
UBND TINH TUYEN QUANG 
sO VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 
S: /SVHTTDL-VP 

V/v tir dánh giá, chrn dim xác djnh 
Chi so cãi each hành chInh näm 2019 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
Dc 1p - Tn do -  Hinh phüc 

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 6 nám 2020 

KInh gui: S Ni vi 

Can cir Quyt djnh s 118/QD-IJBND ngày 13/4/2020 cüa U' ban nhân 
dan tinh phê duyt Dê an " Xác dnh chi so cãi cách hành chinh cüa các Ca quan 
chuyên môn, co quan quán 1 nhà nuóc thuc Uy ban nhân dan tinh; Uy ban 
nhân dan huyn, thành phô" trên dja bàn tinh Tuyên Quang; 

Can cir Van bàn so 296/SNV-CCHC ngày 29/4/2020 cüa S Ni vi v 
vic huóng dan châm diiêm xác djnh chi so cài cách hành chInh cüa các co', quan 
dan vj näm 2019. 

Sâ Van boa, The thao và Du 1ch dã thi.rc hin tir dánh giá, chm dim xác 
djnh Chi so câi cách hành chInh cüa Si näm 2019. 

(Co Bang tong hçrp ké't qua ty dánh giá, chá'm diem tiêu chI, tiêu chI thành 
phdn Chi sO cãi cách hành chInh cia SO' Van hóa, The thao và Du lich nàm 2019 
và giái trInh, thuyêt minh tài lieu kiém ching gt'ci kern theo). 

Trân tr9ng báo cáo./. 

GIAM DOC 
No'i n/ian: 
- Nhir kInh gi'ri; 
- Các dong chI lãnh dao  So; 
- Các PhOng chuyên mon nghip vi,i; 
-  L1ru: VT, VP. 

Au Thi Mai 



UY BAN NHAN DAN TINH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 

BAO CÁO TI]' CHAM DIEM XAC D!NH  CIII sO CCHC NAM 2019 
Kern theo cong van s /SVHTTDL- VP ngày 02/6/2020 c?a Sà Van hóa, The thao và Du ljch 

TEN TIEU CHI 
DIEM TOI TIDANH 

GIAI TRINHJTHAM DINH 

01. CONG TAC CHI DAO DIEU HANH CCHC 10,5 10,5 

01.1. Thuc hien ke hoach CCHC 1,5 1,5 

Giái trinh(2020-05-17 15:47:47): - K hoch s6 02/KH-SVHTTDL ngày 08/01/2019 Ké hoach cãi 
cách hành chInh Sà Van hóa, Th thao và Du lich näm 2019. 
- Bao cao so 293/BC-SVHTTDL ngay20/1 1/20 19 ye ket qua thirc hin cong tac cai cach hanh chinh 
nãm 2019 

01.2. Thiic hin ch do báo cáo CCHC djnh k' I I 

Giãi trInh (2020-05-17 15:53:48): Thirc hin dy dü v s luqng, ni dung và dung thOi han  quy 
dinE: 
- Báo cáo s 41/BC-SVHTTDL ngày 05/3/20 19 v cong tác cãi cách hành chInh qu' I näm 2019. 
- Báo cáo s 136/BC-SVHTTDL ngày 05/6/20 19 v cong tác cái cách hánh chInh 6 tháng du näm 
2019. 
- Báo cáo s 214/BC-S VHTTDL ngày 05/9/20 19 v cong tác cái cách hành chinE qu III 11am 2019. 
- Báo cáo s 293/BC-S VHTTDL ngày 20/11/2019 ye cong tác cái cách hãnh chInh nám 2019. 

01.3. COng tác kiêm tra CCHC 2 2 

0 1.3.1. Thirc hin kiém tra trong nOi  b ca quan, 
&m vj trrc thuic 

1 1 

Giái trinh(2020-05-18 09:16:27): Thrc hin kim tra trong ni b co quan theo dUng quy djnh và 
báo cáo kt qua tr kim tra: 
- Báo cáo s 239/BC-SVHTTDL ngáy 27/9/20 19 v kt qua tir kim tra cong tác CCHC näm 2019. 
- Báo cáo s 198/BC-SVHTTDL ngáy 19/8/20 19 v kt qua thrc hin cong tác t chi.rc b may, quãn 
12 biên ch, s lucrng ngueii lam viêc, hçrp dng lao dng; xay dirng d an viëc lam; b nhim, dào tao 
bi duOng cong chic, viën chrc; cãi cách hành chInh 

0 1.3.2. Xcr 1 các vn d phát hin qua kim tra 1 1 

Giái trinh (2020-05-18 10:03:08): Qua kim tra không phát hin bt cap, vixdng mac, vi pham 
Thm djnh (2020-05-27 09:03 :20): D nghj b sung TLKC: Báo cáo khc phic thn tai, han ché sau 
kim tra. 
Giáitrinh(2020-05-28 09:24:19): - Báo cáo s 304/BC-SVHTTDLngay27/11/2019 vbáo cáo kt 
qua chin chinh, khc phiic tn ti han  ch trong cong tác cái cách hành chInh nãm 2019 



2 

TEN TIEU CHI 
DIEM TO! TITDANH 

GIAI TRiNHITHAM D!NH 

01.4. Cong tac tuyen truyen CCHC 1 1 

Giãi trinh (2020-05-18 10:21:22): - Tuyên truyn thông qua cutc hçp Dàng ày ma rng. 
- Dang tãi trên Trang Thông tin din tCr cOa S. Tuyên truyn 04 ni dung quy djnh t?i  Khoãn 2 Mic 
II K hoach s 09/KH-UBND ngày 29/01/2018 cüa UBND tinh Tuyén truyn cài cách hành chInh 
trnh Tuyen Quang nam 2018. 
- CO xay dimg k hoach tuyên truyn CCHC näm 2019, kt qua: Các dOi  chiu bong luu dQng thirc 
hin 750 bui tuyên truyn; các dOi  tuyën truyn km dng thrc hin 685 bui tuyén truyn. 

01.5. Sang kin hoc giãi phãp mOi trong cãi cäch 
hành chinh 

Giài trinh (2020-05-18 10:56:55): - Xây dirng và khai truong Cng thông tin du ljch và ü'ng ding du 
Ijch thông minh trên thit bj di dng kt hçip bàn d s du ljch tinh Tuyén Quang: 
https://mytuyenquang.vn/ 
Giãi trInh(2020-05-18 11:09:48): - Thrc hin cong tác truyn thông, quãng bá phàt trin duljch 
Tuyên Quang bang phirong pháp truyn thông mOi trën h thng buu din Vit Nam; 
- Nghj quyt càa Hi dng nhân dan tinh Quy djnh mirc thu, ch d thu np, quãn 1 và sO ding phi 
thm dlnh  cp giy chOng nhn dO diu kin kinh doanh hoat dong co sâ th thao, CLB th thao 
chuyOn nghip áp ding trên da bàn tinh Tuyên Quang; 
- Quyt djnh quy djnh tiêu chun, diu kin b nhim chOc danh Truàng phOng, PhO Truâng phàng 
va tucmg throng thuôc Sâ va trrc thuôc Van hOa, Th thao va Du Ijch; Truâng phOng, PhO Triràng 
phOng Van hóa và Thông tin thuc TiJy ban nhân dan huyn, thành ph6 trén dja bàn tinh Tuyên 
Quang. 
Thm djnh (2020-05-25 09:54:57): Cong nhn 02 sang kiên: 
1. Xây dimg và khai trirorig Cng thông tin du ljch và ang ding du Ijch thông mirth trên thit bj di 
dng kt h9p bàn d s du ljch tinh TuyOn Quang: https://mytuyenquang.vnl. 
2. Nghj quy& cOa HOi  dng nhân dan tinh Quy djnh mac thu, ch d thu np, quán 1 và sü diing phi 
thm dinh cp giy chOng nhân dO diu kin kinh doanh hot dng co sO th thao, CLB th thao 
chuyên nghip áp dung trén dja bàn tinh Tuyên Quang. 
- Nghj quyêt so 07/2019/NQ-HDND ngày 01/8/2019 cUa Hi dng than dan tinh Quy djnh mOe thu, 
d6i tucrng thu, ch d thu np, quàn 1' và sO dimg phi thm djnh cp giy chOng nhan dO diu kin 
kinh doanh hot dng co sO th thao, Câu lac  bt th thao chuyén nghip áp dung trén dja bàn tinh 
Tuyên Quang 

