
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

VA DU LICH 

S& /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 9 nàm 2020 

BAO CÁO 
Kt qua cong tác kiêm tra, rà soát, h thng hóa 

van ban quy phim pháp 1ut nám 2020 

Thrc hin Quyet djnh so 4418/QD-BVHTTDL ngày 12/12/2019 cüa B 
Van boa, The thao và Du ljch ye vic ban hành Ké hoch kiêm tra, rà soát, h thông 
hóa van bàn quy ph.m pháp h4t  cüa B Van hóa, The thao và Du ljch näm 2020; 
Sâ Van boa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang báo cáo nhii sau: 

1. Cong tác chi do, diu hành và các diu kin dam bão clio cOng tác kim 
tra, rà soát, h thng hóa van bàn quy phim pháp 1ut 

1.1. Côngtác clii d:o, diuhành 

Xây dirng K hoch kim tra, rà soát, h thng hóa van bàn quy phm pháp 
luQtt nàm 20201.  Chi dto các phông chuyên mon thuc Si th?c hin các nhim v1i 

di.rcic B Van hóa, Th thao và Du ljch giao nàm 2020 theo K hoch kim tra, rà 
soát, h thng hóa van bàn quy phm pháp 1u.t (ban hành kern theo Quye't djnh so' 
4418/QD-UBND ngày 12/12/2019); nhim vii cüa Uy ban nhân dan tinh giao ti 
Ké hotch cong tác xây dçrng, kiêm tra, rà soát, h thng hóa van bàn quy phm 
pháp 1ut trên dja bàn tinh Tuyên Quang nàm 2020 (ban hành kern theo Quy& 
djnh s 498/QD-UBND ngây 31/12/2019), c th: T chirc tr kim tra van bàn 
quy phtm pháp lu.t di vri các phông duçic giao chü trI son thão; rà soát các 
van bàn quy phm pháp 1ut, van bàn có chüa dirng ni dung quy phm pháp 1ut 
thuc linh v1rc van hóa, gia dInh, th thao và du ljch theo chüc nàng, nhim vv; 
xut sira d&, b sung, thay th, bãi bO nhtng van bàn có ni dung trái vi quy 
djnh cüa pháp lut hoc không cOn phà hçip vó'i tInh hInh thirc t cüa tinh. 

1.2. To chik b3 may, nhaln sr him cong tic klein tra, r.i soit, h tb6ng 
boa viii bin quyphim phip Iut 

S& Van boa, Th thao và Du ljch giao 01 cOng chüc pháp ch là du rni 
chü trI hoc phi hqp vói các phông chuyên mon thuc Si thirc hin cong tác xay 
drng, kim tra, rà soát, h thng hóa van bàn quy phim pháp lut; trInh d chuyên 
môn: Cu nhân Lut hçc; duçc be, trI lam vic tai  phOng T chuc - Pháp ch. 

K ho@ch s 031KH-VH1'TDL ngãy 14/01/2020 ye cong tâc xây dijng, kim tra, rã soát, h thng hOa van ban 
quy phm pháp 1ut cOa Sâ Van hOa, The thao và Du ljch 



1.3. Cong tác tIp hum, hzrôiig dIn, boAi  dirông kf nng, ngb4p vy 

Cir cong chirc phii trách tham gia 03 k9p t.p hu.n, bi duong nghip vi do B 
Vn hóa, Th thao và Du ljch, Sâ Tu pháp tinh Tuyên Quang t chiLrc, gop phn nãng 
cao trInh d, k nng chuyên mon v cong tác xay drng pháp 1utt, rà soát, h th6ng 
hóa van bàn quy phm pháp 1ut và kim tra và xü 1 van ban quy phm pháp 1ut. 

2. Két qua kim tra, rà soát, h thng hóa van ban quy phim pháp Iu@ 

2.1. Cong tác ty'kiêm Ira van bàn quyph9mpháp luçlt 

Cong chirc duqc giao nhim v11 cia chü dng phi hçip Sx Tu pháp và các 
co' quan có lien quan thu&ng xuyên kim tra, rà soát van bàn quy ph.m pháp lut 
thueic linh virc quân 1 cüa ngành dam bâo kjp thai, dung quy djnh. Kt qua tir 
kim tra näm 2020: Không. 

2.2. Cong tác rà soát van bàn quyphimphdp 1uIt 

- Rà soát 10 van bàn quy phm pháp 1ut (03 Nghj quyt; 07 Quyt djnh). 
Kêt qua: 

+ S van ban con hiu hrc 09 van ban; 

+ S van ban ht hiu lirc: 01 Van bàn (01 Quyt djnh). 

+ Van bàn cia cia nghj sira di, b sung, thay tha, bài bO: 01 van bàn (Quyt 
djnh s 28/2014/QD-UBND ngày 20/12/20 14 cüa Uy ban nhân dan tinh Quy djnh 
trách nhim quãn 1, báo v di tIch ljch siir - van hóa, danh lam thing cành, di vet, c 
vet, bâo vt quc gia trên dja bàn tinh Tuyên Quang)2. 

