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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:       /CTr-SNV 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Phú Thọ, ngày      tháng  01 năm 2021 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 

 

 Căn cứ vào Chương trình làm việc năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau: 

 

  

Nội dung công việc 

 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

Người phụ trách 

 

Cơ quan  

thông qua 

1.  Phối hợp với các ngành chức năng kịp thời phát hiện và 

có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động 

trái pháp luật đối với một số đạo lạ trên địa bàn tỉnh. 

 

Ban Tôn giáo 

 

Cả năm 

2021 

 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 

 

Sở Nội vụ 

2.  Tham  mưu công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và đại 

biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Phòng 

XDCQ&CTTN 
Quý I, 

II/2021 

Giám đốc  

Ngô Đức Thịnh 

Tỉnh ủy; UBND; 

UB bầu cử tỉnh 

3.  Triển khai thực hiện Cải cách hành chính nhà nước tỉnh 

Phú Thọ năm 2021 

P. Cải cách 

hành chính 

Cả năm Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

4.  Xây dựng, ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh 

Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 

P. Cải cách 

hành chính 

(Sau khi CP 

ban hành CT 

tổng thể) 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 
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5.  Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú 

Thọ (tháng, quý, năm) 

P. Cải cách 

hành chính 

Hàng quý Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

6.  Tham mưu tiếp tục 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 tỉnh. 

Phòng 

XDCQ&CTTN 

Cả năm 

2021 

 

Giám đốc 

 

UBND tỉnh 

7.  Tham mưu tiếp tục triển khai các nội dung thuộc Đề án 

500 trí thức trẻ tình nguyên. 

Phòng 

XDCQ&CTTN 

Năm 2021 Phó Giám đốc 

(Hồ Thị Phương Thủy) 
 

UBND tỉnh 

8.  Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế 

của sở năm 2021 

Văn phòng sở Tháng 

01/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
Sở Nội vụ 

9.  Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính 

năm 2021. 

Văn phòng sở Tháng 

01/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
Sở Nội vụ 

10.  Ban hành  Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ Nghị định 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 

 

Văn phòng sở 

 

Tháng 

01/2021 

 

Giám đốc 

 

 

Sở Nội vụ 

11.  Tham mưu ban hành Quyết định về việc nâng lương 

trước thời hạn đối với công chức, viên chức đã có thông 

báo nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2020. 

P. Công chức, 

viên chức 

Tháng 

01/2021 

 

Giám đốc 
 

UBND tỉnh 

12.  Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức, giai đoạn 2021 – 2025. 

P. Cải cách 

hành chính 

Tháng 

01/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

13.  Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Phú Thọ năm 2021. 

P. Cải cách 

hành chính 

Tháng 

01/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

14.  Xây dựng Kế hoạch công tác văn thư Lưu trữ năm 2021 Chi cục Văn 

thư - Lưu trữ 

Tháng 

01/2021 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 
 

UBND tỉnh 
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15.  Đề xuất Quyết định chỉ định các đơn vị chỉnh lý, xác 

định giá trị tài liệu để bảo quản tại cơ quan, đơn vị và 

nộp tài liệu lưu trữ đến hạn về Kho lưu trữ lịch sử của 

tỉnh năm 2021 

 

Chi cục Văn 

thư - Lưu trữ 

 

Tháng 

01/2021 

 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 

 

UBND tỉnh 

16.  Triển khai thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm để xác 

định Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 (PAR INDEX); 

đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021. 

