
 

 

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 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác tháng 4 năm 2022 

và kế hoạch công tác tháng 5 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 4 năm 2022 và đề ra kế hoạch công tác tháng 5 
năm 2022, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4 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, trình Thường trực 
Tỉnh ủy: Cho chủ trương tổ chức Đại hội và nhân sự Hội Hữu nghị Việt Nam - 
Nhật Bản, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp nhận 01 viên chức ngoài tỉnh; cho ý kiến về 

việc cử 04 cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 
2021, 02 công chức tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2022. 

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

 + Báo cáo Bộ Nội vụ: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh 
Trà Vinh quý I/2022; sơ kết Đề án Văn hóa công vụ; kết quả sắp xếp đơn vị sự 
nghiệp công lập giai đoạn 2015-2021, việc giảm biên chế giáo viên, nhân viên y tế 

giai đoạn 2015-2021, nhu cầu biên chế giáo viên, nhân viên y tế giai đoạn 2022-
2026; số liệu theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV1; số liệu theo Nghị định số 

46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/ND-CP và biên chế xã hội hóa tháng 
3/2022; số liệu thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia và số liệu nữ lãnh đạo, 

quản lý năm 2021; thông tin liên quan đến đơn vị hành chính các cấp tỉnh Trà 
Vinh. 

 + Trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét tặng 02 Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân của Giáo Hội phật giáo 

                                                 
1 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 
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Việt Nam tỉnh Trà Vinh, 08 Cờ thi đua của Chính phủ; trình Bộ Công an xem xét 
tặng 04 Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân. 

 + Trình Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban hành Nghị quyết về phát triển thanh 
niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2030; bãi bỏ Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 04/2016/QĐ-
UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh2. 

 + Cho chủ trương: Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà 
Vinh; tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn nghiệp vụ bầu cử Trưởng ban nhân dân 
ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, 

phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh; xây dựng Nghị quyết bổ sung một số chế độ, chính 
sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và 

ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh, Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, quản lý 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; tổ chức Hội nghị 
gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, thanh niên tỉnh Trà Vinh năm 

2022; giải quyết hồ sơ đề nghị tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

+ Quyết định: Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với Quỹ Chăm 
sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cấp xã; phê duyệt 04 đối tượng tinh giản 
biên chế; bổ nhiệm lại có thời hạn 01 công chức; tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn 

01 viên chức; kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 công chức; xét chuyển và bổ nhiệm 
04 công chức vào ngạch thanh tra viên, 01 công chức vào ngạch thanh tra viên 

chính; thôi kiêm nhiệm chức vụ 01 công chức; miễn nhiệm chức vụ 01 viên chức; 
nâng phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung 01 công chức; nâng bậc lương 

thường xuyên 01 công chức; nghỉ hưu 02 công chức, viên chức; thành lập Hội 
đồng thực hiện quy trình khắc phục trong tuyển dụng theo Kết luận số  

71-KL/TW ngày 14/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 
15/6/2020 của Bộ Nội vụ; phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021; tặng 

Bằng khen cho 27 tập thể và 114 cá nhân, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cấp tỉnh cho 20 cá nhân. 

 + Ban hành văn bản: Kế hoạch dân vận chính quyền giai đoạn 2022-2026 và 
năm 2022; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 
2021 gắn với sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 

hiện văn hóa công sở”, sơ kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 
30 năm tái lập tỉnh (đợt 1) và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; 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 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 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 



3 
 

 

 

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   

 - Giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng các điểm bị trừ trong kết quả đánh 
giá, chấm điểm lần 1 Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

 - Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số  
10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về 

phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

 - Thẩm định và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chưa tiếp nhận Đề án cải thiện 
Chỉ số PAPI tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 theo đề nghị của Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

 - Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ 
nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Nội vụ; dự thảo Quy chế hoạt động 
của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi 

số tỉnh Trà Vinh. 

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

a) Lĩnh vực Tổ chức bộ máy 

- Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số  

47-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo 
của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh. 

