
UBND TINH TUYEN QUANG CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc 1p - Tir do - Hanh phuic 

VA DU L!CH 

S6: BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 5 nám 2020 

BAO CÁO 
Kt qua cong tác ngành Ni vt1 6 tháng du nãm 2020; 

Nhim viii 6 tháng cuôi nám 2020 

Can cü Van bàn s 334/SNV -VP ngày 19/5/2020 cüa S Ni viii v vic 
báo cáo k& qua cong tác ngành Ni vi 6 tháng dâu 11am 2020, Si Van hóa, The 
thao và Du ljch báo cáo thu sau: 

I. Khái quát dc diem, tlnh hInh 

Tng s cong chüc, viên chirc và hop dng lao dng theo Ngh djnh s 

68/2000/ND-CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü: 169 ngrnñ. Ci,i th: 

- Các tt chüc hành chInh: Gm có 09 phông chuyên mon. S Cong chrc và 
hop dng lao dng theo Nghi. djnh s 68/2000/ND-CP (sau day vi& tt là HD68) có 
mt ti co quan hãnh chinh Si Vn hóa, Th thao và Du ljch gm 34 nguii (31 biên 
chê'và 03 HD68); duçic giao näm 2020:43 nguñ (40 biên chê'và 03 HD68). 

- Các dcm vj sr nghip thuc S&: Gm có 07 don vj sir nghip thuc SO. 
S lucmg ngi.thi lam vic: 125 ngui; HD68: 10 nguñ ('nám 2020 chua ducic co 
Co thdm quyn giao s lup'ng ngwô'i lam vic và HD68 cho các dun vj sy' nghip 
thuç5c Sà Van hóa, Th thao và Du ljch). 

II. KET QUA THIIC HIIN NHIM VU  DU'(C GIAO 

1. V thtrc hiên cal cách hành chInh 

1.1. V to chfrc b may và biên ch 

1.1.1. Kê't qua thy'c hin Nghj quyê't so' 18-NQ/TW: 

- Can cü Vn ban s 78/EJBND-NC ngày 10/01/2020 cüa UBND tinh v vic 
thirc hin sap xêp CO CâU to chirc CáC co quan chuyên mon thuc UBND tinh; Thông 
báo s 23/ 1'B-UBND ngày 25/4/2020 cUa UBND tinh Thông báo k& 1un cüa Uy ban 
nhân dan tinh tai ki hçp tháng 4 näm 2020. Sau khi tip thu, chinh süa D an theo 
d nghj cüa S& Ni vii tti Báo Cáo sO 169/BC-SNV ngày 23/4/2020 v Th.m 
dinh D an sp xp laj Co câu tO Chüc cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tinh 
Tuyên Quang, ngày 20/5/2020 S Van hóa, Th thao và Du ljch dã hoàn thin D 
an so 394/DA-SVHTTDL (kern theo Ta trinh sd 58/TTr-SVHTTDL ngày 
2 0/5/2020 cza Sà Van hóa, The' thao và Du 1jch) giri Sâ Ni viii thm djnh, trIth 
Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyt djnh. 



- Phucmg an sp xp 1ti ti ch(rc b may cüa Sà Van hóa, Th thao vâ Du 
ljch theo D an, nhu sau: 

+ Lath dao  Sâ: Giü nguyen co cu t chüc b may theo Quyt djnh s 403/QD-
UBND ngày 29/11/2016 cüa Uy ban nhn dan tinh: Giám dc vâ không qua 03 Phó 
Giám Mc. 

+ Sp xp iai  các t chüc thuc Si Van boa, Th thao và Du ljch: Hin nay 
Ca cu th chüc cüa Si Van hóa, Th thao và Du ljch gm 09 phông chuyên môn, 
theo d an, sp xp tr 09 phông chuyên mon giãm xung cOn 07 phOng, cii th: 

+ Giü nguyen 05 phOng: T chüc - Pháp ch, Thanh tra, Quãn 1 du ljch, 
Quân 1 th dyc th thao, Quãn 1 di san van hóa. 

