
UBND TINH TUYEN QUANG CQNG HOA xA HQI ciiii NGBIA /IT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Doe 1p - Ttr do - Hanh phüc 

VA DU L!CH 

S: 01 /KH-VHTTDL Tuyên Quang, ngày 08 tháng 01 nám 2020 

KE HO3CH 
Cãi each hành chInh S& Van hóa, Th thao và Du ljch näm 2020 

Thiic hin Nghj quyêt so 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 cüa ChInh phü v 
vic ban hành Chuong trInh tng th cài each hành chInh nhà nuóc giai dotn 
2011 - 2020; Nghj quyt s 76/NQ-CP ngày 13/6/20 13 cüa ChInh phü v vic 
si:ra dôi, b sung rnt s diu cüa Nghj quyt 30c/NQ-CP; Quyt dinh s 
225/QD-TTg ngày 04/2/20 16 cüa Thu tithng ChInh phü phê duyt k hoach cãi 
each hành chInh giai don 2016 - 2020; K hotch s 133/KH-UBND, ngày 
26/12/20 19 cüa Uy ban nhân dan tinh v cái các hành chInh näm 2020, S& Van 
hóa, Th thao và Du ljch xây drng k hoach thirc hin, nhu sau: 

I. MTC DICH, YEU cAu 
1. Mijc dIch 
Tiêp tjc triên khai thrc hin toàn din, dng b, có hiu qua Chucmg trInh 

tng th cài each hành chInh nhà nrn9c giai don 2016 - 2020 eña Chinh phü, 
trong do chü tr9ng cãi each hành chInE, nâng cao cht luçing cung cp dich vu 
công, câi thin rnôi tri.rng dâu tu, nâng cao nàng lirc cnh tranh; chi s hài lông 
cüa ngui dan, to chirc dOi vi sr phc vi cüa các phông, dan vj trong näm 2020. 

Dy mnh thirc hin cong tác cài each hành chinh, tr9ng tam là thirc hiên 
sp xp t chirc b may tinh gon, hiêu qua; di rnâi nâng cao cht luçcng hoat  dng 
cüa các phông, don vi. trirc thuc. 

Tto sr chuyn bin m.nh m trong hin dai  hóa hành chinh theo huóng 
chuyên nghip và hiu qua, dam bão tInh lien thông, dng b, thng nhk 

2. Yêu cãu 
Các phông, don v trrc thuc xác djnh cãi cách hành chInh là nhiêm vu 

thi.thng xuyên, là giài pháp quan trpng, lam co s d thirc hin cong tác chi dao, 
diu hành, hoàn thành các chuo'ng trInh, k hoch phát trin sr nghiêp van boa, 
gia dInh, th thao và du lch näm 2020. 

Xác dnh rO trách nhim nguO'i dirng du các phông, don vj trong viêc 
trin khai, t chirc thrc hin các nhirn vii cãi cách hành chInh. 

Chñ dng nghiên elm, sang tao, quyt lit áp diing sang kin, giài pháp, 
each lam mó'i dê nâng cao chat 1ucng, hiu qua thirc hin cong tác cài each 
hành chinh. 
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Dy rntnh üng diing cong ngh thông tin và áp ding h thng quail i 

chit lugng theo tiêu chu.n TCVN Iso 9001:2015 trong hoat dng cüa phông, 
danvj. 

II. MVC  TIEU 
- Dam bâo 100% van ban quy phm pháp luat  thuc chüc näng cüa ngành 

dugc tharn mu'u theo diing trInh tir, thu tiic và dam bâo cht luçmg theo quy djnh 
ciia Lust ban hành van ban quy phrn pháp 1u.t. 

- 100% thu tuc hành chInh (TTHC) linh vrc van hóa, gia dInh, th thao và du 
ljch &rcic cong b dam bâo kjp thèi, dy dñ chInh xác, dng bô, thong nht; 

- 100% TTHC duçic cOng bô, cong khai theo dung quy djnh ti B phn Tip 
nhtn và Trã kt qua và trên website sovhttdltuyenquang.vn; niêm y& dja chi tip 
nhn xir 1, phãn ánh kin ngh cüa cá nhân, t chüc ti b phn mt cüa cüa Si. 

- 100% thu tic hânh chinh duçc dim vào tip nhn và giâi quyt theo Co 
ch rnt cira, mt cüa lien thông ti B phn Tiêp nhn và Trâ kt qua; qua trInh 
giái quyt thu tçic hânh chInh phãi gn 1in vói vic thirc hin ct giám ti da 30% 
thñ gian giài quyt thii tiic hành chInh theo quy djnh ti K hoch hânh dng s 
41/KH-UBND ngây 28/5/20 16 cüa tJy ban nhân dan tinh. 

