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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 9 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang
I. Lĩnh vực cải cách hành chính
Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Quyết định
số 18/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định danh
mục, thời hạn giải quyết một số TTHC theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện,
UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ngành cấp tỉnh với cấp
huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND
ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục TTHC thực hiện cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; đôn đốc các cơ
quan, đơn vị hoàn thành việc cập nhật TTHC vào phần mềm một cửa điện tử cấp
huyện, cấp xã.
Triển khai thực hiện Công văn số 2685/UBND-NC ngày 08/8/2017 của Chủ
tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX).
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 Xây dựng, Ban Dân tộc và UBND
thành phố Bắc Giang.
II. Lĩnh vực Tổ chức nhà nước
1. Công tác tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Trình UBND tỉnh Đề án sáp nhập trường Cao đẳng Nghề Bắc Giang vào
trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang.
Tiếp tục triển khai kiểm tra công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế năm
2017 của các huyện: Hiệp Hòa, Tân Yên và Sở Lao động- TB&XH.
Hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tinh giản
biên chế 6 tháng đầu năm 2018; giải trình Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp
tăng năm 2018 của tỉnh Bắc Giang gửi Bộ Nội vụ theo quy định.
Xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND
của UBND tỉnh; xây dựng hướng dẫn quy chế phối hợp giữa phòng Nội vụ và
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 trường học.
Kiện toàn nhân sự Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang theo sự chỉ đạo
của UBND tỉnh.
2. Công tác quản lý công chức, viên chức
Ban hành Quyết định tuyển dụng giáo viên năm 2017.
Thẩm định: Danh sách hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các
trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; việc sáp nhập trường Tiểu
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Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ
hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành y tế năm 2017.
Tiếp tục duy trì 05 lớp bồi dưỡng theo chuẩ n chức năng nghề nghiê ̣p giáo
viên mầ m non, tiể u ho ̣c và THCS ha ̣ng II (với 500 học viên); tổ chức 03 lớp bồi
dưỡng theo chuẩ n chứ c năng nghề nghiê ̣p phu ̣c vu ̣ thi thăng ha ̣ng chứ c danh
nghề nghiê ̣p đố i vớ i giá o viên mầ m non ha ̣ng III (vớ i 300 học viên); tổ chức
03 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng III (với 50 học viên).
3. Công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ mở rộng địa giới hành chính thị trấn Kép,
huyện Lạng Giang; mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang và thành lập
phường; sáp nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Ha, huyện Yên Thế; sáp nhập xã Nhã
Nam vào thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; hoàn thiện Đề án, hồ sơ mở rộng địa
giới hành chính và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Giang, trình
UBND, HĐND theo quy định.
Kiểm tra hồ sơ thực hiện dự án 513 tại huyện Sơn Động, Lục Ngạn; tổ chức
hội nghị ký pháp lý hồ sơ địa giới hành chính đối với các xã đã hoàn thiện hồ sơ
theo quy định.
Tiếp tục tổ chức hội nghị hiệp thương, giải quyết các tuyến địa giới hành
chính còn vướng mắc, chưa thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ và thực địa tại huyện
Lục Nam, Hiệp Hòa.
Đề xuất ý kiến với Ban Tổ chức tỉnh ủy về cơ chế khoán kinh phí đối với
người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; tiếp tục thẩm
định Hồ sơ TNXP đề nghị hưởng chế độ theo quy định.
III. Lĩnh vực thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư theo quy định.
Thanh tra trực tiếp việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử
dụng cán bộ, công chức, viên chức đối với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.
IV. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo
Thẩm định khai trình của 03 tổ chức Tin lành theo công văn số 27/SNV-TG
của Ban Tôn giáo Chính phủ trên địa bàn huyện Sơn Động, Lạng Giang, Tân Yên,
TP. Bắc Giang, Hiệp Hòa.
Tổ chức rà soát, thống kê nhu cầu sinh hoạt đạo Tin lành trên địa bàn 10
huyện, thành phố.
Tổ chức thăm, tặng quà chức sắc đạo Phật trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Vu
lan báo hiếu năm 2017.
Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh xác nhận cơ sở tôn
giáo có đủ điều kiện, hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
V. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định 284/2012/QĐ-UBND
ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định khen
thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực Thể thao, Văn hóa nghệ
thuật, Giáo dục đào tạo và Thông tin Truyền thông.
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Xây dựng dự thảo Hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả lựa chọn doanh nhân trẻ tiêu biểu xét
trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2017.
Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và hồ sơ tồn đọng kháng chiến.
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các cơ quan,
đơn vị trong khối thi đua của tỉnh.
VI. Lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
Ban hành thông báo kết quả kiểm tra công tác VTLT tại các đơn vị được
kiểm tra; Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; tổng
hợp số liệu xây dựng dự thảo quy hoạch ngành văn thư lưu trữ tỉnh Bắc Giang đến
năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
Hoàn thiện Dự thảo Hướng dẫn quản lý văn bản đến, văn bản đi.
Thực hiện xác định lại giá trị đối với 17,5m tài liệu Phông Ty Thủy lợi tỉnh
Hà Bắc giai đoạn 1961-1995.
Tổ chức viết Lịch sử đơn vị hình thành phông và Lịch sử phông đối với
Phông Ty Giáo dục tỉnh Hà Bắc.
VII. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về danh mục TTHC
thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các sở, UBND cấp
huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tiếp tục phối hợp với công ty cổ phần Savis và công ty cổ phần Tâm Việt
nâng cấp, bổ sung, chỉnh sửa phần mềm một cửa và trang hcc.bacgiang.gov.vn.
Chuẩn bị các nội dung tổng kết 01 năm thành lập Trung tâm Hành chính
công tỉnh Bắc Giang.
Trên đây là nội dung Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Sở
Nội vụ tỉnh Bắc Giang./.
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- TTTU, TT HĐND;
- Vụ CQĐP, Văn phòng Bộ Nội vụ;
- VPTU, Ban TCTU;
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- VP UBND tỉnh, Sở KH&ĐT;
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- Lưu: VT, VP.
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