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VA DU LCH 

S& /BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 6 nàm 2020 

BAO CÁO 
TInh hInh thiuc hin Nghj quyt s 351NQ-CP ngày 16/5/2016 

cüa ChInh phil, Chi thi s 26/CT-TTg và Chi thj s 07/CT-TTg 
cüa Thu thong ChInh phü trong 6 tháng Ctu nám 2020 

Th1rc hin Cong van s 729/SKH-DKKD ngày 25/5/2020 cüa Sâ K hoach và 
Du tr v vic báo cáo tInh hInh thirc hin Nghj quyt s 35t1'TQ-CP ngày 16/5/2016 
cüa Chinh phü, Chi thj s 26/CT-Tfg và Chi thj s 07/CT-TTg cüa Thu trn9ng ChInh 
phü trong 6 tháng du näm 2020, Sâ Van hóa, Th thao vâ Du ljch báo cáo, nhu sau: 

1. Cong tác chi do 
Tip t11c ph bin, quán trit trin khai thirc hin Nghj quyt s 35/NQ-CP 

ngày 16/5/2016 cüa ChInh phü v h trçr và phát trin doanh nghip dn nàm 2020; 
Clii thj s 26/CT-TI', ngày 06/6/20 17 cüa Thu tung Chinh phü theo tinh thn ChInh 
phü dng hành cUng doanh nghip; Clii thj s 07/CT-TTg cUa Thu til&ng ChInh phü 
v tip tic dy mnh trin khai, thirc hin có hiu qua Nghj quy& s 35/NQ-CP ngày 
16/5/2016 v h trçY và phát trin doanh nghip dn näm 2020 và cam kt to 1p môi 
triImg kinh doanh ctn cong chirc, viên chüc trong toàn ngành. 

Chi do các phOng chuyên mon nghip vii; các dan vj sr nghip trirc thuc 
Si; Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, Truyn thông và Th thao các 
huyn, thành ph tuyên truyn Nghj quyt s 3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa ChInh 
phü v h trçi và phát trin doanh nghip dn nàm 2020; Chi thj s 26/CT-Ti', ngày 
06/6/20 17 cüa Thu tixóng ChInh phü theo tinh th.n ChInh phü dng hành cUng doanh 
nghip; Clii thj s 07/CT-TTg ngày 05/3/20 18 càa Thu tu&ng Chinh phü thông qua 
hoat dng cüa các di thông tin liiu dng, di chiu bong luu dng và hott dng 
cüa h thng thit ch van hóa cci sâ trên dja bàn toàn tinh. 

2. Kt qua thyc hin 
2.1. Cãi cách thu tiic hành chInh, to thun (cu cho doanh nghip 
Tham mmi trInh Uy ban than dan tinh cOng b 130 danh mvc  thu tiic hành 

chInh c.p tinh; 18 thu tic hành chInh cp huyn; 05 thu tic hành chInh cp xà thuc 
phm vi chuc nang quail 19 nba nrn9c cüa S Van boa, Th thao và Du ljch; d xut 
Danh mijc djch vi cong triic tuyn tIch hçp, cung cp trên Cng djch vi cOng Quc 
gia näm 2020 di vài thu tiic hành chInh thuc thm quyn giãi quy&phm vi chüc 
nàng quãn 19 cüa S1 Ban hnh k hoch tuyên truyn v cài cách hành chInh nám 
2020; k hotch cài cách hành chInh S Van hóa, Th thao và Du ljch näm 2020; k 
hoach thirc hin cong tác kim soát thu tic hành chInh näm 2020. 
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Thirc hin niêm yt cong khai, minh bach  dy dü các thU tiic hành chinh 

thuc th.m quyn giâi quyt cUa S& Van boa, Th thao và Du ljch tai  cci quan 
và trang thông tin din tü cUa Sà và Cng thông tin din tü cUa tinh. 6 tháng du 
nàm 2020, dã tiêp nhn và giãi quyt tip nhn và trâ kt qua 41 h sci theo dUng quy 
djnh (trong do, 20 h so' thông báo san phdm quáng cáo,. 01 h so' thông báo doàn 
ngu'O'i thc hin quáng cáo,. 01 h so' thông báo tiê nhc2n bié'u diln ngh thut; 03 ha 
so' dt nghj c4v  phép kin/i doanh karaoke; 01 ha so' c4 gia'y phép diu chin/i kin/i 
doanh karaoke; 01 ha so' c4o giá'yphép hogt c45ng  kinh doanh th thao mon yoga; 41 
ha so' cong nhn cc' s& luu trü du i/c/i dgt 1-2 sao; 02 ha so' c4v giá'yphép kin/i doanh 
iii' hành n(51 dja, 02 ha so' c4t  th hut5ng dan viên du i/c/i quO'c ti) (100% thU tVc  du 
giãi quy& qua mng din tU); xtr 1 1.810 van bàn dn và 771 van bàn di trén phn 
mm H thng quãn 1 van ban và diu hành do Vin thông Tuyên Quang cung cap. 
Tip tic trin khai 1mg diing phn mm quãn 1 diu hânh van ban, djch vi cong trirc 
tuyên theo Quyt djnh so 1 56/QD-UBND ngày 24/5/2016 cUa Uy ban nhân dan tinh. 

