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BÁO CÁO
Kết quả công tác năm 2021 và phƣơng hƣớng,
nhiệm vụ công tác năm 2022 ngành Nội vụ
Tiếp nhận Công văn số 3386/SNV-HC ngày 29/10/2021 của Sở Nội vụ về
việc đề nghị p ố ợp, báo cáo tổng kết công tác năm 2021 ngàn Nội vụ. Ủy ban
nhân dân huyện báo cáo n ư sau:
Phần I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2021
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÀ NƢỚC
1. Về tổ chức bộ máy và biên chế
Tiếp tục triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan,
đơn vị trực thuộc theo Nghị địn 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số
108/2020/NĐCP ngày 14/9/2020; Kế hoạch 92-KH/TU và C ương trìn àn
động số 181- CTr/TU ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch 130-KH/HU của
Ban Chấp àn Đảng bộ huyện ngày 04/4/2018 về thực hiện Kế hoạch số 92KH/TU và C ương trìn àn động số 181-CTr/TU ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy
về triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp àn Đảng bộ tỉnh Ninh
Thuận; Quyết địn 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan àn c ín và đơn vị sự
nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày
10/4/2018 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 130-KH/HU ngày
04/4/2018 của Ban Chấp àn Đảng bộ huyện.
- Ban hành Quyết định phân bổ biên chế công chức hành chính và biên chế
sự nghiệp do N à nước đảm bảo toàn bộ c t ường xuyên hoặc đảm bảo một
phần c t ường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021(1).
- Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện có 11 p òng c uyên môn, 03 đơn vị sự
nghiệp trực thuộc với tổng số biên chế được giao là 99 biên chế trong đó 79 b ên
chế công chức (có mặt là 65 biên chế, c ưa sử dụng 14 biên chế), 20 biên chế
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Quyết địn số 1441/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về v ệc g ao c ỉ t êu b ên c ế công c ức àn c ín đố vớ
các cơ quan àn c ín t uộc Ủy ban n ân dân uyện năm 2021; - Quyết địn số 104/QĐ-UBND ngày
15/01/2021 về v ệc g ao b ên c ế sự ng ệp tạ các đơn vị sự ng ệp do N à nước đảm bảo toàn bộ c t ường
xuyên oặc đảm bảo một p ần c t ường xuyên t uộc Ủy ban n ân dân uyện năm 2021; Quyết địn 986/QĐUBND ngày 08/6/2021 về v ệc đ ều c ỉn b ên c ế sự ng ệp g áo dục; Quyết địn 3417/QĐ-UBND ngày
27/9/2021về v ệc c ỉn b ên c ế sự ng ệp g áo dục.
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viên chức (có mặt là 13 biên chế, c ưa sử dụng 7 biên chế); 27 đơn vị trường học
với 766 biên chế.
2. Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm chính
sách tiền lƣơng và đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức...)
- Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 20 t áng 5 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉn ban àn Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân
chuyển, đ ều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh
đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban
nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngàn , đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân
huyện tổ chức đán g á c ương trìn àn động, bổ nhiệm đối vớ 01 trường hợp,
bổ nhiệm lạ 02 trường hợp là cán bộ quản lý các p òng, ban; đ ều động và bổ
nhiệm đối vớ 06 trường hợp là cán bộ quản lý trường học.
- Nâng lương t ường xuyên: 44 trường hợp; Nâng bậc lương trước thời hạn
đối vớ 08 trường hợp; Nâng mức phụ cấp t âm n ên: 02 trường hợp; Nâng mức
t âm n ên vượt k ung: 06 trường hợp; Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với
20 trường hợp; Ng ĩ ưu: 01 trường hợp.
- Hoàn thành việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020, kết quả tuyển
dụng 14 chức danh công chức cấp xã gồm: 03 công chức Văn p òng – Thống kê,
02 công chức Tư p áp – Hộ tịch, 01 công chức Tài chính – Kế toán, 02 công
chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Mô trường, 03 công chức Văn
hóa – Xã hội; 03 Chỉ uy trưởng Quân sự xã. Tuyển dụng 01 công chức xã không
qua thi tuyển chức dan Văn óa – Xã hội. Đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, xếp
lương đối với các thí sinh trúng tuyển t eo quy định.
