
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 

(Kèm theo Báo cáo  ngày   /11/2018 của Đoàn Kiểm tra CCHC Ban Dân tộc) 
 

TT NỘI DUNG Sản phẩm 

Tiến độ 

theo Kế 

hoạch 

Phòng thực 

hiện 
Ghi chú 

I CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

01 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

2907/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của 

UBND tỉnh về việc phân công các cơ 

quan, đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình 

khó khăn tại các xã vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

Quyết định s ố 513/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của 

UBND tỉnh v ề việc điều chỉnh, bổ sung danh sách 

đơn vị tham gia giúp đỡ các xã vùng DTTS và miền 

núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2018 - 

2020. 

Tháng 

01/2018 

Phòng CSDT 

chủ trì , phối hợp 

với các đơn vị 

liên quan 

Đúng tiến 

độ 

02 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

"Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025". 

Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 

2018 - 2025". 

Tháng 

01/2018 

Phòng TT&ĐB 

chủ trì , phối hợp 

với các đơn vị 

liên quan 

Đúng tiến 

độ 

03 

Triển khai thực hiện Chương trình 135 

thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững, giai đoạn 2016 - 2020. 

Văn bản số 5130/UBND-KT ngày 25/5/2018 về việc 

triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 

2018 - 2020. 

Tháng 

5/2018 

Phòng KHTH 

chủ trì , phối hợp 

với các đơn vị 

liên quan 

Đúng tiến 

độ 

04 

Xây dựng Chương trình phối hợp về 

thực hiện công tác dân tộc với các đơn 

vị liên quan 

Chương trình phối hợp giữa BDT với Sở Văn hóa và 

Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở KH&CN, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Hội Phụ nữ, Tỉnh Đoàn Khánh 

Hoà, 

Trong 

năm 2018 

Phòng TTĐB 

chủ trì , phối hợp 

với các đơn vị 

liên quan 

Đúng tiến 

độ 

05 

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. 

- Văn bản số 34/BDT-CS ngày 18/1/2018 về việc 

góp ý Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2020; 

Thường 

xuyên 

Các phòng 

chuyên môn theo 

chức năng, 

nhiệm vụ. 

Đúng thời 

gian 



2 

TT NỘI DUNG Sản phẩm 

Tiến độ 

theo Kế 

hoạch 

Phòng thực 

hiện 
Ghi chú 

- Văn bản số 71/BDT-CS ngày 26/2/2018 về việc 

góp ý Dự thảo xây dựng định mức hỗ trợ thực hiện 

Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của 

Chính phủ; 

- Công văn số 286/BDT-CS ngày 4/6/2018 V/v góp 

ý Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 

2018; 

- Công văn số 515/BDT ngày 9/10/2018 về việc góp 

ý Đề án giảm nghèo bền vững huyện Khánh Sơn 

giai đoạn 2018-2020; 

- Một số văn bản khác. 

II CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

01 

Rà soát, đơn giản hoá TTHC ; cập nhật , 

tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC 

mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo 

quy định thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước về công tác dân tộc. 

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 

về danh mục Công nhận người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số (Mã hồ sơ: UBA-254487) và 

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số (Mã hồ sơ: UBA-254488). 

Thường 

xuyên 

Đầu mối kiểm 

soát TTHC chủ 

trì, phối hợp với 

các đơn vị liên 

quan 

Đúng tiến 

độ 

02 

Phân cấp, ủy quyền QLNN, giải quyết 

TTHC thuộc lĩnh vực dân tộc theo quy 

định của Chính phủ và thực tiễn địa 

phương. 

03 

Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về 

quy định hành chính phục vụ cho việc 

cải cách thủ tục hành chính và hoàn 

thiện chính sách 

Năm 2018, Ban Dân tộc không nhận các phản ánh 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành 

chính 

   

III CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 
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TT NỘI DUNG Sản phẩm 

Tiến độ 

theo Kế 

hoạch 

Phòng thực 

hiện 
Ghi chú 

01 

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ 

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. 

