
UBND Tf NH TUYEN QUANG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
SO VAN HOA, THE THAO Dc Ip  - Tu do - Hanh phüc 

VA DU LCH 

S: 2JO/BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngày 19 tháng 9 nàm 2020 

BAO CÁO 
Tlnh hInh, két qua thirc hin kiêm soát 

thu tic hành chInh qu 11112020 

Thirc hiên chi dao cüa lily ban nhân dan tinh tai van ban sé 285 8/UBND-
KSTT ngày 15/9/2020 ye vic báo cáo tInh hInh, ket qua thirc hin cong tác kiêm 
soát thu tic hành chInh qu III näm 2020, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch báo 
cáo kt qua nhi.r sau: 

I. Tlnh hInh, kêt qua kiêm soát thu tiic hành chInh quy 11112020 
1. Cong tác tham miru chi do: Trmnh Uy ban nhân dan tinh cong b 

Danh m1ic 05 thu tijc hành chInh süa di, b sung linh vrc du ljch thuc thrn quyn 
giài quyt cüa S Van hóa, Th thao và Du ljch; cong b danh mic quy trInh ni b, 
ni b lien thông thuc th.m quyn giãi quyt cüa S& Van hóa, Th thao và Du ljch. 
Ban hành k hoich t11 kim tra cong tác cãi cách hành chInh nàm 2020. 

2. Dánh giá tác dng quy dlnh  TTHC: Không có. 
.( . ,. . . A 3. Tham gia y kien doi voi van ban QPPL Co quy d!nh  ye TTHC: 

Tham gia kiên dr thão Nghj djnh quy djnh diêu kiin thành lip, to chrc 
và hoat dng cüa Trung tam Djch v1i vic lam; di,r thão Nghj djnh chi tiêt Diêu 39 
Lu.t Vic lam ye doanh nghip hott dng djch vii vic lam; du thào Thông tir 
quy djnh ye sfr diing ngu?i chua di 15 tuôi lam vic; dii tháo Quy djnh vic cap 
giây phép xay dirng trên dja bàn tinh Tuyên Quang... 

3. Tham gia thâm djnh quy djnh TTHC ti di an, dr thão VBQPPL: 
Không có. 

A A A A 4. Ve cong bo, cong khai, nhip dir hçu TTHC vao CSDLQG: 
Thirc hin niêm yet cOng khai, minh bach  day du các thu tiic hành 

chinh thuc thâm quyên giái quyêt; niém yet dja chi tiêp nhn xu l, phân 
anh kiên nghj cüa cá nhân, to chüc tai  B phn "Met cira" cüa S Van hóa, 
The thao và Du ljch theo quy djnh. 

Cong bô, cong khai thu tc hành chInh thuc thâm quyên giãi quyêt 
cüa Si Van hóa, The thao yà Du ljch trên trang thông tin din ti.:r cüa So 
(website:sovhttdltuyenquang.vn); Cong thông tin din tic cüa tinh và tai  co quan. 

5. V rà soát, don giãn hóa TTHC: Tip tiic rã soát thu tic hành chInh 
thuc thârn quyên giâi quyêt cua SO; cap huyn, cap xâ trong linh vtrc van hóa, gia 
dInh, the thao và du ljch. 

A. ., .. 6. Ve tinh hinh, ket qua giai quyet TTHC 
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- Tng s h so yêu cu giài quyt TTHC: 22 h so, trong do: S ho so 
mi tip nhn: 22 ho so; so h so tii kS'  báo cáo truéc chuyen qua: 0 ho so. 

- Kêt qua giái quyêt TTHC: So ho so dã giâi quyêt 22 ho so (trong do: so ho 
so giãi quyt truâc thô'ihin: 22 ho so; so ho so giái quyêt qua han:  0 ho so); So ho 
so dang giái quyêt: 0 ho so. 100% ho so duc giãi quyêt qua môi tnrng ming và 
giái quyêt theo dung quy dljnh, th?ii gian, không có ho so giâi quyêt qua han. 

(Co biêu báo cáo kern theo) 

7. V tip nhn và xfr 1 phãn ánh, kin ngh v TTHC: Không có. 

8. V cong tác truyn thông h trçr hoit dng kim soát TTHC 
Tip tic t chirc hc tip,  trin khai thrc hin Nghj quy& s 30c/NQ-CP ngày 