- Trao đổi về việc thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao 
thông vận tải. 

- Thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 02 cơ quan, đơn vị3.  

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

Thẩm định việc thành lập, kiện toàn 04 tổ chức phối hợp liên ngành cấp 
tỉnh4.  

  

 

                                                 
3 Sở Công Thương, Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng 
4 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Hội đồng 

đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp An Phú Tân, huyện Cầu Kè, Ban Chỉ đạo triển khai 

hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Trà Vinh 
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 2.3. Lĩnh vực Biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

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

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn 
chế của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 thuộc lĩnh vực Nội vụ5. 

- Quyết định điều động 11 công chức, bổ nhiệm vào ngạch cán sự (chuyển 
xếp ngạch lương tương đương) 01 công chức, tiếp nhận 03 viên chức vào làm công 
chức, tiếp nhận và phân công 01 công chức; phối hợp với các Hội có tính chất đặc 

thù trên địa bàn tỉnh thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi 
làm việc với các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. 

- Hướng dẫn, tổ chức khắc phục sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công 
chức, viên chức: Thông báo danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn sát hạch khắc phục 
trong tuyển dụng; tổ chức họp Hội đồng thực hiện quy trình khắc phục trong tuyển 

dụng. 

- Tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2021: Thông 
báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 (43 người); phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, bố trí công tác và tổ chức lớp bồi dưỡng kiến 
thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cho công chức mới trúng tuyển. Xây 

dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

- Thẩm định Kế hoạch tuyển dụng 611 viên chức của 11 cơ quan, đơn vị6; 
phúc đáp đề nghị tuyển dụng 05 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của 03 cơ quan, đơn vị7. 

b) Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

- Báo cáo Bộ Nội vụ: Bổ sung kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2021; kết quả thực hiện Nghị định 
số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh năm 2021.  

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Trà Vinh năm 2022: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công 
tác thanh niên năm 2022 cho 194 cán bộ, công chức, viên chức, lớp bồi dưỡng 

ngạch kế toán viên năm 2022 cho 46 công chức, viên chức. 

- Thông báo chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022, chương trình 
học bổng toàn phần Fulbright. 

                                                 
5 Tình trạng thiếu giáo viên mầm non nhưng chỉ đạo bổ sung chưa đảm bảo yêu cầu; Nhân lực ngành y tế còn khó 

khăn, tuyến y tế cơ sở còn bộc lộ nhiều yếu kém, nhưng công tác quy hoạch, bổ sung chậm 
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 chỉ tiêu; Sở Giáo dục và Đào tạo: 58 chỉ tiêu; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

12 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải: 55 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú: 96 chỉ tiêu; Ủy ban 

nhân dân huyện Càng Long: 126 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải: 52 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện 

Châu Thành: 52 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè: 99 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân Tiểu Cần: 55 chỉ tiêu; 

Trường Cao đẳng nghề: 03 chỉ tiêu 
7 Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải: 03 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè: 01 chỉ tiêu; Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp: 01 chỉ tiêu 
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 2.4. Lĩnh vực Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên 

 - Báo cáo Bộ Nội vụ số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021; báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung chuẩn bị bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp khóm 

nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, 
thị trấn tỉnh Trà Vinh. 

 - Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiểu chuẩn, quản lý những người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm.  

 - Tổng hợp tài liệu phục vụ Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 

đoàn viên, thanh niên năm 2022. 

 - Xác nhận kết quả thực hiện Tiêu chí số 18 và Tiêu chí số 20 của 05 xã 

nông thôn mới8 và 06 xã nông thôn mới nâng cao9; phúc đáp đề nghị tuyển dụng 03 

công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang. 

 2.5. Lĩnh vực Tôn giáo 

 - Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ về tổ chức và hoạt động quản lý nhà 
nước đối với các dòng tu của Giáo hội Công giáo trên địa bàn tỉnh, tình hình công 

tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài; báo cáo 
Thanh tra tỉnh kết quả giải quyết khiếu kiện về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. 