P. Cải cách 

hành chính 

Quý 

I/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

17.  Thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 

đối với các cơ quan, đơn vị (Theo Quyết định số 

2451/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh) 

P. Cải cách 

hành chính 

Quý 

I/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

18.  Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động  các 

cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ 

P. Cải cách 

hành chính 

Quý 

I/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

19.  Đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các 

sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị năm 2020 

(theo QĐ 2451/QĐ-UBND ngày 15/9/2020) 

P. Cải cách 

hành chính 

Quý 

I/2020 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

20.  Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về 

phân loại các ĐVHC  cấp xã có biến động về tiêu chuẩn 

phân loại 

Phòng 

XDCQ&CTTN 

Quý 

I/2021 

Giám đốc UBND tỉnh 

21.  Tham mưu kế hoạch chi tiết Hoạt động Cụm thi đua 7 

tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2021 (tỉnh Phú 

Thọ đơn vị Cụm trưởng) 

Ban Thi đua 

khen thưởng 

Tháng 

1,2/2021 

Phó Giám đốc 

(Hồ Thị Phương Thủy) 
 UBND tỉnh; 

22.  Thăm và tặng quà chức sắc nhân dịp tết Nguyên Đán 

2021. 

Ban Tôn giáo Tháng 01, 

02/2020 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 
Sở Nội vụ 

23.  Báo cáo thống kê ngành năm 2020 theo Thông tư số 

03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ Nội vụ và 

Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ 

Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 

Văn phòng Tháng 

02/2020 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

24.  Xây dựng Kế hoạch, Quy chế, Phát động thi đua năm 

2021 của Sở Nội vụ 7 tỉnh phía bắc (thuộc cụm thi đua) 

Văn phòng  Tháng 

02/2021 

Giám đốc Sở Nội vụ 7 tỉnh 
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25.  Tham mưu ban hành Quyết định về việc nâng lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2020. 

P. Công chức, 

viên chức 

Tháng 

02/2021 

 

Giám đốc 

 

UBND tỉnh 

26.  Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức lại bộ máy các cơ quan theo quy định của Nghị 

định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020. 

Phòng 

TCCB&TCPCP  

Tháng 

02/2021 

 

Giám đốc 
 

-  UBND tỉnh; 

 

27.  Tham mưu Kế hoạch tuyển dụng công chức các sở ban 

ngành, UBND các huyện, thành thị năm 2021 

P. Công chức, 

viên chức 

Tháng 

03/2021 
Giám đốc UBND tỉnh 

28.  Báo cáo kết quả thẩm định khen cao năm 2021 Ban Thi đua 

khen thưởng 

Tháng 

3,4/2021 

Phó Giám đốc 

(Hồ Thị Phương Thủy) 

HĐTĐKT; 

TT TU, BTV TU. 

29.  Mở các lớp triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo; Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; cập nhật 

thông tin những điểm mới,  những vấn đề còn vướng 

mắc trong thực hiện Luật và Nghị định cho cán bộ làm 

công tác tôn giáo các cấp. 

 

Ban Tôn giáo 

 

Tháng 3-

4/2021 

 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 

 

UBND tỉnh 

30.  Phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền trong các 

tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn 

giáo tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Ban Tôn giáo Tháng 3-

5/2021 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 
Sở Nội vụ 

31.  Thăm và tặng quà chức sắc đạo Công giáo nhân dịp lễ 

Phục sinh 

Ban Tôn giáo Tháng 

4/2021 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 
Sở Nội vụ 

32.  Sơ kết 3 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và 

nghị định 162/2017/NĐ-Cp ngày 30/12/2017 

Ban Tôn giáo Tháng 

4/2021 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 
- UBND tỉnh 

33.  Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và 

hoàn thiện việc cấp GCNQSDĐ cho các cơ sở tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Ban tôn giáo 

 

Tháng 4-

7/2020 

 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 

Sở Nội vụ 

34.  Hướng dẫn các đơn vị chuyển hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  sang ký hợp đồng lao 

động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP 

P. Công chức, 

viên chức 

Tháng 

4/2021 

 

Giám đốc 
 

Sở Nội vụ 
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35.  Tham mưu cho BCĐ công tác Tôn giáo và UBND tỉnh 

đi thăm và tặng quà các chức sắc đạo Phật nhân dịp lễ 

Phật đản năm 2021. 

 

Ban Tôn giáo 
Tháng 

5/2020 

 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 

 

UBND tỉnh 

36.  Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030 

Phòng 

XDCQ&CTTN 

Quý 

II/2021 

Phó Giám đốc 

(Hồ Thị Phương Thủy) 
UBND tỉnh 

37.  Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Bác sỹ 

(hạng III) lên bác sỹ chính (hạng II). 

