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BÁO CÁO
Công tác nội vụ tháng 5
và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020
I. Công tác tháng 5 năm 2020
1. Công tác tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Trình UBND tỉnh ban hành: phê duyệt Đề án tự chủ của 18 đơn vị thuộc
ngành Y tế; Quyết định thành lập Bệnh viện đa khoa trực thuộc Trường Cao đẳng
Y tế Thái Bình; văn bản chỉ đạo về việc dừng thành lập Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp huyện, thành phố; văn bản chỉ đạo hoạt động của các Câu lạc bộ Liên thế
hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh;
Thẩm định: Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và
Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công
nghiệp tỉnh; đề án vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng,
thuộc Sở Xây dựng; Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng
công trình giao thông tỉnh; hồ sơ nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số
108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2020. Xây dựng: Kế hoạch số lượng người làm việc và
lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Hướng dẫn các
Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện hoàn thiện hồ sơ đúng quy định theo Nghị định số
93/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn Hội Sinh vật cảnh tỉnh về việc tổ
chức Đại hội Hội Sinh vật cảnh các cấp. Thực hiện báo cáo: việc hợp nhất các Trạm
Y tế trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp; kết quả sắp xếp tổ
chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/NQQH14 và hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp
công lập; việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế
và tinh giản biên chế.
2. Công tác cán bộ, công chức, viên chức và tiền lương
Báo cáo, xin chủ trương Ban Cán sự đảng UBND tỉnh kiện toàn 01 chức
danh Trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; đồng ý chủ trương điều động 02 công
chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời hạn giữ chức vụ 07 người. Báo cáo
UBND tỉnh nhu cầu thăng hạng viên chức giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Trình
UBND tỉnh: dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND
ngày 23/10/2015 và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của
UBND tỉnh; nhân sự bổ nhiệm diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Thông
báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 01 người; nâng bậc lương thường xuyên,
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nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 21 cá
nhân; tiếp nhận 03 công chức; điều động 04 công chức; tiếp nhận, điều động 2
công chức, viên chức về Hội đặc thù; chuyển ngạch đối với 01 công chức; cử 04
công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020;
Dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận đồng thời bổ nhiệm chức danh
lãnh đạo, quản lý cấp phòng đối với công chức và Đề án thăng hạng viên chức
giáo dục năm 2020. Thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm 05 người; thỏa
thuận nâng bậc lương trước thời hạn cho 98 cá nhân; thỏa thuận bổ nhiệm xếp
lương chức danh nghề nghiệp cho 12 cá nhân; Quyết định điều động 04 công
chức; quyết định tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng 21 công chức;
thỏa thuận tiếp nhận 03 viên chức; thỏa thuận hợp đồng định suất lao động đối với
01 đơn vị; thỏa thuận bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 8 người; quyết định
chuyển CDNN đối với viên chức 19 người.
3. Công tác cải cách hành chính
Trình UBND tỉnh đề nghị công bố các thủ tục hành chính liên thông theo
ngành, lĩnh vực quản lý. Tiến hành kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính
theo phương án “5 tại chỗ” tại 8 huyện, thành phố; đồng thời xây dựng báo cáo
kết quả kiểm tra và dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành,
UBND huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Quyết
định số 2503/QĐ-UBND của UBND tỉnh;
Ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả
chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND
huyện, thành phố. Thực hiện: Báo cáo về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành
chính tỉnh Thái Bình từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/3/2020; báo cáo tổng kết 10
năm thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2030.
4. Công tác xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên
Báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh kết quả thẩm định hồ sơ nhận sự Ban
Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Trình UBND tỉnh: phê chuẩn
kết quả miễn nhiệm, bầu Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình; miễn nhiệm, bầu
bổ sung 01 Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng; giao quyền Chủ tịch UBND
huyện Kiến Xương; ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND
ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Thái Bình; Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND
ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên
địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 21/5/2020, Quyết
định số 1479/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 về chuyển thôn thành tổ dân phố và
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phân loại tổ dân phố đối với thị trấn mới hình thành sau sáp nhập thuộc huyện
Tiền Hải, Thái Thụy; Văn bản số 2255/UBND-NC ngày 20/5/2020 xin ý kiến liên
Bộ (Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội) về chính sách hỗ trợ
của tỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xêp đơn vị hành
chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ xã, phường, thị trấn thôi tái cử cấp ủy
nhiệm kỳ 2020-2025;
Dự thảo Văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với Phó
Chỉ huy quân sự xã nghỉ việc. Ban hành văn bản: số 1125/SNV-XDCQ&CTTN
ngày 27/5/2020 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 449/ĐĐBĐVN-BGĐG
ngày 22/5/2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc
kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trên địa
bàn tỉnh; số 1001/ SNV-XDCQ&CTTN ngày 14/5/2020 về việc hướng dẫn thực
hiện một số nội dung về tuyển dụng và xếp lương đối với các trường hợp đặc biệt
trong tuyển dụng công chức cấp xã quy định tại Quyết định số 07/2020/QĐUBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Thái Bình; số 1020/SNV-XDCQ&CTTN
ngày 18/5/2020 về việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh Quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt
động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối
tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã,
phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; số 1045/SNVXDCQ&CTTN ngày 20/5/2020 về việc chuyển thư tố cáo của công dân xã Phú
Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đến UBND huyện Đông Hưng xem xét,
giải quyết; số 1072/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/5/2020 về việc phúc đáp Tờ
trình số 118/TTr-UBND ngày 11/5/2020 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc đề
nghị tiếp nhận, tuyển dụng vào công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt; văn
bản số 1046/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/5/2020 về việc xin ý kiến Bộ Quốc
phòng về chi trả trợ cấp một lần đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã.