08/11/2011 cüa ChInh phü ye vic ban hành Chuong trInh tong the câi each hành 
chinh nba nuOc giai doan 2011 - 2020; Ngh quyêt so 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 
cüa Chmnh phü ye vic scra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj quyêt 30c/NQ-CP; 
Quyêt djnh so 225/QD-TTg ngày 04/2/20 16 cüa Thu tiiàng Chinh phü phê duyt kê 
hoach cái cách hành chInh giai doan 2016 - 2020; Ng1i djnh so 63/2010/ND-CP 
ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü ye hem soát thu tVc  hành chInh; Nghj djnh so 
48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cüa ChInh phü ye süa dôi, bô sung rnt so diêu cüa 
các nghj dnh lien quan den kiêm soát thu tiic hãnh chInh; Thông tu sO 02/2017111-
VPCP ngày 31/10/2017 cüa B tnrO'ng, ChU nhim Vn phông ChInh phü hung 
dn nghip v kiêm soát thu tic hành chInh; Thông tu 01/2028/Yf-VPCP ngày 
23/11/2018 cüa B trir&ng, Chü nhim Van phOng ChInh phü; Kê hoach sO 56/KR-
UBND ngày 07/7/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh ye cãi each hành chInh tirih 
Tuyên Quang giai don 2016-2020; Nghj quyêt 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 và 
cac van ban chi do, hu&ng dan cüa ChInh phü, Thu ti.rOng ChInh phü, Uy ban nhân 
dan tinh ye thirc hin thu tçlc hãnh chinh trên mOi tnrng din ti:r... tâi cOng chtTrc, 
viên chuc trong toàn ngành. 

Thirc hin t& cong tác tuyên truyn v cong tác kim soát thu tiic hành chInh, 
câi each thu tic hành chInh thông qua hoat dng cüa di thông tin lu'u dng, di 
chiêu bong lu'u dng. Qu 111/2020, các di chiêu phim luu dng thirc hin 25 buOi 
tuyên truyên, trong do có tuyen truyên ni dung Nghj djnh sO 30c/NQ-CP ngày 
08/11/20 11 cüa ChInh Phü ye vic ban hành Chucing trInh tong the cai each hành 
chInh nba nuâc giai doan 2011-2020; Nghj djnh so 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 
cüa ChInh phü v thirc hin co chê mt cua, mt cua lien thông trong gaiir quyêt thu 
tijc hành chInh; Nghj djnh so 20/2008/ND-CP ngày 14/02/2008 cüa ChInh phü ye 
tiêp nhn, xü 1 phãn th, kiên ng cüa cá nhan, to chcrc y quy djnh hành chInh; 
Nghj quyêt 45/2020/ND-CP cüa ChInh phü thirc hin thu tic hành chInh trên môi 
tnr&ng din tir... 

III. Nhim vii trQng tam qu IV nàm 2020 
1. Tip tiic tuyên truyn trin khai thirc hin Co hiu qua Nghj djnh so 

61/201 8/NDD-CP cña ChInh phu; Chi thj sO 1 722/CT-rfg ngày 17/9/2010 cua Thu 
tu&ng ChInh phü ye yiêc tO chüc triên khai thi hành Nghi djnh s 63/2010/ND-CP 
ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü ye kiêm soát thu tiic hành chinh; Nghj djnh s 
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48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cüa ChInh phü ye sira di, b sung mt s 
ctiêu cüa các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tiic hành chInh; Ngh djnh 
s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü ye thrc hin co chê mt cira, 
mt cira lien thông trong giãi quyêt thU ti1c hành chiinh; Nghj quyêt 45/2020/ND-CP 
cUa Chinh phU thirc hin thu tic hành chInh trén môi trung din hr... 

2. Tiêp tçic triên khai thrc hin có hiu qua vic tiêp nhn và trâ kêt qua 
giài quyêt thu t1ic hành chInh qua djch vii buu chInh cong Ich theo Quyêt 
djnh so 45/2016/QD-TTg ngày 19/10/2016 cUa ThU thOng ChInh phU. Tiêp 
tuc rà soát, giâm thôi gian thirc hin TTHC cho cá nhân, to chUc. Dày manh 
cung cap djch vii Cong trirc tuyên mirc d 3,4 dê tto diêu kin thun lqi cho 
ngi.thi dan và doanh nghip thçrc hin thu tiic hành chInh trên môi tnrng din hr. 

3. Thithng xuyên Cong khai duôi nhieu hInh thrc các thông tin ye thu 
tiic hành chInh thuOc thâm quyén giãi quyêt cUa So Van hóa, The thao và Du 
lch dã duçc ChU tjch Uy ban nhân dan tinh cong bô. 

4. Rà soát, kiên nghj don giân boa thu t%ic hành chInh thuc flnh vrc 
van hóa, gia dInh, the thao và du ljch. 

5. Thirc hin dánh giá tác dng dOi v&i các quy djnh ye thu tic hành 
chInh trong dir thào van bàn quy phm pháp 1ut thutc thâm quyên ban hành 
cUa Uy ban nhân dan tinh. 

6. To chOc tiêp nh.n, xU 1 phàn ánh, kiên nghj cUa cá nhân, to chOc ye 
quy djnh hành chInh; thông tin, tuyên truyên kjp thi, thuOng xuyên ye cong 
tác kiêm soát thu ti7ic hành chInh; tir kiêm tra cOng tác kim soát thu tic hành 
chInh tai  các phông chuyên mOn nghip vii. 