+ Sap nhtp PhOng K hotch - Tài chInh vào Van phông. Ten gçi phOng sau 
kbi sap nhp: Van phông S&. 

+ Hçp nht Phông Quãn 1 van hóa và Phông Xây drng np sng vAn hóa và gia 
dInh thãnh. Ten gçi phOng sau khi hçp nht: PhOng Quãn 1 vAn hóa vA gia dInh. 

- Hiu qua cüa Dê an: Dê an sp xp laj  t chüc b may, không lam tAng du 
mi thuc Sâ và du m& cüa dan vj thuc S; giãm so luçmg phông, dan vj thuc 
S; giAm s luçmg du mi ben trong cüa dan vj thuc Sà. Giâm so 1uçng lAnh dao, 
Ca cu t chüc b may tinh gçn han. C%T th: 

+ Giâm 02 phông chuyên mon thuc Sà. 

+ Giám 02 dan vj sir nghip thuc Sâ. 

+ Giâm 04 lAnh do cp phOng, gm: 02 Trithng phOng, 02 Phó tru&ng phOng. 

+ Giãm 02 Giám Mc, 03 Phó Giám Mc dan vj (Ban Quãn l khu du ljch ljch si:r 
vn hóa và sinh thai Tan Trào; Thing tam Phát hãnh Phim và Chiu bong). 

+ Giãm 09 phông và tuang duang cüa dan vj thuc Sâ (05 Di chiu bong h.ru 
dng, 01 phOng Hành chInh thuc Trung tam Phát bArth phim VA Chiu bong; 01 
phOng Nghip vçi thuc Thu vin tinh; 02 phOng Nghip vi thuc Ban QuAn l 
QuAng trung Nguyn Tt Thành). 

+ GiAm 12 vj trI lãnh do các phOng và tixang dixang thuc dan vj (05 Di 
tnr&ng Di chiu bong km dng, 01 Tru&ng phông Hành chInh — Tng hcip thuc 
Trung tam Phat hành phim vA Chiu bong; 01 Tnrâng phOng, 01 Phó trung phông 
thuc Thu vin tinh; 02 Tnthng phOng, 02 Phó trming phOng thuc Ban QuAn 1 
QuAng trung Nguyn Tt ThAnh) theo quy djnh. 

1.1.2. KEt qua thtc 1,in Nglzj quylt s6 19-NQ/TW: 

CAn c1r Quy& djnh s 1404/QD-TTg ngày 17/10/2019 cUa Thu tuóng ChInh 
phü v vic thành 1p Ban QuAn l các khu du ljch tinh Tuyen Quang; Quyt djnh 
so 17/QD-UBND ngày 21/01/2020 cüa UBND tinE ye vic chuyn nhim vçi, s 
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hxçing ngi.ri dang thrc hin thim vii quân 1 di tich cüa Ban Quân 1 khu du 
ljch ljch ljch s1r, van hóa và sinh thai Tan Trào v Bão tang tinh và quy djnh Co 

cu t chüc b may cüa Bão tang tinh trirc thuc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch 
tinh Tuyên Quang, trong 6 tháng dAu 11am 2020, Si Van hóa, Th thao và Du ljch 
dà giâm 01 don vj sir nghip trirc thuc Si (Ban Quán l khu du ljch ljch th van 
hóa và sinh thai Tan Trào,). TInh dn ngày 20/02/2020, S& Van hóa, Th thao và 
Du ljch dã hoàn thành vic bàn giao cong vic, nhân s1r, tài san, tài chInh, co s& 
v.t cht, h so tài 1iu có lien quan cüa Ban Quân 1 khu du 1ch ljch sü van hóa 
và sinh thai Tan Trào v Ban Quãn 1 các khu du ljch tinh Tuyên Quang; sp xp, 
b trI nhân s1r cüa Bào tang tinh sau khi tip then  s 1uçmg ngui dang thirc hin 
nhim vii quãn 1 di tIch cUa Ban Quân 1 khu du 1ch ljch ljch sir, van hóa và 
sinh thai Tan Trào dam bâo phü hçp trInh d chuyên môn, vj trI viêc lam, dat  t' 
1 72,2 % s cong chüc, viên chixc lam cong tác chuyên môn, nghip vçi. 