01.6. Thtrc hien cac nhiem vu duoc UBND tinh, 
Chu tich UBND tinh giao 

2 2 
Giài trinh (2020-05-20 15:24:25): Nãm 2019 da hoàn thành dOng tin dO các chi tiêu, nhiêm vu chO 

, 
yeu duoc giao cua nganh (Kern theo Bao cao so 368/BC-SVHTTDL ngay 25/12/20 19 ye bao cao ket 

. 
qua thirc hiçn nhiçm vii do Uy ban nhan dan tmh, Chu tch Uy ban nhan dan tinh giao). 

02. XAY DUNG vA TO CH15C TH1C HIN VAN 
BAN QUY PHM PHAP LUJT 

57 

02.1. Theo dOi thi hành phäp luãt (TDTHPL) 2,5 2,5 
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TEN TIEU CHI 
DIEM TO! TIJDANH 

GIA! TRINHJTHAM D!NH 

02.1.1. Thrc hin các hot dong ye TDTHPL 1,5 1,5 

Giài trInh (2020-05-18 11:25:05): - To chirc thrc hin các hoat dng ye theo döi tmnh hinh thi hành 
pháp luât dam báo d&y dü theo dung quy djnh: Báo cáo cong tác theo dOi thi hành pháp luat  cüa S 
Van hOa, Th thao và Du ljch n.m 2019 
Giãi trinh (2020-05-18 14:35:41): - Báo cáo theo dOi thi hành pháp luat các lTrih vrc: Di ngoai, nôi 
vu du lich xr 1 -  vi pham hành chmnh 
Giai trinh (2020-05-1814:38:18): - Báo cáo cOng tác kim tra, theo dOi tmnh hInh thi hành pháp luat 
näm 2019 
Giái trInh (2020-05-20 16:32:00): - Báo cáo s 240/BC-SVHTTDL ngày 27/9/20 19 v kt qua kháo 
sat vic thirc hin các quy djnh v np sang van mirth trong vic cuUi, vic tang và l hOi  trén dja bàn 
tinh Tuvén Ouan 

02.1.2. Xü1' kêt qua theo dOi thi hành pháp lust 1 1 

Giãi truth (2020-05-18 14:42:35): - D có báo cáo so 244/BC-SVHTTDL ngày 01/10/2019 kêt qua 
theo dOi thi hành pháp 1ut näm 2019 
Giài trinh(2020-05-20 17:01:47): - Báo cáo s 240/BC-SVHTTDL ngày 27/9/2019 v kháo sat thrc 
hin cac quy djnh v np sng van minh trong vic cixOi, vic tang và l hi trén dja bàn tinh Tuyên 
Quang 

02.2. Xu ly VBQPPL sau ra soat, he thong hoa 1,5 1,2 

Giãi truTh (2020-05-18 14:52:08): - Báo cáo k& qua theo dOi thi hành pháp luat  näm 2019 
Giãi trinh(2020-05-18 14:56:42): Xây drng k hoach và phi hçrp vài các phOng chuyên mon trin 
khai thiic hién he thng hOa van bàn QPPL do Hôi dng nhân dan, Uy ban nhân dan tinh ban hành k' 

;. .,. 2014-20 18 co ni dung lien quan den nganh, (Co Bao cao so 372/BC-SVHTTDL ngay 27/12/20 19 ye 
kt qua cOng tác xay drng, kim Ira, rá soát, he thng van bàn QPPL näm 2019 và báo cáo s 
244/BC-SVHTTDL ngày 01/10/2019 v theo dOi thi hành pháp lu.t näm 2019 gii kern) 

02.3. Xü' I van bàn sai phm phát hin qua tr 
kiêm tra:Tru*ng hqp co quan, don v trong näm thrc 
hin tir kiêm tra van bàn QPPL nhu'ng không có van 
bàn QPPL sai phm phãi xü l hoc van bàn QPPL 
không có ni dung sai phm phãi kin ngh xfr l thl 
châm diem thi da (Dôi vOi co quan trong näm dánh 
giá không phäi tham mu'u ban hành van bàn QPPL 
theo phân cp thI không thirc hin dánh giá ni dung 
nay). 

2 2 

02.3.1. Xir l theo tMm quyn van bàn sai pham 1 1 

Giãi trInh (2020-05-19 10:20:20): - Báo cáo k& qua cong tác xay dimg, kiém tra, rà soát, h thông 
hóa van ban quy phm pháp 1ut näm 2019: - Thrc hin tir kim tra 03 van bàn. Trong dO: 01 Nghj 
quyt, 02 Quyt djnh. 
+ S krqng van bàn phát hin sai sOt: Không 
+ S lucyng van bàn da kin nghi xi 1': Không 
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TEN TIEU CHI 
DIEM TO! TIIDANH 

GIA! TRINH/THAM D!NH 

02.3.2.Kiên ngh xix1' van ban QPPL co nQl dung 
sal phm phat hien qua kiem tra 

1 1 

Giài trinh (2020-05-19 10:34:13): - Báo cão k& qua Cong tác xay drng, kiêm tra, rà soát, h thông 
hóa van bàn quy pham pháp luât nàm 2019 
Giài trinh (2020-05-20 14:24:05): Näm 2019 không CO van bàn QPPL sai pham (Co Báo cáo s 
372/BC-S VHTTDL ngày 27/12/2019 kern theo). 

02.3.3. D6i vài ca quan trong nam dánh già không 
phai tham rni.ru ban hành van bàn QPPL theo phân cp thi 
không thrc hin dành giá ni dimg nay). Trung hqp ca 
quan, dan vi tham mini soan thào van bàn QPPL hoc 
ban hành van bàn ma van bàn dO Co ni dung trái phãp 
1ut nhrng không duqc phát hin qua cong tác tr kim 
tra hoc chm xCr 1 hoc tham muu xü 12 theo d ngh 
cOa Ca quan CO thm quyn thi dim dánh giá di vOi tiêu 
chi là 0 dim 

0 0 

02.4. Tác dng cüa cái cách dn chat Luqng 
VBQPPL thuc phm vi quän 1 nhà nu'O'c do ngành 
tham mu'u 

5 

02.4.1. Tinh dng b, thng nht cOa VBQPPL 
thuOc ngành tham mini UBND, HDND tinh ban hành 

1 

02.4.2. TInh hçp 1 cOa càc VBQPPL thuc phm 
vi quàn 1 cüa ngành tham muu UBND, HDND tinh ban 
hành 

02.4.3. TInh khã thi Cüa càc VBQPPL thuc phm 
vi quàn 1 cüa ngành tham muu UBND, HDND tinh ban 
hành 

1,5 

02.4.4. TInh kjp thii trong vic phát hin và xr 1 
cac Mt cap, vucng mc trong th chirc thlrc hin VBQPPL 
thuc phm vi quàn 1' nhà nuàc cUa ngành tham mini 

