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So: /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 01 tháng 10 nám 2020 

BAO CÁO 
Cong tác theo dôi thi hành pháp Iut 

cüa S& Van hóa, Th thao và Du ljch nám 2020 

Thirc hin Quyt djnh s 4447/QD-BVHTTDL ngày 13/12/20 19 cüa B 
Van hóa, Th thao và Du ljch v ban hành K hoach theo dOi tInh hInh thi hành 
pháp 1ut näm 2020; K hoch so 25/KH-UBND ngày 26/02/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Tuyên Quang v theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut trên dja bàn 
tinh Tuyên Quang näm 2020, S Van boa, Th thao và Du ljch báo cáo cong tác 
theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut nhij sau: 

I. CONG TAC CHi DiO, TRIEN KHAI THJ'C HIN THEO DO! 
THI HAN!! PHAP LU4LT 

1.1. Nhü'ng iru diem và kt qua dit dirçrc 

1.1.1. V vic xây d(rng và t chj'c thy'c hin KI hozch theo dôi tInh hInl, 
liii hành pháp luit 

- Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch dã ban hành K hoach s 29/KH-VHVIDL 
ngày 12/3/2020 ye cong tác theo dOi tInh hmnh thi hành pháp 1ut näm 2020. 

- Dr kin thirc hin kim tra theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1ut 1ng 
ghép vâi kim tra tInh hInh thirc hin Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng 
diii sang van hóa" và cOng tác gia Inh nàm 2020 ti 04 xã thuc thành ph 
Tuyên Quang. Thii gian dir kin kiêm tra: Tiir ngày 19/10/2020 dn ngày 
23/10/2020. 

- Vic diu tra, khão sat tInh hInh thi hành pháp 1ut: Thirc hin 01 cuc 
khào sat vic trin khai thrc hin theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1u.t, vâi tng 
s Phiu diu tra là 100 phiu. Thii gian tin hành kháo sat: Tháng 8/2020'. 

- V xi'r l kt qua theo dôi thi hành pháp 1ut: Qua diu tra, khào sat và thu 
thp thông tin, giiip cho ngành trin khai, thirc hin có hiu qua Nghj djnh s 
59/20121ND-CP ngày 23/7/2012 cüa Chinh phü v theo dOi tInh hInh thi hành 
pháp 1ut (Nghj djnh s 59/2012/ND-CP); Thông tu s 14/2014/TT-BTP ngày 
15/5/20 14 cüa B Tu pháp quy djnh chi tiêt thi hành Nghj djnh s 59/2012/ND- 

K hoch s 71/KH-SVHTTDL ngay 16/7/2020 khão sat vic trin khai thirc hin theo döi tInh hinli thi hành 
pháp 1ut cüa Sâ Van hOa, The thao và Du Ijch, Phuong an so 662/PA-S VHTTDL ngày 11/8/2020 To chrc lthão 
sat vic trién khai thirc hin theo dOi tinh hinh thi hành pháp 1ut cOa Sâ Van bOa, The thao và Du ljch; Báo cáo so 
263/BC-SVHTTDL ngày 26/8/2020 k& qua thirc khão sat 



CP v theo döi tInh hInh thi hành pháp 1ut; Nghj djnh s6 32/2020/ND-CP ngày 
05/3/2020 cüa ChInh phü si'ra di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 
59/20121ND-CP; dánh giá duqc vic ban hành van ban chi dao,  hiiâng dn cong 
tác nay dã phñ hqp và kjp thi trên thirc t, qua do kjp thai thu nhn di.rçc nhüng 
khó khän, vithng mc ttir ca sO' trong qua trinh trin khai th?c hin d kjp thai dê 
xut nhrn khc phiic trong thai gian tip theo, gop ph.n dam báo tInh thng nht 
va khá thi trong áp diing quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Thirc hin ch d báo cáo: Thirc hin day dü, nghiêm tác quy djnh, trong 
kS' báo cáo không d tn d9ng ho.c qua hn khi thrc hin báo cáo. 

