè: 02 trường hợp, Ủy ban nhân 

dân huyện Duyên Hải: 01 trường hợp 
7 Sở Khoa học và Công nghệ: 01 chỉ tiêu, Trường Trung học phổ thông Cầu Ngang B trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo: 01 chỉ tiêu 
8 Về việc tiếp nhận 10 viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn 06 công chức; bổ nhiệm 01 Trưởng phòng Phòng 

Tài nguyên và Môi trường; tiếp nhận 01 cán bộ cấp xã vào làm công chức cấp huyện để bổ nhiệm chức danh lãnh 

đạo, quản lý 
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 2.4. Lĩnh vực Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên 

 - Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức phụ cấp hỗ trợ đối với 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí 

hoạt động, bồi dưỡng những người tham gia công việc ở ấp, khóm trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh. 

 - Phối hợp xây dựng Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối 
với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh 
phí hoạt động, bồi dưỡng những người tham gia công việc ở ấp, khóm trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện việc lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 
cấp huyện, cấp xã, mở rộng thành phố Trà Vinh9.  

 - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV 
ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê 
ngành Nội vụ. 

 - Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2022 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

 - Ký hợp đồng lao động với 21 Đội viên Đề án 500. 

 2.5. Lĩnh vực Tôn giáo 

- Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình 

hình hoạt động của cá nhân, tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Trao kinh phí hỗ trợ hoạt động đạo sự năm 2022 cho Ban Đại diện Hội 

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

tỉnh, Đại diện Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam tỉnh với tổng số tiền 220.000.000 đồng. 

- Tổ chức thăm, chúc mừng 07 vị Hòa thượng10 nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022.  

- Ban hành văn bản: Kế hoạch thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức 

sắc tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; đề nghị Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; phúc đáp 

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc thuyên chuyển hoạt 

                                                 
9 Ban hành Kế hoạch lập Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn 

vị hành chính thành phố Trà Vinh; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo điều chỉnh địa giới 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh; trình Sở Tài 

chính phê duyệt Dự toán Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị 

hành chính thành phố Trà Vinh 
10 Thành viên Hội đồng chứng minh, thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện đang thường 

trú tại các chùa trên địa bàn tỉnh 
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động mục vụ11; phúc đáp Sở Xây dựng về việc xây dựng chùa GIRÌINIGRODHA 

(Kumpong TôTưng)12. 

 - Tiếp nhận và phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết 02 hồ sơ13 

của cá nhân, tổ chức tôn giáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định.  

 2.6. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

 - Xây dựng báo cáo thành tích của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh 
Trà Vinh về việc xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc nhân dịp kỷ 

niệm 30 năm tái lập tỉnh. 

 - Xác nhận thành tích khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ 
hạng Ba cho 01 cá nhân. 

 - Thẩm định khen thưởng tổng kết năm kinh tế - xã hội năm 2021 của 05 
cơ quan, đơn vị, gồm: 17 Tập thể lao động xuất sắc, 14 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 

37 Bằng khen cho 06 tập thể và 31 cá nhân. 

 - Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh chuẩn bị tài 
liệu giới thiệu tại Hội nghị tổng kết công tác thực hiện giao ước thi đua năm 2021 

Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam bộ14. 

  2.7. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 

  - Tiếp nhận và tổ chức chỉnh lý tài liệu của 03 cơ quan, đơn vị15. 

  - Tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo quy định. 

  - Thực hiện công tác bảo dưỡng Kho Lưu trữ chuyên dụng. 

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

 - Báo cáo Thanh tra tỉnh kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính 
phủ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

 - Xác minh, làm rõ đơn khiếu nại của ông Thạch Sô Phi16. 

 - Ban hành văn bản: Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 
08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU 
ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch thực hiện đỡ 
đầu đơn vị xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành theo Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 

26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã. 

                                                 
11 Giám mục Giáo phận Vĩnh Long thuyên chuyển hoạt động mục vụ 03 linh mục ở các Giáo xứ đạo Công giáo 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến hoạt động mục vụ tại Giáo xứ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 
12 Tại ấp Tân Lập, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang 
13 01 hồ sơ Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung (lễ Công bố Quyết định thành lập chùa Chuẩn Đề tại 

ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành), 01 hồ sơ đăng ký phong phẩm chức sắc của Cao Đài Ban Chỉnh 

đạo (21 vị) 
14 01 video báo cáo tổng kết và 01 video giới thiệu gương điển hình tiên tiến, xuất sắc 
15 Sở Tư pháp (6 mét), Chi cục Thủy sản (47 mét), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (5 mét) 
16 Khiếu nại Quyết định số 5988/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải về 

việc giải quyết khiếu nại của ông Thạch Sô Phi 
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 - Tiếp nhận: 01 đơn khiếu nại17. Kết quả xử lý: Đơn khiếu nại đủ điều kiện 
xử lý nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, đã chuyển trả đơn 

cho người khiếu nại và hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến đúng cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết. 