Chưa có thông tư hướng dẫn của Uỷ ban Dân tộc 

nên Ban Dân tộc chưa thực hiện 

Trong 

năm 2018 
  

02 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các 

quy chế , quy định trong hoạt động của 

cơ quan 

- Quyết định 44/QĐ-BDT ngày 30/12/2017 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế Chi tiêu nội 

bộ năm 2018 của Ban Dân tộc; 

- Quyết định 45/QĐ-BDT ngày 30/12/2017 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế Quản lý tài 

sản công của Ban Dân tộc; 

- Quyết định 46/QĐ-BDT ngày 30/12/2017 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế làm việc của 

Ban Dân tộc; 

- Quyết định 47/QĐ-BDT ngày 30/12/2017 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế Dân chủ 

trong hoạt động của Ban Dân tộc; 

- Quyết định 48/QĐ-BDT ngày 30/12/2017 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế làm việc của 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt 

động của Ban Dân tộc; 

- Quyết định 49/QĐ-BDT ngày 30/12/2017 của 

Trưởng ban Dân tộc về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ của Ban Dân tộc; 

- Quyết định 12/QĐ-BDT ngày 05/3/2018 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban Dân 

Thường 

xuyên 

Văn phòng chủ 

trì, phối hợp với 

các phòng 

chuyên môn 

Đúng tiến 

độ 
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TT NỘI DUNG Sản phẩm 

Tiến độ 

theo Kế 

hoạch 

Phòng thực 

hiện 
Ghi chú 

tộc; 

- Quyết định 13/QĐ-BDT ngày 05/3/2018 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế tiếp nhận, 

xử lý văn bản trên phần mềm thông tin dùng chung 

của Ban Dân tộc; 

- Quyết định 14/QĐ-BDT ngày 05/3/2018 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế Thi đua, 

Khen thưởng của Ban Dân tộc; 

- Quyết định 25/QĐ-BDT ngày 04/4/2018 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế về công tác 

văn thư, lưu trữ năm 2018 của Ban Dân tộc; 

IV XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

01 

Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó trưởng phòng và tương 

đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng 

phòng, Phó trưởng phòng Dân tộc thuộc 

UBND cấp huyện. 

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 về 

việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các 

chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 

tương đương các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hoà 

Tháng 

5/2018 

Văn phòng chủ 

trì, phối hợp với 

các đơn vị liên 

quan 

Đúng thời 

hạn 

(xin gia 

hạn)  

02 

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương 

Quyết định số 50/QĐ-BDT ngày 30/12/2017 của 

Trưởng ban Dân tộc về việc ban hành Quy trình bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng và tương đương; 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân 

tộc. 

Quý 

II/2018 

Văn phòng chủ 

trì, phối hợp với 

các đơn vị liên 

quan 

 

03 

Rà soát, sắp xếp, bố trí công chức, 

người lao động theo vị trí việc làm theo 

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 

18/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban 

- Quyết định 07/QĐ-BDT ngày 25/01/2018 của 

Trưởng ban Dân tộc về việc chuyển đổi vị trí công 

tác; 

- Quyết định 32/QĐ-BDT ngày 27/4/2018 của 

Quý 

I/2018 

Văn phòng phối 

hợp với các 

phòng tham mưu 

Trưởng ban 

Đúng tiến 

độ 
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TT NỘI DUNG Sản phẩm 

Tiến độ 

theo Kế 

hoạch 

Phòng thực 

hiện 
Ghi chú 

hành Bản mô tả công việc và khung 

năng lực vị trí việc làm của Ban Dân 

tộc. 

Trưởng ban Dân tộc về việc chuyển đổi vị trí công 

tác. 

04 

Đánh giá kết quả thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo 

chức danh, vị trí việc làm 

Kế hoạch số 2a/KH-BDT ngày 17/01/2018 về việc 

đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lao động năm 

2018. 

Quý 

III/2018 

VP chủ trì , phối 

hợp với phòng 

CM 

Đúng thời 

hạn 

05 
Cập nhật, bổ sung đầy đủ thông tin phần 

mềm Quản lý CBCCVC 
Thường xuyên thực hiện 

Thường 

xuyên 

Văn phòng phối 

hợp với QTM 
 

06 
Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , công chức 

theo quy định 

Kế hoạch số 3a/KH-BDT ngày 17/01/2018 về việc 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018. 

Thường 

xuyên 

Văn phòng chủ 

trì tham mưu 
 

V CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

01 

Sửa đổi , bổ sung Quy chế chi t iêu nội 

bộ theo Thông tư liên tịch số 

71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 

30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội 

vụ 

Quyết định 44/QĐ-BDT ngày 30/12/2017 của 

Trưởng ban Dân tộc Ban hành Quy chế Chi tiêu nội 

bộ năm 2018 của Ban Dân tộc. 

