UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26 /KH-BDT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 08 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh
Đắk Nông về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên
địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019;
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BDT, ngày 04/01/2019 của Ban Dân tộc
tỉnh Đắk Nông, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh xây
dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh cải cách nền hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính
(TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các
chính sách dân tộc, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh
bạch của TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong tiếp cận và thực hiện
TTHC ở lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc hiệu quả.
- Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, các phòng
trong công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện các
chính sách dân tộc; đưa công tác kiểm soát TTHC trở thành hoạt động thường
xuyên, đảm bảo chất lượng.
- Tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức tìm hiểu, nắm vững các qui
định về THHC, qua đó, thực hiện quyền giám sát của người dân, tổ chức đối với
việc giải quyết TTHC của ngành công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
2. Yêu cầu
- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo đúng trình tự,

thủ tục quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 92/2017/NĐ- CP,
ngày 07/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến
kiểm soát TTHC.
- Nội dung Kế hoạch đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC và
các yếu tố thiết thực, tiết kiệm. Phân công nhiệm vụ, xác định thời gian và trách
nhiệm thực hiện một cách rõ ràng, cụ thể đối với bộ phận thực hiện kiểm soát
TTHC của cơ quan.
- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
về các quy định TTHC. Kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ,
công chức, lao động trong quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.
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II. NỘI DUNG
TT

Nội dung công việc

Tham mưu Kế hoạch hoạt động kiểm
soát TTHC năm 2019
Tham mưu ban hành Kế hoạch rà
2.
soát, đánh giá TTHC năm 2019
Tham mưu kiện toàn hệ thống cán
3. bộ, công chức đầu mối thực hiện
nhiệm vụ kiểm soát TTHC
1.

Tham mưu ban hành các văn bản chỉ
4. đạo thực hiện công tác kiểm soát
TTHC của cơ quan, đơn vị.
Tham mưu cử công chức tham dự tập
huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
Tham mưu xây dựng dự thảo văn bản
6. QPPL có quy định về TTHC khi
được giao
Tham mưu ý kiến đối với dự thảo
7. văn bản quy phạm pháp luật có quy
định TTHC.
Thống kê TTHC mới ban hành/sửa
đổi, bổ sung/thay thế hoặc bãi bỏ
8.
trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành
công bố theo quy định.
Niêm yết, công khai và tổ chức thực
9. thi TTHC đã được Chủ tịch UBND
tỉnh công bố.
Cập nhật hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ
10. liệu quốc gia về TTHC; cập nhật lên
Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý
11. phản ánh, kiến nghị về quy định hành
chính
Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh,
12. kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định hành chính, giải quyết TTHC.
Tham mưu ban hành và tổ chức thực
13. hiện Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát
TTHC năm 2019.
Lập chuyên mục trên Trang Thông
14.
tin điện tử để tuyên truyền về CCHC
Viết tin, bài, ảnh tuyên truyền về cải
15.
cách TTHC
Tham mưu tuyên truyền CCHC tại
16. cơ quan thông qua: Tọa đàm, Hội
nghị;...
5.

Đơn vị
chủ trì
Văn phòng

Đơn vị
phối hợp
Các phòng Ban
Dân tộc

Thời gian
thực hiện
Trước ngày
10/01/2019
Trước ngày
10/01/2019

Văn phòng

nt

Văn phòng

nt

Tháng
01/2019

Văn phòng

nt

Thường
xuyên

Văn phòng

nt

Trong năm

Các phòng
Ban Dân tộc

nt

Trong năm

Các phòng
Ban Dân tộc

nt

Trong năm

Văn phòng

nt

Thường
xuyên

Văn phòng

nt

Thường
xuyên

Văn phòng

nt

Thường
xuyên

Thanh tra

nt

Thường
xuyên

Thanh tra
Ban

nt

Thường
xuyên

Văn phòng

nt

Thường
xuyên

Văn phòng

nt

Văn phòng

nt

Văn phòng

nt

Thường
xuyên
Thường
xuyên
Định kỳ hàng
quý
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17.

Tham mưu thực hiện chế độ báo cáo
kiểm soát TTHC

Theo nội dung
Công văn số
6789/UBNDKSTT ngày
30/11/2017
của UBND
tỉnh Đắk Nông
về việc triển
khai, thực hiện
Thông tư số
02/2017/TTVPCP của Văn
phòng Chính
phủ

Văn phòng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Toàn thể công chức, lao động; các phòng thuộc Ban Dân tộc có trách
nhiệm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.
2. Văn phòng theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các
nội dung đã được phê duyệt.
Trên đây là Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 của Ban Dân
tộc tỉnh Đắk Nông./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc BDT;
- Lưu: VT, VP, CCHC.

Người ký: Ban
Dân tộc
Email:
bdt@daknong.
gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Đắk Nông
Thời gian ký:
08.01.2019
16:19:09
+07:00

TRƯỞNG BAN

Phan Đình Hiến
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