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VA DU LId 

So: /BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngày 05 tha'ng 3 nàm 2020 

BAO CÁO 
Cong tác cãi each hành chInh qu I nàm 2020 

I. Cong tác chi dio, aiu hãnh 

Tiêp ttic th chirc quail trit, trin khai thirc hin Nghj quy& s 30c/NQ-CP 

ngây 08/11/2011 cüa ChInh phü v vic ban hành Chuang trInh tng th cai each 

hành chInh nhà nithc giai do?n 2011 - 2020; Nghj quyt s 761NQ-CP ngày 

13/6/20 13 cüa ChInh phü ye vic sàa di, b sung mt s diu cüa Nghj quyêt 

30c/NQ-CP; Quyt djnh so 225/QD-TTg ngày 04/02/20 16 cüa Thu t1róng ChInh 

phü phê duyt k hoach cãi cách hành chInh nhà nithc giai domn 2016 - 2020; K 

hoach s 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh v cãi cách 

hânh chmnh tinh Tuyên Quang giai doin 2016 - 2020; K hoch s 1 02/KH-

UBND, ngày 28/12/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh v cái các hành chmnh nàm 

2017; Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v kim soát 

thu tçic hành chInh; Nghj dnh s 48/2013/ND-CP ngày 14/5/20 13 cüa ChInh phü 

v si.'ra di, b sung mt s diu cüa các nghj djnh lien quan dn kim soát thu tic 

hânh chInh... ti cong chcrc, viên chüc trong toàn ngânh. 

Ban hành K hoach th?c hin cái thin chi so näng 1irc canh  tranh cp tinh 

v thirc hin câi thin chi s näng içrc canh  tranh; K hoach  thirc hin cong tác 

kim soát thu tçic hânh chInh; k hoach tir kim tra cong tác kim soát thu tic hânh 

chInh näm 2020; k hoach tuyên truyn câi each hành chInh; K hoach câi cách 

thu tuc hânh chInh S Van hóa, Th thao và Du ljch nàm 2020; k hoach t chirc 

thrc hin cOng tác theo dôi thi hành pháp 1ut cüa Sâ Van hóa, Th thao và du ljch 

nàm 2020; k hoach  dào  tao,  bi duôiig cOng chüc, viên chüc näm 2020; k hoach 

trin khai thirc hin Nghj quyt s 3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 cua ChInh phü v 

h trçi phát trin doanh nghip dn nàm 2020,Chi th s 26/CT-rig ngày 

06/6/2017, Chi th sO 07/CT-rig ngày 05/3/2018 cüa Thu tucng ChInh phü v 

tiêp tçic trin khai hiu qua Ng quy& s 3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh 

thn ChInh phü dng hành cüng doanh nghip; K hoach  hirc hin Nghj quyt s 

02/NQ-CP ngày 0 1/01/2020 cua ChInh phü v tip tiic thrc hin nhttng thim vii, 
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giài pháp chñ yu câi thin môi tnr?ing kinh doanh, nâng cao nàng içrc cmnh tranh 
quc gia näm 2020... 

II. Két qua thirc hin cong tác cãi each hành chInh 

1. Cong tác rà soát, h thng van ban quy phim pháp 1ut: Xây 
dung k hoach  kim tra, ra soát, h thng hóa van bàn quy phim pháp 1utt cüa 

S Van hóa, Th thao và Du ljch näm 2020. K& qua thirc hin vic dánh giá, rà 

soát các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan trrc tip: 

Tong s nghj quy& quy phm pháp 1ut do HOi  dng nhân dan tinh ban 

hành con hiu 1irc thuc di tuçYng rà soát: 03 van bàn. 

Tong s nghj quy& quy phm pháp 1ut do Hi dng nhân dan tinh ban 

hành con hiu 1rc có ni dung phü hçip: 02 van bàn. 

Tng s nghj quy& quy pham pháp 1ut do Hi dng nhân dan tinh ban 

hành con hiu 1irc có ni dung không cOn phñ hçip cn si:ra dhi, b sung, thay 

th, bãi bO, trong do: 01 van bàn (d nghj bài bO). 

2. Cong tác kim soát thu tiic hành chInh (TTHC) 

Cong tác chi dçio cia co' quan, don vj. Xây dirng k hoich kim soát thu tuc 

hnh chInh näm 2020; k hoach rà soát thu tic hành chinh nãm 2020; k hoach tuyen 

truyM v cong tác kim soát thñ tiic hành chmnh näm 2020; dng k nti dung rà soát 

dan giãn hóa thu tjc hành chmnh; chi do các phOng chuyên mon nghip vçi thuc S 

rà soát thu tçtc hãnh chinh thuc thm quyM giài quy& cüa S& Vn hóa, Th thao va 

Du ljch; tip nhn kin gop quy djnh thu tçtc hãnh chInh. 

