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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
năm 2020
Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1071/UBND-NCKSTT ngày 04/12/2020 của UBND
tỉnh Đắk Nông về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm
2020, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả đạt được như sau:
I. Tình hình thực hiện
Căn cứ Quyết định số 2306/QĐ-UBND, ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh, V/v
ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk
Nông năm 2020; Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 809/KHBDT, ngày 31/12/2019 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm
2020.
II. Kết quả thực hiện kiểm soát TTHC
1. Về công bố, công khai TTHC
Trong kỳ báo cáo Ban Dân tộc không có bộ TTHC quy định mới, sửa đổi, bổ
sung; TTHC hủy bỏ, bãi bỏ cần tham mưu UBND tỉnh.
Tuy nhiên trong năm 2020 Ban Dân tộc nhận được Văn bản tại Quyết định số
347/QĐ-UBDT, ngày 06/7/2020 của Ủy ban Dân tộc, V/v công bố thủ tục hành chính
bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc. Trong đó có nội dung
bãi bỏ VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC: Xác định đối tượng thụ hưởng chính
sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS
nghèo và hộ nghèo ở xã thôn, bản đặc biệt khó khăn; thuộc lĩnh vực dân tộc; cơ quan
thực hiện: UBND cấp huyện. Tuy nhiên do bộ thủ tục hành chính trên trong thời gian
qua UBND tỉnh không công bố bộ TTHC thuộc cấp huyện; vì vậy sau khi trao đổi với
Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc không tham mưu thực hiện bãi bỏ theo Quyết
định số 347/QĐ-UBDT, ngày 06/7/2020.
2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC
Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2020:
2.1 Về bộ TTHC "Công nhân người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số" trong năm 2020 không thực hiện. Bởi vì đã thực hiện trong năm 2018 được phê
duyệt tại Quyết định số 1164/QĐ-UBND, ngày 27/7/2018 về phê duyệt danh sách
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; với thời
gian thực hiện 05 năm, kể từ ngày 01/01/2018. Do vậy trong năm 2020 không thực

hiện bộ thủ tục hành chính được quy định tại mục 1, điểm A danh mục thủ tục hành
chính mới ban hành/thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban
Dân tộc tỉnh Đăk Nông, theo Quyết định số 733/QĐ-UBND, ngày 15/7/2018.
2.2 Về bộ TTHC "Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số" trong năm 2020: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết: 10 bộ. Trong đó hồ
sơ từ kỳ báo cáo trước (15/12/2019) chuyển qua: 07 bộ; hồ sơ mới tiếp nhận 03 bộ.
- Kết quả đã giải quyết 07 bộ.
+ Đã giải quyết đúng hạn: 07 bộ.
+ Số hồ sơ đang giải quyết (Trong thời gian giải quyết): 03 bộ.
- Tình hình xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, trễ hạn trong giải quyết
TTHC: Không có.
(Biểu số 04 - kèm theo)
3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC
Thực hiện theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND, ngày 24/8/2018 của UBND
tỉnh, về ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát TTHC; tiếp nhận, xử lý
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính
trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Ban Dân tộc đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh
trong việc tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành
chính, hành vi hành chính và thực hiện niêm yết công khai tại cơ quan, địa chỉ tiếp
nhận trực tiếp qua số ĐT: 02613. 544.536 và thông qua hộp thư công vụ (mail:
vp.bdt@daknong.gov.vn) trên trang wed của Ban Dân tộc.
Kết quả:
- Về nội dung phản ánh, kiến nghị về TTHC, trong năm 2020 Ban Dân tộc
không thấy về nội dung phản ánh, kiến nghị về 02 bộ thủ tục hành chính được tiếp
nhận tại Ban Dân tộc (Biểu số 01).
- TTHC quá hạn, tồn đọng trong trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ
quan - không có hồ sơ giải quyết quá hạn, tồn đọng (Biểu số 05) .
III. Đánh giá
- Đánh giá chung về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc
lĩnh vực quản lý, theo dõi: Trên cơ sở theo dõi, kiểm soát TTHC của Ban Dân tộc đã
thống kê theo dõi về bộ thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc, cụ thể là số lượng người
có uy tín trong vùng đồng bào DTTS theo từng năm được quy định tại tại Quyết định
số 180/QĐ-UBDT, ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc. Qua so sánh thấy được
công tác tiếp nhận số bộ hồ sơ có thay đổi so với cùng kỳ báo cáo năm trước.
- Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC của cơ quan. Hoàn
thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát
TTHC: Tại cơ quan Ban Dân tộc thực hiện triển khai 02 bộ thủ tục hành chính thuộc
lĩnh vực Dân tộc. Tuy nhiên về thời gian chỉ thực hiện trong quý IV và quý I năm sau