1,5 

03. CAI CAd THU TIJC HANH CHiNH 16,5 16,5 
03.1. COng b& cong khai TTHC 3,5 3,5 



5 

TEN TIEU CHI 
DIEM TOI 

BA 
Tif BANH 

GIA 
GIAI TRINH/THAM B!NH 

03.1.1. Trinh ChCi tjch UBND tinh cong b6 TTHC, 
danh mi,lc TTHC thuc thm quyn quán 1' theo quy djnh 
(trung hcp trong näm c quan không phái thrc hin 
vic trInh cong b theo quy djnh thi chm dim ti da) 

2 2 

Giái trInh (2020-05-19 09:40:36): - Các Báo cáo cong tác kim soát TTHC 
Giái trinh (2020-05-22 09:16:11): - T? trinh s 84/TTr-VHTTDL ngày 16/7/2019 v vic d nghj 
cong b6 14 thu tic hành chfnh mài ban hành, duqc sira di b sung; 3 thu tic hành chinh d nghj bi 
bO linh vrc van hóa thuc phm vi chirc nang quãn 1' nha ntrâc cüa Sâ Van hOa, Th thao và Du ljch 
tinh Tuyên Quang; 
- TO trInh s 98/TTr-SVHTTDL ngày 08/8/20 19 v vic d nghj cong b 16 thu tiic mài ban hành, 
&rac süa di bô sung; 5 thu tic hành chInh d nghj bai bô linh vrc van hOa thuOc phm vi chirc näng 
quán 1 nhà nuàc cüa Sâ Van hOa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang; 
- Ti trinh s 163/TTr-VHTTDL ngày 12/11/20 19 v vic d nghj cong b6 6 thu tc hành chInh mài 
ban hành, 24 thu tic hành chInh duçc süa di b sung linh vrc th dc th thao; 01 thu tiriC hành 
chInh mài ban hành linh vtrc du ljch; 5 thu tic hành chInh linh vrc trin lam thuOc pham vi chtrc 
nang quãn 1 nhà nuâc cüa Sâ Van hóa, Th thao va Du lich tinh Tuyên Quang. 

03.1.2.CôngkhaiTTHC 1,5 1,5 

Giái trinh (2020-05-19 10:52:05): 100% sO TTHC thuc phm vi chirc nang quán l nhà ntràc cüa Sâ 
duçc dang tãi dy du theo quy djnh trén Cng thông tin din tlr cüa tinh, Trang Thông tin din t1r cUa 
Sâ; 100% s TTHC thuc thm quyn giái quyt dirqc Cong khai dy dO, dOng quy djnh ti trii sâ cc 
quan. 
- Các báo cáo cong tác kim soát TTHC. 

03.2. Müc d thic hin rä soát và kin ngh don 
giän hOa TTHC thuc phm vi chOc näng quail i 

2 2 

Giái trinh (2020-05-20 09:43:55): - Näm 2019 da ra soát, kin ngh phixcmg an dcm giãn hóa TTHC, 
da ducyc UBND tinh phê duyt t?i  Quyt djnh s 944/QD-UBND ngày 10/9/20 19 v thông qua 
phuung an don giãn hOa 23 thu tiic hãnh chInh lTnh vrc Lao dng - Thuong binh và Xa hi; Ni vii; 
Tii pháp; Van hOa, Th thao và Du ljch; NOng nghip và PTNT; Tài chinh.; Giao thông V.n tái; 
Khoa h9c và Cong ngh; Cong thrcmg thuOc thm quyn giãi quyt cüa tinh Tuyên Quang näm 2019. 

03.3. Cong täc tip nhn, xü I' phãn ánh, kiên ngh 
(PAKN) cüa cá nhân, t chuc di vOi TTHC thuc 
thãm quyn giái quyt 

2 2 

03.3.1. T cht'rc thirc hin vic tip nhan PAKN cua 
cá nhan, M chfrc di vài TTHC thuOc  thm quyn giái 
quyt dung quy dnh 

1 1 

Giái trinh (2020-05-22 09:2 1:54): T6 chCrc thrc hin dy du, các hInh thrc, quy trinh tiêp nhn 
PAKN cOa cá nhân, t chirc v TTHC theo quy djnh ti Nghj djnh s 20/2008/ND-CP, Nghj djnh sO 
63/2010/ND-CP và Nghj djnh s6 92/2017/ND-CP: 
- Co báo cáo cOng tác kim soát TTHC gCri kern 

03.3.2. Xir l PAKN cua cá nhan, t chCrc di vâi 
TTHC thuc thm quyn giái quyt 

1 1 
Giái trInh (2020-05-17 14:18:36): Trong nam không tip nhn dircrc PAKN nào cua cá nhân, to chirc 
Giái trinh (2020-05-19 10:55:04): - Báo cáo cong tác kim soát TTHC 
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TEN TIEU CHI 
DIEM TO! 

BA 
TU' BANH 

GIA 
GIAI TRINHITHAM DINH 

03.4. Thrc hin co ch mt cfra, co ch mt Cfra 
lien thông (Co' quan theo quy djnh không phãi thành 
1p Bô phn tip nhn vä trã kt qua thI không thirc 
hiên dánh giá nôi dung nay) 

4 4 

03.4.1. T 1 TTHC thuc thm quyn thrc hin 
vic tip nhn, trá kt qua tai  B phn mt ci:ra 

2 2 
Giãi trInh (2020-05-19 10:57:39): - Báo cáo cong tác kim soát TTHC 
Giái trinh (2020-05-22 09:32:13): - Danh mic TTHC thrc hin vic tiêp nhn, trà kêt qua tai bO phn 
mOt cra cUa co quan 

03.4.2. T' lé TTHC hoäc nhOm TTHC thuôc thm 
quyn duçic giãi quyt theo hinh thirc lien thông (cüng 
cp ho.c gitia các c&p chinh quyn) dUng quy djnh 

2 2 
Giãi trmnh (2020-05-22 09:39:17): - Sâ Van hOa, Th thao và Du ljch không cO TTHC thuOc  thm 
quyen gial quyt theo hinh thirc lien thông 

03.5. Kt qua giái quyt TTHC 5 5 

03.5.1. T'1 h so TTHC tip nhntrongnam 
dircc giái quyt dUng han 

2 2 
Giái trinh (2020-05-19 11:17:50): - Báo cáo côngtác kim soát TTHC 
Giái trInh (2020-05-19 11:23:42): - Báo cáo kêt qua thirc hin cong tác câi cãch hành chInh näm 
2019 

03.5.2. Thc hin quy djnh v vic báo cáo tin do, 
kt qua giái quyt h so TTHC 

1,5 1,5 
Giái trinh(2020-05-19 11:20:12): - Thc hin báo cáo tin dt, kt qua giái quyt h so TTHC dOng 
quydjnh; 
- Báo cáo cOng tác kim soát TTHC 

03.5.3. Thrc hin vic xin lôi ngu?i dan, to chüc 
khi d xãy ra tr hçn trong giái quyt h so TTHC 

1,5 1,5 
Giãi trinh (2020-05-17 14:27:40): KhOng d xay ra tr hn trong giai quyt h so TTHC 
Giái trInh (2020-05-19 11:30:52): - Báo cáo cOng tác kiêm soát TTHC 

