
UBND TINE TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

CQNG HOA xA IIQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Ti!  do - Hinh phüc 

So: /BC-SVHTTDL Tuyén Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

BAO CÁO 
Scr kt 10 nãm thiyc hin Quyt djnh s 290-QDffW ngày 25/02/2010 cüa 

B ChInh trj ye vic ban hành Quy chê cong tác dan vçmn cüa h thông chinh trj, 
Quyêt djnh so 12-QDITU ngày 2/6/2010 cüa Ban Chap hành Bang b tinh 

ye v&c ban hành Quy chê cOng tác dan vIn cüa h thông chmnh trj 
tin/i Tuyên Quang 

Thrc hin chi dto cüa Uy ban nhân dan tinh ti Cong van s 704/UBND-
KGVX ngày 16/3/2020 ye vic tng kt 10 nàm th?c hin Quy& djnh s 290-
QD/TW ngây 25/02/2010 cüa B ChInh trj, So Van boa, Th thao và Du lich báo 
cáo, nhu sau: 

I. Bánh giá cong tác lãnh do, ch do, triên khai thtrc hin: 
1. Cong tác lãnh do, chi do, trin khai 

Dã xây di.rng k hotch và t chüc Hi nghj quán trit, h9c tp Quy& dnh s 
290-QD/TW cüa B ChInh tr v vic ban hành Quy ch cong tác dan 4n cüa h 
thng chinh trj; Quyt djnh s 12-QD/TU ngày 2/6/20 10 cüa Ban Chp barth Dáng b 
tinh v vic ban hánh Quy ch cong tác dan vn cüa h thng chInh frj tinh Tuyên 
Quang (K hoch so 27-K}1/DUVHTTDL ngày 15/7/2010). Chi do cp üy các chi 
b hang nãm t chOc quán trit, trin khai thirc hin Quyt djnh s 290-QD/TW cüa 
B ChInh trj v vic ban hành Quy ch cOng tác dan vn cüa h thng chInh trj; 
Quy& djnh s 12-QD/TU ngây 2/6/20 10 cüa Ban Chap hánh Dáng b tinh v vic ban 
hành Quy ch cOng tác dan 4n cüa h thng chinh trj tinh Tuyên Quang; Quy ch 
cOng tác dan vn cña Dáng üy SO Van hóa, Th thao và Du ljch. 

Ban hành Ké hoch cüa Ban Chp hành Dáng b SO thirc hin Quy& djnh s 
290-QD/TW ngày 25/2/2010 cña B Chinh trj; Quyt djnh s 12-QD/TU ngày 
2/6/2010 cUa Ban Chip hành Dáng b tinh ye vic ban hành Quy ch cOng tác dan 4n 
cüa h thng chInh tr hoch s 51-K}IIDUSVHTTDL ngày 22/9/2010); Quy& 
dnh ban hành Quy ch cOng tác dan vn cüa h thng chInh trj cüa Dâng b SO Van 
boa, Th thao và Du ljch (Quyêt dnh sO 55-QD/SVHTTDL ngày 11/10/2010); ké 
hoch thirc hin phong trào dan 4n khéo hang näm. 

II. Kêt qua thi!c hin: 

1. Trách n/i 4rn lã,ili dio và thu'c hiên cOng tác dan v?in: 

SO Van hóa, Th thao và Du 1ch dã thrc hin nghiêm t(ic vic t chOc quán 
trit, hçc tap, tuyên truyn nâng cao nhn thiirc, trách nhim cüa dáng yiên, 
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Cong chCrc, viên chüc v Cong tác dan van; d ra các bin pháp tang ci.thng Cong 
tác dan vn cüa ngành, don vj nhm t chirc thirc hin có hiu qua các nhim 
vu v van hoá, gia dInh, th thao và du ljch. Tang cung cong tác tuyên truyên 
ph bin chü truong, duing li cüa Dãng, chInh sách, pháp lust cüa Nba ninc 
dn nhân dan, 4n dng nhân dan thi dua thic hin thng igi Nghj quyt Dai 
hi Dàng bO tinh, Nghj quyt Di hi dti biu toàn quc cüa Dãng; các mvc 
tiêu, nhim vi phát triên kinh tê - xã hi 10 nAm 2010 - 2020. 

