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tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
Công tác nội vụ 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
I. Công tác 6 tháng đầu năm 2020
1. Công tác tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Trình UBND tỉnh: Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên
nhiên đất ngập nước Thái Bình trên cơ sở kiện toàn Ban quản lý khu bảo tồn thiên
nhiên đất ngập nước Tiền Hải trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Quyết định thành lập Bệnh viện đa khoa trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Thái
Bình; phê duyệt phương án tự chủ của 18 bệnh viện trên địa bàn tỉnh; ban hành
văn bản chỉ đạo về việc dừng thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện,
thành phố; phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện Tiền Hải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà; Ban
Quản lý nhà ở sinh viên; 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; phê
duyệt 133 trường hợp nghỉ tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020; phê duyệt Điều lệ
Hội Bất động sản và Xây dựng hạ tầng Thái Bình; Điều lệ Hội Văn học nghệ
thuật tỉnh Thái Bình; quyết định thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Trình Ban Cán
sự đảng UBND phê duyệt nguồn đề nghị quy hoạch Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
đặc thù diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý;
Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao
động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. Thẩm định: Đề án
vị trí việc làm của 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh; Đề án vị trí
việc làm Trường trung cấp nghề giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận
tải; Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Trường Cao
đẳng Sư phạm Thái Bình; 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 Thái Bình. Thông báo đến các cơ quan, đơn vị 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 2019; biên chế công chức và lao động hợp đồng theo
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của
tỉnh năm 2020. Ban hành Hướng dẫn về việc sáp nhập các Hội quần chúng trên
địa bàn xã phường, thị trấn. Thực hiện báo cáo: danh sách giáo viên mầm non hợp
đồng và nhân viên Y tế hợp đồng tại các trạm y tế cấp xã từ ngày 31/12/2015 trở
về trước có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Đề án thành lập Trung tâm xúc tiến
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đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình; tổ chức hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh
và việc thanh lý lao động hợp đồng sau khi giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh
Thái Bình, mô hình trạm kiểm tra tải trọng xe; về hợp đồng lao động trong các
đơn vị sự nghiệp công lập theo đề nghị của Kho bạc nhà nước tỉnh; 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/NQ-QH14 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; lùi thời gian tổ chức Đại hội Hội Đông y tỉnh
Thái Bình; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo
số 158-TB/KL ngày 02/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực
hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng; việc
xử lý kỷ luật và bố trí công tác bà Phan Thị Hà, Hội Văn học nghệ thuật Thái
Bình; 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 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 02, 03,
04 sửa đổi, bổ sung, thay thế các Quyết định của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về
công tác cán bộ. Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: kết quả rà soát, bổ sung
quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý nhiệm
kỳ 2021-2026 và những năm tiếp theo; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài
thời hạn giữ chức vụ 22 người diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý; tiếp nhận
trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức 02 người; tiếp nhận 28 công chức
trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp
xã thành công chức cấp huyện 02 người; tiếp nhận 01 công chức, điều động 04
công chức; Quyết định thành lập Hội đồng xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã
thành công chức cấp huyện trở lên; Quyết định tiếp nhận công chức, viên chức về
Hội đặc thù 3 người. Trình UBND tỉnh: 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; văn bản 1166/UBND-NC của UBND tỉnh ngày
18/3/2020 về thực hiện công tác quản lý, sử dụng, ngạch công chức hành chính;
văn bản số 1534/UBND-NC ngày 04/4/2020 về việc bổ sung viên chức nhà nước
và tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng BHXH bắt
buộc trước 31/12/2015; tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng
hạng viên chức hành chính; Quyết định điều động, bổ nhiệm 20 người; nghỉ hưu 06
người diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; nâng bậc lương thường xuyên, nâng
bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 59 cá nhân;
Thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm 57 người; thỏa thuận nâng bậc
lương trước thời hạn cho 270 cá nhân; thỏa thuận bổ nhiệm xếp lương chức danh
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nghề nghiệp cho 203 cá nhân; Quyết định tiếp nhận và điều động 27 công chức;
thỏa thuận tiếp nhận và điều động 55 viên chức, chấp thuận điều động 04 viên
chức; liên hệ chuyển công tác 04 người; thỏa thuận bổ nhiệm CDNN và xếp
lương đối với 25 người; Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng đối với 03
đơn vị; quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch
công chức, thăng hạng viên chức chức danh nghề nghiệp 23 người; bổ nhiệm
ngạch công chức hành chính theo Thông tư 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ 01
người; bổ nhiệm viên chức hành chính 10 người; chuyển CDNN đối với viên
chức 19 người; bổ nhiệm CDNN 04 người; thỏa thuận bổ nhiệm chức danh nghề
nghiệp viên chức từ ngạch tương ứng 68 người; bổ nhiệm ngạch, CDNN đối với
công chức, viên chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng
viên chức 84 người; chuyển ngạch đối với 02 công chức; CDNN hạng II đối với
05 viên chức; bổ nhiệm các ngạch Thanh tra viên 13 người; cử 04 công chức dự
thi nâng ngạch CVCC 2020; bổ nhiệm Kế toán trưởng Sở Tài nguyên-Môi trường.