1.2. V cong tác kiêm soát thu ttjc hành chInh 

- Xây dirng k hoach  kim soát thu tçic hành chmnh 11am 2020; k hoach rà soát 
thu tiic hnh chuiih nm 2020; k hoach  tuyên truyn v cong tác kim soát thu tiic hành 
chinh nm 2020; dng k ni dung rà soát don giin hóa thu tiic hãnh chInh; chi dao các 
phông chuyên mon nghip vii thuc Sâ rà soát thu tiic hành chinh thuc thm quyn 
giài quyt cüa Sâ Vn hoa, Th thao và Du ljch; 

- Thçrc hin niêm yt cong khai thu tiic hành chInh thuc th.m quyn giâi 
quyt cüa Si Van hóa, Th thao và Du ljch; däng cong khai trên cng thông tin 
din tir cüa tinh; website sovhttdltuyenquang.vn; niêm yt dja chi tip nhn xi'r 
l, phân ánh kin nghj cüa Ca nhân, t chirc tai  b ph.n mt ci'ra cüa Sr Van 
hóa, Th thao và Du ljch theo huóng dn cüa Van phông ChInh phü và chi 
dao cüa Uy ban nhân dan tinh. 

- Hoàn thành rà soát trInh Uy ban nhân dan tinh cOng b 127 danh mic thu 
tic hành chInh cp tinh; 18 thu tVc  hành chInh cp huyn; 05 thu tiic hành chInh 
cp xã thuc phm vi chirc nang quàn 1 nhà rnthc cUa Sâ Van hóa, Th thao và 
Du ljch tinh Tuyên Quang. 

1.3. Ye cãi cách tài chInh cong 

Thirc hin kjp thôi, dung quy djnh ye hin dai  hóa cOng tác quân l ngân 
sách tir khâu 1p k hoach;  thirc hiên ngân sách; báo cáo ngân sách và trách 
nhim quàn l; dam bâo tInh minh bach  trong quàn l tài chInh cOng, cam kt và 
thrc hin chi qua Kho bac  Nba nuóc; rà soát, süa di, b sung Quy ch chi tiéu ni 
b cüa co quan, don vj dam bão tInh phu hçip; thirc hin cOng khai s1r diing kinh phi, s1r 
diing tâi san co quan theo dang quy djnh cüa Nhà nuâc. 

3 



1.4. V hiên aai hóa hành chInh 

Tip tiic trin khai thixc hin phn mm quân 1 diu hành van bàn trén mt 
tru&ng ming. Duy trI áp diing h thng quàn 1 chat luçmg theo tiêu chun ISO 
9001:2015 vào hot dng cUa Ca quan. 

* Kêt qua tinh den ngày 20/5/2020: Tiêp nhn và trà dung hin 22 h sci v 
linh vuc van hóa, th thao và du lch; TrInh, cong b Danh miic TTHC thrc hin trirc 
tuyn trên Cng djch vi.i cong c.p tinh murc d 3,4: 127 thu tçic hành chInh. Thanh tra 
Sâ t chüc kim tra 06 1 hi, 17 di tIch; 06 ca si kinh doanh djch vii van hóa, th 
thao, du ljch và quãng cáo trén dja bàn Tuyên Quang. Qua kim tra nh.c nhi t 
quàn 1 di tIch, l hi, các ca sâ kinh doanh djch vi van hóa thrc hin nghiêm 
các quy djnh cüa nhà nuâc và xur phtt 01 Ca nhân v hành vi vi phtm trong hott 
ctng quãng cáo vOi s tin là 3.500.000 dng. Trong k báo cáo,Si Van hóa, Th 
thao và Du ljch không xày ra vi vic nào phãi giài quyt xur l k lut trong t 
chirc thrc thi và tuân thu pháp lu.t. 