- Việc đán g á, p ân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện qua
phần mềm đán g á song song với việc đán g á bằng văn bản giấy.
3. Về xây dựng chính quyền địa phƣơng, địa giới hành chính
Xây dựng Kế oạc số 176/KH-UBND ngày 24/6/2021 về v ệc tr ển k a
t ực ện Ng ị quyết Đạ ộ Đảng bộ uyện lần t ứ III về công tác dân vận; Văn
bản số 2806/UBND-VX ngày 25/8/2021 về v ệc tr ển k a Công văn số 539CV/HU ngày 20/8/2021 của Ban T ường vụ uyện ủy về công tác dân vận trong
cơ quan n à nước, c ín quyền các cấp; Văn bản số 3142/UBND-VX ngày
16/9/2021 về v ệc tr ển k a t ực ện công tác dân vận của cơ quan n à nước,
c ín quyền các cấp trong t ờ g an tớ ; c uyển tả nộ dung, công tác dân vận
c ín quyền đến cán bộ, đảng v ên, công c ức, v ên c ức và ngườ lao động
trong t ực t n ệm vụ; kịp t ờ nắm bắt nguyện vọng c ín đáng của N ân dân
để c ỉ đạo g ả quyết; đẩy mạn p ong trào “Dân vận k éo”, t ực ện quy c ế
dân c ủ ở cơ sở, công tác p òng c ống Cov d-19 trong tìn ìn mớ ; gắn vớ
vận động N ân dân t am g a xây dựng C ương trìn nông t ôn mớ , góp p ần ổn
địn tìn ìn an n n trật tự ở các địa bàn trọng đ ểm về an n n quốc p òng,
oàn t àn n ệm vụ c ín trị c ung của uyện.
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4. Về công tác cải cách hành chính
- Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ công tác cải cách
àn c ín đã đề ra trong năm 2021(2).Trong đó tập trung vào các nội dung n ư:
Công tác chỉ đạo, đ ều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải
cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, công
chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền đ ện tử, chính
quyền số; phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng công chức, bộ phận có liên
quan và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, đã oàn t àn 23/23
nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 13/11/2020.
- Trong năm 2021, Tổ Kiểm tra kỷ luật kỷ cương àn chính huyện đã thực
hiện công tác kiểm tra đột xuất 13 cuộc tạ các cơ quan, đơn vị, địa p ương (tại
Trung tâm hành chính huyện 05 cuộc; 08 cuộc tại các xã). Qua các đợt kiểm tra
không phát hiện trường hợp nào vi phạm.
5. Công tác thanh niên
Xây dựng Kế hoạch triển khai phát triển t an n ên năm 2021 trên địa bàn
huyện; báo cáo mô hình tổ chức độ ngũ làm công tác quản lý n à nước về thanh
n ên; đề xuất chỉ tiêu Chiến lược phát triển t an n ên g a đoạn 2021-2030; chỉ
đạo các xã thống kê số lượng thanh niên xung phong; triển khai thực hiện Nghị
định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về đối thoại với thanh
n ên, cơ c ế c ín sác đối với thanh niên từ đủ 16 tuổ đến 18 tuổi.
II. CÔNG TÁC VĂN THƢ, LƢU TRỮ
1. Công tác triển khai:
Ủy ban nhân dân uyện đã kịp t ờ rà soát, xây dựng, sửa đổ , bổ sung và
ban àn các văn bản về công tác văn t ư, lưu tr , p
ợp vớ quy địn của
p áp luật ện àn và tìn ìn t ực tế tạ cơ quan, đơn vị n ư: xây dựng kế
hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2021 của về thực hiện nhiệm vụ công tác
văn t ư, lưu tr năm 2021; ban àn quy c ế công tác văn t ư; Công văn số
704/UBND-TH ngày 17/3/2021 về triển khai thực hiện công tác lập Danh mục hồ
sơ năm 2021.
