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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác năm 2020 

và kế hoạch công tác năm 2021 

 

Kính gửi: 

     - Thường trực Tỉnh ủy; 

     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành 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 năm 2020 và đề ra kế 

hoạch công tác năm 2021, cụ thể như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020 

1. Lĩnh vực Tổ chức nhà nước 

a) Công tác Cải cách hành chính  

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

+ Báo cáo Bộ Nội vụ: Kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh 

Trà Vinh năm 2019; kết quả giám sát, phúc tra công tác điều tra xã hội học xác 

định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2019; kết quả thực hiện công 

tác cải cách hành chính định kỳ; Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh… 

+ Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy ban hành Kế hoạch tập trung đột phá về cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng 

chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng nền hành chính công tỉnh Trà Vinh trong sạch, văn minh, hiện đại nhằm phục 

vụ nhân dân, doanh nghiệp và thu hút đầu tư. 

+ Ban hành: Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ 

số năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác cải 

cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020; Kế hoạch kèm Đề cương tổng kết 

chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và đề xuất chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định phê 

duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019; Kế hoạch đánh giá, xếp hạng công tác 

cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
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xã, thành phố năm 2020; Công văn chỉ đạo nâng cấp Bộ phận một cửa cấp huyện 

thành Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Công văn chỉ đạo thực hiện Kế 

hoạch số 168-KH/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao thứ 

hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, sự 

phục vụ hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và ứng dụng công nghệ thông 

tin, xây dựng chính quyền điện tử; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực 

hiện khắc phục kết quả Chỉ số Chi phí thời gian thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh; 

khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh 

Trà Vinh giai đoạn 2011-2020; Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020; cho chủ trương tổ chức 

Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. 

- Báo cáo Bộ Nội vụ: Danh sách đối tượng điều tra xã hội học đo lường sự 

hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020; danh sách đối tượng tham gia trả lời 

phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. 

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết quả thực hiện mô hình “Chính 

quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh năm 2019; kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các 

sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2019; tình hình hoạt động 

thí điểm Trung tâm Hành chính công thành phố Trà Vinh và huyện Cầu Ngang; 

kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Trà Vinh và kế hoạch khắc 

phục thứ hạng Chỉ số năm 2020; về Chỉ số PCI quý III/2020; tổ chức tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ 7 hàng tuần. 

- Ban hành các văn bản: Quyết định ban hành mẫu phiếu khảo sát, đo lường 

sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan 

hành chính nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2020 qua mô hình “Chính quyền, công sở 

thân thiện và trách nhiệm”; Kế hoạch kèm Đề cương của Đoàn kiểm tra liên ngành 

cải cách hành chính kiểm tra về công tác cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch 

nâng cao Chỉ số chi phí thời gian thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh; gửi các Sở, ban, 

ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp điều 

tra xã hội học đánh giá công tác cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của cơ quan hành chính nhà 

nước năm 2020; hướng dẫn tự đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải cách hành 

chính năm 2020; gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện 

Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính vào sáng ngày thứ bảy 

hàng tuần; Thông báo lịch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 tại 05 đơn vị1… 

b) Công tác Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ 

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

+ Báo cáo Bộ Nội vụ: Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng 

biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2015-2020 và dự kiến phương án sắp xếp 

giai đoạn 2020-2021; kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi 

việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức 

                                                 
1 Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và huyện Trà Cú 
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danh theo nhiệm kỳ năm 2019; kết quả biên chế số lượng người làm việc và hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020 và Kế 

hoạch biên chế năm 2021; kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế 06 tháng 

cuối năm 2019 tỉnh Trà Vinh; kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Thông tư 

số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; báo cáo tổng kết 

công tác hội, quỹ năm 2019... 

+ Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt biên chế công chức, số lượng 

người làm việc năm 2021 cho các cơ quan hành chính, đơn vị đơn vị sự nghiệp 

công lập và các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.  

+ Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy: Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “tập trung, đột phá” trong sắp xếp, 

kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của hệ thống chính trị; ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số  

158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 

102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng trong tình hình mới; cho chủ 

trương đại hội và nhân sự tham gia Ban Chấp hành và nhân sự dự kiến chức danh 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch một số tổ chức hội2… 

+ Ban hành văn bản: Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ 

trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực 

thuộc Hội Nông dân tỉnh; cho chủ trương thành lập Trung tâm Dịch vụ đào tạo và 

Hợp tác doanh nghiệp trực thuộc Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh; công văn chỉ 

đạo tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị; cho chủ trương bổ 

sung chức năng, nhiệm vụ khởi nghiệp và quản lý, khai thác, vận hành Vườn ươm 

Doanh nghiệp cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; cho chủ trương thành lập Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ 

trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương 

tiếp tục thực hiện việc xây dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện còn lại; quyết định điều chuyển chỉ tiêu 

biên chế của một số cơ quan đơn vị3; Quyết định giao số lượng hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị4; phê duyệt 

đối tượng và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế5 444 người6, với số 

                                                 
2 Hội Kiến trúc sư tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Thủy sản và Hội Làm vườn tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Đông y - 

Châm cứu; Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; Liên minh Hợp tác xã 
3 Chuyển: 01 chỉ tiêu biên chế từ Sở Tài nguyên và Môi trường về Chi cục Quản lý đất đai; 01 chỉ tiêu biên chế từ Chi cục Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình về Sở Y tế; 26 số lượng người làm việc và 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động từ Trung tâm Phát triển quỹ 

đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về biên chế dự phòng của tỉnh; 08 chỉ tiêu hợp đồng lao động từ chỉ tiêu dự phòng 

của tỉnh sang Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải; 01 chỉ tiêu biên chế công chức dự phòng của tỉnh để bổ sung cho Ban Quản lý 

Khu kinh tế Trà Vinh; 01 chỉ tiêu từ biên chế dự phòng của tỉnh để bổ sung cho Thường trực Ban An toàn giao thông; giao chỉ 

tiêu biên chế công chức cho Ban Quản lý khu kinh tế 02 chỉ tiêu, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh 02 chỉ tiêu từ chỉ tiêu 

biên chế dự phòng của tỉnh; điều chuyển số lượng người làm việc, số lượng hợp đồng lao động từ Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh về biên chế dự 

phòng của tỉnh. 
4 Các tổ chức hành chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện: 152 chỉ tiêu, giảm 19 chỉ tiêu so với năm 2019; các đơn vị 

sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện: 1.196 chỉ tiêu, giảm 32 chỉ tiêu 

so với năm 2019. 
5 Theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
6 Công chức 20 người, viên chức 367 người, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ là 12 người, 

cấp xã 45 người 
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tiền 67.872.311.908 đồng; phê duyệt danh sách đối tượng thôi việc theo nguyện 

vọng7 được hỗ trợ 83 người, với số tiền 5.647.883.250 đồng… 

- Báo cáo Bộ Nội vụ: Số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập và tổng hợp số trường, lớp, học sinh, đội ngũ viên 

chức theo từng cấp học; báo cáo kiểm tra kết quả thực hiện chính sách tinh giản 

biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đợt 06 tháng đầu năm 2020. 

- Báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung sáp nhập 

Trường Cao đẳng Y tế; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Tình hình sắp xếp tổ chức 

bộ máy và tinh giản biên chế định kỳ; đề xuất xử lý nội dung đề nghị của Ủy ban 

nhân dân thị xã Duyên Hải về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã 

Duyên Hải; xử lý nội dung đề xuất tại Báo cáo số 326-BC/HNDT ngày 29/9/2020 

của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; đề xuất xử lý nội dung đề nghị của Ban 

Quản lý Khu kinh tế về thành lập Văn phòng đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tại 

Khu kinh tế Định An; tình hình sắp xếp, tổ chức lại Trường Chính trị tỉnh, Trung 

tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; nội dung liên quan đến chế độ phụ cấp công vụ 

đối với công chức điều động sang công tác Hội có tính chất đặc thù; nội dung thực 

hiện chức năng cho thuê đất trong Khu công nghiệp Long Đức; rà soát tiêu chí 

thành lập cơ quan công tác dân tộc. 

 - Ban hành văn bản: Gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện Công văn số 

4901/BNV-TCBC ngày 18/9/2020 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và 

hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Trà Vinh năm 

2021; tham mưu đề xuất sắp xếp, bố trí cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp; gửi cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, sắp xếp tổ chức 

bộ máy theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả 

sắp xếp, chấm dứt sử dụng biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính nhà nước; phúc đáp Sở Giao thông vận tải về giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ; gửi 

Ủy ban nhân dân cấp huyện về chấm dứt việc bố trí viên chức nông nghiệp thủy 

sản đang bố trí tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc) Phòng Kinh 

tế các huyện, thị xã, thành phố; phúc đáp nội dung sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của 

một số cơ quan, đơn vị8; phúc đáp Sở Tư pháp về tiếp tục thực hiện tự chủ của 

Phòng Công chứng số 1; phúc đáp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

duy trì hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo; phúc đáp Ủy ban nhân 

dân huyện Càng Long về việc giao thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý Cụm công 

nghiệp trên địa bàn huyện Càng Long cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Càng Long; gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố về việc chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp… 

- Ban hành văn bản thẩm định: Đề án giải thể 06 đơn vị9; Đề án tự chủ về 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc đối với 04 đơn vị sự 

                                                 
7 Theo Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 và Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 
8 Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Giống trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
9 Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý chợ Càng Long, Trạm Y tế thị trấn Càng 

Long, huyện Càng Long, Trạm Y tế Phường 1, thị xã Duyên Hải, Trạm Y tế thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần; 
Trạm Y tế thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú. 
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nghiệp10; Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ và Hợp tác doanh nghiệp thuộc 

Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. 

- Ban hành 42 văn bản về thẩm định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội 

đồng. 

 c) Công tác Cán bộ, công chức, viên chức: 

- Trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy 

cho ý kiến về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 công chức; xin chủ trương tiếp 

nhận viên chức ngoài tỉnh về công tác tại Sở Tư pháp; xin chủ trương bổ nhiệm 

cán bộ11; cử 03 công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 

2020; bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng của huyện Càng Long không qua thi tuyển; về 

nhân sự chức danh lãnh đạo cấp sở và tương đương còn khuyết; cử 02 công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng điều kiện bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao 

cấp; xin chủ trương xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp 

huyện: 20 trường hợp; xin ý kiến cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 

26/2015/NĐ-CP12; xem xét, cho ý kiến bổ nhiệm cán bộ13; nâng lương trước thời 

hạn đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định14. 

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

+ Báo cáo Bộ Nội vụ: Số liệu nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định số 

46/2010/NĐ-CP, Nghị định 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa định kỳ; kết 

quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; xem xét cho ý 

kiến về việc nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với ông 

Phạm Khải Trung, Chánh Thanh tra tỉnh; xem xét, quyết định bổ nhiệm vào chức 

danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp và xếp lương đối với 04 viên chức Trường 

Đại học Trà Vinh; danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 

33/2008/CT-TTg và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; kết quả thực 

hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh; đề nghị chỉ tiêu nâng ngạch lên 

chuyên viên cao cấp năm 2020 của tỉnh Trà Vinh; cho ý kiến phương án bổ nhiệm 

vào ngạch chuyên viên cao cấp và xếp lương đối với 02 công chức trúng tuyển kỳ 

thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp. 

+ Ban hành Kế hoạch: Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà 

Vinh năm 2020; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/8/2020 về triển khai, thực 

hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2019 - 2030” tại tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch tuyển dụng công 

chức năm 2020. 

                                                 
10 Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, Khu công 

nghiệp; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Tiểu Cần 
11 01 Phó Giám đốc Sở Y tế; báo cáo nhân sự Phó Giám đốc Sở Tư pháp; về việc bổ nhiệm lại có thời hạn đối với 

ông Cao Minh Trận, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh 
12 Ông Ngô Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, bà Nguyễn Thị Lánh, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân huyện Duyên Hải 
13 Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng nghề Trà Vinh 
14 Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ 
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+ Ban hành: Xin ý kiến Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ 

Chánh Thanh tra tỉnh15; Đề án thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên 

chức hành chính từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2020; Quyết định về 

công tác cán bộ16; giải quyết người tham gia Đề án “Thu hút bác sĩ về công tác trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013 - 2020” và người được cử đi đào tạo theo địa 

chỉ sử dụng xin dự tuyển bác sĩ nội trú; quyết định cử công chức, viên chức đi bồi 

dưỡng17; nghỉ hưu trước tuổi 01 công chức; nâng bậc lương trước hạn đối với công 

chức nghỉ hưu trước tuổi18 01 công chức; nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn 02 công chức, viên chức; miễn nhiệm ngạch thanh tra viên 01 

viên chức; phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp 

theo vị trí việc làm cho 02 đơn vị19; cho chủ trương Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng 

III ngành thư viện năm 2020 cho các Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; cho chủ trương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch; xin chủ trương thu hồi chi phí đào tạo trình độ tiến sĩ20; gia hạn thời 

gian học chuyên khoa cấp II đối với 01 viên chức; cho chủ trương mở lớp bồi 

dưỡng kiến thức về chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS và chỉ số PCI; 

báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và danh sách tiền lương cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2019... 

+ Tổ chức thi tuyển công chức năm 2020. 

- Báo cáo Bộ Nội vụ: Kết quả bồi dưỡng cán bộ, công chức xã từ Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện Quyết định số 

567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi 

dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai 

đoạn 2014-2020; đóng góp dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức 

danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; dự thảo Nghị định quy 

định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; dự thảo Nghị định quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 trường hợp ứng viên Đề án Trà Vinh - 

100 xin thôi việc; việc ứng viên Đề án Trà Vinh - 100 hoàn trả chi phí đào tạo; gia 

hạn thời gian học chuyên khoa cấp II 01 viên chức. 