1.1.2. V các diu kin bdo dam cho cong tác theo dJi tlnh hlnh thi hành 
phdp luit 

- SO Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang Co 01 cong chüc 
pháp ch chuyên trách; trInh d chuyên mOn: Ci:r nhân Lut hçc; duçic b trI lam 
vic tai  phông T chüc - Pháp ch. 

- V kinh phi, ca sO vt chat: Kinh phi thirc hin cong tác theo dOi thi hành 
pháp 1ut nm trong thim v chi thi.rOng xuyên, không có khoán chi dành riêng 
cho cOng tác theo dOi thi hành. 

- Tinh kjp thai, hiu qua cüa hot dng tp hun, ph bin pháp 1ut: 

+ Ban Giám d& SO chü tr9ng quan tam, tto diu kin d cong chüc thuc 
phm vi quán 1 tham gia các lOp tp hun, nâng cao trinh d v chuyén môn, 
nghip vi do B Van hóa, Th thao và Du ljch, SO Tu pháp t chrc. 

+ D trin khai Co hiu qua cOng tác nay, näm 2020, SO Van bOa, Th thao 
và Du ljch dâ c1i th hóa bang nhiêu Van bàn, K hoch chi dao, t chOc th'Lrc 
hin cOng tác tuyên truyn ph bin, giáo dc pháp 1ut; phi hqp vOi Báo Tuyên 
Quang, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh duy tn và phát song chuyên mic "Gia 
dinh và XA hôi". 

II. KET QUA THEO DO! T!NH H!NH THI HANH PHAP LUIT 

2.1. Dánh giá chung v tInh hInh thi hãnh pháp 1ut 

2.1.1. T,nh hlnh ban hành van bàn quy djnh chi tilt thu5c thm quyn 

2.1.1.1. TInh lqp th&i, ddy dz cia vic ban hành van ban quy djnh chi tjlt 

SO Van hóa, Th thao và Du ljch dâ tham muu, phi hp tham miru 02 van 
bàn, ci th: 

- Tham mixu bäi bO Nghj quyêt so 22/2012/NQ-HDND ngày 13/12/2012 
cUa Hi dng nhân dan tinh ban hành Djnh huOng ni dung quy hOc thôn, xóm, 
bàn, t dan ph trén dja bàn tinh Tuyên Quang2. 

2 trinh s 139/TFr-SVHTTDL ngày 16/10/2019 v dé nghj xây dirng Nghj quyt cüa HDND tinh ban hành 
Djnh hi.râng nOi  dung quy uàc, hiiong tiâc thôn, to dan phô trén dia  bàn tinh Tuyên Quang 
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- Tham muu van bàn d nghj süa di, b sung, thay th, bài bô: 01 van 
bàn. Cii the: Sàa dôi, bô sung Quyt djnh s 28/2014/QD-UBND ngày 
20/12/2014 cüa Uy ban nhân dan tinh Quy djnh trách nhim quãn 1, bâo v di 
tIch ljch sü - van hóa, danh lam thing cành, di 4t, c 4t, bâo vat quc gia trên 
dja bàn tinh Tuyên Quang3. 

2.1.1.2. Chef 1WQ'ng ban hành van ban quy djnh chi tjlt 

Bão dam các yêu câu v tinh hqp hin, hqp pháp cüa van bàn, phü hqp vâi 
diu kin thc t cña tinh và ngành van boa, th thao và du ljch, tin d xây dirng 
van bàn duçc thirc hin dung quy djnh hin hành. 

2.1.2. flnh hlnh Mo dam các ditu kin cho Ihi hành pháp luçit 

- Sü dçing, b tn biên ch cong chirc chuyên mon dam bão dung quy djnh 
tai Nghj djnh s 24/2014/ND-CP ngày 04/4/2014 cüa ChInh phü quy djnh t chüc 
các cc quan chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan tinh, thành phi trirc thuc Trung 
i.rcing và Thông tu s 07/201 5/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 hithng 
dn chüc nàng, nhim vi, quyn han  và c c.0 cüa Sà Van hóa, Th thao và Du 
ljch thuc Uy ban nhân dan tinh, thành ph6 trirc thuc Trung ucing, Quyt djnh s 
403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang v vic 
quy djnh chüc näng, nhim vi, quyên han  và cci c.0 t chüc cña Sâ Van hóa, Th 
thao và Du ljch tinh Tuyên Quang và Quyt djnh s 500/QD-UBND ngày 
3 1/12/2017 cüa UBND tinh Phê duyt mO tá cOng vic và khung näng 1yc theo 
danh miic vj trI vic lam Si Van boa, th thao và du ljch tinh Tuyên Quang. Theo 
do, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch dA thành 1p PhOng T chirc — Pháp ch, tuy 
nhiên, cong chüc thrc hin cong tác pháp ch cOn kiêm nhim nhiu vic, It kinh 
nghim nên phn nào ânh hu&ng dn hiu qua cong tác tham mini. 

