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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 và phƣơng hƣớng
nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc
Thực hiện Công văn số 4096/UBND-NC ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh, V/v
quy định chế độ báo cáo công tác CCHC định kỳ; Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, báo cáo
kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020 đạt được như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và tổ chức, chỉ đạo,
điều hành cải cách hành chính:
Thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh,
V/v ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020; theo đó, ngày 08/01/2020 Ban Dân tộc đã
ban hành Kế hoạch số 16/KH-BDT về Cải cách hành chính năm 2020.
Đến nay kết quả triển khai đã thực hiện ban hành các văn bản thực hiện đạt
20/23 nhiệm vụ, đạt 87% nhiệm vụ đề ra; còn một số nhiệm vụ chưa thực hiện hoàn
thành như: Tổ chức đánh giá điểm CCHC năm 2020; xây dựng kế hoạch CCHC năm
2021; đánh giá phân loại cán bộ công chức năm 2020. Một số nội dung đã thực hiện
như:
+ Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC tại đơn vị năm
2020 (Thông báo số 35/TB-BDT, ngày 14/01/2020);
+ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (Số 02/KH-BDT, ngày 02/01/2020);
+ Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC: (02/KH-BDT, ngày 03/01/2020);
+ Kế hoạch hội nghị tuyên truyền công tác CCHC (Số 58/KH-BDT, ngày
06/2/2020), đã thực hiện 01 buổi vào Quý I/2020 với đầy đủ cán bộ, công chức tham
dự;
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (KH số
31/KH-BDT, ngày 14/01/2020);
+ Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2020 (Văn bản số 42/KH-BDT, ngày
16/01/2020);
+ Kế hoạch kiểm soát TTHC (Kh Số 809/KH-BDT, ngày 31/12/19);
+ Kế hoạch Phát động phong trào thi đua CCHC (38/KH-BDT, ngày
15/01/2020);
+ Kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm theo (KH số 32/KH-BDT, ngày
14/01/2020).
- Việc phân công trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: Ban
Dân tộc phân công tại Thông báo số 35/TB-BDT, ngày 14/01/2020, về Phân công
triển khai công tác CCHC năm 2020.
- Tổ chức họp, làm việc với tập thể theo định kỳ:
1

Công tác họp, làm việc tập thể định kỳ xem xét, đánh giá cán bộ công chức.
Trong quý I, 6 tháng và quý III, Ban Dân tộc tổ chức họp xét và đánh giá về kết quả
thực hiện trong công tác cũng như thực hiện theo kế hoạch CCHC đã đạt được trong
công tác, đề xuất đưa ra những giải pháp thực hiện trong kỳ tiếp theo. Theo Thông báo
số: 221/TB-BDT, ngày 01/4/2020; 460/TB-BDT, ngày 30/6/2020 và Thông báo số
668/TB-BDT, ngày 18/9/2020.
Báo cáo CCHC định kỳ: Ban Dân tộc đã triển khai Báo cáo quý I, 06 tháng, quý
III. (Quý I tại báo cáo số 106/BC-BDT, ngày 25/2/2020; 6 tháng tại báo cáo số
326/BC-BDT, ngày 19/5/2020, Quý III tại báo cáo số 583/BC-BDT, ngày 24/8/2020;
Báo cáo 9 tháng số 605/BC-BDT, ngày 01/9/2020 và báo cáo năm 2020).
2. Kiểm tra cải cách hành chính:
Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra: Ban
Dân tộc xây dựng kiểm tra tại Kế hoạch số 16/KH-BDT về Cải cách hành chính năm
2020; Thành lập tổ kiểm tra tại Quyết định số 51/QĐ-BDT, ngày 20/01/2020 trong đó
thời gian kiểm tra tại Văn phòng Quý II/2020; theo đó đoàn kiểm tra có kết luận số
454/KL-ĐKT, ngày 30/6/2020. Kế hoạch kiểm tra đạt 100%.
Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của bộ phận được kiểm tra (Văn
phòng) và đã khắc phục được 85% những vấn đề như: Ban hành thực hiện áp dụng
theo tiêu chuẩn ISo 9001-2015; thông báo các văn bản trao đổi qua Ioffic; in lưu văn
bản...
3. Công tác tuyên truyền CCHC:
Ban hành tại Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC: (02/KH-BDT, ngày
03/01/2020); Kế hoạch hội nghị tuyên truyền công tác CCHC (Số 58/KH-BDT, ngày
06/2/2020), đã thực hiện 01 buổi vào Quý I/2020 với đầy đủ cán bộ, công chức tham
dự;
Kết quả đã triển khai tuyên truyền đến cán bộ, công chức về các nội dung có
liên quan đến công tác CCHC thông qua các buổi họp cơ quan, công đoàn và trên cổng
thông tin điện tử (IOffice); tỷ lệ tuyên truyền đạt 100% kế hoạch như: Hội nghị tọa
đàm, tuyên truyền trong công tác CCHC năm 2020. Đăng tải trên chuyên mục CCHC
trên trang thông tin cơ quan 08 bài chỉ tiêu đưa ra 03 bải. Xây dựng khẩu hiệu, triển
khai đánh giá chỉ số CCHC tại cơ quan như khẩu hiệu: 100% cán bộ công chức, người
lao động có thái độ đúng mực với người dân, doanh nghiệp, không có hành vi nhũng
nhiễu; gây khó khăn cho người dân.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC:
1. Cải cách thể chế:
1.1 Xây dựng và ban hành các VB Quy phạm pháp luật trong năm:
Ban Dân tộc đăng ký với Sở Tư pháp và trình UBND tỉnh xem xét triển khai
xây dựng 01 văn bản "Về Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia định đồng bào
DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025" do văn bản chuẩn bị
hết hiệu lực tại theo Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND, ngày 18/12/2014 của Hội
đồng Nhân dân tỉnh thực hiện giai đoạn 2015-2020. Ban Dân tộc đã tổng hợp báo cáo
đánh giá kết quả đạt được nêu ra những hạn chế, nguyên nhân để đề ra những giải
pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Sở Tư pháp đã hoàn tất công tác thẩm định
tại Văn bản số 45/BCTĐ-STP, ngày 12/11/2020. Trên cơ sở văn bản thẩm định của Sở
Tư pháp Ban Dân tộc đã hoàn thiện, bổ sung và trình UBND tỉnh xem xét (Tờ trình số
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827/TTr-BDT, ngày 17/11/2020) trong đó có dự thảo trình Hội đồng nhân dân tỉnh Tờ trình
và Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày
18 tháng 12 năm 2014 về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc
thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, để Hội
đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 11, khóa III, tháng 12 năm 2020.
Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Ban Dân tộc ban hành tại Văn bản số:
482/BDT-TTr, ngày 09/7/2020 V/v phối hợp báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật
1.2 Công tác kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật:
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh, V/v Kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Đắk Nông; Ban Dân tộc đã ban hành văn bản kiểm tra, rà soát văn bản quy
phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tại kế hoạch số 31/KH-BDT, ngày 14/01/2020. Trên cơ
sở tự kiểm tra văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực dân tộc tại Văn bản số 674/BDT-TTr,
ngày 24/9/2020; Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh ban hành tại Báo cáo số 649/BCBDT, ngày 05/11/2020; theo đó qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020
do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành đang còn hiệu lực
pháp luật là: Không có.
2. Cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
2.1 Kiểm soát đánh giá TTHC:
a) Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC: Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số
809/KH-BDT, ngày 31/12/2019, V/v hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ban
Dân tộc năm 2020 Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019của Ban Dân tộc
tỉnh Đắk Nông. Lãnh đạo Ban Dân tộc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường
công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, đưa công tác
kiểm soát TTHC trở thành hoạt động thường xuyên, đảm bảo chất lượng, hướng đến
mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân.
b) Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC: Đã ban hành tại Kế hoạch số
33/KH-BDT, ngày 14/01/2020, về kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh
vực dân tộc năm 2020.
c) Công bố, công khai TTHC: Ban Dân tộc triển khai 02 bộ TTHC và được công
khai trên trang thông tin điện tử tại đơn vị.
Kết quả đã tiếp nhận và giải quyết đúng thời gian 08 bộ hồ sơ của cấp huyện về
TTHC đưa ra, đưa vào người có uy tín trong vùng đồng bào DTTSl; đạt tỷ lệ 100% hồ
sơ giải quyết đúng hạn.
d) Tình hình thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 05/01/2017: Ban Dân tộc
quán triệt cán bộ, công chức trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính có
liên quan đến công tác thuộc ngành, trong năm 2020 (tính đến ngày 11/11/2020)
không có công chức vi phạm có liên quan đến giải quyết bộ TTHC tại đơn vị.
3. Cải cách tổ chức bộ máy
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3.1 Rà soát bố trí vị trí cán bộ, công chức: Ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành
tại Kế hoạch số 42/KH-BDT, ngày 16/01/2020, về tinh giản biên chế năm 2020 và Kế
hoạch số 32/KH-BDT, ngày 14/01/2020 về Chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 đối
với công chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP
của Chính phủ. Kết quả đã thực hiện luân chuyển 03 vị trí công tác 02 vị trí từ phòng
Thanh tra chuyển sang phòng Nghiệp vụ và ngược lại (QĐ số 227/QĐ-BDT) và 01 vị
trí từ Văn phòng chuyển sang phòng Nghiệp vụ (QĐ 253/QĐ-BDT).
3.2 Kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức hoạt động tại đơn vị: Ban Dân tộc đã ban
hành Tại kế hoạch số 40/KH-BDT, ngày 16/01/2020. Kết quả đến nay đạt 80% theo kế
hoạch đã đề ra.
Về thực hiện quy chế làm việc, trong thời gian vừa qua Ban Dân tộc đã dự thảo
văn bản và lấy ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức thông qua cuộc họp
toàn thể cơ quan và đã giao Văn phòng tổng hợp chỉnh sửa trình Lãnh đạo ban ký ban
hành tại Quyết định số 114/QĐ-BDT, ngày 27/02/2020.
3.3 Thực hiện phân cấp quản lý:
Về Tổ chức, sử dụng biên chế: Đảm bảo đúng theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao
20 biên chế (Có mặt 18 biên chế). Về phân cấp quản lý ngân sách đảm bảo đúng quy
định. Về nhiệm vụ chuyên môn được giao đảm bảo theo kế hoạch đề ra (Quyết định số
113/QĐ-BDT, ngày 14/01/2020)
Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020; Ban Dân tộc ban hành tại Kế
hoạch số 43/KH-BDT, ngày 16/01/2020.
4. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức
4.1 Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức:
Đơn vị đã thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy trong năm 2019. Kết quả thực hiện:
Trên cơ sở các văn bản triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 300/KH-UBND
ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày
03/2/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08/3/2018
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 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 18-NQ/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). Trên cơ sở đó, Ban Dân
tộc đã xây dựng phương án sắp xếp tại Văn bản Số: 1004 /PA-BDT, ngày 25/12/2008;
theo đó 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 ban. Mỗi phòng sau khi
sắp xếp gồm có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng đảm bảo mỗi phòng tối thiểu
có 05 biên chế, riêng Văn phòng có 10 biên chế, hiện nay có 01 Chánh Văn phòng và
01 Phó Chánh VP.
Triển khai Quyết định số 2057/QĐ-BNV, ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về
phê duyệt danh mục khung vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh; Trên
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cơ sở đó UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 882/QĐ-UBND, ngày 24/6/2020.