 - Trao kinh phí hỗ trợ cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà 
Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 
VII, nhiệm kỳ 2022-2027, với số tiền 250 triệu đồng. 

 - Tổ chức thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín 
của Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp tết Chôl Chnam Thmây, đạo Công giáo 
và Tin Lành nhân dịp lễ Phục sinh, với tổng số tiền 55 triệu đồng. 

 - Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa 
bàn tỉnh làm tốt công tác thiện nguyện: Quyên góp xây dựng 02 tuyến đường giao 
thông nông thôn tại xã Phong Phú và xã Châu Điền huyện Cầu Kè, với tổng kinh 

phí gần 300 triệu đồng; xây dựng cầu nối liền xã Tân Bình và xã Huyền Hội, 
huyện Càng Long, với kinh phí dự kiến 700 triệu đồng; xây dựng nhà nhân ái tại 

phường 1, thành phố Trà Vinh, với số tiền 60 triệu đồng… 

 - Tiếp nhận và phối hợp với các sở, ngành có liên quan giải quyết 07 hồ sơ10 
của cá nhân, tổ chức tôn giáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định.  

                                                 
8 Xã Đôn Xuân huyện Duyên Hải; xã Trường Thọ huyện Cầu Ngang; xã An Quảng Hữu, Thanh Sơn, Tân Hiệp 

huyện Trà Cú 
9 Xã Đông Hải huyện Duyên Hải; xã Tân Bình, Đại Phước, Đức Mỹ huyện Càng Long; xã Đại An, Ngọc Biên 

huyện Trà Cú 
10 02 hồ sơ đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2027 (63 Tăng, Ni); 01 hồ sơ thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung (lễ 

khánh thành Giảng đường tại chùa Ô Kà Đa, ấp Ô Kà Đa, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành); 01 hồ sơ đề nghị tổ 

chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; 01 hồ sơ thông 

báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
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 2.6. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

  - Xác nhận thành tích kháng chiến chống Mỹ cho 04 cá nhân: 03 Huy 
chương Kháng chiến hạng Nhì và 01 Huân chương Kháng chiến hạng Ba. 

 - Thẩm định khen thưởng tổng kết năm kinh tế - xã hội 2021 của 26 cơ quan, 
đơn vị: 17 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 298 Bằng khen của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, 17 Cờ thi đua cấp tỉnh, 72 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 

16 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 02 Huân chương Lao động hạng Nhất, 06 
Huân chương Lao động hạng Nhì, 04 Huân chương Lao động hạng Ba. 

 - Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công 
chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

  2.7. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 

 - Tiếp tục chỉnh lý tài liệu của 03 cơ quan, đơn vị11.  

 - Phục vụ 10 lượt tra cứu tài liệu theo nhu cầu độc giả. 

- Ban hành văn bản: Báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm xây dựng Đề án 
số hóa tài liệu điện tử tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, thành phố Hồ Chí Minh; 
Quyết định thành lập Tổ khảo sát, thống kê, sưu tầm tài liệu quý, hiếm tỉnh Trà 

Vinh; Kế hoạch khảo sát tài liệu tích đống của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn 
nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

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

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai kết quả 
kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh có liên quan đến Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
nghề Trà Vinh; báo cáo Thanh tra tỉnh kết quả thực hiện các kiến nghị của Kết luận 

thanh tra, kiểm toán nhà nước; báo cáo kết quả 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 thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tiến hành 04 cuộc kiểm tra công vụ tại các xã Tân An, huyện Càng Long, 
xã Châu Điền và xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần. 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2022; Kế hoạch 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 thuộc và trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện Tiểu Cần. 

- Trong tháng 4/2022, không có đơn thư và công dân đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh trực tiếp tại Sở Nội vụ. 