- Sp xêp, cñng cô, kin toàn các phông chuyên môn, các don vj s1r nghip 
trrc thuc theo huóng tinE giãn, hiu 1rc, hiu qua. 

- Giü vüng kS'  cuong, kSr lut hành chInh, dao  di'rc cong vi, gop ph.n xay 
dirng, nâng cao chit hrçing di ngü cong chirc, viên chirc dáp ung yêu cu cüa 
cOng tác cãi each hành chInh huóng tôi nn hành chInh phiic vii 

- Phn dâu 90% van ban trao di trên phn rnm din t1r. 

- Phn du 100% djch vii cong dugc h tr giãi dáp thc mc cho ngui 
dan doanh nghip; 100% ho so giãi quyêt TTHC thuc thâm quyên giâi quyêt 
duqc thirc hin trên phân mêm mt cüa din tir cüa co quan. 

II. NIEII]M VJ, GIAI PHAP CHU YEU 

1. Cal cách the chê 
- Các phông chuyên mOn nghip vii di mdi, nâng cao cht luqng cOng tác 

tham rrni'u xây dirng van ban quy phm pháp 1ut thuc thm quyn cüa Hi dng 
nhân dan, TJy ban nhân dan tinh, dam bâo tInh kjp thi, tInh hp hin, hp pháp, 
dng b, kha thi, cong khai, rninh bach. 

- Triên khai xây drng và thirc hin kjp thai, có hiu qua các co ch, chinh sách 
v phát trin van hóa, gia dInh, th thao và du ljch. Tham mmi vó'i Uy ban nhãn dn 
tinh trInh Hi dng nhân dan ban hành dinh  hm5ng ni dung quy UÔC thOn, xom, t 
dan ph trên da bàn tinh. 

- Thuèng xuyên thirc hin cOng tác kim tra, rà soát van bàn quy ph.m 
pháp lut, van bàn chu'a dirng ni dung quy ph?m pháp 1ut; kjp thai d xuât kiên 
nghj co quan có thrn quyn sua dM, b sung, thay th& huS' bO nhti'ng van bàn có 
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ni dung trái pháp 1ut, không con phü hçip vi thc tin và yêu cu phát trin kinh 
t - xà hi cña tinh, cüa ngành. 

- T chüc thc thi các van bàn quy phm pháp 1ut dam bào kjp thi, hiu 
qua; dánh giá thc trng vic theo dôi thi hành pháp 1ut, kin ngh các giài pháp 
nâng cao hiu qua thi hành pháp 1ut nhm hoàn thin h thong pháp 1ut. 

2. Cãi cách thu tuc hành chInh 
- Dy mnh cong tác tuyên truyn, ph bin, trin khai thirc hin các miic 

tiêu, nhim vi,i v kim soát thu tiic hành chInh, nhm nâng cao nhn thüc cüa 
cong chirc, viên chUc v nghia, mic tiêu, tm quan tr9ng cüa cong tác kim soát 
thu tiic hành chInh; darn bão các thu tuc hành chInh duo'c trin khai thuc hin theo 
dung quy djnh. 

- Nâng cao chat lu'çrng rà soát kin nghj dan giàn hóa thu tiic hành chmnh trong 
lTnh vrc van hóa, gia dInh, th thao và du ljch, ixu tiên 'ITHC àng hu&ng trirc tip 
dn ngui dan và doanh nghip, dam bào thi4n lcii cho si,r phát trin cüa các thành 
phn kinh t trong 11'nh vçrc van hóa, gia dInh, th thao và du ljch. 

- TrInh cong M thu tic hành chInh thuc thrn quyn giài quyt ci:ia Si. Rà 
soát, dan giàn boa thu tiic hành chInh; rà soát, giàrn thiyi gian thuc hiên ]ITHC cho Ca 
nhân, t chirc. Cung cp dch vti cong tr'çrc tuyn mirc d 3, 4; th1rc hin vic tip 
nh.n và trà kt qua giài quyt thu ty.c hành chInh qua djch vçi bu'u chInh cong Ich 
theo Quy& djnh s 45/2016/QD-TTg ngày 19/10/2016 cüa Thu tuOng ChInh phü. 