3. Công tác cải cách hành chính
Trình UNBD tỉnh: ban hành Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 01/4/2020
phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành,
UBND huyện, thành phố; Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 về việc
thành lập Hội đồng thẩm định kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố; phê duyệt báo cáo tự chấm điểm Chỉ số cải cách
hành chính của tỉnh năm 2019; công bố kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành
chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố năm 2019; công bố các thủ
tục hành chính liên thông theo ngành, lĩnh vực quản lý; xây dựng văn bản đề nghị
Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết
công khai mã số TTHC lĩnh vực Nội vụ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đăng
ký danh mục TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;
Tiến hành kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại
chỗ” tại 8 huyện, thành phố. Rà soát, tổng hợp, hoàn thiện các TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chưa được
chuẩn hóa và chưa công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Thực hiện 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; kết quả
thực hiện giải quyết TTHC của Sở theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh; kết quả nhập và chuẩn hóa dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ
liệu quốc gia về TTHC; việc cắt giảm tối tiểu 40% thời hạn giải quyết thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở so với quy định của Trung ương;
kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình từ ngày 01/01/2019
đến ngày 30/3/2020; về tiến độ triển khai thực hiện Quyết định 2503/QĐ-UBND
ngày 06/92019 của UBND tỉnh…
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4. Công tác xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên
Tham mưu UBND tỉnh: trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/NQHĐND ngày 24/02/2020 về sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ
Thư, thành lập tổ dân phố thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Bình; 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 về việc
bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 06/3/2020 triển khai, thực hiện Nghị
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
xã thuộc tỉnh Thái Bình; kiện toàn bổ sung 02 Ủy viên UBND tỉnh; kiện toàn thành
viên UBND các huyện Đông Hưng, Kiến Xương và thành phố Thái Bình; ban hành
Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 06/4/2020 về Thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm trong công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái
Bình năm 2020; ban hành Quyết định về phân loại thôn, tổ dân phố của 06 huyện.
Tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh văn bản số 2154/UBND-NC ngày
13/5/2020 về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020;
Ban hành Kế hoạch số 575/KH-SNV ngày 30/3/2020 về bồi dưỡng những
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ban hành các văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn về: thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường,
thị trấn thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2020; 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/QĐ-UBND ngày
08/5/2020 của UBND tỉnh; kiện toàn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
sau khi sáp nhập; giải thể thôn; đổi tên tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân
phố nhiệm kỳ 2020-2025; việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập
sau sắp xếp; việc xác định địa giới hành chính đối với những tuyến địa giới hành
chính chưa thống nhất; 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 Thái Bình. Phối hợp: sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với
267/267 công chức Trưởng Công an xã để thực hiện bố trí Công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã; xây dựng ký xác nhận pháp lý hồ
sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg tại các huyện
Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Thái Thụy và Tiền Hải. 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
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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;
số lượng biên chế, quỹ tiền lương, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy
định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ; số lượng, chất
lượng, mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ
dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên
địa bàn tỉnh tại thời điểm 31/12/2019.
5. Công tác thanh tra, pháp chế
Ban hành Quyết định số 839/QĐ-SNV ngày 24/4/2020 về ban hành Quy chế
tiếp công dân của Sở nội vụ thay thế Quy chế được ban hành kèm theo Quyết
định số 150/QĐ-SNV ngày 10/02/2015 của Sở Nội vụ; Kế hoạch số 228/KH-SNV
ngày 19/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Nội vụ
Thái Bình; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, Kế hoạch theo dõi thi hành pháp
luật, Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật;
Trong 6 tháng đầu năm: Tiếp 08 cuộc với 13 lượt công dân. Tiếp nhận và xử
lý 17 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tốc cáo của công dân; trong đó, có 01
đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Thanh tra Sở đã thực hiện việc xử
lý đơn theo đúng quy định, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài. Trả lời ý kiến ông
Vũ Văn Vấn sau buổi tiếp công dân ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phối hợp giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Văn Thêu theo chỉ đạo của UBND
tỉnh. Phối hợp 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 theo chỉ
đạo của UBND tỉnh. Tiến hành 01 cuộc thanh tra tại 19 cơ quan, đơn vị (UBND
huyện Đông Hưng và 18 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện) và chuẩn bị nội
dung tiến hành 02 cuộc thanh tra tại Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải (nội
dung: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển
dụng viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; quản lý sử
dụng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; ký hợp đồng làm
công tác chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện chế độ, chính sách, quản lý hồ sơ công
chức, viên chức, đánh giá công chức, viên chức viên chức; việc chấp hành kỷ luật,
kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng
chính phủ). Thực hiện 28 báo cáo, tham gia ý kiến đối với 04 Dự thảo văn bản.
