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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận đánh giá kết quả
Nhiệm vụ gắn với công tác cải cách hành chính Quý I/2021
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp giao ban nội
dung đánh giá nhiệm vụ được giao gắn với công tác Cải cách hành chính (CCHC)
tại đơn vị trong quý I và nhiệm vụ trong thời gian tới.
Sau khi nghe báo cáo của các phòng thực hiện các nhiệm vụ, các nội dung có
liên quan gắn với công tác CCHC thuộc ban và ý kiến góp ý, thảo luận của các cán
bộ, công chức tham dự họp Đ/c K’ Khét A Tô, Phó Trưởng ban Dân tộc chủ trì cuộc
họp kết luận, chỉ đạo như sau:
1. Giao Trưởng các phòng:
- Tiếp tục tham mưu hiện tốt những nhiệm vụ được lãnh đạo ban phê duyệt và
ban hành tại Kế hoạch số 21/KH-BDT, ngày 11/01/2021 về Kế hoạch cải cách hành
chính của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông năm 2021; các nhiệm vụ được giao tại Quyết
định số 66/QĐ-BDT, ngày 21/01/2021 về Phê duyệt nhiệm vụ công tác trọng tâm
năm 2021 của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đắk
Nông. Tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao như tham mưu xây dựng
Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và
miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; công tác rà soát phân
định vùng đồng bào DTTS và miền núi…
- Thực hiện đánh giá công chức thuộc phòng quản lý theo từng quý theo các
tiêu chí quy định tại Điều 3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của
Chính phủ; ngoài ra cần tập trung vào một số vấn đề như:
+ Thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan (Thực hiện về thời gian làm việc,
nghỉ có lý do, không lý do).
+ Chấp hành sự phân công của tổ chức, của Lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng
giao (Nhiệm vụ được giao về chất lượng, thời gian).
Bảng tổng hợp đánh giá công chức hàng Quý (Kể tử quý II) thuộc phòng quản
lý gửi về Lãnh đạo ban (Thông qua Văn phòng) trước ngày 30 tháng cuối cùng của
quý.
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3. Giao Phòng Thanh tra: Tham mưu công chức theo dõi công tác pháp chế
tại cơ quan Ban Dân tộc (Theo Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 20/01/2021 của
UBND tỉnh; hoàn thành trong tháng 4 năm 2021.
2. Giao Văn phòng
- Tham mưu Lãnh đạo ban về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải
cách hành chính theo Văn bản số 918/UBND-NCKSTT, ngày 01/3/2021 của UBND
tỉnh.
- Tổng hợp đánh giá về công chức theo từng quý để tổng hợp tham mưu
Trưởng ban trong việc luôn chuyển, đề bạt, đánh giá công chức, người lao động hàng
năm và đề xuất khen thưởng kịp thời.
Trên đây là một số đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác gắn với nhiệm CCHC
tại cơ quan Ban Dân tộc trong quý I, đề nghị các phòng, cán bộ, công chức nghiêm
túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo ban;
- Các phòng thuộc BDT;
- Trang Wed, mục CCHC;
- Lưu: VT.
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