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TỜ TRÌNH
Về công tác tổ chức bộ máy
Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Ninh
Sau khi xem xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị; Căn cứ quy định của
pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, Sở Nội vụ trình UBND xem xét,
quyết định cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh như sau:
A. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị sửa đổi một số nội dung Quyết định
số 446/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành
lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh
I. Những căn cứ và lý do đề nghị
1. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, quy định tổ
chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính p hủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP;
- Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Bắc
Ninh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán
bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ
chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.
2. Lý do đề nghị
Ban Tiếp công dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban) là tổ chức trực thuộc Văn
phòng UBND tỉnh Bắc Ninh, được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Quyết
định số 446/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Căn cứ quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và
thực tế công tác tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Văn p hòng
UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội
dung liên quan đến cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh tại Quyết định số
446/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh cho phù hợp với các
quy định mới của pháp luật.
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II. Thực trạng và phương án đề xuất
1. Thực trạng cơ cấu tổ chức của Ban
a) Cơ cấu tổ chức:
- Ban Tiếp công dân có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và công chức làm công
tác tiếp công dân. Trưởng Ban Tiếp công dân do một Phó Chánh Văn phòng UBND
tỉnh phụ trách, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tương đương cấp Trưởng phòng.
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:
+ Phòng Hành chính Tổng hợp;
+ Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn, thư.
b) Biên chế:
Năm 2021, Ban Tiếp công dân tỉnh được Văn phòng UBND tỉnh p hân bổ
05 biên chế công chức và 05 biên chế hợp đồng 68.
2. Phương án đề xuất
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 446/QĐ-UBND
ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh theo hướng không tổ chức các p hòng chuyên
môn, nghiệp vụ thuộc Ban, cụ thể như sau:
“1. Cơ cấu tổ chức:
Ban Tiếp công dân có Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và công chức làm
công tác tiếp công dân. Trưởng Ban Tiếp công dân do một P hó Chánh Văn
phòng UBND tỉnh phụ trách, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tương đương cấp
Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật
Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân được thực hiện theo quy định của
pháp luật”.
* Ý kiến Sở Nội vụ: Thống nhất với đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh.
B. Sở Xây dựng đề nghị chuyển Trung tâm kiểm định chất lượng và
kinh tế xây dựng trực thuộc Chi cục giám định xây dựng về trực thuộc Sở
Xây dựng
I. Những căn cứ và lý do đề nghị
1. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
- Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh
Bắc Ninh quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh;
- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Bắc
Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh;
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- Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Bắc
Ninh về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng
tỉnh Bắc Ninh;
- Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 15/7/2002; Quyết định số
1429/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập ,
đổi tên và bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế
xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh;
2. Lý do đề nghị
Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng (sau đây gọi tắt là
Trung tâm) được thành lập theo quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 15/7/2002;
được đổi tên, bổ sung chức năng nhiệm vụ tại quyết định số 1429/QĐ-UBND
ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND
thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. Theo đó,
chuyển nguyên trạng Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng trực
thuộc Sở Xây dựng về trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng.
Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ UBND quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, giải
thể Chi cục Giám định xây dựng.
Do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng như trên, cần thiết phải
chuyển Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng về trực thuộc Sở Xây
dựng để đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. Nội dung đề nghị
Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyển nguyên
trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế viên chức,
người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu, hồ sơ, chương trình, dự án và toàn bộ
các vấn đề khác có liên quan của Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây
dựng trực thuộc Chi cục giám định xây dựng hiện nay về trực thuộc Sở Xây
dựng.
* Ý kiến Sở Nội vụ: Thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng.
C. Sở Nội vụ đề nghị sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở
I. Những căn cứ và lý do đề nghị
1. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, quy định tổ
chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính p hủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP;
- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
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- Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Bắc
Ninh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán
bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ
chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.
2. Lý do đề nghị
Thực hiện quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ -CP
ngày 04/4/2014 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND, thành phố trực thuộc Trung ương và thực tế công tác tổ chức bộ máy của
Sở. Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định sắp xếp, tổ chức lại các
đơn vị thuộc Sở cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật.
II. Thực trạng và phương án đề xuất
1. Thực trạng cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
a) Về cơ cấu tổ chức:
- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: có 05 phòng, gồm: Văn phòng,
Thanh tra, phòng Công chức viên chức, phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách
hành chính, phòng Xây dựng chính quyền & Công tác thanh niên;
- 03 đơn vị trực thuộc, gồm: Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và
Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn
thư - Lưu trữ.
b) Về biên chế:
Tổng số biên chế giao công chức được giao: 60 chỉ tiêu, trong đó:
- Khối Văn phòng: 35 chỉ tiêu, có mặt: 35 công chức.
- Chi cục và tương đương: 25 chỉ tiêu, có mặt 25 công chức.
2. Phương án đề xuất
Căn cứ các quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020
của Chính phủ và thực tế tổ chức, hoạt động của đơn vị, Sở Nội vụ đề nghị
UBND tỉnh xem xét, quyết định sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở như
sau:
a) Sáp nhập Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Văn phòng Sở thành Văn
phòng Sở;
Sau khi thực hiện sáp nhập 2 đơn vị trên, Sở Nội vụ có 05 Phòng c huyên
môn và 02 đơn vị tương đương Chi cục, đảm bảo tiêu chí theo quy định của
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.
b) Chuyển Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ về
trực thuộc Sở Nội vụ và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu t ổ
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chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử cho phù hợp với quy định tại Nghị định số
120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ
chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (có dự thảo Quyết định kèm theo).
Vậy, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng điện tử Sở;
- Lưu: VT, TCBC.

Nguyễn Trọng Tân