Vic dánh giá tác d5ng lá'y j kiê'n dô'i vO'i các quy djnh v thi tyc hành chInh 

trong c4 tháo van ban Qwjphgmpháp luçit thu(5c thdm quyn giái qziyê't cia So' Van 

hóa, Thê' thao và Du ljch: Không. 

TrInh cong bO' thi 4tc hành chInh,' rà soát quy djnh, th tyc hành chInh; niêm 

ye't cong khai các thông tin ye' thi tyc hành chInh: Thc hin niêm yt cong khai 

thu tic hành chInh thuc thrn quyn giài quy& cüa S Van hóa, Th thao và 

Du lch; däng cOng khai trên cng thông tin din tir cüa tinh; website 

sovhttdltuyenquang.vn; niêm yt dja chi tip nhn xir 1, phãn ánh kin nghi 

cüa cá nhân, th chüc ti b phn mt cua cüa S Van hóa, Th thao và Du 

ljch theo huâng dn cüa Van phông ChInh phü và chi do cüa Uy ban nhân 

dan tinh. 

Hoân thành rà soát trInh Uy ban nhn dan tinh cOng b 127 danh rniic thu tçic 

hành chinh cp tinh; 18 thu tiic hành chInh cp huyn; 05 thu t1ic hành chInh cp xA 
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thuc phrn vi chirc nng qun 1 nhâ nithc cüa S Vn hóa, Th thao và Du ljch 

tinh Tuyên Quang 

Vic giâi quyt thu tiic hành chInh: Tip nhn và trà kt qua 12 thu t1Tc hành 
chInh thuc thm quyn giãi quyt cüa Si Van hóa, Th thao và Du ljch. Viêc 

thrc hin thu tiic hành chInh tai  Si duçic giâi quyt theo dung quy djnh và thai 
gian, không có h so giái quyt qua han. 

3. Cãi cách ti chfrc b may hành chInh nhà ntthc 

Xây dçrng k hoach câi cách ch d Cong Vi, Cong chüc näm 2020. Xây dmg 

k hoach  dào  tao,  bi duông nâng cao trmnh d chuyên môn, nAng 1rc thirc tin cho 

cti ngü cong chrc, viên chüc ngành van boa, th thao và du ljch 11am 2020. 

Hoàn thnh viêc hçip nht Ban Qun 1 Khu du ljch ljch sr van hóa và sinh 

thai Tan Trào vôi Bão Ting tinh; b giao nhan sr, cong vic, tài chInh, tâi san, h 

so lien quan dn nhim viii phát trin du ljch cüa Ban Quãn 1 Khu du ljch ljch sir van 

hóa và sinh thai Tan Trào v Ban Quãn 1 các khu du 1ch tinh theo Quy& djnh cüa 

UBND tinh. Chun bi các diu kiên t chüc thi tuyn viên chirc näm 2019. 

Hoàn thành xây drng D an sp xp lai  th chuc b may, s luqng cp 

phó các Co quail, don vj trirc thuc Si Van hóa, Th thao và Du ljch dam 

bão tinh gçn, nâng cao hiu lrc, hiu qua hoat  dng, gui xin kin cüa các 

ngành, co quan trong tinh. 

4. Xãy dyng và nâng cao chat hrng di ngii can b, cong chüc, viên chüc 

Quân 1, sü diing có hiu qua biên ch hành chInh dugc U' ban nhân dan 

tinh giao, diki chinh biên ch di vi các phông chuyên môn, don vj si,r nghip 

cong 1p thuc Si hçip 1; vic b trI, phân công, sir diing cOng chuc du dra trên co 

s& yêu cau cOng vic; b trI dung tiêu chun, chüc danh, xây dmg co Câu cOng chüc 

phü hcip; thuOng xuyên CU cOng chUc di dào tao,  bi duong nâng cao trmnh d di 

ngü can b, cOng chUc, dam bâo dáp Ung t& yêu câu nhim vii COng táC dugc giao; 

dan chü, cOng khai, dung quy trInh viC 1y phiu tin nhim cüa dãng vien, qu.n 

chüng trong cOng tác b nhim, b nhim lai,  luân chuyn, can b trong co quan, 

don vi truc thuôc Si. 