Thirc hin 1p Danh mvc  van bàn quy phm pháp 1ut do Hi dng nhân 
dan, Uy ban nhân dan tinh ban hành hat hiu hrc toàn b và mt phn näm 2020 
thuc linh vçrc quàn 1 nhà mr&c cüa ngành theo quy djnh tai  Diau 157 Nghj djnh 
s6 34/2016/ND-CP cüa ChInh phü. 

- Rà soát, l.p danh mijc van bàn quy phm pháp 1u.t cUa Hi dng nhân 
dan, Uy ban nhân dan tinh có ni dung lien quan dan bâo v môi trung theo ni 
dung Ka hoch s 25/KH-UBND ngày 26/02/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh. Kat 
quàràsoát: 01 van bàn.3  

2.3. Cong IOc h tlwXng  hóa van bàn 

- Tng s van bàn quy phm pháp 1u.t do Hi dông nhân dan, Uy ban nhân 
dan ban hành cOn hiu lirc: 09 van bàn (02 Nghj quy&; 07 Quyat djnh). 

- Tng s van bàn quy phm pháp lut do Hi dng nhân dan, Uy ban nhân 
dan ban hành hat hiu 1irc toàn b: 01 van bàn (01 Nghj quyat). 

2 trinh s 97/TT-SVHTTDL ngày 27/7/2020 cüa So Van hOa, Th thao và Du ljch v vic d nghj sOa di, b 
sung mt s6 diu cüa Quy dinh trãch nhim quãn 1, bão v di tIch ljch sir-van hóa, danh lam thang cành, di 4t, cô 
vt, bão vt quôc gia trén dja bàn tinh Tuyên Quang ban hành kern theo Quy& djnh so 28/2014/QD-UBND ngày 
20/12/20 14 cOa Uy ban nhân dan tinh. 

Van bàn so 380/S VHTTDL-TCPC ngày 18/5/2020 ye vic 1p danh mvc  các van bàn quy phm pháp luât do 
HDND, UBND cap ban hành cO lien quan den lTnh virc bào v môi trtthng. 
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- Tong si van bàn quy phtm pháp 1ut c.n süa di, b sung, thay th, bãi 
bO: 01 van bàn (01 Quyt dnh). 

(co Danh mic g&i kern) 

II. DANH GIA CHUNG 

1. Uu dim: 

Lãnh dao  Sâ chi1 tr9ng vic chi dao  triên khai thc hin có hiu qua cong 
tác kim tra, rà soát, h thng hóa van bàn quy phm pháp 1ut; quan tam, to diu 
kin cho cong chirc pháp ch tham gia các lOp tp hu.n chuyên mon nghip vii 
nhtm dáp iirng t& yêu cu nhim vi1. 

Vic thirc hin cong tác kMm tra, rà soát, h thng boa van bàn quy phm 
pháp 1ut cüa Sâ Van boa, Th thao và Du ljch dugc thirc hin thiimg xuyen, dam 
bào dung trinh tir, thu t1jc quy djnh tii Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut 
näm 2015 và Ngh, djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit mt s diu và bin pháp thi hành Lust Ban hành van bàn quy phm 
pháp 1ut. 

2. Khó khán, vwó'ng mc: 

- Kinh phi dành cho cong tác kim tra, rà soát van bàn QPPL chiia dixçic b 
trI vào dir toán hang 11am cüa co quan. 

- Trén thirc t, mt s van bàn QPPL có phm vi diu chinh rng, lien quan 
dn nhiu ngành, linh vrc, do do, co quan chuyên mon và cong chirc trjrc tip thrc 
hin nhim vi gp khó khan trong cong the rà soát, kim tra. 

A ( 3. Be xuat, kien ngh: 

Tang s luçing mi các lOp tp hun nghip vil v cOng tác kim tra van bàn, 
h.thng dn chuyên sâu nghip vii, tInh huérng cii th v cOng tác kim tra, rà soát 
vAn bàn quy phm pháp 1ut. 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang trân trçng báo cáo.!. 

Ncrin/,ân: 
- Viii Pháp chê (B VHTTDL); 
- Länh dao Sâ; 
- Li.ru: VT; TCPC.Hà 01 b. 

 

GIAM BOC 
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DANH MUC 
Van bàn quy pham pháp luãt ht hiui lirc toàn bô thuc linh virc quãn l nhà ntrrc 

cüa S& Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang 
(Kern theo Báo cáo so /BC-SVHTTDL ngày /9/2020 cáa S& Van hóa, The thao và Du ljch,) 

STT Ten lo3i van bàn 
S, Ky hiu; ngày, 

tháng, näm ban hành 
van bàn 

Ten gi cüa van bàn L do ht hiêu hre 
Ngày hêt hiu 

lire 

Nghj quy& 

S 22/2012/NQ- 
HDND ngay 
13/12/20 12 

Vê ban hành Djnh huàng xây dimg thôn, xóm, 
bàn, to dan ph6 trên dja bàn tinh Tuyên Quang 

