
 

 

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 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác tháng 6 năm 2022 

và kế hoạch công tác tháng 7 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 6 năm 2022 và đề ra kế hoạch công tác tháng 7 
năm 2022, cụ thể như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 6 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 ý kiến: Tiếp nhận 01 công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện; 
tiếp nhận 01 viên chức ngoài tỉnh; kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ 

hưu 01 viên chức; danh sách 28 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng về công 
tác tôn giáo năm 2022. 

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

+ Báo cáo Bộ Nội vụ: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị 
quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 6 tháng đầu 
năm 2022; kết quả đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đề xuất nội dung phân cấp, phân quyền trong 
quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; 

bổ sung Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị 
sự nghiệp công lập năm 2023; Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính năm 2023; số liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 
2021; số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/ND-CP và 

biên chế xã hội hóa tháng 5 năm 2022. Trình Bộ Nội vụ cho ý kiến về việc bổ 
nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) đối với 01 

viên chức; bổ nhiệm ngạch và xếp lương 03 cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi 
nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021. 
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+ Trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Thủ tướng 
Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng" cho 10 cá nhân. 

+ Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số  
17-CT/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy1. 

+ Trình Hội đồng nhân dân tỉnh bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026. 

+ Quyết định: Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh nhiệm kỳ 
2021-2022; bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính 02 công chức; thành lập Hội 

đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 03 viên chức, công chức cấp xã vào làm công 
chức; nâng bậc lương thường xuyên 01 cán bộ; nâng phần trăm phụ cấp thâm niên 

vượt khung 01 công chức; kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ 
hưu 01 công chức; miễn nhiệm ngạch thanh tra viên 02 công chức; nghỉ hưu 01 

viên chức; thôi việc 01 viên chức; tạm đình chỉ Phó Giám đốc Sở Y tế để phục vụ 
công tác điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật; phê duyệt 01 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; điều chuyển 02 chỉ tiêu lao 
động hợp đồng làm nhiệm vụ lái xe của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để bố trí theo Đề án 
quản lý xe ô tô tập trung; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 

dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu 
tại tỉnh Trà Vinh; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịchỦy ban nhân dân 

huyện Tiểu Cần nhiệm kỳ 2021-2026; khen thưởng chuyên đề, đột xuất 67 Bằng 
khen cho 19 tập thể và 48 cá nhân. 

+ Ban hành văn bản: Cho chủ trương bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch 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 năm 2022; phương án tuyển dụng, bố trí Đội viên Đề án 500. 

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  

Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân tích kết quả Chỉ số 
Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Trà Vinh năm 2021 và giải pháp 

khắc phục, nâng cao Chỉ số PAPI. 

 

                                                 
1 Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 

chất lượng thực thi công vụ gắn với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh gắn với 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 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 

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất xử lý một số nội dung liên 
quan đến việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện2. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý đề xuất thành lập Trường  
trung học phổ thông chuyên thuộc Trường Đại học Trà Vinh3. 

- Thẩm định: Quyết định kiện toàn Văn phòng Điều phối xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Quyết định quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 02 đơn vị4; Đề án sắp xếp, tổ chức bộ 

máy của 02 đơn vị5. 

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

Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên 04 tổ chức phối hợp 
liên ngành cấp tỉnh6. 

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

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

- Báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng 

đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 - Quyết định tiếp nhận vào làm công chức 02 trường hợp; điều động 03 công 

chức; bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên 02 công chức. 

- Phối hợp với 13 cơ quan, đơn vị xem xét tiếp nhận, bố trí vào làm công 
chức đối với 21 Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ đang công tác trên địa bàn tỉnh7. 

- Thẩm định Kế hoạch tuyển dụng 109 viên chức của 03 cơ quan, đơn vị8; 
phúc đáp đề nghị tuyển dụng 03 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP của 02 cơ quan9. 

 

                                                 
2 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 216/TTr-SNN ngày 10/5/2022 
3 Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh tại Tờ trình số 985/TTr-ĐHTV ngày 11/5/2022  
4 Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại trực thuộc Sở Công Thương 
5 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; Đề án tự chủ của Trung tâm Công nghệ thông tin và tài nguyên môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường giai đoạn 2022-2026 
6 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh; Ban Tổ chức Lễ hội Cúng biển Mỹ Long 

năm 2022; Ban Chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh 
7 Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; Ban Dân tộc; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè; Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Cú; Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Kè; Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú; Ủy ban nhân dân huyện Càng Long; Ủy ban nhân dân huyện Duyên  

Hải; Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải 
8 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 06 chỉ tiêu; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: 

05 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh: 98 chỉ tiêu 
9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 02 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú: 01 chỉ tiêu 
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b) Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

