
UBND TINH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU LId 

CQNG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phiic 

    

S6: 55/BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngàydD tháng 3 nám 2020 

BAO CÁO 
TInh hInh, kt qua thti'c hin kim soát 

thU tVc  hành chInh qu 1/2020 

I. TInh hInh, két qua kiêm soát thU tic hành chInh qu 112020 
1. Dánh giá tác dng quy dlnh  TTHC: Không Co. 
2. Tham gia kiên dôi vó'i van bàn QPPL có quy djnh ye TTHC: 
Tham gia kiên các dr tháo: Xây drng di,r an Lust sra dôi, bô sung mt so 

diêu cã Lut Giárn djnh tu pháp; Nghj djnh quy djnh chi tiêt mt so diêu cUa Lut 
Thu vin; Nghj djnh quy djnh chi tiêt rnt so diêu cUa Lut Giáo dye; Thông tLr 
huóng dn Nghj dnh so 48/2019/ND-CP ngày 05/6/2019 quy djnh ye quán 1 hot 
dng cUa phuong tin phiic vi vui choi, giái trI duOi nuOc; Thông tu quy djnh ye 
cong nhn huong uc, quy uâc; Quyêt djnh sira dôi, bô sung mt so diêu cUa Quy 
chê phôi hgp lien ngành ye giái quyêt vic nuOi con nuôi có yeu to nithc ngoài trên 
dja bàn tinh Tuyên Quang. 

3. Tham gia thâm d111h quy dlnh  TTHC t,i dir an, thr thão VBQPPL: 
Không có. 

4. Ye cong ho, cong khai, nhp dü lieu TTHC vào CSDLQG: 
Thirc hin niêm yet cOng khai, rninh bach day dü các thU tçic hành 

chInh thuc thâm quyên giài quyêt cUa S Van hóa, The thao và Du ljch; 
niêrn yet dja chi tiêp nhn xU 1, phãn ánh kiên nghj cUa Ca nhân, tO chUc ti 
B phn "Mtcira" cUa Si VAn hóa, The thao và Du ljchtheo quy djnh. 

Cong bô, cOng khai thU tiic hành chInh thuc thâm quyên giâi quyêt 
cUa Si VAn hóa, The thao và Du ljch trên trang thông tin din ttr cUa Si 
(website:sovhttdltuyenquang.vn) và Cong thông tin din ti:r cfia tinh. 

5. Vê rà soát, don giãn hóa TTHC: Dang triên khai rà soát thU tiic hânh 
chInh thuc thâm quyên giâi quyêt cUa Sâ VAn hóa, The thao và Du ljch; cp 
huyn, cap xA linh virc vAn hóa, gia dmnh, the thao và du ljch 

6. Ye tInh hInh, kêt qua giãi quyêt TTHC: 
- Tong so ho so yêu câu giái quyêt TTHC: 12 ho so, trong do: S ho so 

mói tiêp nhn: 12 ho so; sO ho so tir kS'  báo cáo truc chuyên qua: 0 ho so. 
- Kêt qua giái quyêt TTHC: So ho so dA giái quyêt 12 ho so (trong dO: s 

ho so giãi quyêt truâc thO'i han: 12 ho so; so ho so giái quy& qua han: 0 h so); 
So hO so dang giãi quyet: 0 ho so. 

(Co biêu báo cáo kern theo) 
7. V tip nhn và xfr 1 phãn ánh, kin nghjv TTHC: KhOng cO. 
8. Ye cOng tàc truyên thông ho trq hoit dng kiêm soát TTHC: 
Tiêp tiic to chüc h9c tip, trin khai thrc hin Nghj quyt s 30c/NQ-CP ngày 

08/11/20 11 cUa ChInh phU ye vic ban hânh Chuong trInh tOng the cãi cách hânh 
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chInh nhà nuOc giai dotn 2011 - 2020; Nghj quyt s 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 
cüa ChInh phü ye vic sira dôi, bô sung mt so diêu cUa Nghj quyêt 30c/NQ-CP; 
Quy& djnh s 225/QD-Yfg ngày 04/2/2016 cüa Thu tucng ChInh phü phê duyt kê 
hoch câi cách hânh chInh giai don 2016 - 2020; Nghj djnh so 63/2010/ND-CP 
ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü ye kiêm soát thu tçtc hânh chInh; Nghj djnh so 
4 8/20 13/ND-CP ngày 14/5/2013 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô sung rnt so diêu ciia 
các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tic hành chInh; Thông tu so 02/201 7/fl-
VPCP ngày 31/10/2017 cüa B tnrmg, Chu nhim Van phông Chinh phü huóng 
dn nghip vii kiêrn soát thu tVc  hành chInh; Ké hoch so 56/KH-UBND ngày 
07/7/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh ye câi cách hành chInh tinh Tuyên Quang giai 
doin 2016-2020... 