- Ban hành văn bản: Gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển chọn chức danh 

lãnh đạo, quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 131 trường hợp; Kế hoạch bồi dưỡng 

công chức xã theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ; gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với 01 công chức; gửi Hội 

Văn học nghệ thuật về hồ sơ xét chuyển viên chức thành công chức để bổ nhiệm 

                                                 
15 Đối với ông Trần Văn Ba, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
16 Nghỉ hưu: 22 cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương thường xuyên, nâng phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung: 28 

trường hợp; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ: 19 trường hợp; bổ nhiệm ngạch thanh tra viên, 

thanh tra viên chính: 23 người; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng: 05 trường hợp; miễn nhiệm Thanh tra viên, Thanh tra 

viên chính: 06 người; bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp và xếp lương đối với 02 công chức; bổ nhiệm vào chức danh 

nghề nghiệp giảng viên cao cấp: 04 trường hợp; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II cho 1.339 giáo viên. 
17 Ngạch chuyên viên cao cấp 02; kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 tại tỉnh Sóc Trăng 23 
18 Theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ 
19 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Càng Long và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Càng Long 
20 Ông Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1, thành phố Trà Vinh 
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lãnh đạo, quản lý; trao đổi Trường Đại học Trà Vinh nội dung viên chức xin nghỉ 

việc (ứng viên Đề án Trà Vinh - 100); đóng góp dự thảo Đề án tổ chức thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II năm 

2020 của tỉnh Trà Vinh; thỏa thuận nâng lương trước thời hạn đối với công chức21; 

gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc tiếp nhận viên chức; 

Gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nội dung đề nghị bổ nhiệm 02 công chức; gửi 

Sở Tài chính về bố trí kế toán trường học; gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về tiếp nhận vào công chức đồng thời thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ 

lãnh đạo, quản lý cấp phòng; gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển dụng, tiếp nhận 

viên chức; tiếp nhận cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện, đồng thời thực 

hiện quy trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng22; gửi Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; gửi 

sở, ban, ngành tỉnh23; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên 

chức của Ủy ban nhân dân cấp huyện24; gửi cơ quan, đơn vị25 nội dung tuyển chọn 

chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng… 

- Ban hành Quyết định: Điều động 03 công chức, viên chức; chuyển công 

tác 11 viên chức; bổ nhiệm lại có thời hạn đối với 05 công chức, viên chức; công 

nhận kết quả xét tuyển đặc biệt vào viên chức 28 người; điều động, tiếp nhận và 

chấp thuận cho chuyển công tác 140 người; điều động và bổ nhiệm 01 viên chức; 

bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên (chuyển xếp lương tương đương) 28 người; công 

nhận kết quả xét chuyển viên chức thành công chức cấp huyện 21 người; công 

nhận kết quả xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện 17 

người, chuyển xếp ngạch lương tương đương 04 công chức, viên chức; tiếp nhận 

công chức không qua thi tuyển 06 trường hợp; nâng bậc lương thường xuyên, nâng 

bậc lương trước hạn 03 cán bộ…  

- Phê duyệt 24 Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị; 

chấp thuận lao động hợp đồng 25 chỉ tiêu; thẩm định phê duyệt Đề án xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện từ hạng IV lên hạng 

III năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt được kết quả, như 

sau: 

+ Ban hành Kế hoạch số 13/KH-SNV ngày 11/02/2020 về bồi dưỡng cán 

bộ, công chức xã năm 2020 theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

+ Thỏa thuận Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử đi đào tạo sau đại học: 37 công chức, 

viên chức. 

                                                 
21 Huyện Trà Cú 04 công chức, thành phố Trà Vinh 02 công chức, huyện Tiểu Cần 03 công chức, huyện Cầu Kè 03 công chức; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 01 công chức; Sở Thông tin và Truyền thông: 01 công chức; Sở Văn hóa, Thể thao và du 

lịch: 02 công chức; Sở Xây dựng: 02 công chức; Thanh tra tỉnh: 03 công chức; Thị xã Duyên Hải: 01 công chức; Văn phòng 

UBND tỉnh: 02 công chức. 
22 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Duyên Hải 
23 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
24 Các huyện: Càng Long, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh 
25 Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện: Trà Cú, Duyên Hải 
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+ Tổ chức 35 lớp bồi dưỡng, với số lượng 2.612 lượt người tham gia26; tổ 

chức 07 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg 

ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ với số lượng 498 cán bộ, công chức 

tham gia. 

d) Công tác Xây dựng chính quyền, Công tác thanh niên, Địa giới hành 

chính 

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

+ Báo cáo Bộ Nội vụ: Việc bố trí, sử dụng Đội viên Đề án 500 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công tác thanh 

niên năm 2019; tình hình và kết quả thực hiện Đề án 500 tỉnh Trà Vinh; báo cáo 

tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh; 

báo cáo tổng kết Đề án 500 Trí thức trẻ; tổng kết Dự án 513 tỉnh Trà Vinh; xin ý 

kiến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Đội viên Đề án 500; hướng dẫn xử 

lý tên xã Vinh Kim…… 

+ Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến bãi nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. 

+ Trình Hội đồng nhân dân tỉnh: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh và 02 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

+ Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

cấp huyện27.   

+ Ban hành các văn bản: Xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định chế độ chính sách đặc thù của địa phương; Báo 

cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chương trình hành động số  

31-Ctr/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương; Quyết định phân loại đơn vị hành 

chính cấp xã thuộc huyện Càng Long; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết 

Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch thực hiện công 

tác dân vận chính quyền năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 

thanh niên năm 2020; uốn nắn tình hình tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa 

Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân; cho chủ trương thành lập các phường thuộc 

thị xã Duyên Hải; về xây dựng Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý 

cán bộ, công chức cấp xã… 

- Báo cáo Bộ Nội vụ: Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 

định kỳ; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội viên Đề án 500… 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

IX Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; Báo 

                                                 
26 Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: 233 cán bộ, công chức, viên chức và ngạch chuyên viên: 274 cán bộ, 

công chức, viên chức; bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương: 286 công chức, viên chức; bồi 

dưỡng để đạt tiêu chuẩn về tin học cho 89 cán bộ, công chức, viên chức, ngoại ngữ (tiếng Anh) cho 33 công chức, viên chức, 

tiếng Khmer cho 28 cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phương pháp hoạt động cho Trưởng ban Ban 

nhân dân ấp, khóm, với số lượng 723 người tham gia; bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, bồi 

dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm,…với số lượng 743 lượt cán bộ, công chức, viên chức 
27 Ủy ban nhân dân các huyện: Tiểu Cần, Duyên Hải, Cầu Ngang, Càng Long, Trà Cú, Cầu Kè và thị xã Duyên Hải nhiệm kỳ 