04. CAI CACH TO CHIIC BQ MAY HANH CHINH 
NHA NU'OC 

13 11 

04.1. Thiic hin k hoch cUa UBND tinh và huOng 
dan cOa các b, ngänh v to ChUc b may 

4 4 

04.1.1. S&p xp t chUc b may vá kin toàn chUc 
nang, nhim vii cUa các phOng, don vi thuc và trirc thuc 

2 2 

Giãi trinh (2020-05-19 11:33:26): - Thirc hin dam bão dUng quy dinh, dUng tin d theo k hoach; 
- Báo cáo kt qua thrc hiOn Nghi quyt 5é 18-NQ/TW Va Nghj quyt s6 19-NQ/TW ngáy 25/10.2017 
Thm dinh (2020-05-23 18:39:24): Thiu tãi 1iu kiêm chUng näm 2019 
Giãi trInh (2020-05-28 15:5 1:53): - Quyt djnh 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 Quyt djnh quy 
dinh chirc näng, nhim vi, quyn han  vã co cu t chüc cUa SU Van hóa, Th thao và Du ljch tinh 
Tuyên Quang; 
- Ta trInh s 58/TTr-SVHTTDL ngày 20/5/2020 v vic thm dnh D%r tháo D an sap xêp Ia  tO 
chc bô may cUa S Van hóa, Th thao và Du ljch; 
- T& trInh s 162/TTr-SVHTTDL ngày 12/11/20 19 v vic thm dinh Dr tháo D an Hçp nht Trung 
tam Van hOa tinh vá Trung tam Phát hành phim và Chiu bong thánh Trung tam Van hóa và Din ánh 
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TEN TIEU CHI 
DIEM TOI 

BA 
TIJ BANH 

GIA 
GIAI TRINH/THAM BINB 

04.1.2. Thrc hin quy djnh v ca cu s lucmg länh 
dao tai ca quan 

1 1 

Giái trinh (2020-05-20 15:45 :23): Thrc hin dOng quy djnh v ca cu s lucmg lnh dao t?i Ca quan 
theo Quy& djnh so 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cüa UBND tinh. 
Giái trInh (2020-05-20 15:46:42): Báo cáo kt qua th?c hin cong tác CCHC näm 2019 
Giái trinh (2020-05-2 1 13:57:48): - Báo cáo so 198/BC-SVHTTDL ngày 19/8/20 19 ye Kt qua thirc 
hin cong tác t chirc b may, quãn 1' biên ch, s h.rcng ngixi lam vic, hçrp dng lao dng; xây 
drng d an vi tn vic lam; b nhim, dào tao  bi duOng cong chic, viên chOc; cái cách hành chInh. 

04.1.3. T' 1 giàm dAu mM ben trong cüa cac 
DVSNCL trrc thuOc so vài nãm 2015 (Ca quan khOng 
có DVSNCL tnrc thuc thI không dánh giá ni dung nay) 

I I 

Giái trinh (2020-05-21 14:06:42): - Báo cáo s 293/BC-SVHTTDL ngày 20/11/2019 v kt qua thrc 
hin cong tác cài cách hành chunh näm 2019 
Giài trinh (2020-05-28 16:11:08): - Theo Quyt djnh s 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cüa 
UBND tinh Quyt djnh Quy djnh chirc näng, nhim vi, quyn han  và Ca cAu t chirc cüa Sâ Van hóa, 
Th thao và Du 1ch tinh Tuyên Quang Tang s6 du mM ben trong các DVSNCL trirc thuOc  là 27. 
nãm 2019 Sâ Van hOa, Th thao va Du lich d giám 01 dan vj trirc thuc Sâ (Ban quán l' Khu du 
lich lich sü van hóa và sinh thai Tan Trào). Theo dO giám 03 phang thuc dan vj. (Kern theo Quyt 
dinh 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 va Quyt djnh 17/QD-UBND ngày 21/01/2020 cOa UBND 
tinh ye vic chuyên nhim vi, s luvng ngtrâi lam vic dang thirc hin nhim vi quán 1' di tIch cUa 
Ban quãn I khu du ljch ljch sü, van hOa va sinh thai Tan Trào v Bão tang tinh và quy djnh ca câu to 
ch(rc b may cüa Bão tang tinh tlVc  thuc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang). 
- Th trInh s 58/TTr-SVHTTDL ngày 20/5/2020 v vic thm djnh Dtr thão D an sap xép 1ai  to 
chtrc bô may cOa Sâ Van hOa, Th thao và Du lich; - Ta trInh s 162/TTr-SVHTTDL ngày 
12/11/20 19 v vic tham djnh D tháo D an Hp nhat Trung tam Van hóa tinh và Trung tam Phát 
hành phim và Chiu bong thành Trung tam Van hOa và Din ãnh 

04.2. Thiic hin các quy thnh v quän 1 biên ché 3 3 
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TEN TIEU CHf 
DIEM TOI TçDANH 

GIAI TRINH/THAM DINH 

04.2.1. Thrc hin quy dinh ye su dung bien che 
hanh chinh 

1 1 

Giãi trinh (2020-05-2 1 14:11:05): - Báo cáo k& qua thrc hin cong tác CCHC 2019 
Giãi trinh (2020-05-2 1 22:32:0 1): Sü ding dOng quy dinh  biên ch hành chInh duc giao: cong van 
s 97 1/SVHTTDL-SVHTTDL ngày 24/12/2019 v báo cáo cong tác quàn 1' biên ch nam 2019; 
Báo cáo s6 198/BC-SVHTTDL ngày 19/8/20 19 v kt qua thrc hin cong tác t chUc b may, quãn 
l biên ch, s luçmg ng1i lam vic, hcip dng lao dng; xây drng EM an vi frI vic lam; b nhim, 
dào tao,  bi di.rö'ng cong chc, viên chüc; cãi cách hành chfnh 
Giãi trInh (2020-05-28 16:26:56): - Quyt dinh s6 286/QD-UBND ngày 05/8/20 19 cüa IJBND tinh 
v Giao bian ch cong chic và chi tiêu hcip d6ng lao dng theo Nghj djnh s 68/2000/ND-CP ngày 
17/11/2000 cUa ChInh phü trong các c quan, th chüc hành chfnh nhà nixàc tinh Tuyên Quang nam 
2019• 
- Quyt djnh s6 289/QD-UBND ngày 08/8/2019 cUa UBND tinh v Giao s6 hrçrng ngir&i lam vic và 
chi tiêu hcp d6ng lao dng theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü trong 
các don vi si,r nghip cong 1p và th chñc Hi cüa tinh Tuyên Quang näm 2019 
- Quyt dinh s 257/QD-SVHTTDL ngay 13/8/2019 v Giao bién ch cong chirc và chi tiêu hcp 
dng lao dông theo Nghj djnh s6 68/2000IND-CP ngay 17/11/2000 cUa Chfnh phU trong các co quan, 
th chCrc hành chinh nhà nuàc SO Van hóa, Th thao và Du ljch nAm 2019. 
- Cong vAn s 630/S VHTTDL-TCCB ngay 14/8/20 19 v vic th%rc hin s6 krcmg nguài lam vic Va 
chi tiéu hccp d6ng lao dng theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP nAm 2019 

04.2.2. Thirc hin quy djnh v s krqng ngi.räi lam 
vic trong các don vj sir nghip cOng 1p cüa tinh (co 
quan không cO DVSNCL trirc thuc thi không dánh giá 
ni dung nay) 

Giái trInh (2020-05-2 1 14:59:44): DA sü ditng dung quy djnh ye so krçing ngu&i lam vic trong 
DVSNCL theo quy& djnh s6 197/QD-UBND ngay 15/3/2019 v phé duyt Danh muc vj fri vic lam, 
hang chcrc danh ngh nghip t6i thik, s hr'ng ngiiOi lam vic cüa các don vj sij nghip cOng 1p 
trirc thuc Sâ Van hOa, Th thao va Du ljch 
- Quyt djnh 197/QD-UBND ngày 15/3/2019: 
- Báo cáo kt qua thirc hin cOng tác CCHC 
- Báo cáo két qua thirc hin cong tãc th ch(rc b may, quail i bién ch& s6 lircing ngixOi lam vic, hqp 
d6ng lao dung; xây dimg EM an vj fri vic lam; b nhim, dào tao,  bi dirng cong chirc, vien chñc, 
cái cách hành chinh 
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TEN TIEU CHi 
DIEM TO! 