2. Vê cong tác can b: 

- V thirc hin phn mm quán l h sci CCVC: Hoàn thin, nhp mói và 
nhp b sung 31/33 h sa cong churc vào phn mm quàn l h sa cong chüc, 
viên chüc S& Van hóa Th thao và Du ljch. 

- Quãn l biên ch& s luvng nguii lam vic và hçip dng lao dng: Si:r 
ditng duing quy djnh v biên ch cong chüc, s luçing nguñ lam vic, hçip dng 
lao dng duçic U ban nhân dan tinh giao näm 2020. Phê duyt bàn mô tâ cong 
vic, khung näng hrc cüa vi trI vic lam theo Danh miic vi trI vic lam dà duçc 
Uy ban nhân dan tinh phê duyt di vOi Doàn Ngh thut dan tc tinh thuc Sâ 
Van hóa, Th thao và Du ljch 

- B nhim chüc vi quãn l: B nhim ln du: 10 vi trI ('Tru'ó'ngphông Quán 
l thé dyc the' thao, Phó Giám dó'c Ban Quán lj Quáng truông Nguyln Ta't Thành; 
04 vj trI Trzthngphông, 04 Phó Tru'&ngphông cácphông chuyên mon cza Báo tang 
tin/i). B nhim li chüc vi quàn l: 01 vi trI (Chánh VànphOng SO',). 

- V cong tác tuyn diing: Thirc hin quy trInh kim tra, sat hach  tip nhn 
viên 01 viên chüc lam vic tai  Thu vin tinh (hoàn thành tháng 3/2020,); hoàn 
thành vic tip th.n h sa däng k5r dr tuyn cong chüc S Van hóa, Th thao và 
Du ljch näm 2019 (tháng 2/2020); t chüc 01 k' thi tuyn viên chüc ngành Van 
hóa, Th thao và Du ljch näm 2019 (hoàn thành tháng 5/2020); 

- V thirc hin ch d chInh sách: Quyt djnh nãng bc luang truOc th?i hn 
cho 10 nguôi; nâng luang thuèTlg xuyên và vuçt khung cho 23 nguè'i; Quyt djnh ye 
vic hithng ph cp thâm then ngh Thanh tra cho 02 nguô'i; Thông báo nghi huu d 
hu&ng ch d bâo him xâ hi: 01 nguè'i; Quyt djnh thOi vic theo nguyen v9ng cá 
nhân: 03 nguii (02 cOng ch'c, 01 viên chz'c,). 
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- V cong tác dào tao  bi duoTlg: Tham muu cir 06 nguôi di bce Trung cp 
1 1un chInh trj - hành ehInh; 07 ngui bi duông l&p chuyên viên và 08 nguii 
tham gia tp hun nghip v1i, chuyên mon trong và ngoài tinh. 

- V cong tác thi dua, khen thu&ng: Quyt djnh khen thu&ng kjp thôi, dung 
quy dijnh cho 17 tp th dt danh hiu "Tap th lao dng tiên tin"; 171 cá nhân dat 
danh hiu "Lao dng tiên tin" danh hiu "Chin s5' thi dua cp ca si:" cho 19 Ca 
nhân dà có thành tIch cong tác näm 2019. 

III. DANH GIA CHUNG 

1. U'u diem: 

Dãng üy, Ban Giám dc Si dä barn sat chuo'ng trmnh, k hoach cüa Tinh üy, 
Uy ban nhân dan tinh và hithng dn cüa Sâ Ni V11 trin khai, thirc hin ngbiêm tiic 
Nghj quyt s 18-NQ/TW, Nghj quyêt so 19-NQ/TW. 