2.2. To ding môi trtrrng thun lçri ho trçr doanh nghip 
Tuyên truyn, hu&ng dn ngu?i dan và doanh nghip truy c.p và sü diing các 

tmnh näng trên Cng thông tin quc gia; Cng thông tin din ti:r cUa tinh d nguäi 
dan, doanh nghip tra ciru, tim hiu v quy trinh, thU tc hành chInh có lien quan 
dn lTnh v1rc van boa, th thao và du ljch và np h sci qua mng din ti:r. 

Duy tn áp diing h thng quân 1 cht luçing theo tiêu chun ISO 9001:2015 
vào hoat  dng cUa cci quan d tao  diu kin thu.n 1i trong cong tác tip nhn, 
giâi quyt thU tiic hành chInh cho cá nhân, t chirc duçic thun lqi, nhanh g9n kjp 
thai vâ dat  hiu qua cao hcrn. Ct giám thi da 30% thi gian giãi quyt thU t%ic 
hành chInh tao  mOi trung thu.n igi h trg doanh nghip phát tnin. 

Tiêp tic phi hçvp v&i Vin thông Tuyên Quang duy tn hoat  dng hiu qua 
Cng Thông tin du ljch thông minh (truy c.p ti dja chi: https://mytuyenquang.vn  vâ 
üng diing du ljch trén thit bj di dng cO ten "Tuyen Quang tourism"). 

II. Nhim viii 6 tháng cui 11am 2020 
- Tiêp tiic trin khai thirc hin Nghj quyt s 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cUa 

ChInh phU ye h trçl và phát trin doanh nghip dn näm 2020; Chi thj s 26/CT-iT, 
ngày 06/6/20 17 cUa ThU tthng Chinh phU theo tinh thn ChInh phU dng hành cUng 
doanh nghip; Chi thj s 07/CT-TTg cUa ThU tizàng Chinh phU tth cong chüc, viên 
chUc trong toàn ngành và ngixOi dan trên dja bàn toàn tinh. 

- Rà soát kin nghj don giUn hóa thU tiic hành chInh trong lTnh virc van hóa, 
gia dInh, th thao và du ljch, ru tiên thU tic hành chInh ãnh hrnng tnrc tip dn 
nguYi dan và doanh nghip. 

- Cong b cOng khai thU tiic hành chinh thuc thm quyn giãi quyt cUa Si; 
däng cong khai trén Website sovhttdltuyenquang.vn; niêm yt dja chi tip nhn x1r 1, 
phãn ánh kin nghj cUa cá nhãn, t chirc tai  B phn tip nhn vâ trã kt qua theo cor 
ch "Met  cüa" cUa Si Van boa, th thao và Du ljch. 
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- Thrc hin trin khai áp ding H thng quàn 1 ch.t luçng theo tiêu chun 

TCVN ISO 900 1:2015 vào hott dng cüa Si. Bô trI trang thit bj tii B phn Mt 
c1ra dt tiêu chun dáp 1rng nhu cu cong vic duçic giao d phc vi doanh nghip 
và ngrn'i dan. 

- Tiêp tVc  dy mnh üng diing cong ngh thông tin tai  BO phn tip nhn 
h so và trâ k& qua giãi quyt TTHC; sr dung hiu qua phn mm mt ci'ra din 
tir d cung cp các DVCTT müc d 3, 4 phü hçip vâi nhu c.0 thrc t, phiic vi 
ngtthi dan và doanh nghip. 

Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch trân trng báo cáo.!. 

Noi nhân: 
- Sà Kê hoach va Dâu tix (tong hçp); 
- Lânh do Sci; 
- Lru: VT;VP-Hà. 

GIAM DOC 

  

A11 Th! Mai 
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