BA 
TIX DANH 

GIA 
GIA! TRINHJTHAM D!NH 

04.2.3. Thirc hin tinh giãn biên ch theo k hoach 
cüa Uy ban nhân dan tinh 

1 1 

Giãi trinh (2020-05-2 1 22:56:24): Thrc hin tinh giàn biên ch theo dung k hoch cüa UBND tinh, 
näm 2019 thrc hin tinh giàn 03 bién ch (01 cong chic, 03 viên chüc) theo Nghj ctjnh 108/2014/ND-
CP ngay 20/11/2014 cüa ChInh phü, Nghj djnh s6 113/2018/ND-CP ngày 31/8/2018 s1ra di, b6 
sung mt s diu cüa Nghj dinh 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cUa ChInh phU (dat 100% k 
hoach): 
- Báo cáo s6 275/BC-SVHTTDL ngày 08/11/20 19 v kt qua thirc hin Nghj quyt s6 18-NQ/TW và 
Nghj quyt s 19-NQ/TW näm 2019; 
- Báo cáo kt cüa thisc hiên CCHC näm 2019. 
ThAm dinh (2020-05-23 18:5 1:01): D nghj b sung các van ban có lien quan v tinh giãn biên ch 
Giái trinh (2020-05-28 16:35:02): - Quy& djnh s 35/QD-SVHTTDL ngày 19/02/2019 v vic viên 
chirc nghi huii triràc tui hirO'ng ch d báo him xa hOi  theo Nghj djnh s 108/2014/ND-CP ngày 
20/11/20 14 cüa Chfnh phü di vui ông D Thành Dng; 
- Quyt djnh s6 120/QD-SVHTTDL ngày 07/5/20 19 v vic vién chrc nghi him tnràc tuM huâng 
ch dO bào him xa hOi  theo Nghj djnh s6 108/2014/ND-CP ngày 20/11/20 14 cüa Chmnh phC dM vài 
ba Dng Nhix Tuyt; 
- Quy& djnh s 343/QD-SVHTTDL ngày 01/10/2019 v vic viên chCrc nghi him tnràc tui hisàng 
ch dO bão him xa hOi  theo Nghj djnh s 108/2014/ND-CP ngày 20/11/20 14 cüa ChInh phü d6i vài 
ông Hoàng Manh  Dung. 

04.3. Thrc hién phân cp quãn 1 3 3 

04.3.1. Thixc hin các quy djnh v phân cp quãn 1 
do UBND tinh ban hành 

1 1 
Giái trinh (2020-05-2 1 23:04:53): Thirc hin dOng các quy djnh phân cp quán 1 do UBND tinh ban 
hành: 
- Báo cáo kt qua thrc hin CCHC näm 2019 
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TEN TIEU CHI 
DIEM TO! 

BA 
T! DANH 

GIA 
GIAI TR!NH/THAM BINII 

04.3.2. Thirc hin kirn tra, dánh giá djnh k5' d6i 
vài các nhim vii quãn 1 nha nuàc thuOc  pharn vi ducic 
phan caP 

1 1 

Giãi trinh (2020-05-22 09:45:31): Hang nAm, S& thirc hin dñxig vic kim tra, dánh giá djnh kS'  di 
vó'i các nhim vi QLNN duvc phân cp theo pham vi chCrc näng, nhim vt cUa ngành, cO Biên ban 
kim tra gCri kern 
Giãi trinh (2020-05-29 17:55:39): Hang nam, Sâ thuc hin dung vic kirn tra, dánh giá djnh k5' d6i 
vài các nhirn vt QLNN ducc phân cp theo pharn vi chrc näng, thirn vi cUa ngành: 
- Báo cáo s6 342/BC-SVHTTDL ngày 10/12/2019 Báo cáo kt qua th%rc hin cong tác thanh tra, giâi 
quy& khiu nai,  t6 cáo và phong, chng tham nhfng qu' IV và thng kt nàm 2019; 
- Báo cáo s6 305/BC-VHTTDL ngày 27/11/20 19 Báo cáo kt qua cMn chinh, khc phic t6n tai  hn 
ch trong Cong tác CCHC nam 2019; 
- K& 1un kim tra s 639/KL-SVHTTDL ngay 16/8/2019 v vic thanh tra trách nhiêrn nguii dUng 
du Ban quãn I' khu du ljch ljch sü, van hOa và sinh thai Tan Trào trong vic chip hành các quy djnh 
cUa pháp 1ut v phOng, cMng tham nhUng näm 2018; 
- Báo cáo s6 3 8/BC-BQLKDLTT ngày 09/12/2019 v vic th%rc hin kt Iun thanh tra s6 639/KL-
SVHTTDL ngày 16/8/2019 cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch; 
- Quyt djnh s 03/QD-VHTTDL ngày 11/01/2019 Quyt djnh kim tra viêc cMp hành các quy ctjnh 
pháp Iut v hoat dng van hOa, Kinh doanh djch vii VAn hóa, Th thao, Du lich  và Quang cáo trtràc, 
trong và sau Tt Nguyen dan Ks'  Hqi - 2019; 
- K hoach s6 03/KH-TTr ngày 14/01/2019 K hoach kim tra vic chAp hành các quy djnh pháp luât 
vA hoat dng vAn hOa, Kinh doanh djch vij VAn hóa, ThA thao, Du ljch vá Quãng cáo truâc, trong vá 
sau TAt Nguyen dan Ks'  Hçci -2019; 
- QuyAt djnh sA 122/QD-SVHTTDL ngày 10/5/2019 QuyAt djnh kiAm tra vic chAp hành pháp 1ut ye 
hoat dng vAn hóa, kinh doanh djch vi VAn hóa, ThA thao, Du ljch và Quâng cáo; 
- KA hoach s6 13/KH-TTr ngày 13/5/2019 KA hoach t chirc kiAm tra vic chAp hành các quy dinh 
pháp 1ut vA hoat dng vAn hóa, kinh doanh djch vi Van hOa, ThA thao, Du ljch và Quàng cáo; 
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TEN TIEU CHI DIATOI TIIDANH 
GIAI TR!NH/THAM DINH 

- Quyt djnh s6 253/QD-SVHTTDL ngay 12/8/2019 Quyt djnh kim tra vic chip hành pháp 1ut v 
hoat dung van hóa, kinh doanli djch vi Van hóa, Th thao, Du ljch và Quãng cáo; 
- K hoch s6 19/K}{-TTr ngay 14/8/20 19 K hoach kim tra vic chp hành các quy djnh pháp 1ut 
v hoat dng van hóa, kinh doanh djch vii Van hóa, Th thao, Du ljch và Quang cáo; 
- Quyt djnh s6 359/QD-SVHTTDL ngay 11/10/2019 Quyt djnh kim tra vic chip hành pháp 1ut 
v hoat dng van hOa, kinh doanh djch vi Van hOa, Th thao, Du ljch và Quang cáo; 
- K hoach s6 22/KH-TTr ngày 14/10/2019 K hoach kim tra vic chip hành các quy djnh pháp 1ut 
v hot dng van hóa, kinh doanh djch viii Van hOa, Th thao, Du ljch và Quáng cáo. 