 - Báo cáo Bộ Nội vụ: Thực trạng việc sử dụng công cụ đánh giá chất lượng 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; kết quả khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nâng 
cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp thẩm quyền như: Tổ chức thu thập 
thông tin và ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức theo Phiếu điều tra xã hội học 
phục vụ xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức của Bộ Nội vụ; tổ chức 04 lớp bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho 
168 cán bộ, công chức, viên chức10; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp 

bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho 150 cán bộ, công chức; 
thống nhất cử 20 viên chức đi đào tạo sau đại học theo đề nghị của Sở Y tế; thông 

báo tuyển sinh đi học tại Ác-mê-ni-a… 

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

 - Báo cáo Văn phòng Điều phối nông thôn mới kết quả thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022. 

 - Tổ chức 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: Tổ 
chức Đoàn kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh; báo cáo nhanh số liệu bầu cử và cơ cấu, số lượng, chất lượng 
Trưởng ban nhân dân ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, 

thị trấn. 

 - Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của dự thảo Nghị quyết về phát triển 
thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2030 theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy. 

 - Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quản lý những người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

  - Thẩm định hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn, hồ sơ chuyển ngạch của 
02 công chức cấp xã.  

 2.5. Lĩnh vực Tôn giáo 

 - Trình Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo” cho 04 cá nhân. 

 - Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ sơ kết công tác quản lý nhà nước về tín 
ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền 
tỉnh tình hình công tác nhân quyền 6 tháng đầu năm 2022. 

                                                 
10 Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer: 25 cán bộ, công chức, viên chức; lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ bậc 3 Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: 25 cán bộ, công chức, viên chức; lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 

quản lý nhà nước về đất đai: 118 công chức, viên chức 
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 - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện 
thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc một số giáo phái Tin Lành hoạt động vi 

phạm pháp luật, đạo đức xã hội. 

 - Trao kinh phí hỗ trợ việc thanh, quyết toán sau Đại hội đại biểu Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027, với số tiền 60 

triệu đồng. 

 - Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa 
bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

và làm tốt công tác thiện nguyện với số tiền ước tính hơn 500 triệu đồng. 

- Tiếp nhận và phối hợp giải quyết 08 hồ sơ của cá nhân, tổ chức tôn giáo 
đảm bảo kịp thời và đúng quy định11.  

 2.6. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

 - Xác nhận thành tích khen thưởng kháng chiến chống Mỹ cho 02 cá nhân, 
gồm: 01 Huy chương hạng Nhì và 01 Huân chương hạng Ba. 

 - Thẩm định khen thưởng tổng kết năm kinh tế - xã hội 2021 của 02 cơ quan, 

đơn vị, gồm: 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân; 02 Huân 
chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân; 55 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh cho 55 cá nhân; 18 Tập thể lao động xuất sắc; 16 Chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh. 

 2.7. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 

 - Xây dựng Đề án chỉnh lý tài liệu tích đống của các cơ quan, tổ chức trên 
địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023-2027. 

 - Tiếp tục chỉnh lý tài liệu của 03 cơ quan, đơn vị12; thu thập hồ sơ, tài liệu 
nộp lưu của 02 đơn vị13. 

 - Thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập bản sao bảo hiểm. 

- Thẩm định tài liệu hết giá trị của Thanh tra tỉnh; thống nhất tiêu hủy 12,94 
mét tài liệu hết giá trị của Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

- Phục vụ tra cứu tài liệu theo nhu cầu độc giả 01 lượt. 

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

- Báo cáo thanh tra tỉnh: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng phục vụ kỳ họp giữa năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 
X; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 

29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham 

                                                 
11 01 hồ sơ thông báo người được phong phẩm làm chức sắc (06 vị thuộc Giáo phận Vĩnh Long); 01 hồ sơ thông báo 

danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung (lễ An vị Thánh tượng Thiên nhãn Đức Chí Tôn) của Họ đạo thị trấn Càng 

Long; 02 hồ sơ cách chức, bãi nhiệm chức việc của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt nam tỉnh; 03 hồ sơ đăng ký mở lớp 

bồi dưỡng về tông giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt nam tỉnh; 01 hồ sơ 

đăng ký chức việc của Họ đạo Hưng Mỹ 
12 Sở Tư pháp, Hội Văn học Nghệ thuật, Chi cục Thủy sản 
13 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
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nhũng năm 2021; đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở 
Nội vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ PCI về chỉ số chi phí không chính thức 6 tháng 

đầu năm 2022. 

- Công bố Kết luận 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 và trực thuộc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
dự thảo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần. 

- Tiến hành 02 cuộc kiểm công tác nội vụ; 02 cuộc kiểm tra công vụ và 

thông báo kết quả kiểm tra công vụ tại 12 đơn vị14. 