- Thtrc hin có hiu qua ca ch mt cira, mt cüa lien thông trong giãi 
quyt thu t'çic hành chInh theo Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 v 
thrc hin ca ch rnt cira, nit cira lien thông trong giài quyt thu tiic hành chInh. 

- Thrc hin nghiêrn vic xin li nguJi dan và doanh nghip trong truOng 
hgp chm trã kt qua giài quyt thu tiic hành chInE theo quy djnh. Tip nhn, xü 
l phàn ánh, kin nghj cüa cá nhân, th chüc v các quy djnh hành chInh d h tra 
vic nâng cao cht lucing các quy dnh hành chInh và giám sat vic thirc hin thu 
tue hành chInh cña Sy. 

3. Cãi cách t chfrc b may 
- Tharn rnu'u xây drng D an sap xp 1ti t chuc b may, s lugng cp phó 

các phOng chuyên môn, don vj sir nghip tr1rc thuc dam bào tinh gun, nâng cao 
hiu 1c, hiu qua theo Nghj quyt Trung uong 6 (khóa XII). 

- Tip tçic di rni phuong thüc lam vic, dy mnh ung dicing cong ngh 
thông tin trong hoat dng cüa S& gn vói vic thirc hin ca ch rnt cua, mt cua 
lien thông. 

- Rà soát và trin khai thirc hin ccx chê tir chu, tir chu trách nhirn cua các 
don vj sir nghip thuc Sex. 

- Thirc hin nghiêrn các quy dnh v phân c.p quân 1 nhà nuxc. 
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4. Xây drng và nng cao chat lu'qng di ngIi cong chfrc, viên chfrc 
- Triên khai thirc hin có hiu qua d an vj trI vic lam trong ca quan, dan 

v sr nghip trirc thuc; thirc hin cong tác tuyn diing, b trI, si'r diing, dánh giá, 
quail 1 cong chirc, viên chirc theo dung quy djnh cüa pháp 1ut, gn vyi trách 
nhim, nhirn vi.1 cüa ngithi dimg du vi kt qua thirc hin nhim v11 duqc giao 
và các ni dung cüa cOng tác quãn 1 cong chirc, viên chác. Dam báo 100% co 
quail, don v tr1rc thuc bô trI cOng chüc, viên chiirc theo tiêu chun chüc danh vi 
trI vic lam dã duçc phê duyt 

- Dy m?nh  câi cách ch d cOng vii, cOng chirc, xây drng di ngü cong 
chüc, viên chüc có s 1ung, co cu hçip 1, dü trInh d và nàng lirc thi hành cong 
vi, dáp irng yêu cu nhim v1i; d cao trách nhim và do duc cong v11, si& ch.t 
k 1ut, kS'  cuang trong chi do, diu hành và thirc thi cong vii cüa cong chrc. 

- Thrc hin dñng quy djnh v quail 1 cong chüc, viên chüc theo thrn 

quyn dugc giao theo Quy djnh phân cp quail 1 can b, cong chirc; Quy djnh 

phân cp quãn 1 viên chirc. 

- Phê duyt bàn rnO tã cong vic, khung nàng lirc cUa vj trI vic lam theo 
Danh mi1c vi trI vic lam duçc Uy ban nhân dan tinh phê duyt dôi vth don vj six 
nghip cOng 1p trrc thuc S Van hóa, The thao và Du ljch. 

- Hoàn thành vic vic tuyn dçing viCn chüc näm 2019 theo chi dao  cüa Uy 

ban nhân dan tinh tai  Quyt djnh s 1374/QD-UBND nags' 28/11/2019 cüa Uy 

ban nhân dan tinh v Phê duyt ká hoch tuyn diing viên chiirc tinh Tuyên Quang 

nãm 2019. Ap dung cOng ngh thông tin trong cong tác tuyn dung, nâng ngch, 

dánh giá cOng chuc, viên chüc theo huóng dn cüa tinh, cüa Trung uang; dtM mâi 

cOng tác thing kê, báo cáo và quàn 1 h so cOng chüc, viên chuc. 

- Thirc hin có hiu qua Nghj djnh s 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 
cüa ChInh phü v chinh sách tinh giàn biên ch; Ngh djnh s 113/2018/ND-CP 
ngày 31/8/2018 v vic süa di b sung mt s diu cüa Nghi dinh s 
108/2014/ND-CP cüa Chinh phñ. Xây dirng k hoach tinh giân biên ch cong 
chüc giai don 2019 - 2021; tinh giàn so lucing ngixi lam vic giai doan  2019 - 
2021 va den näm 2030. 

