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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban ngày 06/7/2020  

 

Ngày 06/7/2020, Sở Nội vụ đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 7 năm 

2020. Dự họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở (vắng đồng chí Sầm Văn 

Trân đi công tác), lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở có mặt 8/14 đồng 

chí (vắng đc Lê Thanh Hải, Lương Ngọc Tuyến, Hà Quốc Hưng, Ngô Quốc 

Quỳnh, Dương Văn Hoạt đi công tác, đ/c Phan Thị Ngân nghỉ ốm cử đ/c Lường 

Văn Quyến dự thay). Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác tháng 6 năm 2020, 

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, 

Giám đốc Sở Nội vụ kết luận chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ như sau:  

1. Văn phòng Sở 

1.1. Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội 

vụ 6 tháng đầu năm vào ngày 13/7/2020: Tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu 

năm 2020 của ngành Nội vụ, ban hành giấy mời Phòng Nội vụ các huyện, thành 

phố tham dự. 

1.2. Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện các quy chế của Sở 

(bao gồm nội dung tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế 

chi tiêu nội bộ, tổng hợp quyết toán kinh phí trong 6 tháng đầu năm); kiểm điểm 

việc khắc phục các hạn chế trong công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng 

chính quyền điện tử năm 2019 trong 6 tháng đầu năm 2020 của nội bộ Sở và các 

nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhiệm vụ của Sở Nội vụ vào ngày 

22/7/2020. 

1.3. Nghiên cứu tham mưu việc điều chuyển kinh phí không tự chủ cho Ban 

Tôn giáo để thực hiện nhiệm vụ; tham mưu giải quyết việc chậm nâng bậc lương 

của ông Quách Đăng Hải theo hướng kinh phí chi từ nguồn chi thường xuyên của 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử. 

2. Phòng Tổ chức biên chế và công chức viên chức  

Tiếp tục tham mưu công tác tuyển dụng công chức năm 2019 và thực hiện 

các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2020. 

3. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên 

3.1. Tập trung tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đã 

được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của 

UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và Thường trực UBND 

tỉnh giao.  

3.2. Tham mưu giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức 

đối với các trường hợp Ban Giám đốc đã cho chủ trương. 
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4. Phòng Cải cách hành chính và Quản lý văn thư lưu trữ 

4.1. Tham mưu xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: “Quyết định 

ban hành quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; 

4.2. Tham mưu tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 

2011-2020 (bao gồm tổ chức hội nghị, công tác khen thưởng) 

4.3. Tham mưu triển khai thực hiện các lớp tập huấn, đào tạo về lĩnh vực cải 

cách hành chính và văn thư lưu trữ được giao kinh phí, yêu cầu thực hiện xong 

trong quý III năm 2020. 

5. Thanh tra Sở 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo kế 

hoạch công tác năm. 

6. Ban Thi đua Khen thưởng 

6.1. Tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh vào ngày 

27,28/8/2020, tham mưu Ban Giám đốc Sở tổ chức hợp với các đơn vị sở, ngành 

vào ngày 09/7/2020 để thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội theo kế hoạch 

phân công của UBND tỉnh. 

6.2. Tham mưu tổ chức kiểm tra việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 

đối với các cơ quan, đơn vị chưa tổ chức thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 

 7. Ban Tôn giáo 

7.1. Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định trách 

nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh 

7.2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Quy chế phối 

hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh 

7.3. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ QLNN về tín ngưỡng, 

tôn giáo cho công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã, phường, thị trấn 

theo kế hoạch. 

8. Trung tâm Lưu trữ lịch sử  

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo Kế hoạch. 

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại cuộc họp giao ban ngày 

06/7/2020. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Công chức, viên chức, người lao động Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (Hà Oai) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Hội 

 

 


		hoilv.snv@backan.gov.vn
	2020-07-10T07:17:10+0700


		2020-07-10T08:49:43+0700


		2020-07-10T08:50:15+0700


		sonv@backan.gov.vn
	2020-07-10T08:52:13+0700




