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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính năm 2018 và  

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, Ban Dân tộc 

báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2018 với nội dung như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành chung 

- Năm 2018, Lãnh đạo Ban đã tích cực chỉ đạo, quán triệt và đẩy mạnh 

công tác CCHC, xem công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan; 

gắn với công tác chuyên môn của từng cán bộ công chức (CBCC) trong thực 

hiện nhiệm vụ công vụ; lấy kết quả, hiệu quả CCHC là một tiêu chí quan trọng để 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của công chức và 

người lao động; đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể trách nhiệm của từng 

phòng, từng CBCC, lao động để phối hợp thực hiện công tác CCHC tại cơ quan. 

- Kiên quyết thực hiện 100% văn bản hành chính trong danh mục do 

UBND tỉnh quy định được gửi, nhận, xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử trên hệ 

thống E-Office và sử dụng chứng thư số trong công tác chỉ đạo, điều hành và 

hoạt động của cơ quan; triển khai và thực hiện đầy đủ các giải pháp đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin theo quy định trong quá trình khai thác sử dụng các hệ 

thống thông tin dùng chung; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC gắn với siết 

chặt kỷ cương hành chính để thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với 

kiện toàn t  chức bộ máy và triển khai đề án vị trí việc làm; từng bước trang bị 

hạ tầng kỹ thuật CNTT để đảm bảo việc truy cập và khai thác sử dụng các hệ 

thống thông tin dùng chung được thuận lợi và liên tục; tích hợp, gắn kết đồng bộ 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 

2. Về Kế hoạch cải cách hành chính 

- Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2018 của UBND tỉnhtại Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, 

Ban Dân tộc đã ph  biến, quán triệt cho công chức, lao động tại cơ quan về mục 

tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch;  Ban hành Quyết định số 06/QĐ-BDT 

ngày 25/01/2018 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. 

- Ban hành các kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2018, cụ thể: 

+ Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng năm 2018; Kế 

hoạch rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên lĩnh vực công 

tác dân tộc;  

+ Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 
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2018 trên lĩnh vực công tác dân tộc;  

+ Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018;  Kế hoạch kiểm tra cải 

cách hành chính năm 2018;  

+ Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008. 

3. Công tác tuyên truyền CCHC 

- Trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, Lãnh đạo Ban đã 

chỉ đạo quyết liệt nhiều nội dung thực hiện CCHC, nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác CCHC năm 2018 của Ban. Các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về CCHC 

của UBND tỉnh và các Sở, ngành được UBND tỉnh giao là cơ quan sâu đầu mối 

được quán triệt và ph  biến kịp thời cho toàn thể CBCC của cơ quan. 

- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của Ban Dân tộc; 

- T  chức và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn về CCHC do UBND tỉnh, các sở, ngành và cơ quan tự t  chức. 

4. Về kiểm tra nội bộ CCHC và khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết 

luận của đợt kiểm tra trƣớc 

- Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-BDT ngày 08/5/2018 về việc ban hành 

Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018. Ngày 04/9/2018, T  CCHC Ban Dân tộc 

đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn thuộc Ban. Qua 

kiểm tra, các phòng chuyên môn đã rất nỗ lực trong việc thực hiện CCHC, 100% 

CBCC đã ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đ i và xử lý công việc và áp 

dụng các quy trình công bố trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008; nhận thức của CBCCvề tầm quan trọng của CCHC đã được 

nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. 

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra và t  chức kiểm tra công tác cải cách hành 

chính năm 2018 của UBND tỉnh tại Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 

09/4/2018 và Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 02/5/2018, ngày 05/6/2018, 

Đoàn tiến hành kiểm tra cải cách hành chính tại Ban Dân tộc. Qua kiểm tra, Ban 

được đánh giá  là đã có những tiến bộ tích cực trong công tác cải cách hành 

chính: nhận thức cán bộ, công chức về các kế hoạch và báo cáo định kỳ liên 

quan cải cách hành chính được ban hành đầy đủ, đúng thời gian quy định; 100% 

cán bộ, công chức đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trao đ i, xử 

lý công việc; công tác đào tạo, quy hoạch, b  nhiệm cán bộ được quan tâm...Tuy 

nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để Chấn chỉnh và khắc 

phục những tồn tại hạn chế của công tác CCHC trong thời gian qua, đặc biệt tập 

trung khắc phục, chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra 

CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh kết luận, Ban Dân tộc ban hành Kế 