Quý 

I/2016 

Văn phò ng chủ 

trì, phối hợp với 

các phòng 

chuyên môn 

Đúng tiến 

độ 

02 
Công khai việc quản lý , sử dụng ngân 

sách. 

- Quyết định số 04/QĐ-BDT ngày 16/01/2018 v/v 

công khai ngân sách nhà nước năm 2018 của Ban 

Dân tộc 

- Quyết định số 20/QĐ-BDT ngày 23/3/2018 công 

bố công khai ngân sách năm 2018 (CTr KT-XH 

MN); 

- Quyết định số 29/QĐ-BDT ngày 13/4/2018 công 

bố công khai ngân sách năm 2018 (Chương trình 

135). 

- Quyết định số 51/QĐ-BDT ngày 14/08/2018 về 

việc công bố công khai ngân sách nhà nước năm 

Định kỳ Kế toán  
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TT NỘI DUNG Sản phẩm 

Tiến độ 

theo Kế 

hoạch 

Phòng thực 

hiện 
Ghi chú 

2018 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà . 

- Quyết định 64/QĐ-BDT ngày 16/10/2018 về việc 

công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định 71/QĐ-BDT ngày 08/11/2018 về việc 

công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2018 

của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa 

VI HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH 

01 
Cập nhật thông tin Trang thông tin điện 

tử theo quy định. 
Cập nhật thường xuyên. 

Thường 

xuyên 

Ban biên tập 

Trang TTĐT và 

QTM 

 

02 

Gửi, nhận, xử lý văn bản dưới dạng 

điện tử trên hệ thống hệ thống eOffice 

và sử dụng thư điện tử công vụ trong 

trao đối thông tin công việc. 

Cán bộ, công chức thực hiện thường xuyên. 
Thường 

xuyên 

Các phòng 

chuyên môn và 

cá nhân 

 

03 

Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008. 

Quyết định số 01a/QĐ-BDT ngày 08/01/2018về  

KH duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực được 

công bố tại Ban Dân tộc. 

Quý 

I/2017 

Các phòng 

chuyên môn 

Đúng tiến 

độ 

VII NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

01 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2018 

Quyết định số 06/QĐ-BDT ngày 25/01/2018 về việc 

ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018. 

Quý 

I/2018 

Văn phòng chủ 

trì, phối hợp với 

các phòng 

chuyên môn 

Đúng tiến 

độ 

02 
Tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính. 

Quyết định số 15/QĐ-BDT ngày 16/3/2018 về việc 

ban hành Kế hoạch Tuyên truyền CCHC năm 2018. 
Hàng quý Phòng TT & ĐB 

Đúng tiến 

độ 
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TT NỘI DUNG Sản phẩm 

Tiến độ 

theo Kế 

hoạch 

Phòng thực 

hiện 
Ghi chú 

03 
Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải 

cách hành chính 

Quyết định số 33/QĐ-BDT ngày 08/5/2018 về việc 

ban hành Kế hoạch Kiểm tra CCHC năm 2018. 

Quý 

IV/2017 

Văn phòng và 

các phòng 

chuyên môn 

Đúng tiến 

độ 

04 
Phân công, phối hợp thực hiện công tác 

CCHC 

- Quyết định số 17/QĐ-BDT ngày 16/3/2018 về việc 

Kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về 

CCHC tại Ban Dân tộc; 

- Thông báo số 11/TB-BDT ngày 18/5/2018 về việc 

phân công thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Ban Dân 

tộc năm 2018. 

Quý 

I/2018 

Văn phòng chủ 

trì, phối hợp với 

các phòng 

chuyên môn 

 

05 

Báo cáo định kỳ ; tổng kết, đánh giá, 

xếp hạng kết quả thực hiện cải cách 

hành chính 

- Báo cáo số 13BC-BDT ngày 02/3/2018 về việc 

báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 

2018 

- Báo cáo số 34/BC-BDT ngày 28/5/2018 về Công 

tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018. 

- Báo cáo số 75/BC-BDT ngày 06/9/2018 về Công 

tác cải cách hành chính Quý III năm 2018. 

- Báo cáo số 109/BC-BDT ngày 20/11/2018 về 

việc báo cáo công tác cải cách hành chính năm 

2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Định kỳ 

Văn phòng chủ 

trì phối hợp các 

phòng chuyên 

môn 

Đúng tiến 

độ 

 

 

 

 