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Kế oạc số 209/KH-UBND ngày 13/11/2020 về Cả các àn c ín năm 2021; Kế oạc số 01/KH-UBND
ngày 06/01/2021 về p át động p ong trào t đua cả các àn c ín năm 2021; Kế oạc số 04/KH-UBND
ngày 7/1/2021 về rà soát, ệ t ống óa văn bản quy p ạm p áp luật năm 2020; Kế oạc số 07/KH-UBND ngày
12/01/2021 tuyên truyền cả các àn c ín năm 2021; Kế oạc số 24/KHUBND ngày 26/1/2021 về ứng dụng
công ng ệ t ông t n trong oạt động của cơ quan n à nước, p át tr ển c ín quyền số năm 2021; Kế oạc số
42/KH-UBND ngày 9/02/2021 tr ển k a áp dụng Hệ t ống quản lý c ất lượng t eo T êu c uẩn quốc g a TCVN
ISO 9001:2015 vào oạt động của các cơ quan àn c ín n à nước trên địa bàn uyện năm 2021; Kế oạc số
72/KH-UBND ngày 10/3/2021 về k ểm tra công tác cả các àn c ín năm 2021; Kế oạc số 164/KHUBND
ngày 11/6/2021 về đẩy mạn t ực ện cơ c ế một cửa, một cửa l ên t ông trong g ả quyết t ủ tục àn c ín
trên địa bàn uyện năm 2021; Kế oạc số 174/KH-UBND ngày 21/6/2021 về Về v ệc t ếp tục đẩy mạn t ực
ện n ệm vụ cả t ện, nâng cao C ỉ số năng lực cạn tran (PCI) năm 2021; Kế oạc số 207/KH-UBND ngày
17/8/2021 về tr ển k a t ực ện Đề án đổ mớ v ệc t ực ện cơ c ế một cửa, một cửa l ên t ông trong g ả
quyết t ủ tục àn c ín trên địa bàn uyện; Kế oạc số 209/KH-UBND ngày 23/8/2021 về k ảo sát mức độ à
lòng đố vớ v ệc cung cấp dịc vụ àn c ín công tạ Bộ p ận Một cửa.

4

2. Kết quả thực hiện:
- Việc soạn thảo văn bản, thể thức và kỹ thuật trìn bày văn bản được thực
hiện đúng t eo quy định tạ Ng ị địn số 30/2020NĐ-CP ngày 05/3/2020 của
C ín p ủ về công tác văn t ư; Đối vớ các văn bản quy phạm pháp luật được
kiểm tra thẩm định về thể thức, nội dung, cơ sở pháp lý thực hiện t eo quy định
của Luật Ban àn văn bản quy phạm pháp luật.
- Hiện nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều quản lý văn
bản trên Hệ c ương trìn quản lý văn bản và hồ sơ công v ệc thuận tiện trong quá
trình tìm kiếm, xử lý văn bản. Chất lượng việc quản lý văn bản đ , văn bản đến
và lập hồ sơ được thực hiện đầy đủ, đúng t àn p ần, trình tự t eo quy định; các
văn bản, tài liệu được hình thành trong quá trình giải quyết, theo dõi công việc
cuố năm các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ và nộp về k o lưu tr đúng t eo quy
định.
- 100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND 08 xã trực thuộc đều sử
dụng dịch vụ chứng thực ch ký số chuyên dùng Chính phủ vào quy trình trao
đổ , lưu tr , xử lý tài liệu đ ện tử trong công tác văn t ư trên phần mềm TDOffice. Bên cạn đó, một số đơn vị đã ứng dụng dịch vụ chứng thực ch ký số
chuyên dùng của Chính phủ do Ban Cơ yếu cấp để ký số trên một số phần mềm
k ác n ư: K o bạc n à nước, Bảo hiểm xã hội,...
