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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 01 năm 2022

Ngày 07/01/2022, Sở Nội vụ tổ chức họp giao ban triển khai nhiệm vụ công 
tác tháng 01/2022, 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, ban, 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 12/2021, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở đã chủ động triển 
khai thực hiện và cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

Về nhiệm vụ tháng 01/2022, 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
- Thẩm định Đề án tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả sắp xếp bộ 
máy của các sở, ban, ngành theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

- 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 tham mưu làm tốt công tác quản lý nhà nước về Hội, các tổ chức 
Phi Chính phủ và Quỹ.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC năm 2022. Phối hợp với Vụ Cải cách 
hành chính, Bộ Nội vụ trong việc cung cấp danh sách, đối tượng lấy phiếu điều tra 
xã hội học về CCHC của tỉnh năm 2021. Tổng hợp kết quả chỉ số CCHC của các 
sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

2. Công tác Quản lý cán bộ, công chức, viên chức
- Hoàn thành tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành Y tế hạng IV lên hạng III năm 2021. Phối hợp với các sở, ngành liên 
quan ban hành hướng dẫn liên ngành về hợp đồng giáo viên và nhân viên y tế theo 
Nghị quyết số 102/NQ-CP của chính phủ; Phối hợp hoàn thành hướng dẫn liên 
ngành về thực hiện chế độ hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên y tế theo Nghị 
quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.

- Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức 
năm 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán 
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bộ, công chức, viên chức năm 2022 sau khi Hội đồng điều hành công tác đào tạo 
bồi dưỡng của tỉnh thống nhất; ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số 
02-ĐA/TU ngày 15/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng 
yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021-2030.

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào 
tạo; tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022.

3. Công tác Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
- 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. Tiếp tục phối hợp với cục đo đạc bản đồ và thông tin 
địa lý Việt Nam nghiệm thu kỹ thuật thành lập bản đồ phần ngoại nghiệp.

- Triển khai việc khảo sát sắp xếp các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh sau 
khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tổng hợp ý kiến và hoàn thiện dự thảo Quyết định, tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 22/5/2018  ban 
hành quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển 
thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp 
huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; quyết định về ngành, chuyên ngành đào tạo 
tuyển dụng công chức xã năm 2022 đối với huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn.

4. Công tác Thanh tra, kiểm tra
- Triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022.
- Thực hiện công tác tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn theo quy định.
5. Công tác Thi đua - khen thưởng
- Tiếp nhận hồ sơ khen thưởng thường xuyên, đột xuất, chuyên đề cho các tập 

thể, cá nhân, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng.
- Đôn đốc cơ quan, đơn vị, các khối thi đua bình xét khen thưởng năm 2021; 

phát động và ký giao ước thi đua năm 2022.
6. Công tác Tôn giáo
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo và 

nắm tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo 
trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch tham mưu lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng năm mới đối 
với một số tổ chức, cá nhân tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán năm 2022.

7. Công tác Văn thư - lưu trữ
a) Công tác quản lý nhà nước
- Tổng hợp số liệu thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu 

trữ năm 2021. Xây dựng kế hoạch xử lý tài liệu tồn đọng để đưa vào lưu trữ cơ 
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quan và lưu trữ lịch sử theo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg của 
chính phủ; đồng thời phối hợp khảo sát xác định số lượng tài liệu tồn đọng tại các 
cơ quan, đơn vị để triển khai việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị. 
Xây dựng Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2022.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo quản, chống mối mọt, 
công tác phòng chống cháy nổ đối với tài liệu lưu trữ cơ quan.

b) Hoạt động sự nghiệp
- Tiếp tục số hóa tài liệu 2 Phông của UBND tỉnh Hải Dương giai đoạn 1969-

1997 và giai đoạn 1997-2007. Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu theo Quyết định 
458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện công tác khai thác tài liệu lưu trữ. Làm tốt công tác phục vụ các 
tổ chức và công dân đến khai thác tài liệu lưu trữ.

8. Công tác Văn phòng
- Thực hiện tốt công tác quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ, công tác báo cáo 

thường xuyên, đột xuất và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên 
chức, người lao động theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; 
kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; đảm bảo an ninh 
trật tự; đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19. Tăng cường đưa các tin, bài, nội dung về các hoạt động của sở trên 
Trang thông tin điện tử.

- Tổng hợp, lập danh mục tài liệu kiểm chứngcủa Sở, phục vụ chấm điểm chỉ 
số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Đôn đốc các cá nhân trong diện phải kê khai tài sản hoàn thiện bản kê khai 
tài sản năm 2021, nộp về Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định.

- Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác cơ quan năm 2021; hội nghị 
công chức, viên chức, người lao động năm 2022; chuẩn bị các hoạt động nhân dịp 
Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các phòng, ban, 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 Phó Giám đốc Sở;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP (Biên).

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Văn Cát
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