
UBND TINH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

vA DU LICH 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hinh phñc 

So: 148 /BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngày 04 tháng 6 nám 2020 

BAO CÁO 
Cong tác cãi each hành chInh 6 tháng nãm 2020 

Thirc hin ch d báo cáo cãi each hành chInh, S& Van hóa, Th thao 
và Du ljch báo cáo kêt qua cong tác cãi each hành chInh 6 tháng d.0 näm 
2020 nhu sau: 

I. Cong tác chi dio, diu hành 

Tiêp tic to chüc quán trit, triên khai thirc hin Nghj quyt s 30c/NQ-CP 
ngày 08/11/2011 eüa ChInh phü v vic ban hành Chuang trInh tng th cái each 
hành chInh nhá nuâc giai don 2011 - 2020; Nghj quy& s 76/NQ-CP ngày 
13/6/2013 cüa ChInh phü ye vic süa di, b sung mt s diu cüa Nghj quyt 
30e/NQ-CP; Quy& djnh so 225/QD-TTg ngày 04/02/20 16 cüa Thu tuOng ChInh 
phü phê duyt k hoach cãi each hàiih chInh nhà nuOc giai doin 2016 - 2020; K 
hotch s 56/KH-TJBND ngày 07/7/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh v cái each 
hành ehInh tinh Tuyên Quang giai dotn 2016 - 2020; K ho?ch s 102/KH-
UIBND, ngày 28/12/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh v cái các bath chInh nãm 
2017; Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü ye kiêm soát 
thu tiie hành chinh; Nghj djnh s 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cüa ChInh phü 
v si:ra d&, b sung mt s diu cüa các nghj djnh lien quan dn kim soát thu tic 
hanh ehInh... tOi cong chüc, viên chüc trong toàn ngành. 

Ban hành K hoch thirc hin cãi thin chi s näng 1rc cnh tranh cp tinh 
v thirc hin cãi thin ehi s nng 1c cinh tranh; K hoach thc hin cong tác 
kim soát thu tic hành chmnh; k ho.ch t%r kim tra cOng tác kim soát thu tiic hành 
chInh näm 2020; k hoach  tuyên tmyn cãi each hành chInh; K hoach cái cách 
thu tue hãnh chInh SO Van hóa, Th thao và Du ljch nàm 2020; k hoeh t ehüc 
thrc hin cOng tác theo dOi thi bath pháp 1ut cüa SO Van hóa, Th thao và du ljch 
11am 2020; k hotch ctào tto, bM throng cOng ehuc, viên chüc näm 2020; k hoch 
trik khai the hin Nghj quyt s 3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa ChInh phü v 
h trq phát trin doanh ngbip dn näm 2020,Chi thj s 26/CT-TTg ngây 
06/6/2017, Chi thj so 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 cüa Thfi ti.rOng Chinh phU v 
tip tic trin khai hiu qua Nghj quyt s 3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh 
thn Chinh phu dOng hành cüng doanh nghip; K hotch hire hin Nghj quyt s 
O2INQ-CP ngày 01/01/2020 eüa ChInh phu y  tip tic thirc hin nhitng nhim vii, 
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giãi pháp ehü yu cài thin môi tnthng kinh doanh, nâng cao nng lirc cnh tranh 
quc gia nàm 2020... 

II. Kt qua thiyc hin cong tác cãi each hành chInh 

1. TInh hlnh xãy ding van ban quy phm pháp 1ut 

- Vic 1p d nghj xây drng van bàn quy phm pháp 1ut cüa Hi dng 
nhân dan, U' ban nhân dan tinh: Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch d ban hành 
02 van bàn d nghj xây dirng và 1p danh mvc  ban hành VBQPPL cUa Uy ban 
nhân dan tinh, Hi dng nhân dan tinh'. 

