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BAO CÁO 
Tlnh hInli thirc hin Nghj quyêt s 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 

cüa ChInh phü, Chi th so 26/CT-TTg và CM thj so O7ICT-TTg 
cüa Thu ttró'ng ChInh phü 

Thrc hin Cong van so 256/SKII-DKKD ngày 04/3/2020 cüa Sà Kê hoach và 
Dâu tu v vic báo cáo tinh hInh thçrc hin Nghj quyêt so 3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 
cüa ChInh phU, Chi thj so 26/CT-TTg và Chi th so 07/CT-TTg cüa Thu tu&ng ChInh 
phü, S Van hóa, The thao và Du ljch báo cáo, rihu sau: 

1. Cong tác chi dto 
Tiêp tic phô biên, quán trit triên khai thrc hin Ngh quyêt so 35/NQ-CP 

ngày 16/5/2016 cüa ChInh phü ye ho trç và phát triên doanh nghip den nAm 2020; 
Chi thj so 26/CT-TT, ngày 06/6/2017 cüa Thu tithng ChInh phü theo tinh than ChInh 
phü dông hành cüng doanh nghip; Chi thj so 07/CT-TTg cüa Thu tithng ChInh phü 
ye tiêp tiic day mtnh triên khai, t1c hin có hiu qua Nghj quyêt so 35/NQ-CP ngày 
16/5/2016 ye h trçY và phát triên doanh nghip den näm 2020 và cam kêt tao  1p môi 
trix?Yng kinh doanh den cong chtc, viên chtrc trong toàn ngânh. 

Chi dao  các phông chuyCn mon nghip vçi; các dan vj sr nghip tnrc thuOc 
SO; Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao các 
huyn, thành phô tuyên truyên Nghj quyêt so 3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa Chinh 
phü ye h trg và phát triên doanh nghip den nãm 2020; Chi tM so 26/CT-TI, ngày 
06/6/2017 cüa Thu tu'ng ChInh phü theo tinh than ChInh phñ dông hành cüng doanh 
nghip; Chi th so 07/CT-TTg càa Thu ti1ng ChInh phü thông qua hoat  dng cüa 
các di thông tin luu dng, di chiêu bong km dng và hoat  dng cüa h thng 
thiêt chê van hóa co s trên dia bàn toàn tinh. 

2. Kêt qua thirc hin 
2.1. Cal cách thu tic hành chInh, to thun lçri cho doanh nghip 
Tham mixu trInh Uy ban nhân dan tinh cong bô 127 danh mic thu tVc  hành 

chInh cap tinh; 18 thu ttic hành chInh cap huyn; 05 thu tiic hành chInh cap xà 
thuc phm vi chuc näng quàn 1 nhà nrnc cüa Si Van hóa, The thao và Du 1ch 
tinh Tuyen Quang. Ban hành kê hoach tuyên truyên ye cài cách hành chInh; k 
hoach cái cách hành chinh S& Van hóa, The thao và Du ljch; k hoach thirc hiên 
cong tác kiêm soát thu tiic hành chInh näm 2020. 

Thirc hin niêm yet côn khai, minh bach  day dü các thu tiic hành chInh 
thuc thâm quyen giâi quyet cüa S Van hóa, The thao và Du ljch tai  ca quan 
và trang thông tin din tü cüa S& và Cong thông tin din tr cüa tinh. Qu 1/2020, 
dà tiêp nhn và giài quyêt 12 ho so dung theo quy djnh (100% thu tiic deu giâi quyet 
qua mng din tCr); xir 1 450 van bàn den và 332 van bàn di trên phân mem H 
thông quân 1 van bàn và dieu hành do Vien thông Tuyen Quang cung cap. Tiêp tiic 
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trin khai üng dçing phn mm quân 1 diu hành van ban, djch v cong trirc tuyn 
theo Quyt djnh so 156/QD-UBND ngày 24/5/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh, Si 
dang thirc hin 78 thu titc hành chInh miirc d 3; 12 thu tiic hành chInh mirc d 4. 