- 100% văn bản đ , đến của huyện, xã đều được số óa và trao đổi trên môi
trường mạng (trừ văn bản mật) trên hệ thống phần mềm TD-Office. Đến nay,
UBND huyện đã số óa ơn 19.684 văn bản đến và ơn 9.448 văn bản đ ; V ệc
gửi, nhận văn bản trên mô trường mạng giúp tiết kiệm tố đa c p í Văn phòng;
đồng thời thuận tiện cho công tác quản lý, chỉ đạo đ ều hành.
III. CÔNG TÁC TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO
1. Tìn ìn oạt động tín ngưỡng, tôn g áo trên địa bàn uyện n ìn c ung
cơ bản ổn địn . Hầu ết các tổ c ức tôn g áo, tổ c ức tôn trực t uộc trên địa bàn
uyện cơ bản c ấp àn tốt các quy địn của p áp luật, c ủ trương của N à
nước; đặc b ệt trong t ờ g an xảy ra dịc bện Cov d -19, oạt động của các cơ
sở tín ngưỡng, tôn g áo t ực ện các b ện p áp p òng c ống dịc Cov d-19 theo
sự ướng dẫn của các cơ quan c ức năng cũng n ư c ín quyền địa p ương các
cấp. Công tác t am mưu quản lý n à nước t uộc lĩn vực tín ngưỡng, tôn g áo đã
được t am mưu và tổ c ức t ực ện đúng quy địn của p áp luật. C ng vớ
N ân dân trên địa bàn uyện, các c ức sắc, c ức v ệc, n à tu àn , tín đồ các tôn
g áo tuân t ủ các quy địn về công tác p òng, c ống dịc Cov d-19 trong oạt
động tín ngưỡng, tôn g áo; tíc cực t am g a cuộc bầu cử Quốc ộ k óa XV và
HĐND các cấp n ệm kỳ 2021-2026 và các p ong trào t đua yêu nước tạ địa
p ương. Một số c ức sắc, c ứ v ệc các tôn g áo t am g a ứng cử và trúng cử đạ
b ểu HĐND các cấp trong uyện, n ệm kỳ 2021-2026.
2. Đố vớ công tác c ống dịc COVID 19 đã c ỉ đạo các cơ quan c uyên
môn t ến àn làm v ệc trực t ếp vớ các cơ sở tôn giáo để tuyên truyền vận động

5

các cơ sở tôn g áo, bà con tín đồ t ực ện ng êm các b ện p áp c ống dịc , trực
t ếp t ường xuyên nắm bắt tìn ìn , đồng t ờ ban àn các văn bản c ỉ đạo,
tr ển k a t ực ện. Qua t eo dõ , đến t ờ đ ểm ện nay cơ bản các cơ sở tôn
g áo, bà con tín đồ đã c ấp àn ng êm các b ện p áp c ống dịc COVID19
t eo c ỉ đạo và ướng dẫn của cơ quan n à nước.
3. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, ướng dẫn, tạo đ ều kiện
để ngườ dân được tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng an toàn n ư(3).
IV. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƢỞNG
1. Tình hình triển khai
- Ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban n ân dân đã ban àn Kế hoạch
số16/KH-UBND ngày 20/01/2021 về p át động t đua t ực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế-xã hộ năm 2021 và Kế hoạc 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết
Đại hộ đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III. Các p ong trào t đua
được tổ chức đồng bộ trên các tất cả các lĩn vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, vớ 03 đợt t đua c ín :
+ Đợt thứ nhất: Từ đầu năm 2021 đến ngày 31/3/2021 với nộ dung “T
đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hộ đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ
XIII”.
