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                               Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên 

 

Căn cứ Công văn số 468/SNV-TTr  ngày 18/6/2019 của Sở Nội vụ về 

việc báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các hạn chế tại kết luận thanh tra của 

Sở Nội vụ; 

Căn cứ Kết luận số 38/KL-SNV ngày 25/01/2016 của Thanh tra Sở Nội 

vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử 

dụng, quản lý và bố trí, sắp xếp viên chức; việc thực hiện chế độ chính sách tiền 

lương đối với công chức, viên chức tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hưng Yên và các đơn vị trực thuộc; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các 

hạn chế tại Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ như sau: 

1. Công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp công chức, viên chức: 

1.1 Số lượng biên chế: 

- Biên chế công chức được giao, từ năm 2010 đến năm 2017: 34 biên chế 

- Biên chế công chức được giao năm 2018: 32 người; 

- Biên chế công chức được giao năm 2019: 31 người; 

- Số hiện đang có mặt là 28 người. 

- Số lao động hợp đồng Theo nghị định 68/2000/NĐ-CP hiện có mặt: 02 người. 

1.2 Số lượng người làm việc giao: 

- Năm 2010: 200 người; 

- Năm 2011: 233 người 

- Năm 2012: 245 người; 

- Năm 2013 – 2016: 256 người; 

- Năm 2017: 255 người; 

- Năm 2018: 265 người (trong đó 238 viên chức, 27 HĐ NĐ 68/2000); 

- Năm 2019: 233 người. 

Căn cứ vào vào số lượng biên chế công chức và người làm việc được giao 

hàng năm và thực hiện theo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ quy định, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc quản lý, sử dụng và bố trí, sắp 

xếp công chức, viên chức cơ bản đảm bảo đúng vị trí, phù hợp chuyên môn 

nghiệp vụ được đào tạo. 

2. Công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp công chức, viên chức: 

Trong giai đoạn thanh tra từ 2010 đến 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch triển khai và thực hiện 03 đợt tuyển dụng viên chức: Năm 2010, 2011, 2013 



Tổng số chỉ tiêu đã tuyển dụng được là: 73 so với tổng số chỉ tiêu cần 

tuyển dụng 91 người, thiếu 18 người, trong đó: 

Nhà Hát chèo thiếu: 11 người; 

Bảo tàng tỉnh thiếu: 02 người; 

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch: 03 người; 

Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao thiếu: 02 người; 

 Nhìn chung, việc tuyển dụng viên chức thực hiện cơ bản đảm bảo đúng 

quy trình, đầy đủ các bước theo quy định, hồ sơ dự tuyển cơ bản đầy đủ bằng 

cấp chuyên môn, nghiệp vụ tuy nhiên cũng có một số trường hợp còn chưa đảm 

bảo quy định như giấy khám sức khỏe không đảm bảo theo quy định; độ tuổi dự 

xét tuyển chưa đảm bảo theo quy định, thời gian tập sự của một số trường hợp 

chưa đáp ứng thời gian theo quy định, việc tính điểm thi xác định thí sinh đỗ còn 

chưa cụ thể…. 

 Khắc phục những hạn chế nêu trên trong công tác tuyển dụng giai đoạn 

2016 đến 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện nghiêm túc việc 

tuyển dụng viên chức, căn cứ vào các văn bản của Trung ương hướng dẫn về 

công tác tuyển dụng, sau khi có Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã căn cứ các văn bản quy định hiện hành để tổ chức xét tuyển và 

tuyển dụng viên chức đảm bảo đúng quy định, kết quả trong giai đoạn 2016 đến 

2019 , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 02 đợt tuyển dụng viên chức vào các 

năm: 2015 và 2017. 

Tổng số chỉ tiêu đã tuyển dụng được là: 25 so với tổng số chỉ tiêu cần 

tuyển dụng 35 người, cụ thể: 

* Năm 2015: 

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 người 

- Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 20 người 

- Số lượng trúng tuyển: 16 người. 

+ Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch: 06 người (tuyển đủ); 

+ Thư viện tỉnh: 01 người (thiếu 01); 

+ Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao: 02 người (tuyển đủ); 

+ Bảo tàng tỉnh: 01 người (tuyển đủ); 

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: 01 người (tuyển đủ); 

* Năm 2017: 

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người 

- Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 11 người; 

- Số lượng trúng tuyển: 09 người. 

+ Nhà Hát chèo: 06 người (thiếu 02 người); 

+ Thư viện tỉnh: 01 người (tuyển đủ); 

+ Trung tâm Văn hóa tỉnh: 02 người (tuyển đủ). 