- Tiếp nhận: 02 đơn khiếu nại15. Kết quả xử lý:  

+ 01 đơn khiếu nại đủ điều kiện xử lý nhưng không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Nội vụ, đã chuyển đơn đến Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà 

Vinh giải quyết theo thẩm quyền. 

+ 01 đơn khiếu nại đủ điều kiện xử lý (do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến) 
nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, đã chuyển trả cho Bảo 

hiểm xã hội tỉnh. 

- Trong tháng 6/2022, 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  

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án sử dụng đất làm trụ sở làm việc của 
Sở Nội vụ. 

 - Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo như: Báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 06 
tháng đầu năm 2022, kết quả tiếp và làm việc với đoàn của Công ty Chemonics 

International; báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm công 
tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của Chính phủ… 

- Tổ chức tuyển dụng 01 viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
trực thuộc Sở Nội vụ. 

 - Thuê đơn vị tổ chức đấu giá vật tư, thiết bị sau khi tháo dỡ công trình trụ 
sở làm việc của Sở Nội vụ. 

 - Thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX đối với 
dự án công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Trà Vinh: Báo cáo Tòa án nhân dân 
quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về việc chứng minh nợ đối với Công ty 

                                                 
14 Xã Hưng Mỹ, xã Hòa Thuận (huyện Châu Thành); xã Phong Phú, thị trấn Cầu Kè (huyện Cầu Kè); Phường 1, xã 

Long Toàn (thị xã Duyên Hải); thị trấn Định An, thị trấn Trà Cú (huyện Trà Cú); xã Huyền Hội (huyện Càng Long); 

xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang); xã Hiếu Tử (huyện Tiểu Cần); Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 

sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
15 01 đơn khiếu nại liên quan đến việc tính thời gian công tác của công chức; 01 đơn khiếu nại liên quan đến chức vụ 

và chế độ của viên chức quản lý 
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Cổ phần Hà Đô 45; báo cáo và đề nghị Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX xem xét, 
có văn bản gửi Tòa án nhân dân quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, 

ưu tiên cho Sở Nội vụ thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước 
trong việc thu hồi nợ của Công ty Cổ phần Hà Đô 45. 

 - Ban hành văn bản: Quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên 02 công 

chức, nâng bậc lương trước thời hạn 01 công chức; Kế hoạch xây dựng và triển 
khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; Kế 

hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Nội vụ; Kế hoạch 
thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương 
khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kế hoạch 

thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022… 

- Trong tháng, đã tiếp nhận 1.750 văn bản đến, trong đó, có 148 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 405 văn bản đi; 148 thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Một cửa điện tử. 

 5. Đánh giá chung 

Nhìn chung, trong tháng 6/2022, 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. 

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 7 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 26/2015/NĐ-CP 
và biên chế xã hội hóa theo quy định; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 
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quyết phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2030; khen thưởng công 
tác 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. 

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 

 Phân tích kết quả Chỉ số PAR Index, SIPAS năm 2021 của tỉnh và đề xuất 
giải pháp khắc phục những điểm hạn chế, nâng cao thứ hạng Chỉ số PAR Index, 

SIPAS những năm tiếp theo. 

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

a) Lĩnh vực Tổ chức bộ máy 

 - Đánh giá, xếp hạng Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh. 

 - Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên huyện Duyên Hải. 

 - 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. 

 - 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 

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

- Báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy kết quả thực hiện công tác dân vận chính 
quyền 6 tháng đầu năm 2022. 

- Tổng kết công tác 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. 

- 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. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo 
tỉnh với đoàn viên, thanh niên năm 2022 sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn giai đoạn 

2022-2026. 

 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 nhiệm kỳ 2022 - 2027; 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. 

 - Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị 
định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
năm 2022; Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật 

về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

 - Phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, phân hiệu tại Thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công 

chức là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo cấp huyện. 

 - Tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm 
vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 

giáo tại tỉnh Đồng Nai do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức. 
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  2.6. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  

 - Dự thảo Quyết định khen thưởng tổng kết năm kinh tế - xã hội 2021. 

 - Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục khen thưởng cấp nhà nước. 

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

  2.7. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 

  - Tiếp tục xây dựng Đề án nâng cấp Phông Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  - 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. 

  - Lập thủ tục hoàn công phông Sở Tư pháp. 

  - 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 
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 - Tiếp tục tiến hành kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác nội 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 6 năm 2022 và kế hoạch công tác 

tháng 7 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 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-15T16:55:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Thành Thương<btthuong@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-16T08:48:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<snv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-16T08:48:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<snv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-16T08:49:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<snv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