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; chấp thuận giao đất mở rộng
khuôn viên, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 04 cơ sở và xây dựng đối
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với 07 cơ sở tôn giáo. Ban hành văn bản số 06/BTG-PG ngày 03/02/2020 về việc
tăng cường công tác tuyên truyền và phòng chống dịch Covid-19 tới các tổ chức
tôn giáo trên địa bàn tỉnh; văn bản số 28/BTG-CG về việc hướng dẫn hoạt động
tôn giáo trong dịp lễ Phục sinh 2020; văn bản hướng dẫn tổ chức Phật đản, Phật
lịch 2564 - Dương lịch 2020; tổ chức đi thăm và chúc mừng cơ sở, chức sắc Phật
giáo nhân dịp Phật đản PL 2564- DL 2020. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã phối
hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, các sở,
ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc xử lý các vụ việc
liên quan đến tôn giáo như: Đơn thư của ông Nguyễn Văn Chương cùng một số
công dân xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất; Đơn đề nghị của ông Trần Văn Sen về việc xin hiến tặng tầng 3, tầng
4 với diện tích 5.000 m2 cho Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Thái Bình; kiến nghị
của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xin giao 30.000m2 đất để xây
dựng Trung tâm hoạt động Phật sự Phật giáo Thái Bình tại xã Minh Quang, huyện
Vũ Thư. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, chính quyền cơ sở
trong việc nắm bắt hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới như Hội Thánh của
Đức Chúa Trời Mẹ, Pháp Luân công, Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Thiên Cơ (Cô
Non)...; đồng thời ban hành Công văn số 01/CV-BTG hướng dẫn cách nhận diện
hiện tượng tôn giáo mới và đưa ra kiến nghị, đề xuất chủ yếu để nâng cao hiệu
quả trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng tôn giáo mới đang hoạt
động hiện nay trên địa bàn tỉnh.
7. Công tác thi đua, khen thưởng
Trình UBND tỉnh: ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày
20/3/2020 thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 quy định
về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế hoạch kiểm tra
công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020;
Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII; Quyết định
thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần VII; đăng ký
thi đua với Chính phủ năm 2020; Quyết định thành lập Cụm, Khối thi đua trên địa
bàn tỉnh; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc
năm 2019; ; Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm
học 2019 - 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo; 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. Kết quả khen thưởng 6 tháng đầu năm: Huân chương Độc lập hạng Nhất
cho 01 tập thể; Cờ thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể; Cờ thi đua của UBND
tỉnh cho 89 tập thể; Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 102 tập thể; Danh
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 107 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho 209 tập thể và 202 cá nhân; 01 trường hợp được tặng kỷ niệm chương địch bắt
tù đầy; 41 trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng kháng chiến;
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Chủ tịch nước truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 07 trường
hợp. Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng
Phim Tài liệu, Báo Thái Bình mở chuyên trang để giới thiệu nêu gương gương
người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến của tỉnh trên các lĩnh vực trong
giai đoạn 2016 - 2020.
8. Công tác văn thư, lưu trữ
Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản:
Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11/02/2020 về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh
Thái Bình năm 2020; Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 về việc phê
duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2022; Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày
23/3/2020 về việc thu tài liệu của 03 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ,
tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2020. Đồng thời Sở
và Chi cục đã ban hành 60 văn bản chỉ đạo điều hành các loại về công tác văn thư,
lưu trữ. Đã Hướng dẫn Chỉnh lý tài liệu cho 03 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp
lưu vào Lưu trữ lịch sử: Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Công ty
TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình; Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện Thái Thụy. Hướng dẫn thủ tục tiêu hủy và thẩm tra tài liệu hết giá trị của
Phòng Nội vụ huyện Đông Hưng. 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. Tổ chức thành công triển lãm “Tài liệu địa giới hành
chính tỉnh Thái Bình qua các thời kỳ” kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh tại Bảo
tàng tỉnh từ ngày 19/3 đến ngày 26/3 năm 2020 tại Bảo tàng tỉnh. Thực hiện số
hoá tài liệu tại Kho Lưu trữ lịch sử được 3.862 hồ sơ; 190.429 trang văn bản; phục
vụ tra cứu tài liệu cho 11 tổ chức, cá nhân, gồm 20 hồ sơ, 123 trang văn bản.