Chü dng tharn muu vôi Uy ban nhân dan tinh t chjrc thành cOng nhiu si,r 
kiên van hóa, th thao và du ljch mang dm bàn sc dan tc, gii thiu, quâng bá và 
giáo diic truyn thng ljch sir cách mtng, vn dng nhân dan gill' gin truyn thng 
cách mng, bàn sc van hóa cüa các dan tc Tuyên Quang. Ni bt là tp trung tuyên 
truyn Dui hi dàng b các cp; cu truyn hInh trirc tip tir Tuyên Quang dn thành 
ph H ChI Minh vol Chü d "Mii mâi vii'ng nim tin" ki nim 80 11am Ngày thành 
1p Dãng Cong san Vit Nam; câu truyên hInh vOi chü d "Thz do ngàn nám van hiln-
Thu dO kháng chiê'n" tai  Quàng truông Tan Trào; Chuong trInh ngh thut dc sic, 
trang trI khánh tit... phic vii L cOng b Nghj quyt cüa ChInh phü v vic thành 1p 
thành phé Tuyên Quang; k nim Cách mng Tháng Tam và Quc khánh 2-9; các 
hoit dng tuyên tmyn bu cir dai  biu Quc hi và bu cir dai  biu Hi dng nhân 
dan các cap; câu truyên hInh tiVc tiêp VTV1 "Ngày h5i bcu th" tai  Tan Trào; Ngày 
hi van hóa, th thao và du ljch các dan tc vüng Dông Bc 1n thu VIII; các sir kiên 
van hóa cp quc gia gAn vOi L hi Thành Tuyên hing nAm nhu: Lien hoan ngh 
thut Hat Then - Dan TInh các dan tOc  Tày-Nàng-Thái toàn quc ln thtr V näm 2015; 
Chucrng trinh hçp tác phát trin du ljch "Qua nhtmg min di san Vit Bc" näm 
2016; Ngày hi Van hóa dan tc Dao toàn quôc ln thñ nht nàm 2017; Ngày van 
hóa Tuyên Quang tai  Ha Ni; Lien hoan trInh din di san van hóa phi vt th Quc 
gianäm 2018, 2019... 

Phi hcip vOi các ngành thành viên Ban Chi dto tinh và Ban Chi dao  các 
huyn, thành ph trin khai thrc hin tht phong trào "Toàn dan doàn kIt xáy dyrig 
dO'i sIng van hoá", trçng tam là xây dçrng gia dInh van hóa, thôn, bàn van hóa gn 
vói xây dmg nOng thôn mOi; tuyên truyên 4n dng can b và nhân dan huOng 
üng cuôc 4n dng "Ngày vi nguôi nghèo","Qu5' vi tré tho", üng h dng bào 
khc phiic hu qua thiên tai... tuyên truyên phông chông ti phm và các t nan 
xä hi; xay dçrng tu tiRing chInh trj lành manh;  thçrc hin np sng van minh trong 
vic cuOi, vic tang và l hi... 

HiRing dan, dOn doe các huyn, thành ph b sung ni dung thirc hin np 
sng van minh trong vic cuOi, vic tang và 1 hi vào quy uOc thôn, xóm, bàn, t 
dan ph dam bào phü hgp vOl phong tic, tp quán tlrng vüng, timg dan tc. HiRing 
dn bInh xét danh hiu "Gia dInh van hóa", Khu dan cu van boa; xã dat  chun vn hóa 
nOng thOn mOi hng nàm; ban hành quy dnh tiéu chI, thang dim và müc dat  danh 
hiu "Gia dInh van hóa", "ThOn, xóm, bàn van hóa", "To dan ph van hóa" trén dja 
bàn tinh Tuyén Quang; huó'ng dn thirc hin Quy djnh tiêu cM cOng nhn "PhuOng dat 
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chun van minh do thj", "Thj trn dt chun vn minh do thj" trén dja bàn tinh. Trin 
khai thirc hin D an tuyên truyn, giáo dçic 1i sng, do due trong gia dInh giai don 
2010-2020 tai  10 thôn cüa xã An Tuèng, thành pM Tuyên Quang; xây drng 3 mô 
hInh phông cMng bao  1irc gia dInh (gm 15 câu 1c b, 15 nhóm phông eMng bio 
lirc gia dInh) tai  xã Thuçing Am, huyn Son Dixcing; xã Yen Phü, huyn Ham Yen; 
xã Phiic Thjnh, huyn Chiêrn Hóa. Phôi hçip vOi Dài Truyn thanh - Truyn hInh 
cac huyn, thành pM tuyên truyn giáo diic dto due, 1i sng, k5 näng ung xu 
trong gia dInh; phông, cMng bao  1irc gia dInh... trên h tMng truyn thanh - 
truyn hinh các huyn, thành pM. 