- S lucmg van bàn quy phm pháp 1ut lien quan dn 1mb c vAn boa, 
gia dInh, th diic, th thao và du ljch do Sâ tham mini: 01 vAn bàn quy pham 
pháp 1ut. Cii th: Tham muu ban hành Quyt djnh sfra di, b sung mt s diu 
cüa Quy djnh trách thim quàn 1, bão v di tIch ljch sir - vAn boa, danh lam 
thing eãnh, di 4t, c 4t, bão vt quc gia trén dja bàn tinh Tuyên Quang ban 
hành kern theo Quyt djnh s 28/2014/QD-UBND ngày 20/12/2014 cüa Uy ban 
nhân dan tinh2. 

- Vic tham gia gop kin di vth dix an, dir thâo vAn bàn quy phrn 
pháp 1ut: Tharn gia kin di vâi 19 dir thào van bàn quy ph.m pháp 1ut. 

2. Cong tác rà soát, h thng van bàn quy phim pháp 1ut: 
DA ban hành K hoach  s 03/KH-SVHTTDL ngày 14/01/2020 v cong 

tác xay drng, kim tra, rà soát, h thng hóa vAn bàn quy phm pháp 1ut cüa 
S& VAn hóa, Th thao và Du ljch nAm 2020. 

- Rà soát 10 vAn bàn quy phm pháp 1u.t (03 Nghj quyt; 07 Quyt djnh) 

+ S vAn bàn cOn hiu lc 09 vAn bn (02 Nghj quyt; 07 Quyt djnh); 

+ s van bàn h& hiu hrc: Không. 

+ S vAn bàn ht hiu 1rc mt ph.n: 01 vAn bàn (01 Nghj quyt) 

+ VAn bàn dA d nghj süa di, b sung, thay th, bAi bO: 01 van ban. Cii th: 
Si:ra di, b sung mt so diêu cüa Quy djnh trách nhim quãn 1, bão v di tIch 
ljch s1r - vAn hóa, danh lam thng cành, di vat,  c v.t, bâo 4t quc gia trén dja 
bàn tinh Tuyên Quang ban hành kern theo Quyt djnh s 28/2014/QD-UBND 
ngày 20/12/20 14 cüa Uy ban nhân dan tinh. 

- Thrc hin rà soát l.p danh mlic vAn bàn quy phm pháp lut do Hi 
dng nhân dan, Uy ban nhân dan tinh ban hành h& hiu lirc toàn b và môt 
ph.n nAm 2019; 1p danh rn1ic vAn bàn quy phm phàp 1ut (dang cOn hiu 1rc 

'VAn bàn s6 980/SVI-ITTDL-TCPC ngày 25/12/2019 v vic 1p d nghj xây drng quyt djnh QPPL cüa 
UBND tinh nAm 2020; Cong vAn so 743/SVHTTDL-TCPC ngày 26/9/2019 ye vic dê nghj xay dirng nghj 
quyOt cOa HDND tinh do UBND tinh trinh nAm 2019. 
2  VAn bàn s 355/S VHTTDL-QLDSVH ngay 07/5/2020 ye vic tham gia kiOn vAo d,r thAo vAn bàn 
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thi hành) do Hi dng nhân dan, Uy ban nhân tinh ban hành lien quan dn lTnh 
virc bâo v môi truô'ng thuc linh vçrc quân 1 cüa ngành3. 

A 9 3. Cong tac kiem soat thu tuic hanh chinh (TTHC) 