+ Đợt thứ hai: Từ 01/4/2021 đến ngày 30/6/2021 với nộ dung “T đua
thực hiện tốt Ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hộ đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
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Công văn số 198/UBND-VX ngày 25/01/2021 về v ệc tổ c ức lễ k án t àn và cung ến tạ G áo xứ N ị Hà;
Công văn số 269/UBND-VX ngày 29/01/2021 về v ệc đ ều c ỉn tổ c ức lễ k án t àn và cung ến tạ G áo xứ
N ị Hà; Công văn số 353/UBND-VX ngày 07/02/2021 về v ệc t ực ện các b ện p áp cấp bác p òng, c ống
dịch Covid-19 đố vớ oạt động tín ngưỡng, tôn g áo; Công văn số 350/UBND-VX ngày 05/02/2021 về v ệc tổ
c ức Lễ ộ tạ các xã ven b ển; Công văn số 907/UBND-VX ngày 01/4/2021 về v ệc đồng bào C ăm tổ c ức tết
Ramưwan năm 2021; T ông báo số 99/TB-UBND ngày 06/4/2021 về v ệc tổ c ức t ăm tết Ramưwan năm 2021;
Công văn số 998/UBND-VX ngày 09/4/2021 về v ệc tr ển k a công tác p òng, c ống dịc Cov d-19 trong dịp tết
Ra mưwan năm 2021 của đồng bào C ăm trên địa bàn uyện; Công văn số 1282/UBND-VX ngày 05/5/2021 về
v ệc tr ển k a Công đ ện số 2109/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Ủy ban n ân dân tỉn ; T ông báo số 149/TBUBND ngày 11/5/2021 về v ệc t ăm các tổ c ức P ật g áo; Công văn số 1339/UBND-VX ngày 11/5/2021 về v ệc
có ý k ến đố vớ n ân sự dự k ến bầu vào Ban Trị sự Tổng L ên ộ Hộ T án T n làn V ệt Nam (m ền Nam);
Công văn số 1373/UBND-VX ngày 12/5/2021 về v ệc tăng cường, đẩy mạn t ực ện các b ện p áp đảm bảo
p òng, c ống dịc Cov d- 19 trong d ễn b ến tìn ìn mớ ; Công văn số 1395/UBND-VX ngày 14/5/2021 về
v ệc c ấn c ỉn trong công tác p òng, c ống dịc ; Công văn số 1545/UBND-NV ngày 25/5/2021 về v ệc tổ c ức
lễ P ật đản năm 2021- P ật lịc 2565 trên địa bàn uyện; Công văn số 1635/UBND-VX ngày 31/5/2021 về v ệc
tr ển k a t ực ện các nộ dung l ên quan đến công tác p òng, c ống dịc trong các tổ c ức tôn g áo; Công văn
số 1734/UBND-VX ngày 08/6/2021 về v ệc đẩy mạn công tác p òng, c ống dịc bện tạ cơ sở tín ngưỡng, tôn
g áo; Công văn số 2161/UBND-VX ngày 10/7/2021 về v ệc có ý k ến v ệc k en t ưởng n ân dịp Đạ ộ Đạ b ểu
GHPG V ệt Nam cấp uyện, n ệm kỳ 2021-2026; Công văn số 2666/UBND-VX ngày 14/8/2021 về v ệc tr ển
k a Công đ ện số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉn về công tác p òng c ống dịc Cov d-19;
Công văn số 2923/UBND-VX ngày 01/9/2021 về v ệc rà soát n ệm vụ về công tác quản lý n à nước về tín
ngưỡng năm 2021; Công văn số 3592/UBND-VX ngày 15/10/2021 về v ệc xử lý t
à n ễm Sars-CoV-2 liên
quan đến tôn g áo, tín ngưỡng; Công văn số 3467/UBND-VX ngày 06/10/2021 về v ệc tổ c ức ng t ức lễ p ong
c ức, c ức sắc T án đường Bà n tạ t ôn Văn Lâm xã P ước Nam; Công văn số 3701/UBND-VX ngày
22/10/2021 về v ệc tăng cường công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn g áo
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+ Đợt thứ ba: Từ ngày 01/7/2021 đến hết năm 2021 với nộ dung t đua
lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc k án nước Cộng
hòa Xã hội Chủ ng ĩa V ệt Nam (02/9/1945-02/9/2021), phấn đấu hoàn thành
toàn diện các nhiệm vụ, chỉ t êu năm 2021.
- Tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, địa p ương ký kết g ao ước t
đăng ký t đua năm 2021.

đua,

- Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạc , p át động các
p ong trào t đua n ư đặc biệt n ư (4) và các p ong trào t đua c uyên đề năm
2021 n ư (5).