2016-2021. 
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cáo phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát về tình hình thực hiện chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức, không chuyên trách giai đoạn 2015-2019; Báo cáo 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 

114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân 

vận của cơ quan nhà nước các cấp; kết quả 02 năm thực hiện Năm dân vận chính 

quyền 2018, 2019; kết quả thực hiện quy chế dân chủ định kỳ; kết quả thực hiện 

công tác dân vận chính quyền định kỳ; về Dự án 513 và tình hình sáp nhập huyện, 

xã tỉnh Trà Vinh… 

- Ban hành các văn bản: Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 

thanh niên năm 2020; gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện về lập Hồ sơ khoa học đề 

nghị công nhận xã An toàn khu; gửi Ủy ban nhân dân huyện28 về tuyển dụng công 

chức cấp xã; gửi Ủy ban nhân dân thành phố về xét tuyển cán bộ cấp xã vào công 

chức cấp xã; gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới về xác nhận mức độ đạt tiêu 

chí nông thôn mới nâng cao29; gửi Sở Xây dựng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện; gửi Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải về Đề án địa giới 

hành chính; gửi Ủy ban nhân dân các huyện thuộc phạm vi Đề án 500 triển khai 

thực hiện Công văn của Bộ Nội vụ; gửi Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần về 

vướng mắc trong sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; đóng 

góp dự thảo Nghị quyết về nhân viên thú y xã, phường, thị trấn; gửi Sở Tư pháp 

thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; gửi Ủy ban nhân dân 

cấp huyện về thông tin thời gian kết thúc chính sách chuyển tiếp; gửi Ủy ban nhân 

dân cấp huyện báo cáo tình hình sắp xếp những người tốt nghiệp đại học về xã, 

phường, thị trấn công tác; Kế hoạch hỗ trợ địa bàn phụ trách thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… 

- Tổ chức kiểm tra công tác thanh niên năm 201930. 

- Thẩm định 13 hồ sơ xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức 

cấp xã31; 14 hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển 

(trong trường hợp đặc biệt); 02 hồ sơ tiếp nhận công chức Ủy ban nhân dân thành 

phố Trà Vinh vào công chức phường 2; thỏa thuận tuyển dụng công chức cấp xã 

năm 2020 của huyện Châu Thành; 05 hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn, 01 hồ 

sơ chuyển xếp ngạch lương đối với cán bộ cấp xã32...  

 - Kiểm tra, rà soát, thẩm định 03 xã nông thôn mới33. 

đ) Công tác Thanh tra, kiểm tra 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết quả thực hiện 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 năm 2019; kết quả thực hiện 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 năm 2019; kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

                                                 
28 Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành và thị xã Duyên Hải 
29 Các xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang; xã Tân Hòa, Tân Hùng, huyện Tiểu Cần; xã Thanh Mỹ, Long Hòa, Nguyệt 

Hóa, huyện Châu Thành; xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải; xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang. 
30 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế. 
31 Thuộc huyện Châu Thành và Càng Long, Cầu Ngang, thành phố Trà Vinh 
32 Thuộc các huyện: Tiểu Cần, Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh 
33 Xã Nhị Long, Bình Phú, Huyền Hội huyện Càng Long 
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Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, 

xác minh thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh 

năm 2019; báo cáo kết quả kiểm tra công vụ năm 2019; kết quả kiểm tra, làm rõ 

nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu theo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh… 

- Báo cáo Thanh tra tỉnh: Số liệu các trường hợp sai phạm theo kết luận 

thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của kết luận thanh tra, kiểm toán 

nhà nước; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, 

xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng34; 

báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố 

giác người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí; báo cáo đánh giá, chấm điểm 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; kết quả thanh tra, kiểm tra định kỳ; kết quả 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ 

kỳ họp cuối năm 2020 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; kết quả thanh tra, kiểm 

tra doanh nghiệp năm 2020 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 

năm 2021... 

- Ban hành Quyết định thanh tra, tổ chức thanh tra và thông báo 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 của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác 

tuyển dụng công chức cấp xã; công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân huyện 

Trà Cú; 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; công tác tuyển 

dụng công chức cấp xã; tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Duyên 

Hải; 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 Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác 

phòng, chống tham nhũng tại Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 

- Ban hành các Quyết định: Thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2020; 

Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công tác nội vụ năm 2020; thành lập Tổ xác 

minh để thực hiện nhiệm vụ xác minh đơn khiếu nại của ông Võ Văn Nhãn, Phó 

Trưởng phòng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, 

khiếu nại Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 22/01/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp; 

phân công công chức Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại Sở Nội vụ. 

- Ban hành các Kế hoạch: Kiểm tra công vụ năm 2020; Tiếp công dân của 

Sở Nội vụ định kỳ; Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2020; Kế hoạch tiến 

hành Kiểm tra công vụ năm 2020; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Sở Nội 

vụ năm 2020.  

- Tiến hành kiểm tra công vụ 37 đơn vị35; kiểm tra công tác nội vụ tại 18 

đơn vị theo kế hoạch đề ra. 

                                                 
34 Quý I, quý II, 6 tháng đầu năm 2020. 
35 Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh 
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- Tiếp nhận: 45 đơn36. Kết quả xử lý:  

+ 24 đơn đủ điều kiện xử lý nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Nội vụ, đã chuyển trả đơn và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết theo quy định. 

+ 15 đơn không đủ điều kiện xử lý, nên đưa vào lưu trữ theo quy định. 

+ 03 đơn khiếu nại và 03 đơn tố cáo do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh chuyển đế theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh, đã báo cáo, đề xuất xử lý theo thẩm quyền. 

- Trong năm 2020, tiếp 06 công dân đến trực tiếp tại Nơi tiếp công dân của 

Sở Nội vụ. Nội dung: Yêu cầu giải quyết chế độ nghỉ việc, giải quyết những vướng 

mắc trong việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách, phản ánh tình 

hình nội bộ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử, xin thành lập Chùa “Tam Bảo”. Sau khi 

nghiên cứu, xem xét nội dung trình bày của công dân, công chức tiếp công dân 

thường xuyên của Sở Nội vụ đã hướng dẫn công dân khiếu nại đúng cơ quan có 

thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

e) Công tác Văn phòng 

- Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo như: Báo cáo Tổ Biên tập văn kiện 

về bổ sung đánh giá và số liệu phục vụ biên tập hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính 

trị chuẩn bị thông qua Bộ Chính trị; Báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả 

thực hiện các yêu cầu khắc phục sau giám sát của người đứng đầu Sở Nội vụ; Báo 

cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Quy định số 4842-QĐ/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ; Báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm 

thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 02 năm thực hiện 

Đề án đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và 

mạng xã hội; Báo cáo cải cách hành chính, Chính phủ điện tử định kỳ; Báo cáo 

kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 

và đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021; hướng dẫn đánh giá, xếp loại 

chất lượng công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2020… 

  - Ban hành hơn 18 kế hoạch để triển khai, thực hiện các kế hoạch của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, như: Kế hoạch thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND 

ngày 02/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch công tác ngành Nội vụ năm 