hoạch số 17/KH-BDT ngày 11/6/2018 và Kế hoạch số 22/KH-BDT ngày 

24/9/2018 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra cải cách hành 

chính của cơ quan Ban Dân tộc năm 2018; Kiện toàn, quy định chức trách, nhiệm 

vụ cán bộ, t  chức tham mưu CCHC; xây dựng quy chế phân công, phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ CCHC; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát 
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các phòng chuyên môn và công chức thực hiện nghiêm túc,đầy đủ, kịp thời các 

nhiệm vụ được giao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Cải cách thể chế 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 513/QĐ-

UBND ngày 09/02/2018 về việc điều chỉnh, b  sung danh sách đơn vị tham gia 

giúp đỡ các xã vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh từ năm 2018-2020 ban 

hành kèm theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh; 

Quyết định 304/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2018 - 2025"; Văn bản số 5130/UBND-KT ngày 25/5/2018 về việc triển khai 

thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020. 

- Xây dựng và t  chức thực hiện Chương trình phối hợp về thực hiện công 

tác dân tộc với Ban Dân vận, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở giáo dục Đào tạo, Sở Du lịch 

và Tỉnh đoàn Khánh Hòa. 

- Báo cáo Kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 theo yêu cầu tại Công văn số 1536/STP-

QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/8/2018 của Sở Tư pháp. 

- Phối hợp xây dựng các dự án, đề án của các sở, ngành có liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc (góp ý). 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Thực hiện Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 

2018 tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2018, Ban Dân tộc đã ban hành 

Quyết định số 05/QĐ-BDT ngày 18/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2018; 

- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính vàQuyết định 

số 180/QĐ-UBND 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; Ban Dân tộc 

đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 

23/5/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Ban 

Dân tộc, Ban đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, lao 

động theo vị trí việc làm. 

- Rà soát, sửa đ i, b  sung hoàn thiện các quy chế, quy định trong hoạt 

động của cơ quan: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, 

Quy chế thi đua khen thưởng; ban hành Quy trình b  nhiệm, b  nhiệm lại 

Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2017/TT-VPCP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Tiếp tục đ i mới, sắp xếp t  chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực 

hiệu quả, Ban đã tiến hành rà soát và đang dự thảo đề án sát nhập các phòng 

chuyên môn, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh vào đầu năm 2019. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC 

- Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Khánh Hoà năm 

2018 ban hành kèm theo Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của 

UBND tỉnh, Ban đã cử 03 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối 

với cán bộ đương nhiệm, dự nguồn Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán 

bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, giai đoạn 2017-2020; 02 công 

chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính;t  chức và cử 100% số 

cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡngchuyên môn nghiệp vụ. 

- Thực hiện rà soát, b  sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2016 - 

2021; công tác b  nhiệm 01 Phó Trưởng Ban từ nguồn quy hoạch tại chỗ sau khi 

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý;hiện nay đang tiếp tục rà soát, b  sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng. 

- Quyết định nâng lương trước thời hạn đối với 02 công chức có thành 

tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;xếp lại lương cho 01 công chức 

theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ; chuyển đ i 

04 vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo và hợp đồng 

làm công tác chuyên môn trong cơ quan theo Kế hoạch số 04/KH-BDT ngày 

25/01/2018 của Ban Dân tộc về chuyển đ i vị trí công tác năm 2018; cập nhật, 

b  sung đầy đủ thông tin phần mềm Quản lý cán bộ, công chức. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ t  chức, tham mưu đề thi phục vụ kỳ thi tuyển công 

chức hành chính năm 2018. 

5. Cải cách tài chính công 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 

của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Quyết định 

số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà 

nước, t  chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 

01/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 

58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015; Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 

28/04/2017 của Bộ tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 

và Quyết định số 488/QĐ-CT.UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, t  chức, đơn vị, Ban quản lý 

dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hoà, Ban Dân tộc đã rà 

soát, sửa đ i, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài 

sản công thay thế quy chế cũ; tiết kiệm chi để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán 

bộ công chức quý I, II năm 2018: 1.000.000 đồng/người/quý. 

- Công khai tài chính đầy đủ theo quy định. 

