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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 10 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang
I. Lĩnh vực cải cách hành chính
Triển khai Chương trình phối hợp số 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày
22/8/2017 của Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Nội vụ về thúc đẩy gắn kết công
nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020; Thông báo kết luận
của Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động của Trung tâm Hành chính công.
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,
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phần mềm một cửa điện tử.
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, thực hiện ISO và ứng
dụng Công nghệ thông tin năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Yên
Dũng. Xây dựng dự trù kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.
II. Lĩnh vực Tổ chức nhà nước
1. Công tác tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2017 của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.
Thẩm định Kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018 của các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu UBND tỉnh: Tờ trình Đề án sáp nhập trường Cao đẳng Nghề Bắc
Giang vào trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn Bắc Giang gửi Bộ Lao động
TB và XH; kế hoạch sáp nhập và tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; báo
cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương.
Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Công ty TNHH MTV
khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương và Nam Sông Thương.
Xây dựng dự thảo: thay thế Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND
tỉnh; Quyết định thay thế Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh và
gửi xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan.
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh giải thể một số
trường THPT
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Tiếp tục triển khai kiểm tra công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế năm
2017 của các Sở, ngành và các huyện, thành phố.
Tổng hợp, thẩm định danh sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018;
thẩm định hồ sơ xếp lương cho lãnh đạo, quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.
2. Công tác quản lý công chức, viên chức
Thẩm định số lượng, cơ cấu viên chức chuyên môn ngành Y tế, đề nghị Chủ
tịch UBND tỉnh xem xét cho phép tuyển dụng năm 2017.
Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề
án VTVL và cơ cấu ngạch công chức.
Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017.
Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý
cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang;
Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng theo chuẩ n chức năng nghề nghiê ̣p phu ̣c vu ̣ thi
thăng ha ̣ng chức danh nghề nghiêp̣ đố i với giáo viên mầ m non ha ̣ng III (với 300
học viên), 02 lớp (với 240 ho ̣c viên) bồi dưỡng kiến thức QLNN, kỹ năng nghiệp
vụ về công tác Văn thư- Lưu trữ và soạn thảo văn bản và 01 lớp bồi dưỡng kiến
thức QPAN đối tượng III (với 50 học viên).
Báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016- 2021.
3. Công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tham mưu Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện dự án 513 tỉnh Bắc Giang tổ
chức thẩm định và ký hồ sơ tại huyện Sơn Động, Lục Ngạn; kiểm tra tiến độ thực
hiện tại huyện Lục Nam, Hiệp Hòa.
Tổng hợp hồ sơ, xây dựng Đề án của tỉnh về sát nhập các đơn vị hành chính
cấp xã, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh duyệt hồ sơ Cựu TNXP.
III. Lĩnh vực thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư theo quy định. Kết thúc và Công khai kết
luận 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.
Xây dựng Kế hoạch đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra về công tác quản lý,
sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đối vơi UBND huyện Yên Thế và UBND
huyện Tân Yên.
IV. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo
Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động mục vụ tại các Giáo
xứ, Họ đạo trên địa bàn tỉnh trong tháng “Mân Côi” và các hoạt động tín ngưỡng,
tôn giáo tại cơ sở.
Báo cáo tình hình rà soát trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở tôn giáo
trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng hợp số liệu thống kê về tín đồ đạo Tin lành trên địa
bàn tỉnh.
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Hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang, tổ chức bế giảng An cư
kiết hạ năm 2017; báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ về tình hình trước, trong và
sau mùa An cư kiết hạ.
Phối hợp với Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và Thường Trực Ban Trị sự
GHPGVN tỉnh Bắc Giang rà soát, phân loại Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh.
V. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo quyết định thay thế Quyết định
284/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh 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 gửi Sở Tư pháp theo quy định.
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh; tham mưu Hội đồng TĐKT tỉnh ban hành Hướng dẫn tổng kết công tác thi
đua, khen thưởng năm 2017.
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
Đôn đốc, tổng hợp báo cáo thống kê số liệu phục vụ xây dựng Quy hoạch
ngành văn thư lưu trữ tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 của
các cơ quan, đơn vị.
Khảo sát, xây dựng phương án, triển khai xác định lại giá trị đối với 14 mét
tài liệu Sở Công Nghiệp TTCN Hà Bắc giai đoạn 1969- 1995.
VII. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công
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.
Phối hợp với các cơ quan thống tấn, báo chí tuyên truyền về hoạt động của
Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.
Trên đây là nội dung Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của Sở
Nội vụ tỉnh Bắc Giang./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- TTTU, TT HĐND;
- Vụ CQĐP, Văn phòng Bộ Nội vụ;
- VPTU, Ban TCTU;
- VPUBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT.
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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