
 

UBND TỈNH LÀO CAI 

BAN DÂN TỘC 
 

Số:          /BC-BDT   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quy chế làm việc năm 2022. 
 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ. 

 

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh 

Lào Cai Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; công chức, viên 
chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 

14/5/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết 

quả thực hiện Quy chế làm việc năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Ban Dân tộc tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, đảm bảo xử lý và giải quyết công việc theo đúng phạm vi trách 

nhiệm, thẩm quyền trong việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, coi đây là 
nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan; 

- Qua các cuộc họp cơ quan, Lãnh đạo Ban đã quán triệt và yêu cầu cán bộ 

công chức thực hiện và chấp hành nghiêm túc, có trách nhiệm Quy chế làm việc 
của cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm, quyền hạn và giải quyết công việc của Lãnh đạo Ban 

a. Trách nhiệm, quyền hạn và giải quyết công việc của Trưởng Ban 

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân trong việc lãnh 
đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban thực hiện các nhiệm vụ được giao 

theo các nội dung của quy chế làm việc đã ban hành. Thực hiện tốt các nhiệm vụ 
được UBDT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; 

- Việc quản lý, điều hành được thực hiện theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo 

nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động phối hợp công tác; 

- Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Chi uỷ, các tổ chức đoàn thể 

trong cơ quan nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể tạo nên sự thống nhất trong 
triển khai nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo tư tưởng đối với các tổ chức trong cơ quan. 

b. Trách nhiệm, quyền hạn và giải quyết công việc của các đồng chí Phó 
Trưởng Ban 

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân trong việc được 
phân công lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban thực hiện các  nhiệm 
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vụ được giao theo các nội dung của quy chế làm việc đã ban hành. Thực hiện tốt 
các nhiệm vụ được UBDT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Trưởng Ban giao; 

- Việc quản lý, điều hành được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, chủ động phối hợp công tác. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Chi 
uỷ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể tạo 

nên sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo tư tưởng đối với các 
tổ chức trong cơ quan. 

2. Trách nhiệm, quyền hạn và tình hình giải quyết công việc của các phòng 
chuyên môn thuộc Ban Dân tộc 

- Năm 2022 các phòng chuyên môn đã xây dựng kế hoạch công tác và triển 
khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. Các phòng đã chấp hành 

nghiêm túc và có hiệu quả Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, không để xảy ra 
sai phạm; 

- Văn phòng Ban đã phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt việc 
giám sát CBCC thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, trong quá trình 

thực hiện có biên bản phối hợp và thông báo kết quả việc chấp hành nội quy, quy 
chế của cơ quan cho cán bộ công chức biết và thực  hiện.  

3. Trách nhiệm, quyền hạn và giải quyết công việc của CBCC  

- Các CBCC đã xây dựng kế hoạch công tác, triển khai thực hiện và hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được phân công. Các CBCC cơ quan chấp đã chấp hành nghiêm 

túc và có hiệu quả Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, không để xảy ra sai 
phạm; 

- Các cán bộ, công chức đã thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm trong 
quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công. Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ và 

quản lý tài sản công của cơ quan. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, 
phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong khuôn khổ của pháp luật và 

theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, 
vững mạnh. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NỘI VỤ 

1. Thực hiện chế độ giao ban, hội họp 

- Năm 2022 đã tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 
6 tháng, 9 tháng và năm) để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và 

đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan 
cụ thể: 

+ Thực hiện giao ban lãnh đạo 01 lần/tháng; giao ban Lãnh đạo Ban với 
Trưởng, phó phòng chuyên môn 02 lần/tháng và các cuộc họp đột xuất theo yêu 

cầu nhiệm vụ; 

+ Các trưởng phòng tổ chức họp phòng một tháng một lần để đánh giá công 

tác và triển khai nhiệm vụ của phòng đảm bảo làm việc theo kế hoạch tháng và thực 
hiện chế độ thông tin cho lãnh đạo Ban phụ trách trực tiếp;  

- Sau khi kết thúc các cuộc giao ban, hội họp Chánh Văn phòng ban thừa uỷ 
quyền của Trưởng Ban đã thông báo nội dung, kết quả các cuộc họp, kết luận của 

người chủ trì để các phòng, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện.  
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2. Thực hiện công tác báo cáo, thông tin 

- Căn cứ Quy chế đã được ban hành, các phòng chuyên môn, CBCC đã thực 

hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo: Định kỳ (tuần, tháng, quý, năm), gửi các 
báo cáo thường xuyên, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất cho Lãnh đạo Ban 
(qua phòng Kế hoạch Tổng hợp) để tổng hợp báo cáo gửi Uỷ ban Dân tộc, UBND 

Tỉnh, các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành theo đúng quy định; 

- Thực hiện tốt việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc 

ban và các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo và tổ chức khai 
thác các thông tin phục vụ theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng ban.  