vì vậy trong thời gian quý II, III không triển khai theo quy định của bộ TTHC vì vậy ít
khi phát sinh (Theo quy định Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của
Văn phòng Chính phủ) phải cập nhật theo từng quý.
IV. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ và kiến nghị đề xuất năm 2021:
- Xây dựng kế hoạch triển khai kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị Ban Dân
tộc trong năm 2021.
- Theo dõi tham mưu UBND tỉnh về bộ TTHC thuộc lĩnh vực mới ban hành và
kiến nghị với các cấp, các ngành về các nội dung chưa hợp lý về bộ THHC đã ban
hành thuộc đơn vị quản lý, theo dõi.
V. Kiến nghị, đề xuất:
Ban Dân tộc quản lý, theo dõi, tham mưu công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh
vực dân tộc với số lượng ít (đến thời điểm hiện nay có 02 bộ) thời điểm tiếp nhận, giải
quyết vào thời gian quý IV và tham mưu UBND tỉnh vào quý I năm sau; Do vậy để
công tác báo cáo được tinh giản, trường hợp không có phát sinh thuộc bộ TTHC mới
ban hành và những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thì kiến nghị liên quan
đến lĩnh vực Dân tộc thì kiến nghị với Văn phòng UBND tỉnh cho phép Ban Dân tộc
không thực hiện báo cáo vào quý II, III như theo quy định tại Thông tư số
02/2017/TT-VPCP.
Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá kiểm soát TTHC trong năm 2020
và phương hướng thực hiện năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đề nghị Văn
phòng UBND tỉnh quan tâm, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tr ban và PTB;
- Các phòng BDT;
- Lưu: VT.
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Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY
ĐỊNH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 10/12/2020)

MẤU SỐ 01
.

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị
Số PAKN về quy định hành
chính đƣợc tiếp nhận (bao gồm
kỳ trƣớc chuyển qua)

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính
Đã xử lý

Chia ra

Chia theo nội dung
PAKN

Ngành, lĩnh vực có PAKN

Đang xử lý
Chia theo thời
điểm tiếp nhận

Chia ra

Số PAKN
Số PAKN
Tổng số về hành vi về nội
Số
dung quy Tổng số PAKN về Số PAKN Tiếp Kỳ trƣớc Tổng số Số PAKN Số PAKN về
hành
về nội dung nhận
về hành nội dung
định hành
hành vi
chuyển
chính
quy
định
mới
vi hành quy định
chính
hành
qua
hành chính trong kỳ
chính hành chính
chính

A

(1)

(2)

(3)

Lĩnh vực Dân tộc

0

0

0

Tổng

0

0

0

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Đăng tải công
khai kết quả
xử lý

(12)

Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH TẠI ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2020

MẪU SỐ 04

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 10/12/2020)

* Lƣu ý: Chỉ tổng hợp số hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tiếp tại đơn vị (không tiếp nhận lại từ Trung tâm Hành chính công).
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
Số hồ sơ nhận giải quyết

STT

(1)

Lĩnh vực, công việc giải
quyết theo cấp

(2)

Trong đó
Tổng số

(3)

Số hồ sơ đã giải quyết

Số mới Số kỳ
Số mới tiếp
Trả
Trả
tiếp nhận trƣớc
nhận (trực Tổng
đúng quá
trực
chuyển tiếp hoặc dịch số
thời hạn hạn
tuyến
qua vụ bƣu chính)
(4)

(5)

Số hồ sơ giải quyết theo cơ
chế một cửa

Kết quả giải quyết

(6)

(7)

(8)

(9)

Số hồ sơ đang giải
quyết

Đã giải quyết

Tổng Chƣa Quá
số đến hạn hạn

Tổng
Đúng
số
thời
hạn

Quá
hạn

(10)

(13)

(14)

(15)

(11)

(12)

TTHC thuộc phạm vi thẩm
A quyền giải quyết của UBND
cấp tỉnh
I

TTHC do Ban Dân tộc tỉnh
tiếp nhận, giải quyết TTHC

1

Lĩnh vực Dân tộc
Tổng cộng

10

10

07

07

03

03

7

7

10

10

07

07

03

03

7

7

Đang
giải
quyết

(16)

Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG
HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 10/12/2020)

MẪU SỐ 05

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số lƣợng hồ sơ

Nguyên nhân quá hạn

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Lĩnh vự Dân tộc

0

0

Tổng số:
* Nguyên nhân quá hạn: Do cơ chế phối hợp của các cơ quan chưa tốt hoặc do cán bộ trực tiếp giải quyết thiếu trách nhiệm hoặc cả hai trường hợp.
II. CÁC TRƢỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

STT

Tên TTHC

Nội dung vƣớng mắc

Văn bản QPPL

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Lĩnh vực Dân tộc

1

TTHC 1: Công nhận người có uy
0
tín trong vùng đồng bào DTTS

2

TTHC 2: Đưa ra danh sách
0
người có uy tín trong vùng đồng
bào DTTS

TÌNH HÌNH XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÌ SỰ
CHẬM TRỄ, SAI SÓT TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH NĂM 2020

MẪU SỐ 06

Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 10/12/2020)

STT

1

LĨNH
VỰC,
CÔNG
VIỆC
GIẢI
QUYẾT
Lĩnh vực
Dân tộc

SỐ HỒ SƠ
ĐÃ GIẢI
QUYẾT

Tổng

0

0

Lƣu ý: Cung cấp văn bản kiểm chứng.

TÌNH HÌNH XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
Đề nghị bổ Đề nghị Chậm trễ
Chậm trễ
Chậm trễ
sung
bổ sung
lần
lần
lần
lần thứ
lần thứ
thứ nhất
thứ hai
thứ ba
nhất
hai

Kết quả
giải quyết
TTHC sai
sót