 - Trong tháng 02/2022, không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh trực tiếp tại Sở Nội vụ. 

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

- Sắp xếp, di dời trụ sở cơ quan của Sở Nội vụ18. 

- Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo như: Báo cáo Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; báo cáo 

Sở Tài chính về việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong quản lý tài sản nhà nước giai đoạn 2016-2021; báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021, tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP19 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2022; báo 

cáo Sở Tư pháp về việc rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật… 

 - Ban hành văn bản: Quyết định điều động 01 công chức; giao chỉ tiêu biên 

chế công chức, giao số lượng người làm việc năm 2022 cho các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; phân bổ dự toán năm 2022; Kế hoạch công tác nội 

vụ năm 2022… 

 - Trình Sở Tài chính phê duyệt Dự toán và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng 

địa giới hành chính thành phố Trà Vinh. 

- Trong tháng, đã tiếp nhận 1.600 văn bản đến, trong đó, có 09 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 300 văn bản đi; 09 thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Một cửa điện tử. 

 5. Đánh giá chung 

Nhìn chung, trong tháng 02/2022, Sở Nội vụ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 

tham mưu 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 

                                                 
17 Nội dung đơn liên quan đến chế độ công chức, công vụ 
18 Thông báo việc thay đổi trụ sở làm việc của Sở Nội vụ; Thông báo Cục Thuế tỉnh điều chỉnh địa chỉ trên tờ khai 

mã số thuế của Sở Nội vụ; thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản công của Sở Nội vụ về Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng 
19 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
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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. 

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 THÁNG 3 NĂM 2022 

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, cho chủ trương bầu 
Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân 
xã, phường, thị trấn. 

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

+ Báo cáo Bộ Nội vụ kết quả tự chấm điểm các tiêu chí đánh giá, xác định 
Chỉ số PAR Index tỉnh Trà Vinh năm 2021; 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: Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch thực hiện công tác dân vận 
chính quyền năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm 
công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2026. 

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

Các phòng, đơn vị tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm sau: 

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

a) Lĩnh vực Tổ chức bộ máy 

Tiếp tục tham mưu công tác sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 

số 108/2020/NĐ-CP; chỉ đạo công tác kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập theo 
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

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

 - Theo dõi tình hình tổ chức Đại hội đại biểu theo nhiệm kỳ của các Hội đã 
có chủ trương chấp thuận cho tổ chức Đại hội. 

 - Tiếp tục thẩm định việc thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng 
khi các đơn vị gửi đến. 
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 2.2. Lĩnh vực biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

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

- Thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các cơ quan, đơn vị. 

- Quyết định chuyển công tác đối với giáo viên. 

b) Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

- Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cử công chức, viên chức đi học sau đại học; 
thỏa thuận với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc cử công chức, viên chức tham gia thi 
tuyển đầu vào sau đại học. 

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

- Tiếp tục tổ chức thực hiện việc lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 
cấp huyện, cấp xã, mở rộng thành phố Trà Vinh. 

- Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh. 

- Phối hợp Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại 
giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2022. 

- Tiếp tục thẩm định các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; thẩm định hồ sơ 
nâng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã, hồ sơ tiếp nhận cán bộ 
cấp xã vào công chức cấp xã. 

 2.4. Lĩnh vực Tôn giáo 

- Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tổng kết 
30 năm thực hiện Thông báo số 34/TB-TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài. 

 - 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; về 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 đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công nhận và theo đúng quy định của pháp luật. 

 - Tiếp tục tham mưu, 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 
tỉnh; không để xảy ra tình 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. 

  2.5. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  

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

  - Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thực hiện giao ước thi đua năm 2021 
Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam bộ. 
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  2.6. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 

 - Tiếp tục khảo sát và nhận tài liệu tích đống của các cơ quan, tổ chức đã 
được điều chuyển kinh phí sang năm 2022. 

 - Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ gửi Bộ Nội vụ theo quy định. 

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

 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 của đơn vị sự nghiệp công lập tại 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

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

 - 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 2022. 

 Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 02 năm 2022 và kế hoạch công 
tác tháng 3 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, 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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