Thirc hin tot cOng tác tuyên truyn v cOng tác kim soát thu tiic hành 
chInh, cãi each thu tiic hành chInh thông qua hoit dng cüa di thông tin luu 
dng, di chiêu bong hxu dng. Qu 1/2020, các di chiêu phim luu dng thirc 
hiên 170 buôi tuyên truyên; các di thông tin luu dng thrc hin trên 150 buôi 
tuyên truyên, trong do có tuyên truyen ni dung Nghj djnh so 30c/NQ-CP ngày 
08/11/2011 ci:ia ChInh Phu ye vic ban hành Chu'ang trInh tOng the câi cách hành 
chInh nhà nithc giai dotn 2011-2020; Nghj djnh sO 63/2010/ND-CP ngày 
8/6/20 10 cüa Chinh phü ye kiêm soát thu tçtc hành chInh; Nghj djnh so 
20/2008/ND-CP ngây 14/02/2008 cüa ChInh phü ye tiêp nhn, xi:r 1 phân 
ánh, kien nghj cüa Ca nhân, to chuc ye quy dnh hânh chInh... 

9. Ni dung khác 
Hoàn thânh rà soát trInh Uy ban nhân dan tinh cOng bô 127 danh mic thu tic 

hành chInh cap tinh; 18 thu tic hành chinh cap huyn; 05 thu t11c hânh chInh cap xã 
thuc phrn vi chuc nàng quân 1 nhã nuâc cüa Sâ Van hóa, The thao và Du ljch tinh 
Tuyen Quang. 

Ban hânh Kê hoch thirc hin cãi thin chi so nàng Fçrc cnh tranh cap tinhve 
thirc hin cãi thin chi sO nàng 1trc c?nh  tranh; K hoch thirc hin cong tác kiêm 
soát thu tic hành chInh; kê hoch tir kiem tra cong tác kiêm soát thu t%lc hành chInh 
näm 2020; k hoch tuyên truyên cái cách hành chInh; Ke hoch cãi each thu tiic 
hành chInh Sâ Van boa, The thao yâ Du lich nárn 2020; ke hoach to chüc thirc hiên 
cOng tác theo döi thi hành pháp lut cUa Sâ Van boa, The thao và du ljch nãm 2020; 
k hoch dâo tao, bOi duOng cong chüc, viên chuc näm 2020; ke hoch trien khai 
thrc hin Nghj quyêt so 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cua Chinh phu v h trg phát 
trien doanh nghip den nàm 2020,Chi thj sO 26/CT-fig ngày 06/6/2017, Chi thj sO 
07/CT-fig ngày 05/3/2018 cUa Thu tuó'ng ChInh phu ye tiep tVc  trien khai hiu qua 
Nghj quyet sO 3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh than ChInh phü dOng hânh cüng 
doanh nghip; K hoach h?c hin Nghj quyet sO 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 cua 
ChInh phu ye tiêp tiic thirc hin nhUng nhim vçi, giâi pháp chu yêu câi thin rnôi 
tniOng kinh doanh, nâng cao nàng 1rc cnh tranh quOc gia nam 2020... 

Rà soát cac quy djnh cüa pháp 1ut eó lien quan trirc tiêp: Tng s nghj 
quyet quy phtm pháp lut do Hi dOng nhân dan tinh ban hãnh cOn hiu lixc 
thuc dOi ti.rçing rà soát: 03 yan ban; nghj quyet quy phm pháp luat do Hi dOng 
nhân dan tinh ban hânh cOn hiu hrc có ni dung phü hçip: 02 yan ban; ngh 

2 



quyt quy phm pháp 1ut do Hi dng nhân dan tinh ban hành con hiu 1irc có 
ni dung không con phü hçip can süa dôi, bô sung, thay the, bãi bO, trong do: 01 
van ban (dê nghj bâi bO). 

