UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 270/BDT-VP
V/v báo cáo kết quả thưc hiện Đề
án tăng cường năng lực công chức
thực hiện công tác cải cách hành
chính giai đoạn 2016-2022

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Sở Nội vụ
Thực hiện Công văn số 563/CCHC&CTTN ngày 13/4/2022 của Sở Nội
vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng
lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2022, Ban
Dân tộc tỉnh báo cáo như sau:
1. Báo cáo Kết quả thưc hiện Quyết định số 3583/QĐ-BNV
Thực hện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải
cách hành chính giai đoạn 2016-2022 và các văn chỉ đạo, hướng dẫn của UBND
tinh, Ban Dân tộc đã triển khai thưc hiện Đề án đến toàn thể công chức cơ quan.
Với tính đặc thù của ngành là quản lý nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện
chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban Dân tộc đã phân công 01 công
chức phụ trách về công tác CCHC. Nguồn kinh phí để thực hiện công tác này cơ
bản được đảm bảo.
Thực hiện các quy định của tỉnh về CCHC; hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh
đã ban hành các chương trình, kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành
chính gồm: Các quyết định về ban hành Chương trình công tác năm; Quyết định
về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; các
kế hoạch về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VB QPPL; kế
hoạch về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kế hoạch về tuyên truyền công tác
cải cách hành chính; quyết định ban hành và công bố Hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001; Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn
thư, lưu trữ của Ban Dân tộc; các văn bản về việc gửi, nhận văn bản có chữ ký
số trên trục liên thông…với mục đích nâng cao hiệu quả công tác CCHC hàng
năm, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của cán bộ, công chức
và nhân dân làm thước đo, do đó việc chỉ đạo, điều hành công tác CCHC luôn
được lãnh đạo Ban quan tâm thường xuyên, tất cả mọi công việc của cơ quan
luôn công khai, minh bạch, đã tạo niềm tin cho cán bộ, công chức và người lao
động, từ đó khuyến khích mọi người tích cực làm việc với tinh thần trách nhiệm
cao.
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2. Báo cáo thống kê và đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về công tác
cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025.
(Có Phụ lục kèm theo)
Ban Dân tộc tỉnh báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp./..
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuôc Ban;
- Lưu VT .

Nguyễn Thế Nhân
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