Dã ci th hóa nhim vçi cUa ngành linh vrc van hóa, th thao và du ljch 
dugc tJy ban nhân dan tinh giao b.ng chuong trInh, k hoach  và trin khai thrc 
hin kjp thai, dung quy djnh. 

2. Mt s khó khán, vtr&ng mc trong qua trInh triên khai thiyc hin 

Trong qua trmnh tham muu vic kin toàn các phông chuyên môn, don vj sir 
nghip thuc S& theo Ngh quyt cUa Trung ucmg, chuong trInh, k hoach cüa Tinhüy, 
Uy ban nhn dan tinh con liing tiing. Nguyen nhan: Chua có vn ban huéng dn C1T th 
cüa Bô V hóa, Th thao và Du ljch trong vic thçrc hin h'p nht, sp xp, t chirc lai 
các phông chuyên môn, doii vi sir nghip cong 1p thuc linh vçrc Vn hóa, Th thao, 
Du ljch dam bào tInh thong nMt, dng b. 

IV. NHIM VU 6 THANG CUOI NAM 2020 

- Thirc hin sp xp t chüc b may; xây dmg d an vj trI vic lam; quy djnh 
chuc näng, nhim vi cüa các phOng chuyên mOn và tuong duong thuc Si sau khi 
D an s&p xp lai  t chuc b may Sr Van boa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang 
duqc Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 

- Tip tic thirc hin cãi each hành chInh, nht là câi each thu tiic barth chInh 
theo huâng dan chü, cOng khai, rninh bach,  phic vi nhân dan. 

- Phi hçip vâi Bão him xã hi tinh, hoàn thành h so viên chüc dàng k nghi 
huu trux9c tuM theo Ngh dnh s 108/2014/NID-CP ngày 20/11/20 14 cüa Chmnh phü v 
chinh sách tinh giãn biên ch; Ngbi. djnh s 113/2018/ND-CP ngày 3 1/8/2018 cüa 
ChInh phü si'ra di, b sung mtt s diu cüa Ngh djnh s 108/2014/ND-CP ngày 
20/11/20 14 cüa Chmnh phü v chInh sach tinh gián biên ch kS'  6 tháng cu& nam 2020 
và nam 2021 theo k hoach cüa ngành dâ duçic Uy ban nhân dn tinh phé duyt. 
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- Thirc hin t& cong tác tuyn ding, si'r diing và quin 1 cong elicit, viên chüc 
theo quy djnh. 

- Tip t11c cir CCVC tham gia dào tao  bi dumg nâng cao trInh d chuyên 
môn, 1 1un chInh trj, quãn 1 nhà nu&c theo k hoach Va chi tiêu phân b cüa 
cp có thrn quyn. 

- Thirc hin dung quy djnh v dánh giá, xp loai, thi dua khen thuOng, ch 
d chInh sách... di vói cong chüc, viên chüc bão dam kjp thôi, dan chü, cong 
khai, mirth bach. 

- Thirc hin có hiu qua Nghi. quy& sé, 39-NQ/TW ngày 17/4/20 15 cüa Bô Chmnh 
tn v tinh giãn biên ch và ci cu lai  di ngü can b, cOng chüc, viên chüc; Ngh djnh 
s 108/2014/ND-CP ngày 20/11/20 14 cUa ChInh phü v chinh sách tinh gian biên ch; 
Ngbj djnh s 113/2018/ND-CP ngày 3 1/8/2018 cüa Chinh phU sira di, b sung mt s 
diu cUa Ngh djnh s 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cüa Chinh phil Dam bão t' 
1 tinh gian biên ch dn nm 2021 ti thMu 10% biên ch ducic giao näm 2015. 

S& Van hóa, Th thao và Du 1ch trân tr9ng báo cao./. 

No ,than:1L' GIAM DOC 
- SO' Ni vii (tng hcip); 
- Lãnh dao SO'; /'1 
- Luu: VT, TCPC. 

Au Thi Mai 
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