04.3.3. Xir I các vAn dA v phân cAp phát hin qua 
kiAm tra 

1 

Giãi trinh (2020-05-29 18:12:35): Thirc hin xCr 1 các vAn dA vA phân cAp phát hin qua kiAm tra: 
Báo cáo s6 342/BC-S VHTTDL ngay 10/12/2019 Báo cáo kAt qua thrc hin cong tác thanh tra, giãi 
quy& khiAu ni, th cáo và phOng, ch6ng tham nhOng qu IV và thng kt näm 2019; - Báo cáo s6 
3051BC-VHTTDL ngay 27/11/2019 Báo cáo k& qua chn chinh, khAc phic tn tai  hn ch trong 
cOng tác CCHC näm 2019; - K& 1un kiAm tra s6 639/KL-SVHTTDL ngay 16/8/2019 v vic thanh 
tra trách thim ngir&i ding dAu Ban quãn 1' khu du Ijch ljch sü, van hOa và sinh thai Tan Trào trong 
vic chAp hành các quy djnh cña pháp 1ut vA phOng, ch6ng tham nhOng nam 2018; - Báo cáo s 
3 81BC-BQLKDLTT ngay 09/12/2019 vA vic thuc hin kAt 1un thanh tra s6 639/KL-SVHTTDL 
ngày 16/8/2019 cUa Sâ Van hOa, ThA thao và Du ljch; 
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TEN TIEU CHI 
DIEM TO! TJ'DANH 

GIAI TR!NH/THAM D!NH 

04.4. Thirc hin tr dánh giá, xp Ioi chat Luçng 
hang nAm cUa co quan thuOc và tr,rc thuc U ban 
nhân dan tinh 

1 1 

Giãi trinh (2020-05-21 23 :43 :40): Thrc hin dUng quy djnh vic tir  dánh giá, xp 1°a hang näm dam 
bão dUng tin d theo quy djnh: 
- Quyt djnh 13/QD-UBND ngày 17/01/2020 v xp 1oi chat luvng các ca quan, dmi vi thuc và 
trrc thuc UBND tinh, các th chUc Hi cap tinh dixqc giao s hrçmg ngi±i lam vic, UBND cap 
huyn và xp 1oi tp tha lânh do, quàn 1 các Co quan, don vi thuc và trirc thuc UBND tinh, các 
th chi'rc Hi cap tinh duqc giao s6 luçmg ngri lam vic, UBND cap huyn nam 2019 
Tham dinh (2020-05-23 18:57:05): B sung van bàn v dánh giá xp 1oi cUa ccr quan 
Giãi trinli (2020-05-28 22:16:18): - Quyat djnh s6 469/QD-SVHTTDL ngày 10/12/20 19 va vic ban 
hành Quy dinh dánh giá, xp lOai chat li.rcing hang näm d6i vói các phOng chuyan mOn và các don vj 
sr nghip cong 1p trLrc thuc So Van hOa, Tha thao và Du ljch tinh Tuyên Quang; 
- Quyat dinh s6 487/QD-SVHTTDL ngày 31/12/2019 va vic dánh gia, xap loai cong chüc, viên 
chOc, hcrp d6ng lao dung theo Nghj djnh s 68/2000/ND-CP thuc SO Van hOa, Tha thao và Du ljch 
näm 2019; 
- Cong van s6 319/SVHTTDL ngày 24/4/2020 va vic thng hçrp, báo cáo kEt qua dánh gia, xap loai 
cong chOc, viên chUc nam 2019. 

04.5. Tác dung cüa cal cách hành chlnh dan t6 
chixc bô may hành chInh 

2 

DTXHH 04.5.1. Tinh hinh thrc hin quy cha lam vic cUa Co 
quan 

1 

04.5.2. Tlnh hqp 1' trong vic phân cap thirc hin 
các nhim vi,i quàn l' nhà nuOc 

05. XAY DVNG  vA NANG CAO CHAT LU'QNG 
OQI NGU CAN BQ, CONG CH1C, VIEN CHIYC 

16 - 10 

05.1. Thiyc hin co cau cong chfrc, viên chüc theo 
vj trf vic lam (VTVL) 

1 1 

Giãi trinh (2020-05-22 10:03:10): Thirc hin dUng quy djnh VTVL: 
- Quyat djnh s 382/QD-SVHTTDIL ngày 3 1/10/2019 v phé duyt bàn mô tã cOng vic, khung nang 
lrc vj tn vic lam theo Danh mic vi fri vic lam dà ducic phé duyt d6i vOi các dcm vj sr nghip cong 
1p tri,rc thuc SO Van hOa, Tha thao và Du Ijch; 
- Quyat djnh s6 197/QD-UBND ngay 15/3/2019 va phé duyt Danh m1ic vi trI vic lam, hang chrc 
danh ngha nghip thi thiau, s6 hrng ngi±i lam vic cUa don vj si,r nghip cOng ip trirc thuc SO Van 
hOa, Tha thao và Du lich; 
- Báo cáo kat qua thinc hién CCHC näm 2019 
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DIEM TOI TIIDANH 

GIA! TR!NHJTHAM D!NH 

05.2. Tuyn ding, tiêp nhn cong chfrc, viên chile 
(TruOng hqp co quan trong näm dãnh giá không thirc 
hin tuyn diing, tip nhân cong chüc, viên chile thI 
không dánh giá ni dung nay) 

2 2 

05.2.1. Thuc hien quy dmh ye tuyen dung, tiep 
nhan cong chuc 

1 1 
Giãi trinh(2020-05-22 10:19:53): Thiic hiên dung quy dinh v tuyn dung, tip nhân cong chirc:, 

. . . . 
narn 2019 Sci Van hoa, The thao va Du lich tiep nhan 02 vien chixc vao lam cong chixc, co quyet dinh 
kern theo. 

05.2.2. Thirc hin quy djnh ye tuyên diing, tiëp 
nhan viên chCrc t?i  các dn vj sir nghip cong Ip trijc 
thuc (truäng hcrp ccr quan không cO DVSNCL hoc cO 
DVSNCL trrc thuc nhung trong näm dánh giá khOng có 
chi tiêu d tuyn diing, tip nhn thi không thirc hin 
danE gia ni dung nay) 

1 1 

Giãi trInh (2020-05-22 11:31:24): Sâ Van hOa, Th thao và Du 1ch trong närn 2019 chua thirc hin 
tuyn diing viên chirc näm 2019: 
- Cong van s 956/S VHTTDL-TCPC ngày 17/12/20 19 v vic cir ngisi tham gia Ban Chi do tuyn 
drng viên chirc närn 2019; 
- Thông báo S6 963/TB-SVHTTDL ngày 20/12/20 19 thông báo k hoch tuyn di,ing viên chirc näm 
2019; 
- Cong van s6 964/S VHTTDL-TCPC ngãy 20/12/20 19 v vic d nghj dang thông báo tuyn ding 
viên chirc närn 2019; 
- Quy& dnh s6 66/QD-SVHTTDL ngãy 28/02/2020 v vic thành Ip Hi dong tuyn ding viên 
chirc ngành Van hóa, Th thao và Du ljch närn 2019 

05.3. Thc hin quy dnh v b6 nhim vl tn lãnh 
do ti co quan 

2 2 

Giai trInh(2020-05-22 15:19:01): Thrc hin dOng quy djnh v b6 nhirn Iành d?o,  quãn 1)' C4Y quan, 
dYn vi trIc thuôc: 
- Các Quyt djnh b6 nhim 
- Báo cáo s6 198/BC-SVHTTDL ngày 19/8/2019 v kt qua thrc hin cong tác t6 chic b may, quãn 
l' biên ch, s6 Iuçing ngu'äi lam vic, h9p d6ng lao dng; xây drng d an vj tn vic lam; b6 nhim, 
b6 nhim, dao tao, b6i duOig cong chi:rc, viên chirc, CCHC. 