2.2. Tio diyng môi truô'ng thun lqi Ii trçr doanh nghip 
Tuyên truyên, huàng dan ngui dan và doanh nghip truy cp và sr diing các 

tInh näng trên Cong thông tin quôc gia; Cong thông tin din tà cüa tinh dê ngui 
dan, doanh nghip tra cru, tim hiêu ye quy trInh, thu tc hành chInh có lien quan 
den lTnh v1rc van hóa, the thao và du ljch và np ho so qua mng din tr. 

Duy trI áp diing h thông quân 1 chat hrgng theo tiêu chuân ISO 9001:2015 
vào hoat dng cüa Co quan dê tio diêu kin thun igi trong cOng tác tiêp nhan, 
giài quyêt thu tc hânh chInh cho cá nhân, to chüc duçc thun igi, nhanh g9n kjp 
thyi và dt hiu qua cao hon. Cat giàm tôi da 30% thi gian giái quyêt thu tue 
hânh chInh t?o  rnôi triing thutn lçii ho trcY danh nghip phát triên. 

Tiêp tic phôi hçp vi Viên thông Tuyên Quang duy trI hoat  dng hiu Cong 
Thông tin du ljch thông minh (truy cp ti dja chi: https://mytuyenquang.vn  và img 
diing du 1ch trên thiêt bj di dng có ten "Tuyen Quang tourism"). 

II. Nhim vii qu II nàm 2020 
- Tip tiic trin khai thirc hin Ngh quyt s 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa 

ChInh phü ye ho trç và phát trien doanh nghip den nàm 2020; Chi thj so 26/CT-TI, 
ngày 06/6/2017 cüa Thu tu&ng ChInh phü theo tinh than ChInh phü dông hành cüng 
doanh nghip; Chi thj sO 07/CT-flg cüa Thu tuóng ChInh phü tth cOng chüc, viên 
chüc trong toàn ngành và ngi.rô'i dan trên dja bàn toàn tinh. 

- Rà soát kiCn ngh don giân hóa thu tic hành chInh trong linh vrc van hóa, 
gia dInh, the thao và du ljch, uu tiên thu tç[c hành chInh ành hrning trrc tiêp den 
nguài dan và doanh nghip. 

- Cong bô cong khai thu tiic hành chInh thuc thâm quyen giâi quyêt cüa 
Sà Van hóa, The thao và Du 1ch; däng cong khai trên Website 
sovhttdltuyenquang.vn; niêm yet dja chi tiêp nhn xfr 1, phán ánh kiên nghj cüa 
cá nhân, to chuc tii B phn tiêp nhn và trà két qua theo co chê "Met cua" cua 
S& Van boa, the thao và Du ljch. 

- Thirc hin trien khai áp dung H thông quàn 1 chat luçng theo tiêu chuân 
TCVN ISO 9001:20 15 vào hoit dng cua S& Van hóa, The thao và Du ljch. Bô trI 
trang thiêt bj tai  Bô phn Mt cua dtt tieu chuân dáp irng nhu câu cOng vic duçc 
giao dé phic vii doanh nghip và ngi.thi dan. 

- Tiêp tuc day manh irng dung cong nghê thông tin tai Bô phân tiêp nhan 
ho so và trã ket qua giâi quyet TTHC; sir ding hiu qua phân mem mt cua din 
tir dê cung cap các DVCTT müc d 3, 4 phü hcip vi nhu câu thirc te, phçic vi 
ngui dan yà doanh nghip. 

Sâ Van hoá, The thao và Du ljch trân tr9ng báo cao./. 

No'i u/ian: GIAM DOC 
- Sâ Kê hoach và Dâu tu; 
- Lãnh dao Sâ; 
-LuuVT;VP. 

Au Thi Mai 
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