  

 

                                                                                                                                                             
huyện Cầu Kè lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (35 thành viên); 01 hồ sơ thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); 01 hồ sơ đăng ký bổ nhiệm làm chức việc (Ni sư 

Thích Nữ Như Giác tu sĩ chùa Liên Trì, ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, giữ chức vụ Trụ trì chùa Liên 

Trì) 
11 Sở Tư pháp, Chi cục Thủy sản và Hội văn học nghệ thuật 
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 4. Công tác nội bộ, nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan 

- Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW 
ngày 04/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2021; báo cáo Thanh tra tỉnh kết 
quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021. 

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức Sở Nội vụ: 
Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tặng danh hiệu Tập thể lao động 
xuất sắc cho 04 phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ, tặng Bằng khen của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 công chức; trình Hội đồng Xét duyệt sáng 
kiến thi đua tỉnh xem xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 của 04 công 

chức; đề nghị Thanh tra tỉnh xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm ngạch 
thanh tra viên đối với 01 công chức; Quyết định nâng bậc lương thường xuyên 02 

công chức, nâng phụ cấp thâm niên nghề 01 công chức. Tổ chức tuyển dụng viên 
chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022. 

- Ban hành văn bản: Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT Gói 

thầu số 01 xây dựng 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; thống nhất điều động 
01 công chức đến công tác tại Sở Nội vụ và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với cấp phó 
của người đứng đầu Sở Nội vụ; Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 

2021 của Ban lãnh đạo Sở Nội vụ; Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
năm 2022; Kế hoạch xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô 

hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh tại Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch nâng cao chất lượng 

các tiêu chí cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2022; Kế hoạch xây dựng cơ quan an 
toàn về an ninh, trật tự năm 2022; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức của Sở Nội vụ năm 2022…  

- Trong tháng, đã tiếp nhận 1.400 văn bản đến, trong đó, có 18 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 370 văn bản đi; 18 thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Một cửa điện tử. 

 5. Đánh giá chung 

Nhìn chung, trong tháng 4/2022, 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 
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. 
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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 THÁNG 5 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 ý kiến về nhu 
cầu tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động của các sở, ban, ngành 
tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo 
Bộ Nội vụ số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 
và biên chế xã hội hóa theo quy định; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 01 

năm thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 26/3/2021 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 giai đoạn 2021-2025; phê 
duyệt 01 đối tượng tinh giản biên chế. 

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 Cải cách hành chính 

 Tổng hợp các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo Quy chế Hoạt động 
của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và 

Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh. 

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

a) Lĩnh vực Tổ chức bộ máy 

 - Trình Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

 - 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, 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. 
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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  

 - Quyết định chuyển công tác đối với giáo viên. 

 - Thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức; hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại của các cơ quan, đơn vị. 

b) Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

- Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 
Trà Vinh 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. 

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

- Báo cáo Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ đánh giá 15 năm thi 

hành Luật Bình đẳng giới. 

- Tiếp tục triển khai công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp 
bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức thực hiện việc 

lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, mở rộng thành phố Trà 
Vinh. 

- Tiếp tục xây dựng Nghị quyết bổ sung một số chế độ, chính sách đối với 
những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, 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. 

 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; 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, 

đặc biệt là tình hình Đại hội nhơn sanh cấp cơ sở tại các Họ đạo trực thuộc Hội 
thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo và Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 

2027; không để xảy ra tình hình phức tạp, điểm nóng về tôn giáo; kịp thời giải 
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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. 

 - Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của tổ chức, cá nhân các tôn giáo trước, 
trong và sau lễ 30/4 và 1/5. 

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc và 
nhà tu hành của Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Phật đản.  

  2.6. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  

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

  2.7. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 

  - Xây dựng Đề án giải quyết tài liệu tích đống tỉnh Trà Vinh giai đoạn  
2023-2027. 

  - Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập thủ tục nộp lưu tài liệu có giá 
trị vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử theo kế hoạch. 

  - 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 các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần. 

 - Tiến hành các cuộc kiểm tra công vụ theo kế hoạch. 

 - 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 4 năm 2022 và kế hoạch công tác 
tháng 5 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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