3. Công tác soạn thảo và quản lý văn bản, con dấu  

- Năm 2022 đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm trong công tác soạn 

thảo và quản lý văn bản, con dấu theo nội quy, quy chế đã ban hành;  

- Việc In ấn, phô tô tài liệu: Tất cả các văn bản cần in sao đều do văn thư thực 

hiện; văn thư ban theo dõi số lượng bản in sao đủ số lượng theo nơi nhận; 

- Việc quản lý văn bản đi - đến, con dấu thực hiện tốt theo Quy chế văn thư 

lưu trữ của cơ quan.  

4. Về kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật 

Tất cả cán bộ, công chức không nói và làm trái chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyệt đối giữ bí mật các tài liệu và thông 
tin của cơ quan. Không tự ý cung cấp tài liệu, thông tin cho bất kỳ tổ chức và cá 

nhân nào, không tự ý mang tài liệu của cơ quan ra khỏi cơ quan khi chưa được sự 
nhất trí của người quản lý trực tiếp. Không phát hiện sai phạm trong năm.  

5. Về thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong văn hóa 
công sở 

- CBCC cơ quan đã thực hiện tốt nếp sống văn minh, phong cách giao tiếp, 
ứng xử lịch sự, tôn trọng; ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc; trang phục gọn 

gàng phù hợp với hoạt động của công sở và thực hiện tốt (theo Quyết định 
129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn 

hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 26/2008/QĐ-
UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế văn hóa công sở 

tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai); 

- Thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị; Đề cao vai trò của người đứng đầu các phòng trong việc thực hiện nghiêm 
kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan. Thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW 

ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;  

- Lãnh đạo Ban Dân tộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp 
phó của người đứng đầu trong việc triển khai, phổ biến, tuyên truyền các quy định 

nội dung liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; Văn 
bản số 1329/UBND-NC ngày 03/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc 
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thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại Ban. Chỉ đạo Tổ kiểm tra của Ban 

Dân tộc kiểm tra đột xuất các phòng 1- 2 lần/tuần. 

- Thực hiện quy định những việc cán bộ công chức không được làm theo quy 
định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định có liên quan chấp hành thời gian, 

giờ giấc làm việc; việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc; việc sử dụng rượu, 
bia, đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, 

ngày trực; không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng và đánh cờ bạc dưới 
mọi hình thức; chấp hành thời gian làm việc 8h/ngày và quy định thực hiện tiết 

kiệm chống lãng phí và các vi phạm về nghĩa vụ đạo đức, văn hóa giao tiếp, các vi 
phạm pháp luật khác nhằm xây dựng môi trường và con người văn minh, hiện đại 

hóa công sở. 

- Thực hiện đơn giản hóa các quy định về văn bản, giấy tờ thủ tục hành chính; 

giải quyết hồ sơ công việc nhanh chóng, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện 
các nhiệm vụ.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành xe công vụ, đảm bảo an toàn, tiết 
kiệm, sử dụng xe đúng mục đích. 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế hội họp, quy chế làm việc của UBND tỉnh; 
thực hiện chế độ báo cáo Chỉ thị 06 của Chủ tịch UBND tỉnh hàng quý, 6 tháng và 
năm theo quy định. 

- Trong năm không có trường hợp cán bộ công chức, người lao động vi phạm 
về điều khiển ô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông. 

- Thực hiện niêm yết biển tên cơ quan, nội quy làm việc, nội quy tiếp công 
dân và sơ đồ các phòng làm việc của cơ quan. Trang bị biển tên, biển để bàn cho 

từng cán bộ công chức. 

- Thực hiện các quy định về văn hóa công sở. Làm việc theo khẩu hiệu: Đoàn 

kết; trách nhiệm, tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, phấn đấu hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

- Trong năm 2022, Ban Dân tộc không có cán bộ, công chức bị kỷ luật. 

6. Về tiếp khách, tiếp dân, hội nghị  

Năm 2022 Ban Dân tộc thực hiện tốt việc tổ chức các hội nghị, công tác tiếp 
công dân và tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 
phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy chế đã ban hành. 

7. Về chế độ nghỉ của CBCC  

CBCC chấp hành nghiêm túc, tự giác chế độ nghỉ phép năm, chế độ nghỉ lễ, 

tết, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản và chế độ làm thêm giờ. Các chế độ được 
thanh toán kịp thời theo quy định. 

8. Về quản lý và sử dụng tài sản công  

Thực hiện đúng theo quyết định của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai về Quy chế 

quản lý, sử dụng tài sản công của BDT và được bổ sung sửa đổi hàng năm. Cụ thể: 
Việc quản lý và sử dụng điện thoại, máy vi tính, máy fax, sử dụng điện chiếu sáng, 

quạt điện, máy điều hòa và nước sinh họat hợp lý và tiết kiệm. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2022 Ban Dân tộc tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ có hiệu quả và đạt 
kết quả cao trong việc triển khai, quán triệt, theo dõi, đôn đốc  thực hiện quy chế 
làm việc đã ban hành. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quy chế làm việc năm 2022 của Ban 
Dân tộc tỉnh./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng thuộc Ban; 
- Lưu: VT, TC. 

 

                          

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 
 

 
Trần Phùng 
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