- Nâng cao trách nhirn, kS'  1ut, k cuang hanh chInh và dto duc cOng 
cña cOng chuc, viên chuc. Thirc hin tot Chi thj so 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 
cüa Thu tu'ng ChInh phU v tang cuèng k 1ut, k cuong trong các co quan 
hành chInE nhà nuâc; Chi thj s 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic thic hin nghiêm quy dnh khOng ung ru9'u bia trong gi lam 
vic và khOng diu khin phuccng tin co giói tham gia giao thông khi dã uéng 
rugu bia vugt qua nng d cho phép. 

- Thrc hin dào tao, bM duOiig cOng chuc, viên chuc theo các hInh thüc: 
Huâng dn tp sr cho cong chuc, viên chuc rnri tuyn dung trong thôi gian tap 
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sir; bi duOng theo tiêu chun ngach cong chirc, viên chirc; dào tao,  bi du6ng 
theo tiêu chun ch(rc vii lãnh dio, quân 1; bi duOng b.t buc kin thüc, k5 näng 
ti thiu chuyên ngành truc khi b thim hang näm. 

5. Cài each tài chInh cong 
- Tham mu'u vi Uy ban nhân dan tinh kim soát, quàn l, sir diing có hiêu 

qua ngân sách nhà nuc chi thuô'ng xuyên và du tu công, trçng tam là vic huy 
dng và sü dting ngân sách du tu phát trin si1 nghip van hóa, phát trin s1r 
nghip th dc th thao và phát trin du ljch dat  hiu qua, cht lucmg. 

- Dy manh  xä hi hóa, huy dng toàn xã hi chäm lo phát trin van hóa, 
th thao, du ljch trên dja bàn toàn tinh. 

6. Hin di hoá hành chInh 
- Triên idmi thirc hin hiu qua Kê hoach sO 11 8/KH-UBND ngày 

30/10/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh ye rng dirng cong ngh thông tin trong hoat 
dng cüa Ca quan nhà nuóc tinE Tuyên Quang näm 2020; Chucmg trInh thlic dy 
gn kt 1mg dyng cOng ngh thông tin v cài each hành chInh giai doan 2017 - 
2020 theo Van bàn so 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày 22/8/2017 cüa B Thông 
tin và Truyên thông, B NOi  vii. 

- Dy manh  1mg dyng cong ngh thông tin trong quy trInh xli l cong vic cüa 
các phông chuyên mon nghip vii, các dan vj sr nghip trirc thuc và giüa ca quan 
vi các si, ban, ngành, doàn th trong tinE và trong giao djch vi t chlrc, Ca nhân. 
Tiêp tiic sIr diing hiu qua, nhu: H théing thu din tlr; phn mm quán l van bàn 
diu hành cong vic; Cng djch vii cong trrc tuyn mIrc dO 3,4 và phn mm mOt 
clia din tIr; phn mm quán l cong chlrc, viên chlrc; phn mm chm dim xác 
dinE chi s cãi each hành chInh... 

- Quan tarn dào tao  bM duo'ng, nâng cao nh.n thIrc, nàng lirc 1mg dimg 
Cong ngh thông tin cIra di ngü cong chlrc, viên chlrc, dam bào 100% cOng chIrc, 
viên chIme trong ngành thuô'ng xuyên sIr dyng thu din tIm; phn mm quãn l van 
bàn và diu hành phyc v11 cong tác chuyên mon. 

- Ap diing h thng quàn l chat luçmg theo Tiêu chun quc gia TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoat dng cIra ca quan theo Kê hoach so 98/KH-UBND ngày 
0 1/11/2018 elm Jy ban nhân dan tinh. 

- Darn bào dy dIm trang thit b, phucing tin lam vic dáp 1mg yêu cu 
phçic vi nhân dan, t chlrc và hoat dng elm cong chIme, viên chIme trong co quan, 
don vj theo huImng tp trung và hin dai. 

7. Cong tác chI do, diu hành cal each hành chInh 
- Kjp thèi ban hành các van bàn chi dao, diu hành thire hin cong tác cãi 

each hành chInh thuOc phrn vj quàn 1 cIma ngành. 
- Xây di.mng k hoach tuyen truyn cong tác cai cách hành ehinh nam 2020, 

nâng cao cht lu'gng, hiu qua, hinh thlrc, nOi  dung tuyen truyn v cài each hành 



6 
chInh thông qua các di thông tin luu dng, di chiu bong 1uu dng va các thit 
ch van boa co s. 