Trên cơ sở Công tác quản lý cán bộ, công chức tiếp tục được đổi mới, Cấp ủy Chi bộ
kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền rà soát, tham mưu sắp xếp, luân chuyển cán bộ
nhằm đáp ứng vị trí công tác trong tình hình mới.
4.2 Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức:
Tại đơn vị người đứng đầu Trưởng ban và 01 phó Trưởng ban.
Tại cấp phòng gồm Phòng nghiệp vụ và Văn phòng có 01 trưởng phòng và 01
phó phòng; Phòng Thanh tra có 01 Trưởng phòng.
Ngoài ra công tác quản lý cán bộ đảm bảo đúng theo quy định. Công tác khen
thưởng được Trưởng Ban Dân tộc đã thực hiện Quyết định khen thưởng cho 20 cán
bộ, công chức và người lao động tại đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc và
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác năm 2019; khen thưởng 13 cá nhân trong
phong trào thi đua tại đơn vị; xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh (Thông qua Sở Nội vụ)
nâng ngạch lương Chuyên viên chính cho 2 công chức.
4.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng cho cán bộ công chức của Ban tại Văn bản số 643/BDT-VP, ngày 04/11/2019.
Kết quả đã cử đi học: Lớp quản lý lãnh đạo cấp sở 02 Công chức; lớp về nghiệp Thanh
tra viên 01 công chức; tổ chức 02 đợt học bồi dưỡng về dân quân tự vệ 04 công chức;
dự lớp học về quản lý cấp phòng 03 CC; bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, hội nhập
kinh tế quốc tế 04 công chức; tập huấn phần mềm ISO 9001-2015, phần mềm CCHC
04 CC… đến nay hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
4.4 Thực hiện Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND, của UBND tỉnh; tại đơn vị việc
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích
cực; chất lượng thực hiện các nhiệm vụ từng bước được nâng lên, cán bộ công chức
chủ động nâng cao hiệu quả công tác để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.
5. Cải cách tài chính công
Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính
phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản
lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày
07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐCP ngày 17/10/2005. Ban Dân tộc đã tổng hợp các ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung hoàn
chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (Ban hành Quyết định số 114/QĐ-BDT, ngày
28/02/2020);. Kịp thời thông báo công khai nguồn kinh phí năm 2020 theo quy định
hiện hành (Quyết định số 47/QĐ-BDT, ngày 05/02/2020, V/v công bố công khai dự toán
ngân sách năm 2020).
Thực hiện NĐ số 16/2015/NĐ-CP; Ban Dân tộc không có đơn vị sự nghiệp công
lập.
6. Hiện đại hoá nền hành chính nhà nƣớc:
6.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính:
Căn cứ Kế hoạch số 439/KH-BDT, ngày 10/8/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk
Nông về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Ban Dân tộc giai đoạn 20165

2020. Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch số 02/KH-BDT, ngày 03/01/2020 về thực hiện
ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020. Kết quả đã triển khai đảm bảo đạt 100% kế
hoạch đề ra. Với 4 nội dung trọng tâm là trang bị hạ tầng kỹ thuật; Ứng dụng CNTT
vào hoạt động quản lý của Ban; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và tăng cường
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho toàn bộ CBCC trong cơ quan, đơn vị.
a) Kết quả trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước:
Kết quả tại cơ quan đã thực hiện100% cán bộ, công chức sử dụng quản lý nhận
và xử lý thông qua phần mềm Ioffic; tích hợp chữ ký số, chứng thư số. Tỷ lệ trao đổi
các văn bản điện tử đạt 95%; còn lại thực hiện dưới dạng văn bản điện tử và song song
văn bản giấy; hộp thư cá nhân công vụ có 22 hộp thư (cá nhân 18 hộp thư; phòng ban
04 hộp thư).
b) Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận giải quyết TTHC:
Đơn vị đã thực hiện áp dụng giải quyết TTHC 02 bộ dịch vụ công cấp tỉnh mức
2.
