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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI); nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành
chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2021 thuộc Ban Dân tộc
Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh về việc
ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2021;
nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông
năm 2021.
Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thay đổi
mối tương tác giữa cơ quan đơn vị và người dân theo cơ chế “Phục vụ tốt nhu cầu của
người dân”; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân đối với
chính quyền.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công; công khai, minh
bạch trong việc thực hiện các chính sách; có nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát
tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.
- Cải thiện điểm số và thứ hạng của các chỉ số, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2021.
2. Yêu cầu
- Tất cả các quy hoạch, cơ chế chính sách của ngành, ngân sách chi tiết của đơn
vị được đăng tinh trên trang thông tin điện tử của Ban.
- Thực hiện nhận thức “Chính quyền phục vụ nhân dân”, “Chính quyền đồng hành
cùng nhân dân” thành hành động cụ thể trong quá trình xử lý công việc hàng ngày, trong
giao tiếp, ứng xử với người dân của mỗi cán bộ, công chức.
- Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện cải cách hành chính
năm 2020 thực hiện kịp thời công tác CCHC năm 2021; cải thiện, nâng cao Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI).
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, phối hợp với các Sở, ngành và các cấp có liên quan thực hiện
triển khai các nội dung đã ban hành kèm theo tại Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày
01/3/2021 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan đến chỉ số quản trị và hành
chính công.
2. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi công vụ. Kịp thời phối
hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện trong công tác rà soát, đề xuất,
tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính
liên quan đến chủ trương đầu tư, thủ tục thụ hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ

trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo
hướng gọn nhẹ, đơn giản và đảm bảo đúng quy định.
3. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền
núi giai đoạn 2021-2030; chủ động bám sát chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương để
sớm có những quyết định hoặc đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng, tạo
môi trường cơ chế chính sách ưu đãi, hấp dẫn thông thoáng đối với các nhà đầu tư,
doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, hướng dẫn, phổ biến kịp thời đến cộng đồng
doanh nghiệp biết các cơ chế, chính sách của trung ương và địa phương.
4. Trưởng các phòng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, thời gian
thực hiện, phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức.
Giao Văn phòng bố trí 01 công chức phối hợp với Phòng Thanh tra tham mưu Lãnh
đạo ban trong việc giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đến
liên hệ tại đơn vị; Công việc có liên quan đến lĩnh vực phải theo dõi, giải quyết đến
kết quả cuối cùng.
5. Tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan. Trong đó, chú trọng
công tác kiểm tra việc thực hiện dân chủ nhằm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý cán bộ,
công chức, người lao động có hành vi sách nhiễu, tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong thực
thi nhiệm vụ, công vụ, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Nghiêm túc thực hiện
việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp (bằng văn bản) trong trường hợp sai sót trong xử
lý hoặc để hồ sơ quá hạn giải quyết, trong đó nêu rõ lý do và hẹn lại ngày trả kết quả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; thực hiện chế độ
thông tin, tham mưu báo cáo theo qui định; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch này trình Lãnh đạo Ban xem xét, giải quyết.
2. BCH Công đoàn, Trưởng các phòng, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội
dung có liên quan đến CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, các chỉ số nội dung quy
định về đánh giá chỉ số PAPI thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đến toàn thể cán bộ,
công chức, lao động, đoàn viên công đoàn.
3. Ban Chỉ đạo CCHC Ban Dân tộc căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn được giao tích cực nghiên cứu, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện có hiệu
quả công tác CCHC theo chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình của Trung ương,
UBND tỉnh Đắk Nông.
4. Các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thực hiện có hiệu
quả các nội dung, mục tiêu, yêu cầu tại Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực Ban Dân
tộc tỉnh năm 2021, đề nghị các phòng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- VP UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Công đoàn BDT;
- BCĐ CCHC BDT;
- Lãnh đạo BDT;
- Các phòng BDT;
- Trang Wed BDT;
- Lưu: VT.
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