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THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2021

Ngày 08/6/2021, Sở Nội vụ tổ chức họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác 
tháng 6/2021, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì cuộc 
họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Trưởng các phòng, 
đơn vị trực thuộc. 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự họp, 
đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ có ý kiến kết luận như sau:

Trong tháng 5/2021, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tích cực 
chủ động tham mưu và cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo 
kế hoạch. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ công tác bồi dưỡng, công tác thanh 
tra theo kế hoạch còn chậm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Về nhiệm vụ tháng 6/2021, bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn thường kỳ, 
cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác tổ chức biên chế và cải cách hành chính
- Tổng hợp kết quả sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ban ngành theo 

Nghị định 107/2020/NĐ-CP. Tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Nghị định 
108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị sáp nhập xây dựng 
Đề án vị trí việc làm.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự 
nghiệp thuộc UBND thành phố Hải Dương, huyện Ninh Giang, Kim Thành.

- Tiếp tục thẩm định đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 
108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP và đối tượng hưởng chế độ 
theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Hội, các tổ chức Phi 
chính phủ và Quỹ.

- Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 
2021. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng chuyên trang chuyên mục về công 
tác CCHC. Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn lại Hội đồng và tổ thư ký giúp việc 
Hội đồng đánh giá xác định chỉ số CCHC của tỉnh.

- Ban hành kế hoạch nghiệm thu Phiếu thu thập thông tin điều tra cơ sở hành 
chính năm 2021 của BCĐ tỉnh đối với BCĐ cấp huyện.
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2. Công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức
- Tiếp tục tham mưu triển khai các công việc của kỳ tuyển dụng công chức 

trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2021 1. Tham mưu UBND tỉnh 
ban hành kế hoạch thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021; kế 
hoạch thi chuyên viên chính; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng lãnh 
đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện tại địa phương.

- Hoàn thành công tác thẩm định đề án vị trí việc làm trước thời gian bàn 
giao công tác quản lý nhà nước về vị trí việc làm sang phòng Tổ chức biên chế và 
Cải cách hành chính. 

- Thực hiện các công việc thường xuyên về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bổ 
nhiệm ngạch, chuyển ngạch; thay đổi chức danh nghề nghiệp; thi nâng ngạch 
công chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; chính sách tiền 
lương, tiếp nhận, điều động, công chức, tuyển dụng viên chức, nghỉ hưu, thu hút, 
ưu đãi... theo quy định.

3. Công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
- Tham mưu tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuẩn bị các tờ trình về 
nhân sự để trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh. Hướng dẫn kỳ họp thứ nhất HĐND 
cấp huyện, cấp xã.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo tiến độ dự 
án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính" và xây dựng cơ 
sở dữ liệu về địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 
02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (dự kiến triển khai ký pháp lý địa giới hành 
chính cấp xã tại huyện Nam Sách và thành phố Chí Linh).

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm về công tác thanh niên và Quy chế dân 
chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Công tác thanh tra
Tổng hợp báo cáo, dự thảo kết luận 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Thực 

hiện tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn theo quy định.
5. Công tác thi đua - khen thưởng
- Thực hiện tốt công tác khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được 

theo chuyên đề và khen thưởng đột xuất. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định 
thành tích trình cấp có thẩm quyền phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà 
nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", Huân chương Độc lập cho các gia đình có 
nhiều liệt sỹ; khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích 

1 Chấm phúc khảo, công bố kết quả thi tuyển, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức, kiểm tra tính pháp lý của hồ 
sơ, quyết định tuyển dụng công chức.



3

xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 
HĐND các cấp.

6. Công tác tôn giáo
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo theo quy 

định của pháp luật; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường nắm 
bắt, kịp thời ngăn chặn hiện tượng tôn giáo lạ hoạt động không hợp pháp.

- Tăng cường chỉ đạo và nắm tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid - 19 tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn GHPGVN tỉnh chỉ đạo Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố 
chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật Giáo, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7. Công tác văn thư - lưu trữ
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 

số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 
"Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025" trên 
địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng sở rà soát việc phân loại tài liệu, lập hồ sơ xác 
định giá trị tài liệu lưu trữ của sở theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Văn thư - Lưu trữ theo 
quy định.

8. Công tác Văn phòng
- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch covid 

- 19. Vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ quỹ mua 
vắc - xin phòng covid-19 và tiêm chủng vắc - xin phòng covid-19 đối với công 
chức, viên chức, người lao động chưa được tiêm chủng vắc - xin phòng covid-19 
lần 1.

- Tham mưu ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các 
phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc sở. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO; xây dựng kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Tổng hợp, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở kê khai dữ liệu 
trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Phối hợp tổ chức, triển khai các lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch.
- Tiếp nhận kinh phí bàn giao công tác Tôn giáo và công tác Văn thư – Lưu 

trữ về sở theo kế hoạch. Tổng hợp, quyết toán kinh phí thi tuyển công chức và 
kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 
theo quy định.

- Tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của sở; thực hiện chế độ, 
chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và thực hiện chế độ 
thông tin, báo cáo theo quy định.
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Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ 
chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này và thường 
xuyên báo cáo lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở) kết quả thực hiện; các Phó Giám 
đốc theo lĩnh vực phụ trách tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm 
vụ theo kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:                          
- Giám đốc, các PGĐ Sở;         
- Các TP, thủ trưởng ĐV trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Văn Cát
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