Cong tác chi dgo ci'ia co quan, don vj. Xây dirng k hoach kim soát thU tiic 
hành chInh nm 2020; k hoach rà soát thU tue hành climb nm 2020; k hoach tuyên 
truyn v cong tác kim soát thU tçic hành chInh nm 2020; k hoach kim tra cOng 
tác kim soát thU tçtc hành chfnh dng k n)i dung rà soát dcm giIn hóa thU ti1c hành 
chmnh; clii dao  các phông chuyên mon nghip vi.i thuc S rà soát thU ti1c hành chinh 
thuc thm quyn giãi quyt cUa Sâ Vn hóa, Th thao và Du lich;  tip nhn kin 
gop quy djnh thU tiic hành chmnh. Xây dimg Danh miic djch viii cong trrc tuyn 
tich hçip, cung cp trên Cng djch vi cong Quc gia näm 2020 di vói thU tc 
hành chinh giâi quyt cUa 1.:Jy ban nhân dan cp huyn và Uy ban nhân dan cp 
xã thuc phtm vi chUc näng quân 1 cUa ngành, gi:ri các huyn, thânh pM tham 
gia kin, trInh Uy ban nhân dan tinh. 

Vic dánh giá tác dç3ng 14 j kiln dli vói các quy djnh v thñ tyc hành chInh 
trong dr tháo van ban Quyphgrn pháp lut thuç5c thlm quyn giái quyé't cza Sà Van 
hóa, ThI thao và Du 11ch: Không. 

Trinh cong bó' thz tyc hành chInh, rà soát quy djnli, thi tyc hành chIn/v niêm 
ye't cong khai các thông tin v thz tyc hành chInh: Thirc hin niêm yt cong khai 
thu t1ic hành chInh thuc th.m quyn giãi quy& cüa Sà Van boa, Th thao và 
Du ljch; dang cong khai trén cng thông tin din tU cUa tinh; website 
sovhttdltuyenquang.vn; niêm yt dja chi tip nhn xU 1, phán ánh kin nghj 
cUa cá nhân, th chUc tai  b phn mt cUa cUa S& Van hOa, Th thao và Du 
ljch theo huóng dn cUa Van phông Chinh phU và chi dao  cUa Uy ban nhân 
dan tinh. 

Hoàn thãnh rà soát trInh Uy ban than dan tinh cong M 130 danh miic thu tc 
hành chinh c.p tinh; 18 thU tc hành chInh cp huyn; 05 thU tilc hânh chinh cp xã 
thuc phm vi chUc nng quàn l nhà nuóc cUa S& Van hóa, Th thao và Du ljch 
tinh Tuyên Quang 

Vic giãi quyt thu tiic hành chinh: Tip nhn và trâ kt qua 44 h so, 
100% h so giái quyt qua môi tnrmg mng (trong dO, 20 hc so thông báo san 
phlm quáng cáo,. 01 h so thông báo tiêp nhn biêu diên nghç thugt; 01 hO so dé 
nghj cá phép kinh doanh karaoke; 01 h so c4r, gidy phép diu chinh kinh doanh 
karaoke, 03 ha s c4 giá'yphép hogt d5ng /dnh doanh the' thao mOn yoga, 11 M so' 
cong nhn co sO' luu tri du ljch dgt 1-2 sao; 02 ha so' c4n gi4 phép kinh doanh lt 
hành nç3i d/a;02 ha so c4p thl hwO'ng dJn viên du l,ich qulc t4). Vic th1ic hin thU 

Van bàn s6 979/S VHTTDL-TCPQ ngay 26/12/2019 v viec 1p danh mc van bàn quy phm pháp 1ut do Hi 
dng nhân dan, Uy ban nhân dan tinh ban hành h& hiu 1irc toàn bO và mt phân nam 2019; Van bàn s6 
380/SVHTTDL-TCPC ngày 18/5/2020 ye vic 1p Danh mic các van bàn quy phm pháp Iuât do Hi dông 
nhân dan, Uy ban nhân dan cp tinh ban hành lien quan den bão v môi trt±ng. 
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tic hành chInh t?i  Si duçrc giái quy& theo dung quy djnh và thai gian, không có 
h so giâi quy& qua hun. 

3. Cal cách to chuc b may hành chInh nhà ntro'c 

Xây drng k hoch cãi cách ch d cong vi, cOng chiirc näm 2020. Xây drng 
k ho.ch dào tao,  bi duOng nâng cao tthih d chuyên môn, nàng lirc thirc tin cho 
di ngü cong chüc, viên chüc ngành vn hóa, th thao và du ljch nm 2020. 

