UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN DÂN TỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118/BDT-VP

Đắk Nông, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v khắc phục những tồn tại
trong công tác CCHC tại đơn vị
sau khi UBND tỉnh công bố kết
quả thực hiện năm 2020 thực
hiện năm 2021

Kính gửi: Các phòng thuộc Ban Dân tộc
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND, ngày 26/12/2019 của UBND
tỉnh, V/v Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;
Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-UBND, ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh,
V/v công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, Ngành; các
cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện,
thành phố;
Trên cơ sở Kế hoạch số 21/KH-BDT ngày 11/01/2021 về cải cách hành
chính của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông năm 2021;
Trên cơ sở kết quả chấm điểm các lĩnh vực như tại Phụ Lục số I, Quyết
định số 241/QĐ-UBND, ngày 17/02/2021 và Báo cáo số 80/BC-UBND, ngày
17/02/2021 của UBND tỉnh, V/v báo cáo chỉ số CCHC năm 2020 của các sở,
ban, ngành; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và
UBND các huyện, Thành phố. Trong công tác CCHC tại đơn vị còn đạt thấp ở
một số nội dung như:
- Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 11,27/17,5 điểm;
- Cải cách thủ tục hành chính 16,5/18 điểm;
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
13/15 điểm;
- Hiện đại hóa nền hành chính 13,8/15 điểm.
Điểm trung bình 07 mục (Trong thang điểm: Bộ tiêu chí cấp tỉnh và cấp
huyện có tổng 100 điểm): 88,97/100 điểm.
Để thực hiện đạt kết quả cao trong năm 2021, Lãnh đạo Ban đề nghị các
phòng thuộc Ban và cán bộ, công chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Giao Văn phòng
- Triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định số 1887/QĐ-UBND,
ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh, V/v ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính

năm 2021; Kế hoạch số 21/KH-BDT ngày 11/01/2021 về cải cách hành chính
của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông năm 2021; Nhữn lĩnh vực đạt kết quả điểm còn
thấp tại Quyết định số 241/QĐ-UBND, ngày 17/02/2021 thuộc đơn vị.
- Thực hiện đúng, đầy đủ theo Quy định của UBND tỉnh về chế bộ báo
cáo công tác cải cách hành chính định kỳ.
- Tham mưu xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị;
thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân cấp, tinh giản biên chế theo quy định.
- Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT, phần mềm văn phòng điện tử,
chứng thư số, chữ ký số.
- Tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện
hiệu quả công tác cải cách hành chính.
2. Đối với các phòng Nghiệp vụ, Thanh tra
- Chủ động tham mưu rà soát, đánh giá, theo dõi, cập nhật văn bản quy
phạm pháp luật; công tác pháp chế năm 2021 trong lĩnh vực công tác dân tộc.
- Căn cứ nhiệm vụ được Lãnh đạo giao tại Kế hoạch 21/KH-BDT ngày
11/01/2021 về cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông năm 2021,
chủ động tham mưu thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch; định kỳ báo
cáo Lãnh đạo Ban (thông qua Văn phòng) để theo dõi, tổng hợp.
- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như đã đăng ký với
Sở Tư pháp, với Văn phòng UBND tỉnh đúng theo trình tự quy định.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, các phòng phối hợp chặt chẽ với
Văn phòng; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban những khó khăn, vướng mắc để có
hướng xử lý, khắc phục.
Trong quá trình thực hiện, các phòng kịp thời tổng hợp báo cáo Lãnh đạo
Ban (thông qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ theo
quy định./.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG BAN
- Như trên để thực hiện;
PHÓ TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Ban;
- Ban CĐCCHC BDT;
- Các Phòng BDT;
- Trang Wed mục CCHC BDT;
- Lưu VT.
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