Thẩm định: 44 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã
thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định tại Nghị định số
26/2015/NĐ-CP; 05 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần đối với Công an xã nghỉ
việc. Chuyển xếp lương qua bầu cử, thay đổi chức vụ công tác cho cán bộ cấp xã
ở đơn vị hành chính sau sát nhập huyện Đông Hưng; nâng bậc lương, chuyển
ngạch lương, chuyển xếp lương qua bầu cử, thay đổi chức vụ công tác cho cán bộ,
công chức cấp xã huyện Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Kiến Xương, Thái Thụy, Đông
Hưng; nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy
nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP huyện Thái
Thụy, Đông Hưng, Vũ Thư, thành phố Thái Bình. Chuẩn bị tài liệu phục vụ họp
giải quyết tuyến địa giới hành chính chưa thống nhất giữa xã Song An, huyện Vũ
Thư với phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Tổ chức biên soạn tài liệu, tổng
hợp, biên tập tài liệu bồi dưỡng những người hoạt động không chuyên trách ở
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thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp: ý kiến vào Dự thảo Quyết định của
Chủ tịch UBND tỉnh xác định địa giới hành chính đối với những tuyến địa giới
hành chính chưa thống nhất; hoàn thiện bộ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp
xã và hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện việc phân loại đơn vị hành chính
cấp xã mới thành lập sau sắp xếp. Thực hiện báo cáo: việc triển khai thực hiện quy
định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, bố trí số lượng, chức danh, chế độ chính
sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và
các đối tượng khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành; việc thực hiện
chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ xã, phường, thị trấn thôi tái cử cấp ủy
nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn
vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã dôi dư do sắp xếp tinh gọn bộ máy; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6
tháng đầu năm 2020; công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 1956 của Chính phủ
giai đoạn 2010-2020.
5. Công tác thanh tra, pháp chế
Tiếp 01 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 02 đơn của công dân; thực hiện
việc thanh tra tại UBND huyện Đông Hưng. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh,
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Quỳnh phụ, BHXH huyện
Quỳnh Phụ tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc cộng nối thời gian tham gia
BHXH đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995. Thực
hiện báo cáo: công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra;
tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực Nội vụ; kết quả công tác phổ biến giáo
dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2020; kết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm
2020; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/02/2013 đến nay.
6. Công tác tôn giáo
Triển khai công tác An cư Kiết hạ năm 2020; Hướng dẫn, giúp đỡ Ban Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, huyện tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch
2564- Dương lịch 2020. Báo cáo Ban tôn giáo Chính phủ: việc Tòa giám mục xin
thành lập Đại chủng viện Thánh tâm Mỹ Đức; việc chỉ đạo công tác đối với các hội,
nhóm tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động trái pháp luật và Pháp Luân công trên địa bàn
tỉnh. Hướng dẫn hồ sơ xin xây dựng chùa An Phú, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư.
Phối hợp với Sở Xây dựng về việc xây dựng: Tam bảo chùa Anh Linh, xã Dương
Hồng Thủy, huyện Thái Thụy; Nhà tổ chùa Mỹ Nguyên, xã Quang Trung, huyện Kiến
Xương; bảo tháp tại chùa Linh Ứng, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà. Tổ chức Hội
nghị xin ý kiến các sở, ban ngành, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố để thống nhất
nội dung: Quy chế phối hợp trong công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn
tỉnh; việc giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Văn Sen về việc xin hiến tặng tầng 3,
tầng 4 với diện tích 5.000 m2 của Trung tâm thương mại Hương Sen tại thôn Phương
La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà cho Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Thái Bình sử
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dụng vào mục đích tôn giáo; việc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xin đất
để xây dựng Trung tâm hoạt động Phật sự Phật giáo Thái Bình.
