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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao 
của thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2022. 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ. 

Thực hiện Văn bản số 1405/SNV-BCĐCCHC ngày 24 tháng 11 năm 2022 
của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai về việc đề nghị báo cáo kết quả 

hoạt động của thành viên BCĐ CCHC tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả hoạt 
động của thành viên Ban chỉ đạo như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Công tác ban hành các văn bản triển khai thực hiện:  

Ban hành đầy đủ, kịp thời kế hoạch, báo cáo, văn bản triển khai theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ và các cơ quan phụ trách các lĩnh 

vực thuộc công tác cải cách hành chính. 
2. Công tác tuyên truyền công tác CCHC: 

a) Nội dung:  

- Tuyền truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật 

của Nhà nước về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và 

tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

+ Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 
Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2030; tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; Đề án số 14- ĐA/TU ngày 11/12/2020 của 

Tỉnh uỷ Lào Cai; Kế hoạch số 434/KH- UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc triển khai công tác cải cách hành chính của tỉnh Lào Cai năm 

2022; Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và 

Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về cải cách hành chính 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền kết quả thực hiện 

công tác CCHC tỉnh Lào Cai… 

+ Tuyên truyền Kế hoạch số 94/KH-BDT ngày 31/12/2021 của Ban Dân tộc 

về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 16-KH/CB 
ngày 01/3/2021 của Chi bộ Ban Dân tộc về triển khai thực hiện Đề án số 14-
ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025” năm 2022; Văn bản số 
116/BDT-VP ngày 04/3/2022 của Ban Dân tộc về việc thực hiện công tác cải cách 

hành chính năm 2022… 



- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đối với việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung: 

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL 

(năm 2020), kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính từ khâu dự thảo; 
tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các 

thủ tục hành chính. 

+ Tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.  

+ Tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 

+ Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định 

của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán 
bộ, công chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện 

công vụ, nhiệm vụ. 

+ Tình hình triển khai hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số theo quy định của Chính phủ, Kế hoạch của tỉnh 
Lào Cai; Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển Công 
nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025.  

2. Hình thức tuyên truyền  

Tuyên truyền bằng cách hình thức: 

- Tổ chức Hội nghị, cuộc họp cơ quan (sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên 
đề của chi bộ; họp toàn thể cơ quan, họp giao ban lãnh đạo).  

- Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc. 

- Gửi tài liệu vào hộp thư điện tử để cán bộ, công chức, người lao động tự 

nghiên cứu, nâng cao sự hiểu biết. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 1423/QĐ-

BCĐ: 
- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách 

hành chính tại Ban Dân tộc; thường xuyên phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan 

phụ trách lĩnh vực trong thực hiện cải cách hành chính; 
- Tổng hợp kết quả, báo cáo Ban chỉ đạo tại các cuộc họp định kỳ hoặc đột 

xuất; 
- Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính tại các cuộc họp chi 

bộ, cơ quan. Thực hiện công tác tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban 
Dân tộc, thông báo kết quả và theo dõi kết quả khắc phục các hạn chế của các 

phòng thuộc Ban; 
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị ý kiến đóng góp 

về các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Ban Chỉ đạo. 
- Nghiên cứu, đề xuất thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc 

tỉnh (02 thủ tục đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số). 



2. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 233/KH-
BCĐ: 

- Chủ động chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành 
chính năm 2022 của tỉnh, của Ban Dân tộc; 

- Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo, cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm 

vụ cụ thể để triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công; 
- Chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo và Sở Nội vụ về những nhiệm 

vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; tập trung đổi 
mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm, đề xuất sáng kiến cải 

cách hành chính; 
- Một số kết quả cụ thể: 

+ Triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết số 
76/NQ-CP; Đề án số 14-ĐA/TU; Kế hoạch số 434/KH-UBND; Thường xuyên 

đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách 
hành chính của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính; 

+ Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra của tỉnh đối với Ban Dân tộc; 
+ Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Ban 

Dân tộc (các hình thức gồm: đưa tin lên cổng thông tin điện tử, nhóm zalo chỉ đạo 
điều hành, hộp thư điện tử cá nhân, họp chi bộ hàng tháng và chuyên đề, họp cơ 
quan); 

+ Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất công tác sáng kiến cơ sở thực hiện công tác 
cải cách hành chính; 

+ Cải cách thể chế: Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội 
bộ Ban Dân tộc; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 02 văn bản QPPL 

liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; tham gia góp ý cho 34 dự thảo văn bản 
QPPL theo đề nghị của các sở, ban, ngành tỉnh. 

+ Cải cách thủ tục hành chính: Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 
mức độ 4; thực hiện lộ trình lưu trữ điện tử theo quy định. 

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Thực hiện Nghị quyết số 
39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-

NQ/TW; phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt đề án tổ chức lại 
Ban Dân tộc và ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và bộ máy Ban Dân tộc. 

+ Cải cách chế độ công vụ: Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị định 

108/2014/NĐ-CP; Nghị định 113/2018/NĐ-CP và Nghị định 143/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy định của pháp luật, gắn với các nội dung khác của công tác 
quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 
+ Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp 

công lập: Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước về công khai 
ngân sách nhà nước. 

+ Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; cung cấp dịch vụ công 

mức độ 4; thực hiện chuẩn hoá, số hoá, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ dùng 



chung, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Bộ dữ liệu các dân tộc); 
khai thác hệ thống quản lý văn bản và điều hành, phòng họp trực tuyến; sử dụng 

hệ thống thông tin báo cáo; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.   

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của 

thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh năm 2022 của Ban Dân tộc 
tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban;  
- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT, VP.         

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

Trần Phùng  
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