6. Hiện đại hóa hành chính 
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Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 tại kế hoạch số 

11343/KH-UBND ngày 29/11/2017 vàKế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toan 

thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018 tại Kế hoạch số 439/KH-

UBND ngày 11/01/2018, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin năm 2018 và Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc năm 2018;  

Đến thời điểm hiện tại, 100% cán bộ, công chức được trang bị đầy đủ 

máy tính, máy in và thực hiện gửi, nhận văn bản dưới dạng điện tử qua hệ thống 

eOffice và thư điện tử công vụ. Cơ quan đã trang bị thêm 03 máy tính và phần 

mềm diệt virus nhằm tăng hiệu quả sử dụng và an toàn thông tin mạng; 

Tiếp tục duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 tại cơ quan theo quy định. 

7. Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng 

Ban đã tiến hành gửi Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng năm 2018, Qua 

khảo sát với 23 phiếu thăm dò, kết quả: có 17/23 phiếu trả lời, 6/23 phiếu không 

trả lời. Các phiếu trả lời, có 100% phiếu đánh giá công tác CCHC của các cơ 

quan hành chính nhà nước của Ban thông qua việc phối hợp, giải quyết công 

việc là tốt và khá, không có ý kiến đánh giá ở mức trung bình, yếu, kém.  

(Có Biểu tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 kèm theo) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chi bộ, Lãnh đạo Ban và sự nỗ 

lực của toàn thể cán bộ, công chức của Ban Dân tộc, công tác cải cách hành 

chính năm 2018 tại Ban đã có nhiều kết quả tốt, chỉ có 01 văn bản trễ hạn trên 

t ng số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. 

- Nhận thức của cán bộ, công chức tại cơ quan đã có chuyển biến rất rõ 

rệt; 100% cán bộ, công chức đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

trao đ i, xử lý công việc góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm và cải tiến, góp phần 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm 

của cán bộ, công chức tại cơ quan. Các kế hoạch, báo cáo định kỳ về CCHC 

được thực hiện đầy đủ nội dung, chất lượng và theo đúng thời hạn quy định. 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Cán bộ phụ trách CNTT hiện chưa tuyển dụng được, số lượng biên chế 

ít nên đã phân công cán bộ có chứng chỉ B tin học phụ trách kiêm nhiệm, vì vậy 

đã phần nào ảnh hưởng đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan. 

- Một số cán bộ, công chức còn chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng 

của cải cách hành chính, lúng túng khi thực hiện quy trình xử lý văn bản qua 

phần mềm e-Office trong xử lý công việc.  
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IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

- Tiếp tục tuyên truyền, ph  biến, quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ công tác 

cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020; rà soát chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tránh chồng chéo, trùng lắp; sửa đ i, b  

sung các quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan phù hợp với các quy 

định của Nhà nước mới ban hành; 

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo Nghị định số 

18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ và Chương trình phát triển 

nguồn nhân lực của tỉnh; 

- Nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, 

đảm bảo 100% văn bản hành chính được gửi, nhận dưới dạng điện tử trên hệ 

thống eOffice và thư điện tử công vụ theo quy định tại Quyết định số 

22/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh; duy trì, cải tiến 

HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Cập nhật thông tin về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Chính 

phủ, của UBND tỉnh trên Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định tại 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; 

- T  chức các lớp tập huấn nội bộ cho toàn thể cán bộ, công chức về hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và công tác văn thư lưu trữ; tạo điều 

kiện và cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong và 

ngoài tỉnh theo yêu cầu. 

- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và t  chức bộ máy khi có Nghị định mới 

thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn 

của Uỷ ban Dân tộc; thực hiện các báo cáo định kỳ về cải cách hành chính đúng 

thời gian, đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định. 

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá TTHC; cập nhật, tham mưu UBND tỉnh 

công bố TTHC mới, sửa đ i, b  sung hoặc bãi bỏtheo quy định thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc (nếu có). 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để các cơ quan thực hiện tốt công tác CCHC đề nghị Ban Chỉ đạo CCHC 

tỉnh tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, thay thế các trang, thiết bị, 

công nghệ đã cũ nhằm phục vụ tốt hơn công tác CCHC. 

Trên đây là báo cáo công tác CCHC năm 2018 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban (VBĐT); 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

Đ ng Văn Tuấn 
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