Bài bO ti Nghj 
quyêt so 

04/2020/NQ-HDND 
ngày 05/9/2020 cüa 
Hi dng than dan 
tinh Tuyên Quang 

15/9/2020 



DANH MUC 
Van ban quy phm pháp Iut ht hiu hrc mt phân thuc linh vrc quãn 1 nhà nro'c 

cüa Sr Van hóa, The thao và Du llch  tinh Tuyên Quang 
(Kern theo Báo cáo so /BC-SVHTTDL ngày / /2020 cia Sà Van hóa, The thao và Du ljch,) 

STT Ten 1oii van ban 
S, K hiu; ngày, 

tháng, nãm ban hành 
van ban 

Ten gi cüa van ban L do ht hiu Iiyc Ngày ht hiu 
hrc 

Nghj quyt 

S 33/2013/NQ- 
HDND ngay 
12/12/2013 

Quy djnh mt s chInh sách di vâi hu.n 1uyn 
viên, 4n dng vien th thao và mirc chi cho các 
giái thi du the thao áp diing trên dja bàn tinh 
Tuyên Quang 

Ht hiêu hic mt 
phn, dixçc bâi bO 
mt phn ti Nghj 

quyt s 
10/20 1 9/NQ-HDND 
ngày 01/8/2019 cüa 
HDND tinh Tuyên 

Quang) 

15/8/2019 



DANH MUC 
Van ban quy phim pháp 1ut do HOND, UBND tinh Tuyên Quang con hiu 1irc 

thuc linh virc quail 1 nhà nu'ó'c cüa S& Van hóa, The thao và Du Ijch 
(Kern thao Báo cáo so /BC-SVHTTDL ngày / /2020 cia Sà Van hóa, The thao và Du ljch,) 

TT Ten Ioii van 
ban 

S, K hiu; ngày, tháng, 
nàm ban hành van bàn Ten gçi ella van ban 

Thôi dim có 
hiêu hrc 

Ghi chIi 

NGH! QUYET: 02 van ban 

1 Nghj quyt 
S 33/2013/NQ-HDND ngày 
12/12/20 13 

Quy djnh mt s chInh sách di vài hu.n 1uyn viên, 
vn dng vien th thao và müc chi cho các giãi thi du 
the thao áp diing trên dja bàn tinh Tuyên Quang 

22/12/2013 Ht hiu 1%rc mt phAn 

2 Nghj quyt 

S6 07/2019/NQ-HDND ngày 
01/8/2019 

Quy djnh müc thu, ch d thu np, quàn 1 và sll ding 
phi thm djnh cp giy chirng nhn dll diu kin kinh 
doanh hot dng cci si th thao, câu 1c b th thao 
chuyên nghip áp dimg trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

15/8/2019 

QUYET IMNH: 07 van bàn 

1 Quytdjnh 

S 23/2007/QD-UBND ngày 
06/8/2007 

Ban hành Quy djnh v th chüc, quãn 1, hot dng Nhà 
van hóa xà, phung, thj tr.n và nhà van hóa thôn, xóm, 
bàn, to nhãn dan 

16/8/2007 

2 Quyt djnh 

S6 05/2009/QD-UBND ngày 
17/6/2009 

Ban hành quy djnh ch d khen thrnmg dôi vOi các tp 
th& cá nhãn hoat dng trong lTnh virc van hóa, ngh 
thut, phát thanh - truyn hInh dlla tinh dt giái cp khu 
vrc, quôc gia và quôc tê 

27/6/2009 

3 Quyt djflh 
S6 36/2010/QD-UBND ngày 
10/12/20 10 

V vic ban hành Quy djnh xét, tng "Giái thu&ng Tan 
Trào" 

20/12/2010 

4 Quyt dinh 

S 10/2014/QD-UBND ngày 
3 1/7/2014 

V vic ban hãnh Quy djnh tiêu chi cong nhn 
'Phu&ng dit chun van minh do thj", "Thj trn dt 
chu.n van minh do thj" trên dja bàn tinh Tuyên Quang 

10/8/2014 
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5 Quyt dinh 

S6 26/2014/QD-UBND ngày 
27/11/20 14 

Quy djnh mirc tin thii&ng di vài vn dng viên, huãn 
1uyn viên the thao dtt thành tIch tai  các giâi thi dâu 
trong nuóc áp dicing trên dja bàn tinh Tuyên Quang 

10/12/20 14 

6 Quyt djnh S 28/2014/QD-UBND ngày 
20/12/2014 

Ban hành Quy djnh trách nhim quãn 1, bâo v di tIch 
ljch sir - van hóa, danh lam thang cánh, di 4t, cô 4t, 
bão 4t quôc gia trên dja bàn tinh Tuyên Quang 

01/01/20 15 Dang dnghj sira dôi, 
bô sung 

7 Quyt djnh S 05/2019/QD-UBND ngày 
15/6/20 19 

Quy djnh tiêu chuAn, diu kin b6 nhim chtrc danh Tnrông 
phông, Phó Timing phông và tung dxing thuc Sâ và trirc 
thuc S Van hóa, Th thao và Du Ijch; Tnrâng phông, Phó 
Tnrông phông Van hóa và Thông tin thuc Uy ban nhân dan 
huyn, thành ph trén dja bàn tinh Tuyén Quang. 

01/7/2019 
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