7. Công tác thi đua, khen thưởng
Tham mưu UBND tỉnh: Trình khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019 và những năm qua;
Quyết định thành lập các tiểu ban và phê duyệt kinh phí phục vụ Đại hội Thi đua
yêu nước tỉnh lần thứ VII; Khen thưởng đột xuất cho Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tặng Bằng Ghi công đối với 02 gia đình thuộc huyện Vũ
Thư; văn bản tạm dừng đề nghị Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông
Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham mưu Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng tỉnh ban hành: Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối
thi đua; Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm học
2019 - 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo;
Phối hợp: xác minh nội dung đơn của 01 công dân thuộc huyện Thái Thụy
về hồ sơ đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh
hùng"; tổng hợp danh sách điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2015 - 2020 trên các lĩnh vực do các nghành đê xuất. Thẩm định hồ sơ
đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước đối với 03 trường
hợp. Xác nhận thành tích tham gia kháng chiến cho 03 đối tượng.
8. Công tác văn thư, lưu trữ
Trong tháng, Sở và Chi cục đã ban hành 08 văn bản các loại về công tác
quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Nghị
định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư cho viên
chức trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và công chức, viên chức, người lao
động Sở Nội vụ Thái Bình. Tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niêm chương “Vì
sự nghiệp văn thư, lưu trữ” của các cá nhân làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa
bàn tỉnh. Hướng dẫn Phòng Nội vụ huyện Đông Hưng làm thủ tục tiêu hủy tài liệu
hết giá trị. Thực hiện việc số hoá tài liệu 499 hồ sơ, với 16.153 trang văn bản;
Phục vụ khai thác tài liệu cho 02 tổ chức với 02 hồ sơ, 29 trang văn bản.
II. Nhận xét, đánh giá
- Ưu điểm: Trong tháng 5, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở
đã cố gắng hoàn thành công việc cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra cũng như các
nhiệm vụ đột xuất được phân công. Nổi bật là:
+ Tích cực chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về làm
việc tại tỉnh Thái Bình về việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc
làm, biên chế và tinh giản biên chế.
+ Kịp thời tham mưu ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác
cán bộ; công tác tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; chế độ chính sách đối
với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định.
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+ Tích cực triển khai, phối hợp trong việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định
chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành
phố năm 2019.
+ Tích cực thẩm định trình UBND tỉnh việc phân loại thôn, tổ dân phố. Việc
tham mưu UBND ban hành các Quyết định về quản lý công chức xã, phường, thị
trấn và bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh được thực hiện
theo đúng Kế hoạch đề ra.
+ Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý đơn thư theo
quy định. Tích cực thực hiện các nội dung thanh tra đã đề ra.
+ Công tác tham mưu: đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập
thể, cá nhân; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ
VII … được thực hiện khẩn trương và đảm bảo đúng quy định.
+ Công tác phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về hoạt động tôn giáo, về
đất đai liên quan đến tôn giáo, công tác hướng dẫn về văn thư lưu trữ tại các cơ
quan, đơn vị và việc số hoá tài liệu tại Kho Lưu trữ lịch sử được thực hiện theo
đúng tiến độ.
- Tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế như:
Một số nội dung công việc còn chậm, chất lượng chưa cao.
- Nguyên nhân:
Khối lượng công việc ở một số đơn vị nhiều, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan có liên quan; trách nhiệm của một số công chức đối với công việc được
giao chưa cao.
III. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020
1. Công tác tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm của: Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ
đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các
khu công nghiệp tỉnh; Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm định chất lượng
xây dựng, thuộc Sở Xây dựng;
Thẩm định: giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công
lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020 của
tỉnh; Đề án vị trí việc làm của 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh; Đề
án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Trường Cao đẳng Sư phạm
Thái Bình. Phối hợp với Sở Y tế về phương án tự chủ đối với 18 đơn vị trực thuộc
Sở Y tế. Thẩm định hồ sơ nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số
108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2020. Hướng dẫn: Hội Bảo trợ người khuyết tật và
trẻ em mồ côi tỉnh tổ chức Đại hội; các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện hoàn thiện hồ sơ
đúng quy định theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện báo
cáo: về việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và
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tinh giản biên chế; về nhân sự lãnh đạo Hội Đông y tỉnh; việc kỷ niệm 70 năm
ngày thành lập Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh.