- Tang cuèng cong tác kim tra, giám sat vic thirc hin cãi each hành 
chInh tai  các phông, dcm vj trirc thuc S&. 

- T chüc tong kêt cong tác cài each hành chInh giai doan 2011 2020 và 
xây drng k hooch cài each hânh chInh giai doan 2021 - 2030. 

III. TO ChIC THUC HIN 

1. Thu tru'&ng các do'n vj si.r nghip tric thuc, Trithng các phông 
chuyên mon nghip viii: 

Can ci1r k hoch trin khai thirc hin cong tác cái each hành chInh thuc 
lTnh virc, pharn vi quán 1 theo chüc nàng nhim v11 cüa phông, &m vj. 

- Dy m?nh  cong tác tuyên truyn v cái each hành chInh trên dja bàn tinh 
thông qua hott dtng cüa các di thông tin luu dng, di chiu bong 1ixu dng và 
ho.t dng cüa h tMng thit ch van hóa co' sà. 

- Kjp thè'i, rà soát thu tic hành chInh thuc lTnh virc quán 1 theo chirc näng 
nhiêm vu trinh Uy ban nhân dan tinh cOng bô chuân boa thu tue hanh chinh Ra 
soát kiM ngh don giân hóa thu tiic hành chInh. 

- Dy mnh u'ng diing cOng ngh thông tin vào giái quy& cong vic chuyên 
mon theo chtrc nãng nhirn vi. 

- Dy manh  xä hi hóa, huy dng toàn xã hi chàm lo phát triM van hóa, 
th thao, du ljch trên da bàn toàn tinh. 

- D.nh k' hMg qu, 6 tháng và kt thüc näm tMg hcip, báo cáo tInh hInh kt 
qua thiic hiên cái cách hành chInh cüa phông, don vj, gui Wn phông Si d tMg hçip, 
báo cáo Uy ban nhân dan tinh (Báo cáo qu, g1ri tmc ngày 03 cüa thng cui qu; 
báo cáo 6 tháng, gui truó'c ngày 05/6; báo cáo närn, gui trirc ngày 30/11). 

2. Phông To chfrc - Pháp chê: 
- Tham muu vâi Lãnh do S thc hin cái each tt chirc b may hành 

chInh, cái each cOng chirc, cong vi và thirc hin cái each chInh sách tiM hxong 
cho can b, cOng chirc, viên chirc theo quy djnh cUa Nhà nithc. 

- Tharn mu'u thrc hin có hiu qua dê an vj trI vic lam; cOng tác dào tao 
bi duO'ng nâng cao trInh d cho dng ngü cong chüc, viên chuc; cong tác thi 
tuyên viên chrc... 

3. Phông K hojch - Tài chInh: 
- Tharn rnu'u xây dimg và thirc hin ngân sách hot dng quãn 1 và hott 

dng s11 nghip cüa các phông chuyên mOn nghip vt, các don vj sir nghip true 
thuôc S&. 

- Phi hgp vói Van phông th.m djnh kinh phi thirc hin kê hoach câi each 
hành chInh näm 2020 cüa S&; tMg hgp dir toán kinh phi gui S Tài chinh thm 
dinh, trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyt djnh. 
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4. Van phông S&: 
- Xây drng k hoach cài cách hành chInh nàm 2020; hixàng dn các các 

phông, các don vj trirc thuc thirc hin; tng hçip, báo cáo cong tác cãi each hành 
chInh cüa S hng qu, 6 tháng, hng nãm và dt xu.t theo quy djnh. 

- Tng hçTp rà soát thU tic hành chInh theo quy djnh td Nghj djnh s 
6312010/ND-CP, Nghj dnh s 48/20131ND-CP cUa ChInh phU. 

- Nâng cao chat luçrng, hiu qua boat dng cUa b phn tip nhn và trà kt 
qua theo co ch "met cüa", "met cüa lien thông"; thrc hin cOng khai, minh bach  cac 
thU tiic hânh chInh thuc thâm quyên giãi quyêt cUa S&. 

- Tham rnuu áp ding áp dçtng h thMg quán 1 cht luqng theo tiêu chu.n 
ISO 9001: 2015 vào boat  dng cUa co quan Sc Van hóa, Th thao và du Uch. Tham 
rnuu quân l, duy trI boat dng mang tin h9c cUa S. 

No'i nhdn: 
- Bô VHTTDL (b/c); 
- SiNivii(b/c); 
- Giám dc, các PGD Sô (c/d); 
- Các phông, các dan vi SN thuc Sâ (t/h); 
- Luu VT. 
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