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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ
số tuân thủ pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021 lĩnh vực Ban Dân tộc
Thực hiện Văn bản số 1649/UBND-NCKSTT, ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh,
V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng
Chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2021. Trên cơ sở những nội dung thuộc chức năng quản
lý, theo dõi; Ban Dân tộc báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng như sau:
1. Thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc phạm vi
ngành, lĩnh vực quản lý (bao gồm quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của
Trung ương và địa phương): không có bộ thủ tục hành chính phải thu phí, lệ phí.
2. Rà soát các danh mục quy định trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo khó khả thi tham
mưu các cấp, các ngành có liên quan kịp thởi sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định
của Pháp luật. Qua rà soát Ban Dân tộc không có văn bản quy định liên quan đến lĩnh
vực đầu tư, kinh doanh có nội dung mâu thuấn, chồng chéo khó thực hiện cần tham mưu
sửa đổi.
3. Về công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, thông tin điện tử
của cơ quan: Ban Dân tộc phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cập nhật đầy đủ công
tác tiếp công dân; công khai cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 02 bộ thủ
tục hành chính “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” và thủ tục
“Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” (Theo Quyết
định số 733/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông Công bố TTHC thuộc
thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc).
4. Lãnh đạo ban, Phòng chuyên môn (Phòng Thanh tra) thực hiện tiếp nhận ý kiến
phản ánh của cá nhân, doanh nghiệp như. Đảm bảo 100% đơn thư kiến nghị, khiếu nại
của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết được giải quyết kịp thời, đúng qui
định hiện hành. Số điện thoại đường dây nóng cơ quan được công khai đúng qui định.
Ngoài ra toàn thể Cán bộ, công chức, lao động thực hiện nghiêm túc Quyết định số
245/QĐ-BDT, ngày 19/5/2016 của Ban Dân tộc về Quy chế làm việc và Quyết định số
98/QĐ-BDT, ngày 9/3/2016 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, lao động Ban
Dân tộc tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 116/QĐ-BDT, ngày 18/3/2016 của Ban Dân tộc
về nội quy tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông.
5. Ban Dân tộc thường xuyên tuyên truyền đến các phòng và giao Phòng Thanh
tra theo dõi thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp tại Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu qủa tình
trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
6. Ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong thực hiện tiếp nhận,
giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng
chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới: Trong 6 tháng Ban Dân tộc tiếp nhận 08 hồ
sơ TTHC của cấp huyện về giải quyết về ”Bộ Thủ tục hành chính: Đưa ra khỏi danh
sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Hồ sơ được tiếp nhận 100% thông
qua công nghệ thông tin (Phần mềm Ioffic).
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình triển khai
các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật thuộc
lĩnh vực ngành dân tộc quản lý, theo dõi; kính đề nghị Sở Tư pháp quan tâm tổng hợp./..
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