2020; Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2020; Kế hoạch triển khai 

các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020; Kế hoạch tự kiểm tra công vụ tại Sở Nội 

vụ năm 2020; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch thực 

hiện việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ năm 2020; Mục tiêu chất lượng và 

chính sách chất lượng; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Nội 

vụ năm 2020; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Nội vụ; Kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện 

phương châm hành động năm 2020 của Tỉnh ủy “Nắm chắc thời cơ, hành động 

quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững”… 

                                                 
36 23 khiếu nại; 12 đơn tố cáo; 10 đơn kiến nghị, phản ánh 
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- Ban hành các Quyết định: Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 cho 

các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sở, Lao động tiên tiến cho công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 

2019; bổ nhiệm có thời hạn 02 công chức37; bổ nhiệm lại 06 công chức38; ban hành 

Danh mục hồ sơ Sở Nội vụ năm 2020; phân bổ dự toán năm 2020; ban hành Quy 

định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với những chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với lĩnh vực công tác của vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên đối với 

công chức; điều động công chức; nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức; 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 11 công 

chức; phê duyệt dự toán rà soát, chọn mẫu lập danh sách và đối tượng thực hiện 

điều tra xã hội học đánh giá Chỉ số SIPAS năm 2020 của tỉnh… 

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhiệm kỳ 

2015-2020 và những năm tiêp theo. 

- Cử hơn 48 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, Quốc phòng - an ninh. 

- Trong năm 2020, đã tiếp nhận 10.760 văn bản đến, phát hành 3.084 văn 

bản đi, trong đó, có 293 hồ sơ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc gia theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tất cả đều giải quyết đúng, sớm hơn thời gian 

quy định; 293 thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Một cửa điện tử iGate. 

2. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

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

+ Trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ 

trình Chủ tịch nước Huân chương Lao động hạng Nhất cho Nhân dân và cán bộ 

tỉnh Trà Vinh (nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh); Huân chương 

lao động các hạng39, 50 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ40; 04 Cờ thi đua của 

Chính phủ; truy tặng, phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam 

Anh hùng cho 08 Bà mẹ; 13 Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy 

sinh vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc41; trình Chủ tịch nước khen thưởng 43 Huân 

chương, Huy chương các hạng42; Huân chương độc lập cho 15 gia đình có nhiều 

liệt sĩ hy sinh vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc43; trình Bộ Nội vụ khen thưởng việc 

thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên. 

+ Báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2020 và chương trình, công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. 

                                                 
37 Đối với chức vụ: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ 
38 Đối với chức vụ: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; Trưởng phòng Tổ 

chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Phó Chánh Thanh tra Sở; Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ. 
39 02 Huân chương Lao động hạng Nhất cho 02 cá nhân; 05 Huân chương Lao động hạng hạng Nhì cho 01 tập thể và 04 cá nhân; 

08 Huân chương Lao động hạng Ba cho 08 cá nhân 
40 Cho 01 tập thể và 29 cá nhân 
41 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 12 Huân chương Độc lập hạng Ba 
42 Cho 43 cá nhân (khen thưởng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ) 
43 02 Huân chương độc lập Nhì; 13 Huân chương Độc lập hạng Ba. 
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+ Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt mức chi hỗ 

trợ cho gia đình có nhiều liệt sĩ. 

+ Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-

2025; Hội nghị sơ kết đợt 1, đợt 2 phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà 

Vinh lần thứ XI gắn với tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển 

khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

+ Ban hành Quyết định: Sửa đổi một số điều của Quy chế công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tặng Bằng khen 52 

đơn vị44; khen đột xuất 68 cơ quan, đơn vị45; khen thưởng tổng kết năm 2019 cho 

68 cơ quan, đơn vị46… 

+ Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự 

Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. 

- Ban hành văn bản: Trả lời đơn phản ánh về thủ tục cấp lại Huân chương 

kháng chiến hạng II; trả lời đơn yêu cầu khen thưởng thành tích kháng chiến. 

- Nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng tổng kết năm ngành giáo dục và đào 

tạo của 08 cơ quan, đơn vị47. 

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng tổng kết năm ngành giáo dục và đào tạo48. 

3. Lĩnh vực Tôn giáo 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

+ Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ: Tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Dương lịch 2020 và tình hình hoạt động tôn 

giáo trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tình hình hoạt động 

của tổ chức, cá nhân tôn giáo trước, trong và sau lễ 30/4 và 01/5 năm 2020; tình 

hình Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 trên địa bàn tỉnh; tình hình lễ Vu lan báo 

hiếu PL.2564 -DL.2020; công tác đối với Pháp luân công; tình hình hoạt động của 

Nhất Quán đạo; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 và kế 

hoạch năm 2021; tình hình An cư Kiết hạ PL.2564-DL.2020 của Phật giáo Nam 

tông Khmer; kết quả thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa đựng quy 

phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020… 

                                                 
44 83 Tập thể Lao động xuất sắc, 115 tập thể và 357 cá nhân. 
45 447 Bằng khen tập thể và 529 Bằng khen cá nhân. 
46 164 tập thể Lao động xuất sắc, 616 Bằng khen cho 82 tập thể và 534 cá nhân, 01 Cờ Thi đua của tỉnh, 01 Bằng 

khen cụm thi đua của tỉnh và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 126 cá nhân 
47 42 tập thể Lao động xuất sắc, 1.045 Bằng khen cho 22 tập thể và 1.023 cá nhân; 13 Cờ thi đua của tỉnh; 01 Huân chương Lao 

động hạng Ba cho 01 cá nhân; 47 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 40 cá nhân; 123 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 
48

Trường Đại học Trà  Vinh: 10 tập thể Lao động xuất sắc, 105 Bằng khen cho 04 tập thể và 101 cá nhân; (01 Huân 

chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân khen cống hiến); 04 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 

03 cá nhân; (04 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 02 cá nhân khen chuyên đề cả nước chung tay vì 

người nghèo); 19 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 15 Huân chương độc lập gồm 02 Huân chương hạng Nhì, 13 Huân 

chương hạng Ba 
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+ Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Về chỉ đạo 

công tác quản lý nhà nước đối với việc tu sĩ tôn giáo nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, cất am, cốc hoạt động tôn giáo ngoài cơ sở tôn giáo; về không chấp 

thuận cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp nhận cơ sở Tự viện do 

các cá nhân hiến cúng; tình hình liên quan chùa Phước Long, xã An Quảng Hữu, 

huyện Trà Cú… 

+ Ban hành các văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với lễ hội 

của các tổ chức tôn giáo như: Lễ Thiên Chúa Giáng sinh của đạo Công giáo và Tin 

Lành; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo trên địa bàn tỉnh 

năm 2020, tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564-DL.2020 của Phật giáo; Quyết định 

ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng 

trên địa bàn tỉnh theo Quy chế số 02/QCPH-BNV-BVHTTDL ngày 16/12/2019 

của Bộ Nội vụ, Thể thao và Du lịch về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản 

lý nhà nước về tín ngưỡng. 

+ Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức tôn giáo trực thuộc như: Hỗ trợ kinh phí 

hoạt động sự năm 2020 cho các tổ chức tôn giáo trực thuộc với số tiền 220 triệu 

đồng[49]; hỗ trợ kinh phí cho 10 cơ sở tôn giáo xây dựng và trùng tu Chánh điện và 

Trai đường với tổng số tiền 1 tỷ đồng. 

 - Ban hành các văn bản: Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính liên 

quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 

với Phật giáo; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh 

để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, 

tôn giáo; về hoạt động của tổ chức “Đảng hoàng thiên cách mạng thế giới đại 

đồng” theo Công văn số 182/TGCP-TGK ngày 12/3/2020 của Ban Tôn giáo Chính 

phủ; hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tổ chức Đại lễ Phật 

đản PL.2564 - DL.2020; về triển khai thực hiện các thông báo của Trưởng ban Ban 

Tôn giáo Chính phủ về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo hàng tháng… 

- Ban hành: Kế hoạch triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo, đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho 

chức sắc, chức việc và nhà tu hành các tôn giáo năm 2020; Kế hoạch bồi dưỡng kỹ 

năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo cấp huyện và cơ sở năm 2020; Kế hoạch kiểm tra tình hình thi 

hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020; Kế hoạch 

và tổ chức thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc các tôn giáo, nhân dịp tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tết Chôl Chnam Thmây; lễ Sêne Đôlta; lễ Phật 

đản PL.2564 - DL.2020; lễ Thương binh - Liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020); lễ Vu lan PL.2564 - DL.2020; 

thăm chức sắc và bà con tín đồ Hồi giáo nhân Tháng Ramadan… 

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 1.674 cán bộ, công chức làm 

công tác tôn giáo cấp huyện và cơ sở năm 2020 tại huyện, thị xã, thành phố50. 

                                                 
49 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Đại diện Cao Đài Tây Ninh tỉnh, Ban Đại diện Cao Đài Ban 

Chỉnh đạo tỉnh và Đại diện Cao Đài Tiên Thiên tỉnh. 
50 Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh. 
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  - Tiếp nhận và giải quyết 67 hồ sơ của tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn 

tỉnh; các hồ sơ được giải quyết đúng theo quy định, không có hồ sơ trễ hẹn. 

  - Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cấp giấy phép xây dựng 12 công 

trình tôn giáo theo quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc 

giao đất cho 18 cơ sở tôn giáo. Ngoài ra, còn phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có chức năng trong công tác phòng, chống âm mưu thực hiện hoạt 

động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động thù địch chống Đảng, Nhà 

nước liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và phục vụ chuyến thăm chúc tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Ban 

Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; tham gia cùng lãnh đạo Ban Tôn 

giáo Chính phủ thăm chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân 

dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

. - Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác gặp gỡ, tranh thủ người có uy tín trong 

tôn giáo nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, 

góp phần vào công tác tập hợp đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo và nguồn lực tôn 

giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước. 

- Triển khai 07 cuộc hội nghị tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

cho 657 chức sắc, chức việc tôn giáo; gặp gỡ tiếp xúc trên 300 lượt chức sắc, chức 

việc để giải thích, tác động, điều chỉnh hoạt động tôn giáo và tranh thủ người có uy 

tín phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ 

- Báo cáo Bộ Nội vụ tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lưu trữ. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch công tác văn thư, 

lưu trữ năm 2020; Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 

2020; Kế hoạch thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà 

nước giai đoạn 2020-2025”; xin chủ trương điều chỉnh lộ trình chỉnh lý tài liệu tích 

đống của cơ quan, đơn vị. 

 - Ban hành: Kế hoạch khảo sát tài liệu tích đống của các cơ quan, đơn vị 

theo Đề án đã được duyệt năm 2020; Kế hoạch sưu tầm tài liệu có giá trị lịch sử và 

tài liệu quý, hiếm năm 2020; Quyết định về việc phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu 

nộp lưu của 03 cơ quan, đơn vị51; Quyết định phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp 

lưu của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải; Quyết định thành lập tổ sưu tầm tài 

liệu có giá trị lịch sử và tài liệu quý, hiếm… 

- Tổ chức tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ 

quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”. 

                                                 
51 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
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 - Tiếp tục tổ chức sưu tầm tài liệu có giá trị lịch sử và tài liệu quý, hiếm năm 

2020 theo Kế hoạch; khảo sát, thu thập tài liệu tích đống theo Đề án đã được duyệt 

năm 2020 tại 05 cơ quan, đơn vị52. 

 - Thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu của các cơ quan, tổ chức theo 

Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về phê duyệt Đề án giải quyết tài liệu tích đống tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2016-2021; hợp đồng và nhận chỉnh lý tài liệu của 04 cơ quan53, với tổng số 

81,5 mét. 

- Lập thủ tục bàn giao tài liệu phông của 05 cơ quan, đơn vị54; khảo sát và 

hướng dẫn lập dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu tích đống năm 2021 theo Đề án đã 

được duyệt đối với 04 cơ quan55. 

 - Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh bảo quản an toàn 19.730 hồ sơ lưu trữ, tương 

đương 389,75 mét tài liệu thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh và 65 Phông khác 

thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh.  

 - Tiếp nhận, thu thập hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn nộp vào 

Lưu trữ lịch sử tỉnh, với tổng số 483 hộp, 1.833 hồ sơ, tương đương 48,6 mét tài 

liệu 56. 

 - Phục vụ việc tra cứu, khai thác tài liệu cho 19 lượt người. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung, trong năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh cơ bản tổ chức thực 

hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 

của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác ngành Nội vụ, như: 

 - Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 168-KH/TU tập trung đột phá về cải cách hành 

chính, nâng cao thứ hạng chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI, chỉ số ứng dụng 

công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính công tỉnh Trà Vinh trong sạch, văn 

minh, hiện đại nhằm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và thu hút đầu tư; Kế hoạch 

số 153-KH/TU thực hiện nhiệm vụ “tập trung, đột phá” trong sắp xếp, kiện toàn tổ 

                                                 
52 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trường Cao đẳng Y 

tế; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
53 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 m, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 5,8 m; Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 m; Ủy 

ban nhân dân thành phố Trà Vinh 24,7 m 
54 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Sở Xây dựng. 
55 Sở Tư pháp, Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân thành phố Trà Vinh 
56 Các Phông: Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, Châu Thành; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long năm 1978 - 2011 (23 hộp, 149 hồ sơ); Ủy ban nhân dân 

huyện Cầu Kè (23 hộp, 149 hồ sơ); Phòng Kinh tế - Hạ tầng (01 hộp, 04 hồ sơ); Phòng Dân tộc (01 hộp, 03 hồ sơ); 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 hộp, 04 hồ sơ); phòng Tài chính - Kế hoạch (11 hộp, 28 hồ sơ); 

phòng Tài nguyên và Môi trường (01 hộp, 07 hồ sơ); phòng Y tế (01 hộp, 07 hồ sơ); phòng Tư pháp (01 hộp, 03 hồ 

sơ); Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải (44 hộp, 238 hồ sơ); Ủy ban nhân dân huyện Càng Long năm 1978 - 2011 