Hoàn thành vic hcp nht Ban Quãn 1 Khu du ljch ljch sir van hóa và sinh 
thai Tan Trào vth Bão Tang tinh; bàn giao nhãn sir, cong vic, tài chInh, tài san, h 
so lien quan dn nhim vii phát trin du ljch cüa Ban Quãn 1 Khu du ljch ljch str van 
hóa và sinh thai Tan Trào v Ban Quàn 1 các khu du lich tinh theo Quyt dinh cüa 
UBND thh. 

Hoàn thành xây drng Dê an sp xp lai  t chüc b) may, s hxçing cp 
phó CáC co quan, don vj tr11c thuc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch dam 
bão tinh gçn, nâng cao hiu lirc, hiu qua hoit dng. 

4. Xây thyng và nãng cao chat luiçrng di ngü can b, cOng chfrc, viên chfrc 

Quãn 1, sir diing có hiu qua biên ch hành chInh diicic U ban nhân dan 
tinh giao, diu chinh biên ch di vOi các phOng chuyên môn, don vj sr nghip 
Cong 1p thuc Sâ hqp 1; vic b tn, phân công, sir diing cOng chuc du dira trên co 
si yeu cAu cong vic; b trI dung tiêu chun, chuc danh, xây dirng co cu cOng chuc 
phü hçip. Hoàn thành thi tuyn viên chirc ngành Van boa, Th thao và Du ljch 
näm 2019. 

Dan chü, cOng khai, diing quy frInh vic 1y phiu tIn nhim cüa dãng viên, 
qu.n chüng trong cong tác b nhim, b thim lai,  luân chuyn, can b trong co 
quan, don vj trrc thuOc Sâ. Th%rc hin b nhim l.n du: 10 vj trI; b nhim lai 
chüc vi quãn l: 01 vi trI. Thirc hin kim tra, sat hach,  tip nhn 01 viên chuc 
lam vic ti Thi.r vin tinh; tip nhn 0lcông churc lam vic tai  Si. 

Quan tam, chñ tr9ng cong tác dào tao,  bi duong, nâng cao trInh d 1 
1un chInh trj, chuyên môn, nghip v11 cho di ngü cong chüc, viên chüc và 
dãng viên trong toàn ngành. 6 tháng du nàm 2020, cir 6 nguäi di h9c Trung 
cp l 1un chInh trj - hành chInh; 7 ngithi bi du0ng lrp chuyên viên, 6 qun 
chüng di hçc 1&p tim hiu v Dâng và 8 nguii tham gia tp hun nghip v11, 
chuyên mOn trong và ngoài tinh 

5. Cãi cách tài chInh cong 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch thirc hin nghim tüc, có hiu qua các 
ché d chInh sách theo quy djnh cüa Luât Ngan sách Nhà nuóc nãm 2002; Luât 
Ke'toán 2003; Nghj djnh sé 130/ND-CP ngày 17/10/2005 cüa ChInh phü quy 
djnh ch d tir chü, tir chju trach nhim v s1 diing biên ch và kinh phi quãn 
1 hành chInh di vói co quan nhà rnxâc; Nghj djnh s6 43/ND-CP ngày 
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25/4/2006 cüa ChInh phü quy djnh quyn tir chü, tu chu trách nhim v thiic 
hiên nhiêm vu, t6 chiic, b may biên chê và tài chInh di v6i dcin vj st nghip 
cOng lap; Thông ti.r lien tjch s 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 cüa 
lien b B Tài chInh, B Ni vi v quy djnh ch d tir chü, ti,r chju trách thim 
v si'r diing kinh phi quân 1 hành chInh ctôi vi các co quan nhà nuâc. 