III. Phu'o'ng hu'&ng, nhim vtl  qu II nrn 2020 
1. Tiêp tiic triên khai thirc hin Nghj djnh so 63/201 O/ND-CP ngày 8/6/2010 

cüa ChInh phü; Nghj djnh so 20/2008/ND-CP ngây 14/02/2008 cüa ChInh phü; Clii 
thj so 1 722/CT-lug ngáy 17/9/2010 cüa Thu tuàng ChInh phü ye vic to chüc triên 
khai thi hành Ngh djnh sO 63/201 0/ND-CP ngày 08/6/2010 cua ChInh phü ye kiêm 
soát thu tçic hành chInh; Nghj djnh sO 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cüa 
ChInh phü ye si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh lien quan den 
kiêm soát thu tiic hành chinh; Thông tu sO 05/2014/TT-BTP, ngây 7/2/2014 
cüa B Tu pháp hung dn cong bô, hem yet thu tVc  hành chInh và bao cáo ye 
tInh hInh, kêt qua th'çrc hin kiêm soát thu tic hánh chInh; Nghj quyêt so 30c/NQ-
CP ngày 08/11/2011 cüa ChInh phü ye vic ban hânh Chuang trInh tong the cái 
cách hành chInh nhà nrn9c giai dotn 2011-2020; Nghj djnh so 48/2013/ND-CP 
ngày 14/5/2013 cüa ChInh phü ye scra dOi, bô sung mt sO diêu cua các nghj 
djnh lien quan den kiêm soát thu tiic hành chInh; Clii thj sO 07/CT-TTg ngáy 
27/5/2013 cüa Thu tucng ChInh phü ye vic day mnh thirc hin Chuong 
trInh cái each hành chInh nhà nuO'c giai doin 20 11-2020; Nghj quyêt so 
76/NQ-CP ngày 13/6/2013 cüa ChInh phü ye vic süa dôi, bô sung mt sO diêu cüa 
Nghj quyêt 30cfNQ-CP... 

2. Rà soát, kiên nghj don giãn hóa thu tijc hành chInh thuc lTnh vrc 
van hóa, gia dInh, the thao và du 1ch. 

3. Ththng xuyên cOng khai dithi nhiêu hInh thüc các thông tin ye thU 
t1ic hành chInh thuc thâm quyên giâi quyêt cUa Si Van hóa, The thao và Du 
ljch dã ducc ChU tjch Uy ban nhân dan tinh cong bô. 

4. Thirc hin dánh giá tác dng dOi vi các quy djnh ye thu tiic hành 
chInh trong dir tháo van ban quy phrn pháp 1ut thuc thârn quyn ban hành 
cUa Uy ban nhân dan tinh 

5. To chUc tiêp nhn, xi:r l phán ánh, kiên nghj cUa cá nhân, tO chUc ye 
quy djnh hành chInh; thông tin, tuyên truyên kjp thai, thung xuyên ye cOng 
tác kiêm soát thu tue hành chInh; tu kiêm tra cOng tác kiem soát thu tijc hành 
chinh tai  các phOng chuyên mOn nghip yij. 

S Va hóa, Th thao và Du lch trân trpng báo cáo. 

Ncri nhân: 
- Phông KSTTHC (UBND tinh); 
-LânhdaoSâ; 
-LuuVT,VP. 

GIAMBOC 

 

 

 

Au Thj Mai 
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Biêu s6 06a/VPCP/KSTT 
Ban hânh theo Thông tis so 
02/2017/TT-VPCP ngày 3 1/10/2017. 

T!NH H!NH, KET QUA GIAI QUYET TTHC TI 
SO' VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 

qu 1/2020 

Don vi báo cáo: S( VAN HOA,, THE 
m&o VA DU L!CH 
Don vi iihãn báo cáo: VAN PHONG 
UBND TIMI TUYEN QUANG (Phông 
KSTTHC) 

Dan vi tInh: Só h sa TTHC 

Stt Linh v,rc, cong 
vic giãi quyêt 

theo cap 

S ho so nhn giãi quyt Kt qua giãi quyt S hO so giãi quyt theo co ch 
mt cüa, mt cü'a lien thông 

Tong 

Trong do S h sO' dA giäi quyt S h so dang giãi quyt 

Tng 
so 

Da giãi quyt Dang 
giãi 

quyet 
S mO'i 
tip 

nhãn 
' truc . 

tuyen 

S k' 
tru'Oc 

chuyên 
qua 

S6 mói 
tip 
nhn 
(trirc 
tiep 
hoäc 
djch 

vu bu'u 
chInh) 

Tng 
so 

Trã 
dung 
thO'i 
hn 

Trá 
qua 
hn 

Tng 
s 

Chu'a 
dn 
hn 

Qua 
hin 

Dñng 
thôi 
han 

Qua 
thO'i 
han 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 Linh vuc Van hóa 09 09 0 09 09 0 0 0 0 09 09 0 0 

2 Linh vrc Du ljch 02 02 0 02 02 0 0 0 0 02 02 0 0 

3 Ththao 01 01 0 01 01 01 01 

Tng s 12 12 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0 0 
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