05.4. Dánh giá, phân Ioi cong ChLIC, viên chñ'c 4 4 

05.4.1. Thirc hin trinh tii, thu tic dánh giá, phân 
loi cong chine, vién chinc theo quy djnh 

2 2 
Giái trinh(2020-05-21 10:41:11): Vic dãnh giá, phân Ioi cOng chrc, viên chine, nguO'i lao dng cüa 
cc quan duc thrc hin dung quy djnh 

05.4.2. Chip hanh k' lut, k' cl.rong hành chInh cüa 
can b, cong chine, viën chine 

2 2 

Giái trinh (2020-05-22 10:30:03): Chap hành nghiêm kS'  lust, k cuung hành chInh cüa can b, cong 
chinc, viên chine. Näm 2019, Sin khOng cO can bO,  cOng chinc, viên chinc lam vic tai  ca quan bj k 
1ut tin mine khin trách tm len: 
- Báo cáo CCHC näm 2019 
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BA 
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05.5. Thuc hin cong tác dào tao, bi du'Ong can 
b, cong chUc, vin chüc trong näm theo k hoach 

1 1 

Giãi trinh (2020-05-22 10:25:5 1): Thc hin cr can bô, cong chirc, viên chirc di dão tao,  bi throng 
dung theo k hoach cüa UBND tinh: 
- K hoach s 98/KH-SVHTTDL ngày 3 1/12/2018 v dào tao,  bi dxong cOng chirc, viên chc 
ngành Van hOa, Th thao và Du ljch näm 2019; 
- Báo cáo s 198/BC-SVHTTDL ngày 19/8/20 19 v kt qua thrc hin cong tác t chirc b may, quãn 
1 biên ch& so krqng ngui lam vic, hcip dng lao dOng;  xay dirng d an vj fri vic lam; b nhim, 
dào tao  bi duong cong chc, viên chic; cãi cách hành chInh. 
- Cong van so 14/SVHTTDL-TCPC ngày 06/01/2020 v vic báo cáo kt qua dào tao,  bi throng 
can b, cOng chirc, viên chrc näm 2019. 

05.6. Tác dông cüa cãi cách dn quãn l can b, 
cong chüc, viên chti'c 

2 

DTXHH 

05.6.1. TInh trng tiêu circ trong tuyn ding, bô 
nhim cong chic, viên chrc 

1 

05.6.2. TInh cong khai, mirth bach  trong cong tác 
tuyn d%ing, b nhim cong chirc, vién chrc 

1 

05.7. Tác dng ella cái each dn cht lu'qng di ngfl 
cong chllc, viên chUc 

4,5 

05.7.1. Nang li,rc chuyën mOn cOa cong chlrc trong 
phi hop, xi l côngvic 

1,5 

05.7.2. Tinh than trách nhim cOa cong chirc trong 
phi hcrp, xü l cong vic 

1,5 

05.7.3. Tinh trang  cOng chlrc igi dung chirc vii, 
quyn han  d trc lqi Ca nhân trong phi hqp, xlr l cong 
viêc 

1,5 

06. CAt CACH TAt CHINH CONG 7 4 

06.1. Thijc hin co ch tir chll, ti, chu trách nhim 
v sll dijng kinh phi quãn l hành chInh 

2 2 

06.2. Thrc hin CO chê tu chü, tu chju trllch nhim 
tai các don vj sir nghip cong Ip trirc thuc (tru'Ong 
hQp co quan không cO don vl sr nghip cong Ip trrc 
thuc thI không ctánh giá ni dung nay) 

3 2 

06.2.1. DVSN tir bão dam chi thuong xuyên theo 
quy djnh duçrc cp có thm quyn phé duyt 

1 0 
Giài trInh (2020-05-22 17:18:20): Sâ Van hóa, Th thao vá Du ljch không cO DVSN tr bão dam chi 
thirOng xuyên theo quy djnh duqc cp cO thAm quyn phé duyt. 
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06.2.2. DVSN thirc hin tx bào dam mOt  phn chi 
thirOng xuyên theo quy djnh duc cap có thm quyn phê 
duyt 

1 1 

Giãi trinh (2020-05-22 17:34:32): Näm 2019, Sc Van hOa, Th thao va Du ljch có 02 don vj sij 
nghip tir dam bào mt phn chi thir?mg xuyen theo dáng quy djrih: Ban Quãn 19 Quang trlI1ng 
Nguyn Tt Thành và Ban Quán 19 khu du ljch ljch si:r van hOa và sinh thai Tan Trào, (báo cáo s 
53/BC-SVHTTDL ngày 14/3/20 19 v k& qua thirc hin co ch tir chü theo Nghj djnh 43/2006/ND-
CP ngày 25/4/2006 Va Nghj djnh 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phu) 
Giâi trinh (2020-05-29 16:26:49): Báo cáo s 25/BC-SVHTTDL ngày 2 1/02/2020 v dánh giá v 
tInh hmnh trin khai thirc hin co ch tr chü cüa các don vj sIr nghip cong 1p näm 2019. 

06.2.3. Thirc hin dung quy djnh v vic phân phi 
kt qua tãi chInh trong sir ding kinh phi tit kim chi 
thir&ng xuyën trong näm tai  các DVSNCL 

• 

1 1 

Giái trinh (2020-05-22 17:31:40): Näm 2019, các don vj si,r nghip thuOc Sâ Van hóa, Th thao va 
Du ljch không có sal pham v vic phân phi kt qua tài chInh hoc sü diing kinh phi tit kim chi 
thuàng xuyén, (báo cáo s 53/BC-SVHTTDL ngày 14/3/20 19 v k& qua thrc hin co ch tr chü 
theo Nghj djnh 43/20061ND-CP ngày 25/4/2006 và Nghj djnh 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 cUa 
ChInh phü) 
ThAm djnh (2020-05-23 14:19:40): Không dng 9 k& qua tir dánh giá do don vj không Co báo cáo 
kt qua thijc hin co ch tir chü näm 2019 theo dOng quy djnh 
Giãi trinh (2020-05-29 16:27:3 7): Báo cáo s 25/BC-SVHTTDL ngày 2 1/02/2020 v dánh giá v 
tInh hinh trin khai thrc hin co ch ti,r chü cüa các don vj sir nghip cong 1p näm 2019. 

