UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Số: 1382 /SNV-CCVC
V/v kiểm tra thực trạng số lượng,
cơ cấu công chức, viên chức, giáo
viên năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND huyện, thành phố.

Ngày 27/8/2021, Sở Nội vụ có Công văn số 1268/SNV-CCVC về việc
thống kê thực trạng, số lượng cơ cấu giáo viên năm 2021. Để nắm bắt thực trạng
và tổng hợp số liệu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở
Giáo dục và Đào tạo thành lập Đoàn kiểm tra tại các huyện, thành phố năm 2021,
như sau:
1. Thành phần làm việc:
* Về phía Đoàn kiểm tra:
- Trưởng Đoàn: 01 đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn;
- Thành viên: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Công chức, Viên chức - Sở Nội
vụ, chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo.
* Về phía cơ quan, đơn vị được kiểm tra:
- UBND huyện, thành phố: 01 Lãnh đạo UBND huyện;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Nội vụ; chuyên viên
phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách và các đơn vị khác liên quan
(nếu có).
2. Tài liệu, hồ sơ các huyện, thành phố cần chuẩn bị:
- Báo cáo thực trạng số lượng, cơ cấu giáo viên năm 2021 và bảng lương
tháng 9/2021 của các từng trường học. Riêng danh sách bảng lương các trường
học photo gửi Đoàn kiểm tra 01 bộ.
Lưu ý: Đối với nội dung rà soát số lượng, lập danh sách giáo viên dạy môn
Âm nhạc, Mỹ thuật dư thừa so với cơ cấu, Sở Nội vụ đã đề nghị UBND các
huyện, thành phố rà soát số lượng và lập danh sách cụ thể. Tuy nhiên, đến nay
sau khi tổng hợp kết quả báo cáo còn một số huyện, thành phố chưa lập danh
sách số giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật dư thừa so với cơ cấu để bố
trí cử đi đào tạo giảng dạy các môn học khác. Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND
huyện, thành phố lập danh sách số giáo viên dư thừa nói trên gửi Sở Nội vụ trước
ngày 23/9/2021 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp đã bố trí,
sắp xếp đủ giáo viên đề nghị các huyện, thành phố báo cáo giải trình làm rõ theo
quy định.
- Báo cáo thực trạng số lượng, cơ cấu công chức, viên chức năm 2021;
quyết định giao biên chế năm 2021 của UBND huyện, TP; Đề án vị trí việc làm

đã được phê duyệt; Danh sách bảng lương tháng 9/2021 của các cơ quan, đơn vị
thuộc, trực thuộc UBND huyện, thành phố photo gửi Đoàn kiểm tra 01 bộ.
(Mỗi loại tài liệu, hồ sơ đề nghị chuẩn bị 05 bộ).
3. Thời gian làm việc:
ĐƠN VỊ

STT
1
2
3
4

UBND huyện Lục Nam
UBND huyện Yên Dũng
UBND huyện Yên Thế
UBND huyện Tân Yên

THỜI GIAN
Sáng
22/9/2021

BUỔI
Chiều

7h30 đến 11h30
13h30 đến 16h30
7h30 đến 11h30 23/9/2021
13h30 đến 16h30

22/9/2021
23/9/2021

(Các huyện, TP còn lại sẽ có lịch kiểm tra sau).
4. Nội dung làm việc:
- Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra thực tế tại một số cơ quan, đơn vị và
trường học (không thông báo trước) về nội dung thực trạng số lượng, cơ cấu, việc
sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, giáo viên năm 2021. Tại mỗi cơ quan, đơn
vị, trường học được kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ có biên bản làm việc cụ thể.
- Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện, TP tại trụ sở UBND huyện, TP
với các thành phần nêu trên để thống nhất kết luận buổi làm việc với 02 nội dung:
+ Thống nhất số lượng, cơ cấu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021.
+ Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân
viên hành chính tại các trường học và đề xuất phương án giải quyết (nếu có).
Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và
cử cán bộ phối hợp cùng Đoàn kiểm tra triển khai các nội dung theo yêu cầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Quang Đông - Phó Giám đốc Sở;
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ huyện, thành phố;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- cuongnv_snv; dungntk_snv;
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Vũ Mạnh Hùng

