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        UBND TỈNH TRÀ VINH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              BAN DÂN TỘC      Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

     Số:.…../KH-BDT           Trà Vinh, ngày      tháng  01   năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quyết 

định số 1370/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 

hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; Thực hiện Kế hoạch số 

86/KH-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

về Cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh xây 

dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Ban năm 2020, như 

sau:  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác cải cách 

hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc, hoàn thành các mục tiêu cụ thể đã đề 

ra, hướng tới hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2020. 

- Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của công tác 

cải cách hành chính; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng 

của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, tạo 

sự chuyển biến mới trong nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động, 

đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đem lại những kết 

quả thiết thực nhất trong thực hiện nhiệm vụ. 

2. Yêu cầu 

- Có sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng trực thuộc Ban trong triển khai, 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công 

tác cải cách hành chính, nhằm đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện kịp thời, 

đầy đủ; cán bộ, công chức, phải có tinh thần trách nhiệm cao trong việc nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong giải quyết hoặc phối hợp giải quyết 

công việc cho cá nhân, tổ chức. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-76-nq-cp-nam-2013-sua-doi-nghi-quyet-30c-nq-cp-cai-cach-hanh-chinh-193799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-225-qd-ttg-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-2016-2020-302349.aspx
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về cải cách thể chế 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc. 

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kịp 

thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới phục vụ cho yêu cầu 

quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn trong công tác dân tộc.  

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Ban tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật các quy định về thủ 

tục hành chính, kịp thời bãi bỏ, công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết; công khai đầy đủ, đúng quy định. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1949/QĐ-

UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC . 

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng thẩm 

quyền và trình tự quy định. 

3. Về cải cách tổ chức bộ máy 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 71-

KH/TU ngày 08/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 

08/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 

19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

- Tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế của đơn vị, tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định 

số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP , đảm bảo đúng lộ trình kế hoạch đề ra, 

giúp việc quản lý sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt, đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực và trình 

độ, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. 

- Tiếp tục thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ, công tác quản 

lý, sử dụng cán bộ, công chức. Trong đó, chú trọng công tác đánh giá, phân loại 

chất lượng công chức để có cơ sở định hướng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, 

bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với nhu cầu công việc. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-108-2014-nd-cp-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-258044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-108-2014-nd-cp-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-258044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-113-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-108-2014-nd-cp-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-393041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-108-2014-nd-cp-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-258044.aspx
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- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng nhằm nâng cao năng lực của từng đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

5- Về cải cách tài chính công 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả quản lý, sử 

dụng tài sản, kinh phí,... tại cơ quan. Nâng cao hiệu quả trong thực hiện các quy 

định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí; quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính; đảm bảo mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn ngân 

sách nhà nước.  

6. Về hiện đại hóa nền hành chính 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 

của Chính phủ về Chính phủ điện tử.  

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ 

quan, đẩy mạnh việc thực hiện, trao đổi văn bản trên môi trường mạng, giảm bớt 

giấy tờ hành chính, thực hiện đồng bộ việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành đảm bảo việc gửi, nhận văn bản hiệu quả, kịp thời, tiết kiệm thời 

gian.  

- Duy trì, mở rộng và cải tiến hiệu quả trong áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

- Tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về trách 

nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, trọng tâm là trách 

nhiệm trong thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. 

- Đảm bảo tiến độ, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch. 

Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo nhằm theo dõi, kịp thời nắm bắt 

những vấn đề còn hạn chế để có hướng khắc phục, điều chỉnh. 

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các cá 

nhân vi phạm. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện cải 

cách hành chính. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Ban Dân 

tộc tỉnh năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ;(bc) 

- BLĐ và các phòng; 

- Lưu: VT. 

           TRƯỞNG BAN 

           

 

 

 

         Kiên Ninh 

 

  

 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-01-14T09:27:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kiên Ninh<kninh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-01-14T09:46:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Dân tộc<bdt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-01-14T09:46:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Dân tộc<bdt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-01-14T09:47:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Dân tộc<bdt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




