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KẾ HOẠCH 

 Khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra  

cải cách hành chính của cơ quan Ban Dân tộc năm 2018 

        

Thực hiện Kết luận của Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính năm 2018 của 

Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh tại Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa ngày 6/6/2018; 

Ban Dân tộc ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC tại Ban như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại hạn chế của công tác CCHC 

trong thời gian qua tại Ban Dân tộc tỉnh. Trong đó 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. 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính của UBND tỉnh tại 

Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 và Kế hoạch số 06/KH-

BDT ngày 25/01/2018 của Ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 

2018; 

- Phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức trong thực hiện các nội dung cải 

cách hành chính tại đơn vị năm 2018 và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

-  Văn phòng, các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, lao 

động (CBCCLĐ) rà soát, đánh giá đúng thực trạng, kết quả và hạn chế trong 

thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác CCHC; tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công 

tác CCHC của Ban năm 2018. 

- Từng bước đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao năng lực chuyên môn, 

tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại cơ quan. 

II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC 

1. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện 

nhiệm vụ CCHC 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận 

thức và ý thức trách nhiệm đối với lãnh đạo nhất là người đứng đầu, cán bộ, 

công chức, lao động của cơ quan, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chỉ đạo, 



tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; phải thật sự xem công tác CCHC là 

nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của cơ quan, của từng 

phòng và từng cá nhân của Ban. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền CCHC đối 

với CBCCLĐ trong các buổi họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng; đối 

với người dân thông qua các lớp tuyên truyền, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp 

luật, chính sách dân tộc. Tập thể, cá nhân căn cứ theo nhiệm vụ được giao, rà 

soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2018 chưa đạt được để đưa vào thực hiện 

nhằm đạt mục tiêu CCHC năm 2018. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCHC 

gắn với công tác thi đua, khen thưởng để tạo khí thế thi đua của đội ngũ cán bộ, 

công chức trong CCHC và thực thi công vụ. 

Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định về trách nhiệm người 

đứng đầu cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

2. Về công tác tổ chức, cán bộ 

- Tiếp tục thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy 

định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ và Căn cứ 

Quyết định 3993/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 

2018;  

- Rà soát lại nội dung quy định tại Kết luận số 46-KL/TU ngày 03/7/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về 

công tác cán bộ”, điều chỉnh, bổ sung Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của cơ quan. 

- Tiếp tục thực hiện và hoàn chỉnh công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo 

cấp phòng; lãnh đạo cấp Phó Trưởng Ban và thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo cấp phòng. 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin  

- Tham mưu lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm 

quyền xin kinh phí bổ sung để nâng cấp mạng, trang bị phương tiện, máy móc, 

thiết bị CNTT đảm bảo việc ứng dụng vào các hoạt động quản lý của cơ quan 

nhà nước.  

- CBCCLĐ tăng cường trao đổi công việc, đảm bảo 100% văn bản được 

thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản Eoffice; Thực hiện đầy đủ chữ ký số 

của cơ quan và Lãnh đạo. 

- Thống nhất quy trình xử lý văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn 

bản Eoffice trong nội bộ cơ quan theo quy định. 

- Rà soát Trang điện tử của cơ quan, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin và 

các nội dung theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của 

Chính phủ về Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 



Trên đây là Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC năm 2018 của Ban Dân tộc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường 

hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cá nhân, tập thể báo cáo, phản ánh trực 

tiếp về Tổ Cải cách hành chính để tổng hợp trình Lãnh đạo xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                             
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn (VBĐT); 

- Lưu: VT, Nguyệt. 
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