5. Cal cách tãi chInh cong 

Sâ Van hóa, Th thao và Du 1ch thirc hin nghim tüc, cO hiu qua CáC 

ch d chinh sach theo quy djnh cüa Luât Ngan sách Nhà nuác näm 2002; Luât 

Kê'toán 2003; Nghj djnh s 130/ND-CP ngày 17/10/2005 cüa ChInh phü quy 

dnh ch d t1,r chü, tr chju trách nhiêm v sU dçing biên ch và kinh phi quân 

l hânh chInh d& vi co quan nba nithc; Nghj djnh s6 43/ND-CP ngày 
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25/4/2006 cüa ChInh phü quy dinh quyn tu chñ, tu chiu trách nhiêm v thuc 
hiên nhiêm vu, t6 chile, bQ may biên ch8 và tài chInh d6i vói dcin vi sii nghip 
cOng lap; Thông tu lien tjch s 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 cüa 
lien bô Bô Tài chInh, Bô Ni vii v quy dnh ch ct tir chü, t1r chju trách nhim 

v sfr di.ing kinh phi quân 1 hành chinh d& vâi các cci quan nha nithc. 

T chüc trin khai thirc hin Quyt djnh s 432/QD-TTg ngày 2 1/4/2003 

cüa Thu tung ChInh phü phê duyt dir an cãi each tài chInh công, cii th là 

hin di hóa cong tác quail 1 ngân sách tü khâu 1p k hoch; thirc hiên ngân 

sách; báo cáo ngân sách và tang cuèng trách nhim quán l; nâng cao tInh minh 

bach trong quán 1 tài chInh công; hmn ch tiêu circ trong xu 1 ngân sách, trong 

do quán 1, cam k& chi qua Kho bc Nhà nithc. 

To chc thrc hin Quy ch chi tiêu ni b cüa ca quan, dan vj; thirc hin vic 

chi trá kiang qua tài khoán theo quy djnh cüa nhà nuóc. Trên ca s& dir toán nàm di.rçic 

giao, Si dà thrc hin quãn l chi tiêu cO hiu qua, dáp ilTig yêu cu, nhim vii cong 

tác du'gc giao, thirc hành tit kim, cMng lang phi. Thirc hin cong khai sil dçing kinh 

phI, si:r dyng tài san ca quan theo diing quy djnh cüa Nba nthc. 

6. Hin dii hóa hành chInh 

Viçc áp ding cong ngh thông tin: Tip tiic trin khai thirc hin phn 

mm quail 1 diu hành van bàn trên mt truOng mng. Duy trI áp ding h thng 

quail i cht luçmg theo tiêu chun ISO 9001:2015 vào hoit dng cüa ca quan dà 

tto diu kin thun lçi trong cOng tác tip nhn, giài quy& TTHC cho Ca nhãn, t 

chüc và cong tác kim soát TTHC duçc thun igi, nhanh g9n kjp th?yi han và dat 

hiu qua cao han, gop phn tIch crc trong giái quyt các cong vic chuyên mon 

cüa Sà; tmg bithc nâng cao nàng içrc và tInh chuyên nghip cüa di ngü can b, 

cong chuc Si VAn hóa, Th thao và Du ljch. Xây drng quy trInh ni b, quy 

trInh ni b lien thông trong giái quy& thu tiic hành chInh thuc thm quyn 

cüa Sà VAn hóa, Th thao và Du ljch. 

7. Cong tác tuyên truyên cãi each hành chInh 

Thirc hin t& cong tác tuyên truyên v cong tác kim soát thu tçic 

hành chInh, cài each thu tiic hành chInh thông qua hott dng cüa di thông 

tin luu dng, di chiu bong luu dng. Các di chiu phim luu dng thi.rc 

hin 165 bui tuyen truyn; các di thông tin luu dng thirc hin trên 425 bui 

tuyên truyn, trong do có tuyen truyn ni dung Nghj quyt s 30c/NQ-CP 

ngày 08/11/20 11 cña ChInh phü v Chuong trInh tng th câi each hành 

chInh Nhà nuóc giai doan 2011 - 2020; Quyt djnh s 225/Q D-TTg ngày 

04/02/20 16 cüa Thu tung Chinh phu phê duyt k ho.ch cài each hành 
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chInh nhà rnjâc giai doan 2016 - 2020; K hoach s 561KH-UBND ngày 

07/7/20 16 cüa Uy ban nhân dan tinh v cãi each hành chInh tinh Tuyên 

Quang giai doan  2016 - 2020; Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 
cüa ChInh phü v kim soát thu tc hành chInh; Nghj djnh s 20/2008/ND-

CP ngày 14/02/2008 cüa Chfnh phü v tip nhn, x11 1 phân ánh, kin nghj 

cüa cá nhân, th chüc v quy djnh hành chInh... 

S& Van hoá, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cáo. 

Ncii nhân: 
- Si Nôi vu (b/c); 
-LãnhdaoS; 
-LuuVT. 

GIAMBOC 

Au Thi Mai 
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