6.2 Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại
cơ quan, đơn vị được công bố và áp dụng thực hiện.
III. KẾT QUẢ TH C HIỆN THEO KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ S
HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CH NH CÔNG PAPI CỦA TỈNH VÀ CỦA
CƠ QUAN
Triển khai Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Đắk
Nông, V/v Ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công
(Chỉ số PAPI) của tỉnh Đắk Nông năm 2020; Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số
39/KH-BDT ngày 16/01/2020 về Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành
chính công (Chỉ số PAPI) của Ban Dân tộc năm 2020, Ban Dân tộc triển khai thực
hiện tốt các nội dung như:
1. Chỉ số trách nhiệm giải trình với nhân dân:
- Tiếp tục thực hiện công khai quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân; giải
quyết kịp thời, có hiệu quả những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân.
- Thực hiện Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy
định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
được giao: Không phát sinh các vấn đề liên quan đến giải trình.
- Công khai đầy đủ TTHC tại Cổng thông tin điện tử cơ quan. Công tác công
khai TTHC được triển khai nghiêm túc theo qui định.
- Các qui định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện
nghiêm túc theo đúng qui định của pháp luật và các bản hiện hành có liên quan.
2. Chỉ số TTHC công
- Kịp thời, công khai và cập nhật chính xác TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông trên Trang thông tin điện tử cơ quan.
- Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. Đồng thời, cử
cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng
giao tiếp cho cán bộ công chức khi cấp có thẩm quyền tổ chức.
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi:
Trên cơ sở Kế hoạch công tác cải cách năm 2020 của Ban Dân tộc; trong năm
các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện CCHC tại cơ quan được thực hiện tương đối đầy
đủ theo qui định và đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác CCHC được xác định là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan; được Cấp ủy, Lãnh đạo ban quan tâm,
quyết liệt chỉ đạo thực hiện; CBCC đã tập trung nghiên cứu, không ngừng nỗ lực trong
tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC nên công tác cải cách hành chính của cơ quan,
đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định.
2. Hạn chế
Trong thời gian vừa qua việc thực hiện về CCHC còn có một số những tồn tại
như:
- Việc triển khai CCHC chưa có bước đột phá; sự phối hợp giữa các đơn vị
chuyên môn thuộc Ban Dân tộc thực hiện một số nhiệm vụ được giao chưa được chặt
chẽ.
- Việc nắm bắt, tìm hiểu các văn bản liên quan đến công tác của đơn vị chưa
được sâu như: Công tác triển khai áp dụng QLCL theo TCVN ISO 9001-2015, ứng
dụng phần mềm còn gặp nhiều khó khăn.
V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
1. Bám sát nội dung Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2020 của UBND,
xây dựng và ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2021 của Ban Dân
tộc được chi tiết và hoàn trước ngày 14/01/2021.
2. Tổ chức triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2021 sau khi có văn bản công bố kết
quả đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2020 của UBND tỉnh (Dự kiến tổ chức trong qúy I
năm 2021). Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến
CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, lao động cơ quan.
3. Tổ chức Hội nghị đánh giá cán bộ công chức, phát động phong trào thi đua gắn
với công tác CCHC tại các phòng, cá nhân; xây dựng và tổ chức kiểm tra thực hiện công
tác CCHC tại phòng chuyên môn thuộc đơn vị.
4. Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của cơ quan năm 2021.
Trên đây là nội dung báo cáo công tác CCHC của Ban Dân tộc trong năm 2020;
kính đề nghị Sở Nội vụ quan tâm tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Các Đ/c Lãnh đạo ban;
- Ban CĐCCHC ban;
- Các phòng thuộc ban;
- Trang Wed BDT, mục CCHC;
- Lưu VT.

TRƢỞNG BAN

Phan Đình Hiến
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