To chüc trin khai thirc hin Quyt djnh s 432/QD-TTg ngày 21/4/2003 
cüa Thu tuàng ChInh phü phé duyt dr an câi cách tài chInh công, ci th là 
hin dai  hóa cong tác quãn l ngân sách tiir khâu l.p k hoach; thirc hiên ngân 
sách; báo cáo ngân sách và tang cung trách nhim quãn li'; nâng cao tInh minh 
bach trong quán 1 tài chInh công; han  ch tiêu circ trong xir I ngân sách, trong 
do quàn l, cam kt chi qua Kho bac  Nhà nithc. 

To chi'rc th1rc hin Quy ch chi tiêu ni b cüa ca quan, don vj; thirc hin vic 
chi trã kro'ng qua tâi khoãn theo quy djnh cüa nhà nu&. Trén Co sâ d1r toán näm dizçic 
giao, Sâ dâ thirc hin quin l chi tiêu cO hiu qua, dáp üTlg yêu cu, nhim v cong 
tác dugc giao, thrc hành tit kim, chng lang phI. Thirc hin cOng khai sir diing kinh 
phI, sü dung tài san co quan theo ding quy djnh cüa Nba nuóc. 

6. Hin cti hóa hành chInh 

Vic áp dyng cong ngh thông tin: Tip tic trin khai thirc hin ph.n 
mm quãn l diu hành van bàn trên mt tru1ng mng. Duy trI áp diing h thng 
quail i cht luqng theo tiêu chu.n ISO 9001:2015 vào hoat dng cüa co quan dâ 
tao diu kin thun lçi trong cong tác tip nhn, giãi quyt TTHC cho cá nhán, t 
chüc và cong tác kim soát TTHC duqc thun lqi, nhanh g9n kp thii hon và dat 
hiu qua cao hon, gop phn tIch circ trong giãi quy& các cOng vic chuyên mon 
cUa Sâ; tüng biiOc nãng cao nang 11rc và tInh chuyên nghip cUa dOi  ngü can bô, 
cOng chüc So Van hóa, The thao và Du ljch. Xây dirng quy trInh nOi  b, quy 
trInh ni b lien thông trong giái quyt thu tic hành chInh thuc th.m quyn 
cüa SO Van boa, Th thao và Du ljch. 

7. Cong tác tuyên truyn cal cách hành chInh 

Thirc hin t& cong tác tuyen truyn v cong tác kim soát thu tiic 
hành chInh, câi each thu tic hành chinh thông qua hoat dng cüa di thông 
tin liru dng, di chiu bong km dng. Các di chiu phim km dng thrc 
hin 265 bui tuyên truyn; các di thông tin li.ru dng thirc hin trên 362 bui 
tuyên truyn, trong do có tuyên truyn ni dung Ngh quyt s 30c/NQ-CP 
ngày 08/11/2011 cüa Chinh phü v Chiiong trInh tng th câi each hành 
chInh Nhà mrOc giai doan 2011 - 2020; Quyt djnh s 225/Q D-TTg ngày 
04/02/2016 cua Thu tithng ChInh phü phé duyt k hoach câi each hành 
chInh nhà nithc giai doan 2016 - 2020; K hoach s 56/KH-UBND ngày 
07/7/2016 cua Uy ban nhân dan tinh v cãi each hành chInh tinh Tuyên 
Quang giai doan  2016 - 2020; Nghj djnh sO 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 
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cüa Chjnh phü v kim soát thu tiic hành chInh; Nghj djnh s 20/2008/ND-
CP ngày 14/02/2008 cüa Chmnh phü v tip nhn, xCr 1 phân ánh, kin nghj 
cüa cá nhân, t chirc v quy djnh hành chInh... 

Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch trãn tr9ng báo cáo. 

Nii nhãn: 
- SiNi vu (b/c); 

- Länh dao So; 
-LiruVT. 

GIAM DOC 

Au Thj Mai 
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