- V kinh phi: Vic b tn kinh phi cho cong tác theo dôi thi hành pháp lut 
duçic b trI trong kinh phi ththng xuyên cUa co quan. 

- Tmnh kjp thai, dy dü và hiu qua cüa boat dng tp hun, ph bin pháp 
1ut:. Hoat dng tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp 1ut cüa ngành duqc tin 
hành thu?mg xuyên, lien ti1c, barn sat vâi nhim v11 dixçic giao và duçic thirc hin 
duâi nhiu hInh thüc nhu: Tuyên truyn thông qua boat  dng cüa các di tuyên 
truyn lixu dng, di chiu bong lixu dng; thông qua các cuc h9p giao ban, Hi 
nghj tai Co quan; Hi thi tim hiu kin thüc pháp lu.t van boa, gia dInh, th thao 
và du ljch; tin bài trên D.c san ho.c dang tài ni dung các van ban pháp 1ut len 
trang thông tin din tCr cüa Si,... Qua do, nâng cao nh.n thuc và thüc chap hành 
pháp lut cüa cong chuc, viên chuc, nguii lao dng thuc phm vi quãn l và nhãn 
dan; tmg buóc dua các quy djnh mcci cüa nhà rnrâc di vào cuc sng, gop phn 
nâng cao cht luçing và hiu qua cüa cOng tác quân l nhà rnrOc. Kt qua ciii th: 

TO trinh s 97/TT-SVHTTDL ngay 27/7/2020 cüa SO van hOa, Th thao và Du ljch v vic d nghj sOa dM, b 
sung mt s6 diu cia Quy djnh trãch nhim quàn 1, bão v di tIch ljch sO-van hóa, danh lam thâng cánh, di vat, 
c vet, bão 4t quoc gia trén dja bàn tinh Tuyn Quang ban hành kern theo Quyt djnh so 28/2014/QD-UBND 
ngày 20/12/20 14 cCa Uy ban nhân dan tinh. 
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Dn tháng 10/2020, 1am m9i và thay ni dung 93 cim c dng; treo 1.955 
luçit bang ron; biên tp 84 chtrang trmnh thông tin; dan dirng 13 chuang trmnh; thirc 
hin 1.045 bui tuyên truyn; th chirc 51 bui biu din ngh thut chuyên nghip 
tai các huyn, thành ph duy tn hoat dng cüa các di van ngh qun chüng vói 
trén 1.000 bui biu din; th%rc hin 744 bui chiu phim tai  các xã vüng cao, 
vüng sãu, vüng xa, vüng dng bào dan tc thiu s6, phiic vi 209.610 hrçit ngui 
xem (trong do cO 104 bui phyc vy dng bào Mông,). Tnrâc các bu6i chiu phim, 
các di chiu bong luu dng tp trung tuyên truyn, ph bin chü tri.rang, &r?mg 
1i cüa Dâng, chInh sách pháp 1u.t cUa Nhà nrnc. Phát hành 1.200 cun Dc san 
Van boa, Th thao và Du ljch trong do có tin, bài vit tuyên truyn pháp 1u.t. 