II. Nhận xét, đánh giá
- Ưu điểm: Trong 6 tháng đầu năm, 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 thẩm định, trình UBND tỉnh các Quyết định việc sáp nhập các đơn
vị sự nghiệp theo kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh.
+ Việc chuẩn bị các nội dung báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác
cán bộ được thực hiện chu đáo theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp nhận,
điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên
chức được thực hiện đúng quy định.
+ Tích cực xây dựng báo cáo tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
năm 2018 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ và tổng hợp các tài liệu kiểm chứng
và nhập dữ liệu vào phần mềm chấm điểm của Bộ Nội vụ. Tích cực tham mưu
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việc thực hiện chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành,
UBND huyện, thành phố năm 2019
+ Tích cực xây dựng các văn bản tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện
Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phê
duyệt số lượng, chức vụ cán bộ, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh Thái Bình và các văn bản khác theo kế hoạch đề ra.
+ Công tác tiếp công dân và xử lý các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo
được thực hiện nghiêm túc, kịp thời giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền.
+ Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch mời lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm Tòa Giám mục Thái Bình và Trung tâm mục vụ
Lòng Chúa thương xót tại xã Trung An, huyện Vũ Thư. Tích cực thẩm định và tham
mưu UBND tỉnh việc các giáo xứ, cơ sở thờ tự xin xây dựng và mở rộng khuôn viên.
+ Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND
ngày 20/3/2020 thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 quy
định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Quyết định
thành lập cụm, khối thi đua. Việc tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
xét duyệt và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền và trình các cấp khen
thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2019 được thực hiện theo đúng kế hoạch và đúng
quy định của pháp luật.
+ Công tác số hoá tài liệu tại Kho Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2 được thực hiện
theo đúng kế hoạch đề ra.
+ Các TTHC thực hiện theo quy trình ISO của Sở đảm bảo 100% về tiến độ
thời gian và theo đúng quy định của pháp luật.
- Tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế như:
+ Việc làm lấn, làm trái về đất đai, xây dựng không đúng quy định của cơ sở
thờ tự vẫn diễn ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã và đang tác động
không tốt đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây nhiều khó khăn trong
công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Việc quản lý, hướng dẫn các vấn đề liên
quan đến đất đai, xây dựng, các sinh hoạt tôn giáo tập trung chưa được chú trọng
từ cơ sở. Một số hiện tượng tôn giáo mới trái phép hoạt động tại Thái Bình như
Hội Thánh của Đức chúa trời Mẹ, Pháp luân công, Ngọc Phật Hồ Chí Minh trên
địa bàn các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải, Vũ Thư, Kiến
Xương, thành phố Thái Bình làm ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, sinh hoạt
tôn giáo của nhân dân địa phương.
+ Công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, tuyên truyền nêu gương
các điển hình tiên tiến tuy đã được quan tâm triển khai thực hiện nhưng hiệu quả
tuyên truyền nhân rộng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thấp.
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+ Các cơ quan vẫn còn để tình trạng tài liệu tích đống chưa được chỉnh lý;
ảnh hưởng không nhỏ đến công việc thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh và
khai thác hồ sơ, tài liệu.
- Nguyên nhân:
+ Tình hình hoạt động tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp nhất là một
số hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện tại Thái Bình. Một số tổ chức, cá nhân lợi
dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng nhân quyền và những sơ hở trong
quá trình giải quyết việc tôn giáo của chính quyền cơ sở để gây phức tạp tình hình.
Công tác tham mưu, giải quyết đất đai, xây dựng liên quan đến tôn giáo thiếu kiên
quyết ngay từ khi phát sinh hoặc chậm phát hiện những phát sinh về đất đai ở tổ
chức tôn giáo cơ sở và đề xuất biện pháp giải quyết. Ngoài ra, việc giải quyết mâu
thuẫn phát sinh rất khó khăn vì tính cục bộ tại địa phương. Đội ngũ cán bộ làm
công tác tôn giáo ở huyện, xã còn kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong
việc giải quyết những vụ việc có liên quan đến tôn giáo dẫn đến hạn chế trong việc
tiếp xúc, giải quyết vụ việc mâu thuẫn liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan, đơn vị,
địa phương thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều việc, chưa chủ động trong
công tác tham mưu phát động phong trào thi đua cũng như bình xét khen thưởng.
+ Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo sát sao đến công
tác lưu trữ. Người làm công tác văn thư, lưu trữ tại hầu hết các cơ quan, tổ chức,
địa phương phải kiêm nhiệm nhiều việc, nghiệp vụ về lưu trữ hạn chế.
III. Nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
1. Công tác tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Trình UBND tỉnh phê duyệt Danh sách đối tượng nghỉ tinh giản biên chế đợt 2
năm 2020; đồng thời phối hợp Sở Tài chính quyết toán kinh phí cho 133 đối tượng
nghỉ tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020. Thẩm định Đề án vị trị việc làm của các đơn
vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ. Thực hiện báo cáo: giao biên chế
công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ
quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2021, tổng 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; Đề án thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát
triển tỉnh Thái Bình; công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức hội hoạt động
trên địa bàn tỉnh năm 2020.
2. Công tác cán bộ, công chức, viên chức và tiền lương
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; ban hành Đề án thăng
hạng viên chức ngành giáo dục năm 2020 và tổ chức thăng hạng viên chức ngành
giáo dục năm 2020. Báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương và dự thảo các Quyết định
quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức để thay thế các Quyết
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định số 03, 09, 10, 11 của UBND tỉnh (hoàn thành trong năm 2021). Ban hành
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. 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 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; Kế hoạch CCHC, Kế hoạch tuyên truyền
CCHC năm 2021. Phối hợp với các cơ quan liên quan 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
Tham mưu UBND tỉnh: trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 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, quy định chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với
cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp 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, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp tinh gọn bộ máy; Quyết định
quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 09/2013/QĐUBND ngày 05/6/2013 về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phê duyệt danh sách và kinh phí thực
hiện chế độ, chính sách cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ
nghỉ hưu 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 Chính phủ; phân loại đơn vị hành chính
cấp xã theo đề nghị của các huyện, thành phố;
Ban hành Hướng dẫn: tổ chức thực hiện 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; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Thông tư số
13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ. 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. Thực hiện báo cáo: chế độ, chính
sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã có thời gian đảm nhiệm chức danh thuộc
UBND; 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
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nhận phiên hiệu; kết quả tổng kết Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2011-2020. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
trên địa bàn tỉnh.
5. Công tác thanh tra
Thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định. Tiến hành thanh
tra tại Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải theo kế hoạch được phê duyệt. Xây
dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Nội vụ.
6. Công tác tôn giáo
Trình UBND tỉnh: ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà
nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh”; chấp thuận cho Ban Trị sự Giáo
hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức An cư kiết hạ tại 06 điểm trường hạ trong
tỉnh. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm
2020 tại các huyện, thành phố trong tỉnh và giải quyết các công việc về đất đai,
xây dựng đối với các cơ sở tôn giáo. Triển khai mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác tín ngưỡng, tôn giáo đối với cán bộ, công chức làm QLNN về tín
ngưỡng, tôn giáo. Phối hợp: tổ chức chương trình kiểm tra việc tổ chức An cư kiết
hạ tại 6 điểm trường hạ; thống kê số tăng, ni tỉnh ngoài về hoạt động chưa đăng
ký với Giáo hội và xã hội theo quy định; tiếp tục hướng dẫn quy trình, thủ tục cho
các cơ sở tôn giáo trong việc đăng ký hoạt động tôn giáo bất thường ngoài chương
trình đăng ký năm và việc sửa chữa, xây dựng, giao đất mở rộng khuôn viên cơ sở
thờ tự tại các huyện, thành phố trong tỉnh; giải quyết, phối hợp giải quyết đơn thư
khiếu kiện, khiếu nại của cá nhân, tổ chức tôn giáo và các nhu cầu sinh hoạt tôn
giáo khác; tổ chức đi thăm, chúc mừng các vị chức sắc tiêu biểu nhân dịp Lễ
Thiên Chúa giáng sinh năm 2020.
7. Công tác thi đua, khen thưởng
Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp
với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền các phong trào thi đua yêu
nước và nêu gương gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã
hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình
lần thứ VII. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các cơ
quan, đơn vị, địa phương, kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại các
đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh.
8. Công tác văn thư, lưu trữ
Tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
Tiếp tục tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, triển khai thực hiện Nghị định
30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Hướng dẫn
chỉnh lý và làm thủ tục nộp lưu tài liệu cho 03 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp
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lưu vào Lưu trữ lịch sử theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của
UBND tỉnh; thu hồ sơ, tài liệu của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ
lịch sử năm 2020. Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ./..
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ Nội vụ;
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBMTTQ tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;
- Lưu VT, VP./.

Trần Hồng Sơn
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