Phòng 

TCCB&TCPCP  

Quý 

II/2021 

 

Giám đốc 
 

-  UBND tỉnh; 

 

38.  Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng Đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

P. Cải cách 

hành chính 

Tháng 6-

7/2020 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

39.  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng biên chế; việc xây 

dựng và tuyển dụng, phân công công tác theo vị trí việc 

làm đối với viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Y tế.   

 

Thanh tra sở 

Quý I và 

II/2021 

Giám đốc 

 
Sở Nội vụ 

40.  Xây dựng Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ của các 

cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021- 2025. 

Chi cục Văn 

thư - Lưu trữ 

Quý II Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 
 

UBND tỉnh 

41.  Phê duyệt đăng ký biên chế quỹ tiền lương Qúy II/2021 P. Công chức, 

viên chức 

Tháng 4, 

5/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

42.  Tham mưu ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết 

quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối 

năm 2021 

P. Công chức, 

viên chức 

Tháng 

5/2021 

 

Giám đốc 

 

UBND tỉnh 

43.  Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu 

năm 2020 

Văn phòng sở Tháng 

06/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
Sở Nội vụ 

44.  Tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc 

nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức 

đã có thông báo nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2021. 

 

P. Công chức, 

viên chức 

 

Tháng 

6/2021 

 

Giám đốc 
 

UBND tỉnh 

45.  Tham mưu ban hành Kế hoạch biên chế công chức, số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2022 

 

P. Công chức, 

viên chức 

 

Tháng 

6/2021 

 

Giám đốc 

 

UBND tỉnh 
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46.  Kiểm tra việc thực hiện công tác QLNN về tôn giáo một 

số huyện, thành, thị 

BCĐ công tác 

tôn giáo 

Tháng 6-

7/2021 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 
Ban chỉ đạo công 

tác tôn giáo  

47.  Tổ chức tập huấn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ 

chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Thông 

tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội 

vu.   

Phòng 

TCCB&TCPCP  

Quý 

III/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
 

-   Sở Nội vụ 

 

48.  Thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý CCVC 

cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; văn hóa công vụ; 

công tác tôn giáo, tín ngưỡng (huyện Cẩm Khê). 

 

Thanh tra sở 

Quý 

III/2021 
 

Giám đốc 

 

 

Sở Nội vụ 

49.  Thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức; về công tác văn thư, lưu trữ (Sở 

Tài nguyên và Môi trường). 

 

Thanh tra sở 

 

Quý 

III/2021 

 

Giám đốc 

 

 

Sở Nội vụ 

50.  Kiểm tra cải cách hành chính, công vụ năm 2021 đối với 

các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

P. Cải cách 

hành chính 

Quý 

III/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
 

UBND tỉnh 

51.  Tổ chức Hội nghị Sơ Kết Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du 

và Miền núi phía Bắc năm 2021 

Ban thi đua 

khen thưởng 

Tháng 

7/2021 

Phó Giám đốc 

(Hồ Thị Phương Thủy) 
Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

52.  Đề xuất thực hiện việc nâng lương 6 tháng đầu năm 

2021. 

Văn phòng  Tháng 

7/2021 
Giám đốc Sở Nội vụ 

53.  Tổng hợp báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu 

năm 2021 Cụm thi đua Sở Nội vụ 7 tỉnh phía Bắc. 

Văn phòng Tháng 

7/2021 

Giám đốc Sở Nội vụ 7 tỉnh 

54.  Thăm và tặng quà chức sắc đạo Phật nhân dịp lễ Vu Lan Ban Tôn giáo Tháng 

8/2020 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 
Sở Nội vụ 

55.  Báo cáo kết quả thẩm định khen cao ngành Giáo dục và 

đào tạo năm học 2020- 2021. 