Tham muu Uy ban nhân dan tinh t chirc Hi nghj ttng kt 20 nàm thirc 
hin phong trào "Toàn dan doàn k& xây dirng diii sng van hóa" giai doan 2000-
2020; phumg huàng, nhim v11 202 1-2025. Triên khai thc hin Thông tu s 
04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 cUa B Van hóa, Th thao và Du ljch v 
Quy djnh bin pháp thirc hin chirc näng quãn l nhà nuâc v xây dçrng, thirc 
hin hucing irOc, quy uâc. T chirc t.p hu.n cong tác gia dinh näm 2020 cho 178 
hoc vién là trung thôn, t dan ph& cong chirc van hóa - xã hi cüa 12 xâ, thj 
trn thuc huyn Scm Diicmng. Duy tn hot dng 15 câu lac  b, 25 nhóm phOng 
chng bao  1irc gia dInh; D an "Tuyên truyn, giáo dyc dgo dü'c M sóng trong gia 
dInh Vit Nam" tai  10 thôn thuc xâ An Tithng, thành ph Tuyên Quang. T 
chi'rc tp hu.n nghip viii thu vin và trin khai áp diing mô hlnh phic vi h9c t.p 
su& dmi cho 40 can b phii trách tü sách cci s& và Dim bixu din-vän boa xä trên 
ctia bàn tinh... 

Phi hçmp vài Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh duy trI 
và phát song 12 chuyên miic "Gia dmnh và X hi", th&i lucmng 15 phüt/chuo'ng 
trInh, trong do tp trung vào mt s ni dung tuyên truyn, ph bin, giáo diic 
pháp 1u.t. 

Tip t1jc tnin khai thirc hin có hiu qua phong trào "Toàn dan doàn kIt 
xay dyng d&i sIng van hoá", trçng tam là hi.thng dn Co sâ t chüc däng k, xay 
dimg và bInh xét các danh hiu "Gia dInh van hoá", "Thôn, bàn, t nhân dan van 
boa", trong do d cao tiêu chI gl.rong mu chp hành chü trLrcmng, dung li cüa 
Dâng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà 11u6c. 

2.1.3. flnh hlnh tuân thüpháp lujlt 

2.1.3,1. TInh hlnh tuán thu pháp lut cia cci quan nhà nu'O'c và nirO'c cO 
thlm quyn 

Xây dirng k hoch kim tra hott dng van bOa và kinh doanh djch viii van 
hóa, th thao, du ljch và quãng cáo; k hoach và t chi'rc thirc hin thanh tra trách 
nhim nguOi dirng d.0 trong cong tác phOng, chng tham nhüng näm 2018 - 2019 
tai Doàn Ngh thut dan tc tinh. T chüc kim tra 18 1 hi, di tIch; 12 ccm sm hoat 
dông van bOa và kinh doanh djch vii van hóa, th thao, du ljch và quang cáo. Qua 
kiêm tra, 1p biên bàn nhäc nhâ, chân chinh 06 to quãn 1 di tIch thirc hin nghiêm 

4 



các quy djnh cüa nhà nuâc v quãn l di san vn hóa; xr pht vi phm hành chInh 
di vâi 01 cá nhân có hãnh vi vi phm trong linh virc quang cáo s tin 3.500.000 
dng. Hot dng thanh tra, kim tra man thu theo quy djnh cüa Lut Thanh Ira, các 
van bàn huâng dn thi hành và Chi thj s 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 cüa Thu 
tu&ng ChInh phü v vic chn chinh hott dng thanh tra, kim tra di vâi doanh 
nghip, ch.p hành ding thèi hn thanh Ira, xir 1 vi phm pháp lut (nu co). 

- Thrc hin tiêp nhn và giãi quy& khiu nti, t cáo dung trInh t1r, thu tic, 
thm quyn theo quy djnh cüa pháp lut v khiu ni, t cáo. 

- Trong k' báo cáo, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch không xây ra vi vic 
nào phãi thirc hin trách nhim bi thuông nhà nthc. 

2.1.3.2. Tlnh hInh tuán thu pháp luçt cüa to chjc, cá nhán 

V cci bàn, các t chirc, cá nhân trên dja bàn tinh dã có thirc chip hành 
quy djnh cüa pháp 1ut khi tham gia các hott dng van hóa, th thao và du ljch. 
Qua hojt dng tuyên truyn, ph bin giáo dijc pháp 1ut cüa ngành, các cá nhân, 
t chüc dã tip cn duqc nhanh chóng các thông tin cüng nhu chü dng tim hiu 
pháp 1ut, nhât là các quy djnh v diu kin kinh doanh, thu t'c cp giy phép 
kinh doanh trong linh virc van hóa, th thao và du ljch. 