(23 hộp, 149 hồ sơ); Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè (23 hộp, 149 hồ sơ); Phòng Kinh tế - Hạ tầng (01 hộp, 04 hồ 

sơ); Phòng Dân tộc (01 hộp, 03 hồ sơ); Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 hộp, 04 hồ sơ); phòng Tài 

chính - Kế hoạch (11 hộp, 28 hồ sơ); phòng Tài nguyên và Môi trường (01 hộp, 07 hồ sơ); phòng Y tế (01 hộp, 07 

hồ sơ); phòng Tư pháp (01 hộp, 03 hồ sơ); Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải (44 hộp, 238 hồ sơ) 
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chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đạt hiệu quả, thể 

hiện qua kết quả đánh giá của Bộ Nội vụ đối với các Chỉ số PAPI, SIPAS, PAR 

Index năm 2019 của tỉnh Trà Vinh đều tăng hạng; ban hành Đề án “Xác định Chỉ 

số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố”; Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;  

- Thẩm định Đề án giải thể 06 đơn vị, thẩm định Đề án tự chủ về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của 04 đơn vị sự nghiệp, thẩm 

định thực hiện chính sách tinh giản biên chế 444 người, thôi việc theo nguyện 

vọng 83 người, góp phần tiếp tục thực hiện giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công 

lập theo quy định và đảm bảo đúng chỉ tiêu giảm biên chế của Trung ương. 

- Tham mưu, đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền về nhân sự lãnh đạo các 

sở, ban, ngành tỉnh còn khuyết; tổ chức thực hiện công tác cán bộ đúng theo quy 

định của pháp luật và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tham mưu ban hành quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, 

chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm; 

Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao 

động hạng Nhất cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Trà Vinh (nhân kỷ niệm 120 năm 

ngày thành lập tỉnh Trà Vinh); tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 

V năm 2020; Hội nghị sơ kết đợt 1, đợt 2 phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Trà Vinh lần thứ XI gắn với tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, 

triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy 

định của pháp luật; đảm bảo không có điểm nóng về tôn giáo trước, trong và sau 

Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh. Tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản 

ổn định, tôn giáo thuần túy, đảm bảo theo quy định của pháp luật; thể hiện sự đoàn 

kết, gắn bó với chính quyền địa phương, cơ sở, thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, các giá trị 

văn hóa, đạo đức, nguồn lực tôn giáo được phát huy, phục vụ phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội của địa phương. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra nội vụ, kiểm tra công vụ được tăng cường, đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, phục vụ tốt cho việc 

chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trình độ lý luận chính 

trị, chuyên môn, tin học, ngoại ngữ để phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện 

nay; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ theo quy định. 
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* Nguyên nhân ưu điểm 

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; nhất là sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt 

của Ban 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. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn như:  

- Công tác thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế và chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng; hồ sơ 

khen thưởng đôi lúc còn bị động về thời gian, chưa kịp thời. 

- Một số báo cáo trình cấp có thẩm quyền chưa thực hiện đúng theo quy 

định, chất lượng chưa cao.  

- Việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao chưa đảm bảo về tiến độ, chất 

lượng. 

- Công tác nắm tình hình hoạt động của cá nhân, tổ chức tôn giáo và công 

tác tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền xử lý từng lúc thiếu kịp thời.  

* Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm 

- Về nguyên nhân khách quan: 

+ Một số cơ quan, đơn vị thực hiện công tác lập và gửi hồ sơ thực hiện chế 

độ, chính sách tinh giản biên chế đến Sở Nội vụ thẩm định cận với thời gian nghỉ 

của đối tượng nên Sở Nội vụ bị động về thời gian thẩm định và trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. 

+ Thủ trưởng một số sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa 

quan tâm phối hợp trong tổng hợp, báo cáo định kỳ, nội dung báo cáo chưa đảm 

bảo chất lượng theo quy định, như: báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy giai 

đoạn 2015-2020 và dự kiến giai đoạn 2020-2021; báo cáo tình hình thực hiện số 

lượng người làm việc, lao động hợp đồng năm 2020 và kế hoạch năm 2021; báo 

cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 

của Chính phủ và biên chế xã hội hóa hàng tháng; báo cáo chính sách thu hút, 

trọng dụng nhân tài… ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo theo quy định 

của Trung ương, của tỉnh. 

+ Một số cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng không đúng thời gian quy 

định; mặt khác, kết quả chấm điểm, công nhận sáng kiến cấp tỉnh chậm, làm ảnh 

hưởng đến công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng, nhất là khen thưởng cấp tỉnh và 

cấp Nhà nước; không chủ động được thời gian họp Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh do lãnh đạo tỉnh bận công tác, phải dời thời gian họp nhiều lần. 

+ Khối lượng công việc phát sinh nhiều, đòi hỏi phải hoàn thành sớm trong 

cùng thời điểm. 

+ Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở thiếu quan tâm đến công tác tôn 

giáo; công tác dự báo, nắm tình hình thiếu chặt chẽ, tham mưu, báo cáo đề xuất 

những vấn đề liên quan đến tôn giáo còn hạn chế. Các vấn đề nảy sinh mâu thuẫn, 
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tranh chấp trong tín đồ, nội bộ các tôn giáo có xu hướng gia tăng, làm ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ cán 

bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo không ổn 

định, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ công tác khác, không có điều kiện nghiêm cứu 

chuyên sâu, nên chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 

giáo chưa cao. Công tác phối hợp xử lý vấn đề liên quan đến hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan, đơn vị từng lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.  
 

- Về nguyên nhân chủ quan: 

+ Chưa chủ động trong sắp xếp thời gian và phân bổ nhân lực để tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ được giao nên một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ. 

+ Năng lực tham mưu của một bộ phận công chức các phòng, đơn vị thuộc 

Sở chưa đảm bảo  nên đôi lúc còn sai sót trong tham mưu, đề xuất Ban lãnh đạo Sở 

trong thực hiện nhiệm vụ. 
 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 
 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 

Triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021 của 

Bộ Nội vụ, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn, tập trung vào những công tác trọng tâm sau đây: 

1. Lĩnh vực tổ chức bộ máy 

a) Công tác cải cách hành chính 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Trà Vinh, Kế hoạch 5 

năm và kế hoạch năm 2021 theo lộ trình của Chính phủ. 

- Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh 

năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

b) Công tác Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ 

- 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); báo cáo 

thống kê công tác ngành nội vụ theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; tình hình quản lý, sử dụng biên chế công 

chức, số lượng người làm việc và số lượng hợp đồng lao động trong các tổ chức 

hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 và kế hoạch biên chế công 

chức, số lượng người làm việc và số lượng hợp đồng lao động trong các tổ chức 

hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 theo quy định. 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 

kiểm tra đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
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- Thẩm định, có ý kiến đối với các văn bản đề nghị sắp xếp, kiện toàn đơn vị 

sự nghiệp công lập của các sở, ban, ngành tỉnh theo Đề án số 05-ĐA/TU ngày 

21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, Quyết định số 639/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tổng hợp báo cáo về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thẩm định đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thẩm định thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng khi các đơn vị 

gửi đến. 

- Tiếp tục thực hiện đúng quy định về tổ chức và quản lý các tổ chức phi 

chính phủ. 

c) Công tác cán bộ, công chức, viên chức: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức xét chuyển cán bộ, công chức 

cấp xã thành công chức cấp huyện; thẩm định hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên. 

- Tham mưu cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ. 

- Tiếp nhận, 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. 

d) Công tác Xây dựng chính quyền, Công tác thanh niên, Địa giới hành 

chính: 

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đề 

án điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập ấp Phước Hội, xã Long Khánh vào xã 

Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. 

- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021; Kế hoạch thực 

hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021- 2030 theo hướng dẫn của Bộ 

Nội vụ. 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải thẩm định Đề án thành lập 

phường Dân Thành và phường Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. 

đ) Công tác Thanh tra, Kiểm tra: 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 

2021. 
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- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại 04 đơn vị57; ban hành 

Kế hoạch và tổ chức kiểm tra nội vụ tại 15 đơn vị58.  

- Tiến hành kiểm tra công vụ khoảng 50 đơn vị59. Nội dung: Kiểm tra trách 

nhiệm của người đứng đầu, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc 

hành chính, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính và những ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

- Ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch tiếp 

công dân năm 2021 của Sở Nội vụ. 

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

phân công công chức tiếp công dân. 

- Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 

và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền được giao. 

- Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo thẩm 

quyền hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

e) Công tác Văn phòng: 

Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo quy định và 

tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch và công tác nội bộ của cơ quan đã đề ra. 

2. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

- Tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua 

trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, 

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” , “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở”. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi 

đua - khen thưởng. 

- Trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành Quy chế 

sửa đổi, bổ sung hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; kiện toàn và 

thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. 

- Tiếp tục rà soát những trường hợp phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự 

Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” .  

- Ban hành các kế hoạch tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng và triển 

khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng. 

- Tiếp nhận khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen tổng kết của các cơ 

quan, đơn vị và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

                                                 
57 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân các huyện: Càng Long, Châu Thành 
58 Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 
59 Sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị thuộc và trực thuộc của sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 
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- Hướng dẫn công tác khen thưởng tổng kết năm, khen thưởng chuyên đề, 

đột xuất. 

3. Lĩnh vực tôn giáo  

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội 

dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đến các đối tượng thuộc phạm vi điều 

chỉnh. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 03/7/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 20/4/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ 

Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới”.  

- Chủ động hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt chức năng 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nắm chắc tình hình hoạt động của cá 

nhân, tổ chức tôn giáo; quan tâm giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của 

người dân, giải quyết các nhu cầu tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở thờ tự, 

địa điểm hợp pháp theo quy định. Giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam cấp huyện tiến hành Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp, chủ động trong công tác nắm tình hình, 

để kịp thời tác động điều chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình 

thường theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý chặt chẽ các hiện tượng tín ngưỡng, tôn 

giáo mới có tính cực đoan, không để hình thành tổ chức hoạt động tôn giáo trái 

pháp luật. 

- Làm tốt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín trong tôn giáo, tác 

động lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quan tâm giải 

quyết ổn định tình hình mâu thuẫn nội bộ tại các cơ sở tôn giáo, đảm bảo không để 

vụ việc trở thành điểm nóng. 

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tình hình chấp hành và thực thi pháp 

luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ. 

  4. Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ 

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác 

văn thư, lưu trữ năm 2021. 

 - Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác lưu trữ theo hướng dẫn của Bộ 

Nội vụ. Tiếp tục tham mưu xây dựng và hoàn thiện Đề án chỉnh lý tài liệu giai 

đoạn 2021-2025 tại các cơ quan, tổ chức còn tồn động tài liệu tích đống, Đề án 

nâng cấp Phông tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh; xây dựng Hệ thống quản lý tài liệu lưu 

trữ điện tử và phần mềm số hóa lưu trữ tài liệu điện tử tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

           - Thực hiện tốt Kế hoạch của Ủy ban ban nhân dân tỉnh về Đề án “Lưu trữ 

tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn  

2020-2025”. Thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu của các cơ quan, tổ chức theo 

Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án giải quyết tài liệu tích đống tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2016-2021.  

 - Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện việc sưu tầm, sao 

chụp những hình ảnh, tài liệu quý, hiếm theo kế hoạch đã được duyệt. 

 - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức về công tác 

giao nộp tài liệu có giá trị vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.  

- Tổ chức học tập kinh nghiệm một số tỉnh thí điểm về thực hiện “Đề án Lưu 

trữ tài liệu điện tử của cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” theo Quyết định số 

458/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bảo vệ an toàn và phục vụ đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu 

trữ. 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

1. Giải pháp thực hiện 

- Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Bộ Nội vụ, cấp ủy và chính quyền các cấp để tạo ra sự thống nhất, tập 

trung trong triển khai thực hiện những nhiệm vụ của ngành Nội vụ.  

- Ban Lãnh đạo Sở Nội vụ không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý, điều hành; tăng cường đi công tác ở cơ sở để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc những lĩnh vực có liên quan đến công tác Nội vụ. Đồng thời, chủ 

động phối hợp tốt với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong 

triển khai, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác liên quan đến ngành Nội vụ. 

- Công chức, viên chức Sở Nội vụ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, 

chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ, đảm 

bảo tiến bộ, chất lượng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành thời 

giờ làm việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

     a) Kiến nghị Ban Tôn giáo Chính phủ 

- Tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao thêm biên chế công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng cho Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (lý 

do: Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, đã tăng nhiệm 

vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng cho Sở Nội vụ). 

- Tổng kết Kế hoạch số 54/KH-BNV ngày 05/5/2016 của Bộ Nội vụ về công 

tác đối với đạo Tin Lành giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục ban hành Kế hoạch công 

tác đối với đạo Tin Lành trong những năm tiếp theo. 

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản 

lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý, để kịp thời phát hiện các trường hợp xây 
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dựng cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo không có giấy phép xây dựng, sai giấy phép 

xây dựng hoặc xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo chưa đảm bảo 

tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, để kịp thời xử lý theo thẩm quyền 

và báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết (trường hợp vượt thẩm quyền). 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2020 và kế hoạch công tác 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; 

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Các Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

- 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 
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