2. Công tác cán bộ, công chức, viên chức và tiền lương
Tham mưu công tác cán bộ diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý theo
quy định. Trình UBND tỉnh Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận đồng thời bổ
nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đối với công chức. Tổng hợp danh
sách đăng ký dự xét thăng hạng CDNN viên chức giáo dục năm 2020, hoàn thiện
đề án thăng hạng trình UBND tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện Văn bản
1166/UBND-NC của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý sử dụng
ngạch công chức hành chính. Thực hiện các công việc thường xuyên: Nâng
lương, chuyển ngạch, điều động, bổ nhiệm…
3. Công tác cải cách hành chính
Trình UBND tỉnh: Công bố kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; công bố TTHC mới
ban hành, TTHC bị bãi bỏ, chuẩn hóa TTHC trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn
tỉnh; phê duyệt báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình cải cách hành
chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm
giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng kế hoạch và tiến hành mở 5 lớp tập huấn nghiệp
vụ giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”.
4. Công tác xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên
Trình UBND tỉnh: phê duyệt tài liệu bồi dưỡng những người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; ban hành quyết định chuyển thôn thành tổ
dân phố và phân loại tổ dân phố thuộc thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương;
Hoàn thiện dự thảo: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh xác định địa giới
hành chính đối với những tuyến địa giới hành chính chưa thống nhất; văn bản
hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với Phó Chỉ huy quân sự xã nghỉ
việc. Xây dựng dự thảo: văn bản hướng dẫn bố trí, sắp xếp công tác mới hoặc
quyết định giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các vị trí công chức
cấp xã thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐUBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp
xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình; hướng dẫn thực hiện Nghị quyết “Ban hành quy
định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không
chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác
hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị
trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình”;
Triển khai thực hiện Văn bản số 449/ĐĐBĐVN-BGĐG ngày 22/5/2020 của
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc kiểm tra, nghiệm thu kỹ
thuật bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
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Chuẩn bị: các văn bản phục vụ Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVI; tài liệu
phục vụ họp giải quyết tuyến địa giới hành chính chưa thống nhất giữa xã Đông
Hải, huyện Quỳnh Phụ với xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, giữa xã Quỳnh Ngọc,
huyện Quỳnh Phụ với xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà. Tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện
bộ hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã và hướng dẫn các huyện triển khai
thực hiện việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập sau sắp xếp. Thẩm
định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã thôi tái cử
cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của
UBND các huyện, thành phố. Triển khai mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp
xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Thực hiện báo cáo: sơ kết kết quả triển khai thực
hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định
việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên đã được thành lập và hoạt động trong
các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu; kết quả thi hành pháp
luật về thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh.
5. Công tác thanh tra, pháp chế
Thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo
quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả cuộc thanh tra UBND huyện Đông Hưng.
Chuẩn bị các nội dung tiến hành thanh tra Sở Xây dựng theo Kế hoạch.
6. Công tác tôn giáo
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác QLNN về
tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt
động tín ngưỡng, tôn giáo và các hiện tượng tôn giáo mới tại các huyện, thành
phố; rà soát, thống kê số cơ sở thờ tự, số tăng ni tỉnh ngoài về hoạt động chưa
đăng ký với Giáo hội và xã hội. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn
bản luật trong kỳ An cư kiết hạ tại 6 điểm trường, đồng thời kiểm tra số tăng, ni
tỉnh ngoài về hoạt động chưa đăng ký với Giáo hội và xã hội theo đúng quy định.
Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức
tôn giáo trực thuộc trong việc xin xây dựng, giao đất mở rộng khuôn viên cơ sở
thờ tự tại các huyện, thành phố...
7. Công tác thi đua, khen thưởng
Tham mưu: Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tổ chức cuộc họp để
triển khai nhiệm vụ tới các thành viên trong Ban Tổ chức và trưởng các Tiểu ban
giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban
hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về Thi đua Khen thưởng năm 2020;
Hoàn thiện một số văn kiện phục vụ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái
Bình lần thứ VII. Hướng dẫn: tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng
ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020; các địa phương, đơn vị sơ kết 6
tháng đầu năm. Phối hợp: tuyên truyền chào mừng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra
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lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2020); xây dựng kịch bản thực hiện Phim tài liệu
về phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến 05 năm qua; tập huấn cho cán bộ,
giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng.
8. Công tác văn thư, lưu trữ
Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu cho 03 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ
lịch sử tỉnh. Ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá
trị. Xây dựng Kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Tiếp tục thực
hiện công tác số hoá tài liệu tại Kho Lưu trữ lịch sử./..
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ Nội vụ;
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;
- Lưu VT, VP./.
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