2. Kết quả thực hiện
Trong năm 2021 mặc dù còn gặp nhiều k ó k ăn, do ản ưởng đại dịch
COVID-19, song dưới sự lãn đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, Ủy
ban nhân dân huyện, sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức đoàn t ể, công tác
T đua – K en t ưởng của huyện từng bước đổi mới, phát triển cả về chiều rộng
và chiều sâu, rộng khắp trên mọ lĩn vực. Huyện Thuận Nam đã nỗ lực hoàn
thành các chỉ t êu được giao, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn
hóa của nhân dân.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 26 cá nhân
có t àn tíc trong các p ong trào t đua c uyên đề trong năm; tặng 01 cờ thi
đua; 01 tập thể được công nhận tập thể Lao động xuất sắc; 01 tập thể nhận Bằng
khen vì có thành tích trong công tác giáo dục va đào tạo năm ọc 2020 – 2021.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho 89 tập thể, 258 cá
nhân (trong đó khen thưởng đột xuất 01 tập thể, 09 cá nhân) có thành tích trong
các p ong trào t đua c uyên đề trong năm.
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
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Kế oạc số 03/KH-UBND ngày 07/01/2021 về p át động đợt t đua cao đ ểm c ào mừng Đạ ộ đạ b ểu
toàn quốc lần t ứ XIII của Đảng; Kế oạc số 16/KH-UBND ngày 20/01/2021 về p át động t đua t ực ện
n ệm vụ p át tr ển k n tế-xã ộ năm 2021 và Kế oạc 5 năm (2021 - 2025) t eo Ng ị quyết Đạ ộ đạ b ểu
Đảng bộ uyện T uận Nam lần t ứ III; Kế oạc số 64/KH-UBND ngày 05/3/2021 về p át động đợt t đua đặc
b ệt về tổ c ức cuộc bầu cử đạ b ểu Quốc ộ k óa XV và đạ b ểu Hộ đồng n ân dân các cấp n ệm kỳ 20212026; Kế oạc số 187/KH-UBND ngày 21/7/2021 về p át động p ong trào t đua p òng, c ống dịc bện
Covid-19; Kế oạc số 218/KH-UBND ngày 02/9/2021 về p át động p ong trào t đua bảo vệ “V ng xan ”
trong p òng, c ống dịc Cov d-19 trên địa bàn uyện; Kế oạc số 233/KH-UBND ngày 22/9/2021 về p át động
đợt t đua đặc b ệt “Cả nước đoàn kết, c ung sức, đồng lòng t đua p òng, c ống và c ến t ắng đạ dịc
COVID-19” trên địa bàn uyện.
5
Kế oạc số 01/KH-UBND ngày 06/01/2021về p át động t đua cả các àn c ín ; Kế oạc số 43/KHUBND ngày 18/02/2021 về p át động t đua về công tác p ổ b ến, g áo dục p áp luật, òa g ả ở cơ sở, xây dựng
xã đạt c uẩn t ếp cận p áp luật; Kế oạc số 143/KH-UBND ngày 20/5/2021 về p át động phong trào thi đua
g ảm ng èo bền v ng; Kế oạc số 247/KH-UBND ngày 11/10/2021 về p ong trào p át uy sáng k ến cả các
àn c ín g a đoạn 2021-2025.
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- Công tác quản lý độ ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích
cực; đảm bảo quản lý, sử dụng công chức, viên chức đúng c ỉ tiêu biên chế, công
khai, dân chủ, tuân thủ các quy định của pháp luật; chế độ, c ín sác đối với cán
bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định.
- Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là việc kiểm tra
, công vuchấp hành kỷ luật, kỷ cương àn chính; cải cách hành chính.
- Công tác quản lý n à nước về tôn giáo diễn ra bìn t ường, ổn định, tuân
thủ t eo quy định của pháp luật và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào
các dịp Lễ, tết, các lễ nghi của từng tổ chức tôn giáo.