Thường trực 

Hội đồng 

TĐKT 

Tháng 

8,9/2021 

Phó Giám đốc 

(Hồ Thị Phương Thủy) 
- Hội đồng TĐKT; 

- TT Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ TU 

56.  Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND 

tỉnh chấp thuận việc Tòa Giám mục Hưng Hóa tổ chức 

Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội tại tỉnh Phú Thọ 

 

Ban tôn giáo 

 

Tháng 

10/2020 

 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 

BCĐ công tác 

tôn giáo; TTTU, 

UBND tỉnh 
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57.  Chuẩn bị các nội dung phục vụ việc kiểm tra của Ban 

Tôn giáo Chính phủ kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh. 

 

Ban tôn giáo 

 

Tháng 10, 

11/2020 

 

Phó Giám đốc  

(Nguyễn Xuân Các) 

- UBND tỉnh 

58.  Báo cáo về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2022. 

P. Công chức, 

viên chức 

Tháng 

10/2021 

 

Giám đốc 
UBND, TTTU, 

BTVTU, HĐND. 

59.  Phê duyệt đăng ký biên chế quỹ tiền lương qúy IV/2021 P. Công chức, 

viên chức 

Tháng 10, 

11/2021 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 
UBND tỉnh 

60.  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Văn phòng sở Tháng 

11/2021 
Giám đốc Sở Nội vụ 

61.  Thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã;  

văn hóa công vụ; công tác tôn giáo, tín ngưỡng (Tp. Việt 

Trì). 

 

Thanh tra sở 

 

Quý 

IV/2021 

 

Giám đốc  

 

 

Sở Nội vụ 

62.  Thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức, viên chức; thi đua, khen thưởng (Sở Giao 

thông, Vận tải). 

 

Thanh tra sở 

Quý 

IV/2021 

 

Giám đốc  

 

 

Sở Nội vụ 

63.  Tham mưu BCĐ công tác tôn giáo và UBND tỉnh  đi 

thăm và tặng quà Tòa Giám mục Hưng Hóa và các chức 

sắc đạo Công giáo nhân dịp lễ Noel năm 2021. 

Ban Tôn giáo Tháng 

12/2020 

Phó Giám đốc 

(Nguyễn Xuân Các) 
 

UBND tỉnh 

64.  Tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 

2021 

Ban Tôn giáo Tháng 

12/2021 

Giám đốc sở Sở Nội vụ 

65.  Xây dựng kế hoạch về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát 

và hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật năm 2022. 

Văn phòng sở Tháng 

12/2021 

Phó Giám đốc  

(Lê Tiến Hưng) 
Sở Nội vụ 

66.  Xây dựng kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính và theo dõi tình hình vi phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh năm 2022.  

 

Văn phòng sở 
Tháng 

12/2021 

 

Phó Giám đốc 

(Lê Tiến Hưng) 

 

Sở Nội vụ 
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Ghi chú:  

  - Ngoài các nội dung công việc trên, các đơn vị thuộc sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện các công 

việc về nghiệp vụ thường xuyên và tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới phát sinh đảm bảo đúng quy 

định; 

  - Tùy theo yêu cầu công việc, Giám đốc sở có thể điều chỉnh thời gian và nội dung công việc cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận:   
- GĐ, các PGĐ sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                                           

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Thịnh 
 

67.  Đề xuất việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng năm 

2021 đối với CCVC, NVHĐ và các đơn vị thuộc sở năm 

2021; nâng lương 6 tháng cuối năm 2021 đối với 

CCVC, NVHĐ cơ quan. 

 

Văn phòng sở 
Tháng 

12/2021 

 

 

Giám đốc 

 

 

Sở Nội vụ 

68.  Xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2021 và Chương trình công tác của sở năm 

2022. 

 

Văn phòng sở 
Tháng 

12/2021 
 

Giám đốc 

 

Sở Nội vụ 

69.  Tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số lượng người làm 

việc năm 2022. 

P. Công chức, 

viên chức 

Tháng 

12/2021 
 

Giám đốc 

 

UBND tỉnh 
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