 Việc tuyển dụng viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được 

thực hiện nghiêm túc, các chỉ tiêu được tuyển dụng đảm bảo đúng vị trí việc 

làm, trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê 



duyệt, thực hiện chế độ tập sự đảm bảo đúng theo quy định; một số đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở giai đoạn 2010 – 2015 chưa tuyển dụng được thì giai đoạn 

2016 - 2019 cơ bản đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao cụ thể như Thư viện tỉnh, Bảo 

tàng tỉnh, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch (02 trường hợp 

Trần Minh An và Phạm Thị Huệ năm 2013 dừng xét tuyển đã được tuyển dụng 

năm 2015), đặc biệt đơn vị Nhà Hát chèo giai đoạn 2010 đến 2015 thường 

không tuyển được theo chỉ tiêu Kế hoạch đề ra, thì trong giai đoạn 2016 đến 

2019 đã tuyển dụng được 90% đề ra, việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại 

các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị đề ra từ đó dần chuẩn hóa các tiêu chuẩn 

về trình độ, năng lực cho cán bộ ngành văn hóa về lâu dài.  

3. Việc thực hiện chế độ chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với 

công chức, viên chức: 

Trong giai đoạn 5 năm (từ 31/12/2010 đến 31/12/2014), việc thực hiện 

chế độ chính sách tiền lương của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo theo 

đúng quy định; 

Riêng việc chi trả phụ cấp độc hại cho viên chức và người lao động tại 

Bảo tàng tỉnh, ngay sau khi có kết luận của Thanh tra Sở Nội vụ, đơn vị đã thực 

hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ các phòng ban đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ, yêu 

cầu công việc được giao. Do yêu cầu công việc , một số viên chức đã được luân 

chuyển, điều động sang làm việc tại các phòng ban khác tại đơn vị. Hiện nay, 

phòng Kiểm kê – Bảo quản có 05 viên chức. Toàn bộ viên làm việc trong môi 

trường độc hại đều được chi trả phụ cấp độc hại theo Thông tư số 07/2005/TT-

BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Thông tư số  26/2006/TT-BVHTT 

ngày 21/02/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin. Ngoài chế độ độc hại, đơn vị còn 

chi chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức làm việc trong môi trường 

độc hại theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. (Có bản sao chứng từ chi trả chế độ 

phụ cấp độc hại và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật kèm theo) 

4. Việc thiết lập, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức, theo báo cáo của 

Đoàn thanh tra: 

Ngay sau khi có kết luận của Thanh tra Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị liên hệ tại bộ phận Văn phòng Sở Nội vụ đăng 

ký mua hồ sơ và kê khai, cập nhật hồ sơ theo trình tự đảm bảo đủ thành phần hồ 

sơ lưu trữ công chức, viên chức tại các đơn vị đảm bảo theo quy định. 

5. Đánh giá chung và đề xuất kiến nghị:  

Cán bộ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch về cơ bản 

đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ được giao và đảm bảo các tiêu chuẩn theo 

quy định về cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đáp ứng 

được theo vị trí việc làm. Tuy nhiên những năm gần đây số lượng biên chế của 

Cơ quan Sở được giao so với nhiệm vụ đề ra còn ít, trong thời giai từ 2010 đến  

2017 số lượng biên chế hành chính được giao 34 biên chế, năm 2018 còn 32 

biên chế và hiện tại năm 2019 được giao 31 biên chế, biên chế những năm tiếp 



theo có xu hướng tiếp tục giảm (theo Đề án tinh giản biên chế), số lượng biên 

chế có mặt tại Cơ quan Sở là 28 biên chế, nhiều phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc cơ quan Sở sau khi tinh gọn bộ máy, thực hiện sáp nhập các phòng vẫn 

chưa đủ 5 người/ phòng (qua tham khảo cho thấy số lượng biên chế được giao 

của Sở so với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Hưng Yên được xem là đơn vị có số lượng biên chế khiêm 

tốn nhất; số lượng biên chế các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng ít nhất cũng 

từ 40 biên chế trở lên); số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở cũng cắt giảm khá lớn, nếu như năm 2017 được giao là 255 người, thì 

năm 2019 chỉ còn 233 người; nhiều đơn vị sự nghiệp chưa thực hiện được việc 

tuyển dụng viên chức của những năm trước thì nay cũng đã hết chỉ tiêu, vị trí 

việc làm cũng liên tục được điều chỉnh điều này ảnh hưởng đến việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao của đơn vị.   

- Kính đề nghị Sở Nội vụ sớm thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền phê 

duyệt Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch để các đơn vị ổn định về mặt tổ chức, con người;  

- Căn cứ số lượng biên chế hiện tại của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

kính đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đề xuất bổ sung thêm biên chế 

cho Cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối đề xuất với Trung ương (Bộ Nội vụ) cần 

thống nhất ban hành hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn từ Trung ương 

đến tỉnh đảm bảo đồng bộ liên quan đến các vấn đề quản lý, phân bổ biên chế 

công chức, số lượng người làm việc; đổi mới công tác tuyển dụng công chức, thi 

tuyển viên chức theo hình thức thi cạnh tranh; cải cách chế độ tiền lương, việc 

thực hiện chi trả chế độ phụ cấp nghề, chế độ ưu đãi, phụ cấp độc hại liên quan  

ngành văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo thống nhất, đồng bộ.  

Trên đây là Báo cáo kết quả triển thực hiện kiến nghị, khắc phục các hạn 

chế tại Kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

Trân trọng! 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 
 

 

                                                                    

                  GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Đoàn Văn Hòa 
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