UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
BAN DÂN TỘC

Số: 36 /BDT-VP
về việc báo cáo công tác tổ
chức bộ máy, sử dụng cán bộ,
công chức năm 2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Nông, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh tỉnh Đắk Nông.
Thực hiện Công văn số 37/SNV-TCCCVC, ngày 09/01/2020 của Sở Nội vụ,
về việc báo cáo công tác tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ, công chức năm 2019, Ban
Dân tộc tỉnh tổng hợp báo cáo như sau:
1. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ:

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn có liên quan và qua rà soát, tổng hợp
Ban Dân tộc phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề
án đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Ban Dân tộc theo Nghị quyết số 18NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Phê
duyệt tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND, ngày 04/12/2018).
Căn cứ Quyết định 1973/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Đăk
Nông về việc phê duyệt đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban
Dân tộc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/12/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng Phương án số 1004/PA-BDT
ngày 25/12/2018 của Ban Dân tộc tỉnh về Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, kết
quả thực hiện như sau:
Tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc sau khi thực hiện sắp xếp theo đề án
gồm Lãnh đạo ban (Trưởng ban và Phó Trưởng ban), Phòng chuyên môn gồm 03
phòng và tương đương (giảm 02 phòng so với trước khi sắp xếp). Kết quả sau khi
sắp xếp lại gồm có: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Phòng Thanh tra. Mỗi phòng
sau khi sắp xếp gồm có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng đảm bảo mỗi phòng tối
thiểu có 05 biên chế, riêng Văn phòng có 10 biên chế bố trí 01 Chánh Văn phòng và
02 Phó Chánh Văn phòng (đến thời điểm hiện nay 01 Phó Chánh Văn phòng đã
chuyển công tác).
Gửi kèm theo:
- Biểu 01, 02: Thống kê chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức
của các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng khóa XII và Chương trình hành động
số 26-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Tỉnh uỷ.
- Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng
chuyên môn và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh (Quyết định số 169/QĐ-BDT
ngày 02/4/2019 của Ban Dân tộc tỉnh.

2. Về cơ cấu số lượng lãnh đạo của cơ quan và các phòng:
Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh có tổng số cán bộ, công chức, lao động có 21
người, gồm có: Lãnh đạo Ban có 03 người, Trưởng phòng, 03 người, Phó Trưởng
phòng có 03 người và công chức, lao động 12 người. Chi tiết có Danh sách kèm
theo.
3. Công tác bổ nhiệm vị trí lãnh đạo của cơ quan:
Thực hiện Quyết định 1973/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh
Đăk Nông về việc phê duyệt đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của
Ban Dân tộc và Phương án số 1004/PA-BDT ngày 25/12/2018 của Ban Dân tộc tỉnh
về Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong năm 2019, lãnh đạo các phòng
chuyên môn và tương đương của Ban Dân tộc tỉnh được được bổ nhiệm vào các vị
trí sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo tương
đương 03 trường hợp (trưởng phòng); có 02 trường hợp bổ nhiệm vị trí lãnh đạo
thấp hơn, từ cấp Trưởng phòng xuống Phó Trưởng phòng; không có truờng hợp nào
bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cao hơn chức vụ đã giữ trước đó. Việc thực hiện công
tác bổ nhiệm đảm bảo theo đúng quy trình, đầy đủ tiêu chuẩn về bằng cấp và chuyên
môn nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật.
4. Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ công chức:
Trong năm 2019, công chức, lao động Ban Dân tộc tỉnh không có trường hợp nào bị
kỷ luật.
Trên đây là nội dung báo cáo công tác tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ, công
chức năm 2019, Ban Dân tộc đề nghị Sở Nội vụ quan tâm, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo ban;
- Văn phòng;
- Lưu: VT.
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