2.2. Tlnh hInh thi hành pháp 1ut trong linh vrc tr9ng tam 

Thiic hin nhim vi di.rccc phãn cong t?i  Quyêt djnh s 4447/QD-BVHTTDL 
ngày 13/12/2019 cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch v ban hành K hotch 
theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1u.t näm 2020, K hoch s 25/K}1-UBND ngày 
26/02/2020 cUa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang v theo dOi tInh hInh thi hành 
pháp lut trên dja bàn tinh, theo do lTnh virc theo döi trçng tam gm: 

- Theo dôi vic trin khai thi hành các quy djnh cüa pháp lut v ch dO, 
chInh sách di vâi 4n dng viên, hun 1uyn viên th thao thành tIch cao 

- Theo dôi vic thrc hin trách nhim quán l nhà nuâc v bào v môi 
tru?mg nuéjc, dt, không khI, quân 1 ch.t thai, 

Kt qua th%rc hin theo dôi thi hanh pháp 1ut trong linh vrc trçng tam nhu sau: 

2.2.1. Vic ban hành van bàn quy djnh chi tilt thi hành 

S Van hóa, Th thao và Du ljch dã chü dng tham mru, phi hqp vài các 
ca quan có lien quan tham mixu Uy ban nhân dan tinh, HOi  dng nhân dan tinh 
ban hành 03 van bàn quy phtm pháp lut4. 

' Nghj quyt s6 10/2019/NQ-HDND ngay 01/8/2019 Quy djnh mCrc chi và sCr diing kinh phi thrc hin ch di dinh 
dung di vài hun 1uyn viên, van dng viên th thao thành tIch cao trén dja bàn tinh Tuyên Quang; Quyt djnh 
s6 26/2014/QD-UBND ngày 27/11/20 14 Quy djnh mirc tiên thii&ng dôi vài 4n dng viên, huân 1uyn viên th 
thao dt thành tIch ti các giãi thi dâu trong nixâc ap diing trén dia bàn tinh Tuyén Quang; Ngh quyt s6 
33/20131NQ-HDND ngày 12/12/2013 Quy dinh mt so chInh sách dôi vài huãn 1uyn vién, 4n dng viên th 
thao và mc chi cho các giài thi dâu the thao áp ding trén dja bàn tinh Tuyén Quang. 
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2.2.2. Vic báo dam các diu k&n  cho thi hành p/zap luIt 

- Cu cong chi'rc chuyên mon tham gia các hi nghj h9c tip, tp hun v cong 
tác ph bin, giáo diic pháp 1ut do B, ngành Trung l.rong và dja phuong t chrc. 

- V t chi'rc, b may: Hin ti, biên ch cong chic quãn 1 nhà nuOc v th 
thao cp tinh có phông Quãn l th d%ic th thao, gm 03 ngu?i (ducic giao 05 nguèi). 

- Cong tác tuyên truyên, ph biên các van bàn: Thirc hin tuyên truyn, 
ph bin các quy djnh mói cüa pháp lut v th dic th thao tói cong chüc, viên 
chüc, ngithi lao dng và nhân dan trén dja bàn tinh thông qua các hInh thüc 
phong phñ, phà hgp vói diu kin cii th cüa trng dja bàn trong tinh. 

