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Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng 

 

Theo Công văn số 1737/SNV-XDCQ ngày 23/8/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng về việc rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công 

chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.  

Sở Tài chính báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công 

tác quản lý nhà nước về thanh niên, như sau: 

1. Khái quát tình hình thanh niên tại cơ quan 

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách, thuế, phí, lệ phí và thu khác 

của ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài 

chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá cả và các hoạt động dịch 

vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.  

Tổng số công chức và người lao động là 47 người; đa số có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên; có sức khoẻ tốt, năng động, sáng 

tạo; có ý thức vươn lên trong học tập, lao động, không ngại khó khăn; có trách 

nhiệm với gia đình, xã hội; có lòng yêu nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo 

của Đảng và sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, do độ tuổi bình quân của 

công chức tại Sở cao, lực lượng đoàn viên thanh niên mỏng (còn 03 đoàn viên 

trong tổng số 47 công chức, nên đoàn viên sinh hoạt ghép với Chi đoàn Văn 

phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp). 

2. Việc bố trí công chức thực hiện nhiệm quản lý nhà nước về 

thanh niên. 

Đảng ủy Sở phối hợp cùng Ban Giám đốc tuyên truyền, phổ biến Luật 

Thanh niên và các văn bản hướng dẫn của trung ương, địa phương về công tác 

thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các văn 

bản chỉ đạo khác của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nắm bắt 

diễn biến tư tưởng của công chức để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh; tạo mọi 

điều kiện cho thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát 

triển kinh tế, xã hội; theo dõi, thống kê các vấn đề liên quan đến thanh niên để 

có kế hoạch định hướng phát triển; quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để 

đoàn viên thanh niên được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, 

quản lý nhà nước, lý luận chính trị; chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đoàn 



viên thanh niên thành những công chức tốt, nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đội ngũ kế thừa, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính không có tổ chức bộ máy và 

công chức chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Trong 

vai trò quản lý chuyên ngành, Sở thực hiện tốt các quy định trong quản lý nhà 

nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; tham mưu giúp 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà 

nước, điều hành chi ngân sách địa phương, thực hiện các giải pháp tiết kiệm 

chi hợp lý, cân đối ngân sách, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ cấp bách, quan 

trọng của tỉnh nói chung và đảm bảo cho công tác thanh niên nói riêng. 

Trên đây là báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công 

tác quản lý nhà nước về thanh niên tại Sở Tài chính./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Lưu: VP. 
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