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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 05 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang
I. Lĩnh vực cải cách hành chính
Trình UBND tỉnh thông qua: Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện
một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công; Quyết định công bố
danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết
15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về nội dung, mức chi hỗ trợ
công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả ở địa phương.
Tổng hợp báo cáo xác định Chỉ số Cải cách hành chính các sở, cơ quan thuộc
UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang năm 2016 gửi Hội đồng
thẩm định.
Triển khai Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về
kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, thực hiện ISO, ứng
dụng Công nghệ thông tin năm 2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông
nghiệp và PTNT, UBND huyện Lục Nam.
II. Lĩnh vực Tổ chức nhà nước
1. Công tác tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Trình UBND tỉnh đổi tên Trung tâm cai nghiện tự nguyện, trực thuộc Sở
Lao động- TB&XH; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình quản lý, sử dụng biên
chế HCSN năm 2017.
Thẩm định hồ sơ thành lập phòng của Bệnh viện Sản- Nhi Bắc Giang; Trung
tâm Ngoại ngữ.
Xây dựng Đề án sắp xếp các Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình
thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; các đơn vị trường
học trực thuộc UBND cấp huyện.
Hướng dẫn Quy chế phối hợp giữa phòng Nội vụ với phòng Giáo dục và
Đào tạo trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo
viên , nhân viên hành chính thuộc các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện.
Xây dựng dự thảo quyết định ban hành Quy định quản lý đơn vị sự
nghiệp tự chủ trên địa bàn tỉnh; kiện toàn chức danh lãnh đạo Hội Đông Y, Hội
Việt Trung.

2. Công tác quản lý công chức, viên chức
Thẩm định, tổng hợp thực trạng số lượng, cơ cấu giáo viên phục vụ công tác
thuyên chuyển và tuyển dụng năm học 2017- 2018 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Trình Chủ tịch UBND tỉnh: Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch
công chức các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố; tổ chức thi
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức
chuyên ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2017.
Phối hợp với HĐND và UBND các huyện tổ chức bồi dưỡng đại biểu
HĐND cấp xa,̃ phường, thi ̣ trấ n (12 lớp với 1.452 đa ̣i biể u); phố i hơ ̣p với Bô ̣ chỉ
huy quân sự tỉnh cử 08 ho ̣c viên thuô ̣c đố i tươ ̣ng II tham gia bồ i dưỡng kiế n thức
QPAN ta ̣i Trường Quân sự Quân khu I; tổ chức 02 lớp đố i tươ ̣ng III bồ i dưỡng
kiế n thức QPAN ta ̣i Trường Quân sự tỉnh Bắ c Giang (với 100 ho ̣c viên).
3. Công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tổ chức hiệp thương thực hiện Dự án 513 tại huyện Lục Nam, Hiệp Hòa;
tham mưu Ban Chỉ đạo kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án 513 trên địa bàn huyện
Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Hiệp Hòa.
Phối hợp, hướng dẫn xây dựng Đề án mở rộng ĐGHC thị trấn Kép, huyện
Lạng Giang; sáp nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế; mở rộng
ĐGHC thành phố Bắc Giang.
Trình UBND tỉnh Hồ sơ thành lập tổ dân phố số 7, phường Thọ Xương,
Thành phố Bắc Giang và hồ sơ đổi tên thôn Hốt Hồ xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế.
Triển khai Kế hoạch tổng kết dự án 600 Phó chủ tịch UBND xã; thẩm định
60 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ TNXP của huyện Sơn Động.
III. Lĩnh vực thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ban hành Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Kết thúc thanh tra trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.
Phối hợp triển khai thực hiện tốt các giải pháp phát hiện, phòng ngừa tham
nhũng theo quy định.
IV. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo
Hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang và Ban Trị sự các huyện,
thành phố tổ chức tốt lễ Phật đản và An cư kiết hạ 2017; tháng kính đức mẹ Maria và
các hoạt động mục vụ khác của đạo Công giáo, đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
Xây dựng Kế hoạch thăm, chúc mừng chức sắc, nhà tu hành Phật giáo nhân
dịp lễ Phật đản PL. 2261 - DL. 2017.
Phối hợp với phòng Nội vụ huyện Yên Dũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền
pháp luật cho tín đồ đạo Tin lành và quần chúng nhân dân.
Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thủ tục hành
chính cấp gấy chứng nhận QSDĐ cho các cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp trên
địa bàn tỉnh.
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V. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Hướng dẫn các đơn vị ngành giáo dục tổng kết công tác thi đua, khen
thưởng năm học 2016- 2017; thẩm định hồ sơ, tham mưu khen thưởng giáo viên,
học sinh có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh năm
học 2016- 2017.
Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng đợt 1 cấp Nhà nước, báo cáo Chủ tịch UBND
tỉnh trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.
Phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn, đề xuất 01 tập thể, 01 cá nhân
nữ tham gia giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017
Tra cứu xác nhận huân, huy chương kháng chiến cho công dân.
VI. Lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra văn thư, lưu trữ đối với các Sở và
UBND huyện Lục Ngạn.
Tiếp tục xây dựng dự thảo Danh mục thành phần hồ sơ của các cơ quan, tổ
chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang; Dự thảo Quy chế
Khai thác và Sử dụng tài liệu tại kho Lưu trữ lịch sử tỉnh; Dự thảo hướng dẫn về
việc xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức tỉnh
Bắc Giang.
VII. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công
Duy trì tốt hoạt động tại Trung tâm Hành chính công.
Xây dựng: Quy định về quy trình bàn giao kết quả tiếp nhận hồ sơ đối với
công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Kế hoạch kiểm tra của lãnh đạo
Trung tâm đối với công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trên đây là nội dung Chương trình công tác tháng 05 năm 2017 của
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- TTTU, TT HĐND;
- Vụ CQĐP, Văn phòng Bộ Nội vụ;
- VPTU, Ban TCTU;
- VPUBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT, Cục Thống kê tỉnh.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh, Sở KH&ĐT;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng NV các huyện, TP;
- Trưởng các phòng, ban, chi cục thuộc Sở;
- Phongthtk@moha.gov.vn;
- vp_tinhuy_vt@bacgiang.gov.vn;
- Lưu: VT, VP.
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