2.2.3. Vic tuân thüpháp 1ut trong linh vrc trng tam 

NhIn chung, vic thrc hin ch d, chInh sách di vsi hun 1uyn vien, 4n 
dng viên th thao thành tIch cao duçic thirc hin theo dung quy djnh cüa pháp 
lut hin hành, ci th: Lut si:ra di, b sung mt sé diu cüa Lut Th dic th 
thao näm 2018; Nghj djnh s 36/2019/ND-CP ngày 29/4/20 19 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit Lut si:ra di, b sung mt s diu cüa Lut Th dic th thao näm 
2018; Thông tu s 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 Quy djnh ni dung và muc 
chi d thirc hin ch d dinh diiOng d'i vOi hun luyn viên, 4n dng viên th 
thao thành tIch cao; Nghj djnh s 152/2018/ND-CP ngày 07/11/2018 cüa Chinh 
phü quy djnh mt si ch d di vOi hun luyn viên, 4n dng viên th thao trong 
th?i gian tp trung ttp hun, thi du và các van bàn cüa tinh. Ni dung các chInh 
sách trong Nghj quyt, Quyt djnh cüa tinh dä duçic thirc hin dy dU vâi muc 
ngang b&ng vâi các quy djnh v ch d, chInh sách do cp trén ban hành. 

(D6i vái cong tác theo dôi vic thc hin trách nhim quán lj nhà nu'ó'c v 
báo v mOi tnrô'ng nithc, dO't, khOng khi, quán l chá't thai, So' Van hóa, Th thao 
và Du ljch sê CO báo cáo ty kié'm tra riêng gi'i So' Tu' pháp theo d nghj tgi Van 
bàn s 846/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 24/9/2020 cia SO' Tic pháp) 

III. TON TAI, HAN  CHE 

- Vic tuân thu pháp 1u.t cüa mt s t chüc, cá nhân con chua nghiêm tüc, 
vin cOn có vi phm xáy ra nhii vi pham trong lTnh virc quâng cáo. 

- Muc kinh phi cho cong tác tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp lut cOn 
thp. Do vy cOng tác tuyên truyên, phô bin giáo dic pháp 1ut theo chuyên d 
chixa nhiu, chü yéu lông ghép vth các dçt tuyén truyn chung phiic vii nhim vi 
chinh trj, nhim vii phát trin kinh t - xã hi cüa dja phucing. 

V tInh hInh theo dOi thi hành pháp lut tr9ng tam: Ch do chInh sách ru 
dãi di vOi hun luyn viên, vn dng viên cOn hn ch (dO'i vO'i vn d5ng viên 
chi cO ché' d5 tié'n an, chira cO chl dç5 tin cOng,' chu'a cO chInh sách ddi vO'i 
nhimg vc2n dç3ng viên có thành tIch sau khi hit tudi thi du,); chua thu hut disçic 
nhiu hun luyn viên, vtn dng viên CO tài näng v tinh; th thao thành tIch cao 
con han  ch v so luqng các mon. 
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- V bién ch: Di ngü hun 1uyn viên th thao a cci s& con It so vói nhu 
cu tham gia th dic th thao cüa nguai dan; thiu can b lam cong tác y hçc th 
diic th thao & phiic v1i cong tác chàm soc sirc khöe cho vn dng vién sau tp 
luyên và thi du. 

- V ca sâ vt cht: H thng thit ch th thao cüa tinh Tuyên Quang con 
g.p nhiu khó khän tü tinh dn cc sO (chua có Nba thi du cp tinh); San bãi, 
diing cii, ci si vt chit k5i thut cOn thiu, 1tc hu, các cong trInh th thao hin 
dang si:r diing không dü tiêu chun phic vi cho cong tác dào tao, hun !uyén va 

thi du. 

IV. BE XUAT, MEN NGH 

- D nghj B Van hóa, Th thao và Du ljch quan tam, h tr kinh phi xây 
dirng các thit ch th thao c.p tinh (san 4n dng, nhà thi du da näng, trung tam 
hun 1uyn và thi d.0 th dic, th thao tinh) nhm nâng cao diu kin, c sâ 4t 
chat dam bâo thrc hin ch d v chäm sóc, tp 1uyn cho 4n dng viên và hun 
1uyn viên th thao thânh tIch cao. 

- S Tu pháp tang c1sng tO chi'rc các 1&p tp hun, bM diiOng va nâng cao 
k näng, chuyên mOn, nghip vii cho di ngü cong chüc lam cOng tác pháp chL 

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

Ncri nIzân 

- Vii Pháp ch (B VHTTDL); 
- Sâ Ti.r pháp; 
- Lnh dao Sô; 
- Các phöng chuyén môn; 
- Liru VT; TCPC. 

 

GIAM BOC 

c22? Th 
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Au Thi Mai 
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