- Công tác khen t ưởng thực hiện tương đối chặt chẽ, kịp thời. Công tác
văn t ư lưu tr đã có n ng tiến bộ nhất địn ; các cơ quan, đơn vị đã c ủ động
ứng dụng CNTT vào việc sắp xếp, tổ chức, bảo quản, lưu tr tài liệu, tạo đ ều
kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tra cứu tài liệu.
2. Hạn chế, bất cập
- Công tác quản lý n à nước đối với hộ c ưa c ặt chẽ, t ường xuyên.
- Một số mặt hoạt động tôn g áo c ưa tuân t ủ đúng quy định.
- Một số cán bộ lãn đạo các đơn vị c ưa quan tâm, p ối hợp thực hiện báo
cáo l ên quan đến các lĩn vực n ư: cả các àn c ín , t đua k en t ưởng,
công tác hội.
- Một số văn bản của cấp có thẩm quyền yêu cầu xử lý với thời hạn rất
ngắn; một số đơn vị báo cáo số liệu chậm hoặc không chính xác, việc tổng hợp
báo cáo, số liệu chi tiết k ó k ăn, mất thời gian nên công việc xử lý còn chậm,
c ưa đảm bảo đúng ạn.
3. Nguyên nhân của hạn chế, bất cập
- K ố lượng công v ệc trong năm k á n ều, công c ức t am mưu công
tác Nộ vụ ít (04 biên chế có mặt), kiêm nhiệm nhiều lĩn vực nên công tác tham
mưu còn chậm so vớ quy định.
- Độ ngũ cán bộ, công chức cấp xã t ường xuyên t ay đổi, c ất lượng
công tác t am mưu giả quyết công v ệc còn ạn c ế n ất địn .
Phần II
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022
1. Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trực
thuộc theo Nghị địn 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐCP ngày
14/9/2020; Kế hoạch 92-KH/TU và C ương trìn àn động số 181- CTr/TU
ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch 130-KH/HU của Ban Chấp àn Đảng bộ
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huyện ngày 04/4/2018 về thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU và C ương trìn
àn động số 181-CTr/TU ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết
số 19-NQ/TW của Ban Chấp àn Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận; Quyết định
154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án
kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan àn c ín và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh,
cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 10/4/2018 của
UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 04/4/2018 của Ban
Chấp àn Đảng bộ huyện.
2. Thực hiện kịp thời chế độ, c ín sác đối với cán bộ, công chức, viên
chức đúng quy định; Tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lạ , đ ều
động, tiếp nhận cán bộ, công chức t eo quy định. Cử cán bộ, công chức, viên
chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trìn độ chuyên môn, nghiệp
vụ
3. Tổ chức tổng kết công tác k en t ưởng năm 2021; p át động phong trào
t đua t ực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hộ năm 2022 và ký kết g ao ước t đua
năm 2022.
4. T ếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, p ổ b ến c ủ trương đường
lố của Đảng, c ín sác p áp luật của N à nước đến c ức sắc, tín đồ các tổ c ức
tôn g áo, cơ sở tín ngưỡng và độ ngũ cán bộ làm công tác tôn g áo trên địa bàn
uyện.
5. Xây dựng Kế hoạch cả các àn c ín g a đoạn 2021 – 2025, Kế
hoạch cả các àn c ín năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết
05-NQ/TU ngày 08/9/2021 của Ban T ường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách
àn c ín đến năm 2025; kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương àn c ín
huyện, t eo dõ đôn đốc kiểm đ ểm đối với các phòng chuyên môn và UBND các
xã t eo quy định.
6. Thẩm địn đán g á, p ân loạ cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở; thẩm
định chấm đ ểm cả các àn c ín các xã. Đán g á, p ân loại cán bộ, công
chức, viên chức định kỳ t eo quy định.
7. Nâng cao năng lực quản lý đối với công tác hộ ; công tác địa giới hành
chính; công tác xây dựng chính quyền địa p ương trên địa bàn huyện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Sở Nộ vụ;
- CT, PCT UBND uyện;
- P òng Nộ vụ;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

Trƣơng Xuân Vỹ