06.3. Tác dng cUa cãi cách cIn quãn 19 tài chInh 
cong 

2 

DTXHH 
06.3.1. Thirc hin tiêt kim, chong lang phi trong 

quãn 19, scr ding kinh phi cüa co quan, don vi 
1 

06.3.2. TInh hiu qua cOa vic thirc hin co ch tir 
chO, ti,r chju trách nhim v si diving biên ch Va kinh phi 
quán 19 hành chinh 

1 

07. HIN DM HOA HANH CHiNH 13 7 
07.1. IiJng diing cong ngh thông tin (CNTT) 4,5 4,5 

07.1.1. Trien khai Kien truc chinh quyen then tir 
theo Quyet dinh cua UBND tinh 

1 5 1,5 
Giãi trinh (2020-05-19 15:25:16): - Thirc hin dung các nhiêm vu duoc giao theo Quyt dinh v trin 

. .,, . , . .• . khai thirc hien kien truc chinh quyen diçn ttr; 
, .5 . . - Bao cao ket qua ung dung CNTT nam 2019 va xay drng ke hoach ung ding CNTT nam 2020 

07.1.2. T9 1 trao di van ban din tCr cOa co quan 
vâi các co quan hánh chInh nhà nuàc trên phn mm 
quán 19 van bàn và diu hánh 

1 1 Giãi trinh (2020-05-19 15:50:06): - Báo cáo k& qua Uiig dung CNTT; 

07.1.3. Vn hành H thng thông tin mt cCra din 
1 1 Giãi trinh(2020-05-19 15:52:09): - Báo cáo kt qua ihig ding CNTT 
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07.1.4. Hot dQng cüa Trang thông tin din tii 1 1 
Giãi trinh (2020-05-19 16:20:06): - Báo cáo irng ding CNTT; 
- Dirmg link trang thông tin din tr: http://sovhttdl.tuyenquang.gov.vnl  

07.2. Cung cp djch vu cong trtrc tuyn (Các Co.  

quan theo quy d!nh  không phãi thiic hin cung cap 
djch vu cOng triic tuyn müc do 3, 4 khong dánh giá 
nOi dung nay) 

2,5 0 

07.2.1. T 1 TTHC cung cp trrc tuyn mrc d 
4 có phát sinh h s trong näm 

0,5 0 Giái trInh (2020-05-19 22:23 :47): Báo cáo kt qua üiig ding CNTT 

07.2.2. T 1 h s TTHC duçyc xr1y tiVc tuyen 
müc do 3 và 4 

2 0 Giái trinh(2020-05-22 08:16:33): - Báo cáo Kt qua üig ding Cong ngh thông tin näm 2019 

07.3. Thic hin tip nhn ho soS, trä kt qua giãi 
quyt TTHC qua dch vu buu chInh cong Ich (BCCI) 

1,5 0 

07.3.1. T 1 TTHC dä trin khai có phát sinh h ScY 

tip nhan/tra kt qua giái quyt qua djch vi BCCI 
0,5 0 

Giai trinh (2020-05-19 22:43:59): - Báo cáo két qua triên khai Quyét djnh s6 45/2016/QD-TTg ngày 
19/10/2016 cUa Thu tràng Chinh phü v vic tip nhn h sa, trá kt qua thi tic hành chInh qua djch 
vu bixu chinh cong ich 

07.3.2. T 1 h sa TTHC ducc tip nhn qua djch 
viii BCCI 

0,5 0 
Giãi trinh (2020-05-19 22:47:00): - Báo cáo kt qua trin khai Quyt djnh s 45/2016/QD-TTg ngày 
19/10/20 16 cüa Thu tirOng Chfnh phô v vic tiép nhn h sa, trã kt qua thu tic hânh chinh qua djch 
vii biru chInh cong Ich 

07.3.3. T 1 kt qua giái quy& TTHC dcic trã qua 
djch v BCCI 

0,5 0 
Giãi trinh (2020-05-19 22:53:34): - Báo cáo kt qua trin khai Quyét djnh s6 45/2016/QD-TTg ngày 
19/10/2016 cUa Thc tiràng ChInh phO v vic tip nhn h sa, trá kt qua thu tic hành chInh qua djch 
vi bau chInh cong Ich 

07.4. Ap ding, duy tn, cãi tiên vä tu Cong bô He 
th6ng quãn Iy' chat IuQng phO hçp theo tiêu chuân 
quôc gia TCVN ISO 9001 trong hoot dng cüa co 
quan 

2,5 2,5 

07.4.1. Cong b kjp thi h thng QLCL phu hç 
TCVN ISO 9001 áp ding tai Ca quan, dan vj 

1 1 

Giái trInh (2020-05-19 23 :03 :46): - Quyét djnh cong bó h th6 ng QLCL phU hcip tiéu chuân QG 
TCVN ISO 9001:2015 
Giãi trInh (2020-05-28 15:39:46): Ph Lc Quyét djnh cong b h thng QLCL phft hçp tiêu chun 
QG TCVN ISO 9001:2015 

07.4.2. Thirc hin dank giá ni b và xem xet cüa 
1nh do ti thiu mOt  nm mt Ian 

1 

Giài trInh (2020-05-22 14:19:00): Thirc hin dOng quy djnh vic dánh giá ni b và xem xét cüa 1nh 
do: CO Biên ban Hçp xem xét cüa 1nh dao  v HTQLCL theo tiêu chuân TCVN ISO 9001:2015 và 
Báo cáo dánh giá t6ng hcip h thng quán 1 cht hrcmg TCVN ISO 9001:20 15 
Giãi trInh (2020-05-29 18:47:40): Báo cáo s 367/BC-SVHTTDL ngáy 25/12/2019 v vic xay 
drng, áp ding, duy tn và cal tin H thng quán 1 chit krqng theo Tiéu chun Quc gia TCVN ISO 
9001:2015 vâo hoat dng cüa Sâ Van hOa, Th thao vá Du ljch. 
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07.4.3. Kjp thyi cp that tài 1iu, diu chinh, xây 
drng mài các quy trinh ISO theo sir thay di cüa TTHC 

0 5 
' 

0 5 
' 

Thâm djnh (2020-05-23 09:33:54): Ba chuyén d6i HTQLCL theo TCVN ISO 9001:20 15 dam bão 
tin dO. 
Giãi trinh (2020-05-29 18:47:28): Báo cáo s6 367/BC-SVHTTDL ngày 25/12/20 19 v vic xay 
drng, ap ding, duy trI và cãi tin H th6ng quán 1 chit hrcing theo Tiëu chun Qu6c gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoat dng cUa Si Van hóa, Th thao và Du ljch. 

07.5. Tác dng cüa cal each dn hiên di hóa hành 
chInh 

2 

DTXHH 

07.5.1. 1mb kjp thai cüa thông tin duvc cung cp 
trên Cng!Trang thông tin din tü cüa ca quan, dan vi 

0 

07.5.2. Müc dO d.y dü cüa thông tin dixcic cung cap 
trén Cng/Trang thông tin cUa ca quan, dcm vi 

0 5 

07.5.3. Mirc dO thun tin trong vic truy cap, kbai 
thác thông tin trén Trang thông tin din tiir cüa ca quan, 
dan vj 

0,5 

07.5.4. TInh hiu qua trong vic thirc hin quy trinh 
ISO 

0 5 

08. TAC DQNG CUA CAI CACH HANH CHINH 
DEN CONG TAC CHi DO, DIEU HANH VA TO 
CHUC, CA NHAN 

12,5 

DTXHH 

08.1. Sr näng dng, quyt tam cüa lãnh do trong 
chI do, diu hành thçrc hin CCHC ti co quan 

2 5 

08.2. Sir hal lông cüa cä nhân, to chü'c d6i voi sIr 
phiic viii Va giãi quyt TTHC cüa co quan 

08.2.1. Chi s hài lông v tip cn djch vi 1,5 

08.2.2. Chi s hài lông v t chirc giái quyt TTHC 1,5 

08.2.3. Chi s hài lông v cong chirc giái quyét 
TTHC 

2 

08.2.4. Chi s hài lông v kt qua giái quy& TTHC 2,5 

08.2.5. Chi s hài lông ye vic tiêp nhn, xtr l' 
phãn ánh, kin nghj lien quan dn TTHC 

2 

TONG 100 64,7 
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