SO Van hóa, Th thao và Du ljch trân trng báo cáo.!. 

N€yi n/ian: GIAMIJOC 
- PhOng KSTTHC (UBND tinh); 
- Lânh dao Sâ; 
- Lmi: VT, VP-Ha. 

Au Th1 Mai 



Biu s 06a/VPCP/KSTT 
Ban hành theo Thông tu so 
02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017. 

T!NH H!NH, KET QUA GIAI QUYET TTHC TI 
S VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

qu 11112020 
(Tt ngày 16/7/2020 dlii ngày 15/9/2 020) 

Don vj báo cáo: S( VAN HOA, TH1 
m&o vA DU LCH 
Don vi nhãn báo cáo: VAN PHONG 
UBND ITNil TUYEN QUANG (Phông 
KSTFHC) 

Doii vi tunh: Sd hd sci TTHC 

Stt Linh vrc, cong 
vic giái quyt 

theo cap 

S h1 so' nhãn giãi quyt Kt qua giãi quyt S hi so' giãi quyt theo co' ch 
mt cfra, mt cfra lien thông 

I ong SO 

Trong do S hi) so' dâ giãi quyt Si) hi) so' dang giãi quyt 

Tong 
so 

Dã giãi quyt Bang 
ujaj 

quyet 
Si) mO'i 
tip 
nhn 
triyc 
tuyn 

Si) k5r 
tru'O'c 

chuyn 
qua 

Si) mOi 
tip 
nhn 
(trirc 
tilp 
hoäc 
dch 

vu bu'u 
chInh) 

Ti)ng 
Si) 

Trã 
dung 
thô'i 
hin 

Trã 
qua 
hn 

Ti)ng 
Ic so 

Chira 
dn 
hin 

Qua 
htn 

Dñng 
thôi 
han 

Qua 
thôi 
han 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

LTnh we Van hóa 20 15 0 05 20 20 0 0 0 0 20 21 0 0 

2 Thhhao 01 01 0 0 01 01 0 0 0 0 01 01 0 0 

3 Duljch 01 0 0 01 01 01 0 0 0 0 01 01 0 0 

Ti)ng Si) 22 16 0 06 22 22 0 0 0 0 22 22 0 0 



Biu s 05aIVPCP/KSTT 
Ban hành theo Thông tu so 
02/2017/TT-VPCP ngày 3 1/10/2017. 

KET QUA XIY LX PHAN ANH, KIEN NGH! (PAKN) 
YE QUY B!NH  HANH CH!NH 

Qu 11112020 
(Th ngày 16/7/2020 dIn ngày 15/9/2020) 

Donvibáocáo: S€iVANHOA,TEIETHAOVA 
DU LId 
Don vj nhin báo cáo: VAN PHONG UBND 
TINH TUYEN QUANG (Phông KSTI'HC) 

Don vi tInh. Sphán ánh, kiln nghj 

Ngành, Iinh virc 
có PAKN 

S PAKN v quy dlnh  hành 
chInh duçc tip nhân (bao 
gm k5' triróc chuyên qua 

Kt qua xü' 1 PAKN v quy d!nh  hành chInh 
Bang tãi 
cong khai 
kt qua 

xii' 1 

Tng 
s6 

Chia ra Ba xii 1 Bang xii I 
S PAKN 
v hành 
vi hành 
chInh 

S PAKN 
v nôi 

dung quy 
d1nh 
hành 
chInh 

Tng s 

Chia theo ni dung 
PAKN 

Chia theo thbi 
diem tip nhn 

Tng 
s 

Chia ra 

S 
PAKN 
v hành 
vi hành 
chInh 

S 
PAKN 
ye ni 
dung 
quy 
dinh 
hành 
chInh 

Tip 
nhân 
mói 

trong k' 

K' 
tru'óc 

chuyên 
qua 

S 
PAKN 

v 
hành 

vi 
hành 
chInh 

S 
PAKN 
v ni 
dung 
quy 
dinh 
hãnh 
chInh 

SâVãnhOa,Thê 
thao và Du ljch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



DANH MUC THU THU TVC  HANH CH!NII THC HIN 
THEO C CHE MQT CUA, MQT CI'A LIEN THÔNG THUQC THAM 
QUYEN GIAI QUYET CUA S VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

Stt Ten thu tiic hành chInh 
Thuc hin theo co' ch mt cü'a, 

mt cfra lien thông Ghi chi. 
Thuc hiên theo co' ch 

mt cfra 
Thc hiên theo co' chê 

mt cfra lien thông 

I Linhvtrcvãnhóa 

1 Thông báo san phm quâng cáo 16 

2 Thông báo tip nhn biu din ngh thut 02 

3 Cp phép kinh doanh hot dng keraoke 02 

II Linh vlrc the thao 

1 Cp phép kinh doanh hoat dng th thao 01 

III Cap, di the hirong dn viên du 1ch 

1 C.p the huóng dn viên du ljch ni dja 01 

Tng 22 
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