Nàm 2019, toàn tinh có 91% s h dt danh hiu gia dInh van hoá, tang 10% 
so vri nàm 2010; 92% s thôn, ban, t dan pM dtt danh hiu thôn, bàn van hoá, 
tang 35% so vôi näm 2010. 

Tp trung chi do vâ 4n dng nhân dan pMi hcTp trong vic th chCre thirc 
hin cong tác phiic Mi, ton tto di tjch thuc dij an phiic Mi, ton to các di tIch 
ljch sir each mng và kháng chiên (ATK) trén dja bàn tinh Tuyên Quang (hoàn 
thành phiic drng 110/110 di tIch qMc gia dc bit); phiie hM, ton tto Khu di tich 
ChInh phü tai  thôn Lp Binh, xã BInh Yen, huyn Son Ducing; phiic Mi, bào tn, 
ton to Khu di tIch Dai  hi II cüa Dàng tti Kim BInh, Chiêm Hóa; tu M cMng 
xMng cp Thành Tuyên Quang; phiic drng chüa Bâo Ninh Sung Phüc (giai don 
II); tu b, cMng xMng cp dInh Tan Trào, dInh Hng Thai, dInh Thanh La. Trin 
khai các buâc xây dmg các cong trInh: Khu t116ng nim các vj tin Mi cách m1ng, 
Bào tang Tan Trào, Phông chiu phim, Quâng truông Tan Trào, Khu don tip tai  di 
tich QMc gia dc bit Tan Trào... 

TIch c1rc tham muu vi UBND tinh du tu xây drng và nâng cp các thit 
ch van hóa nhu: Xây dçrng Doàn ngh thut dan tc tinh, Báo tang tinh, Thu 
vin tinh; Thu vin huyn Chiêm Hoá; Trung tam Phát hành phim và Chiu bong; 
du tu M tr xây dirng và phi hçip vâi các huyn, thành pM tuyên truyn, 4n 
dông nhân dóng gop kinh phi xây dimg nhà van hóa xã, nhà van hóa thôn, bàn, 
san th thao co sâ... Dn nay, toàn tinh cO 126/141 nhà van hóa xa, phumg, thj 
trn (dat 89,4% miic tieu Nghj quyt), tang 19 nhà so vi näm 2010; 1.790 nhà 
van hoá thOn, bàn, t dan pM, tang 136 nhà so vOi nàm 2010. Thành 1p và duy 
trI hot dng 141 di van ngh qun chüng xã, phuOng, thj trn; 2.667 di van 
ngh qun chüng thôn, bàn, t dan pM; co quan, don vj, trung h9c...; trên 200 
câu lac bô dan hat dan ca và báo tn van hóa dan toe; trên 70 câu lac bô Hat Then 
- dan TInh; 06 câu 1c b hat Páo dung cüa dan tc Dao; 13 câu 1c b hat SInh ca 
cüa dan tOe Cao Lan 

Thuc hin Du an bâo tOn và phát huy giá tn di san van hoá các dan tOe thiu s6 
tinh Tuyên Quang: Hoàn thành tng diu tra van hoá phi 4t th 7 dan tc: Tày, Dao, 
San Chay, San Diu, Nüng, Mông, Pa Then tai  48 thôn, bàn, dat  106,7% so vi muc 
tiêu dr an; kim kê toàn din 40 di san van hóa phi 4t th; 1p 10 h so khoa hc 
di tich cp qMc gia; 25 h so khoa h9c di tIch cp tinh; ii h so di san van hóa 
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phi vt th quêc gia. Hoàn thành suu trn di san van hóa phi vt th dan tc Dao trên 
dja bàn tinh Tuyên Quang; D tài nghiên ciiru van hóa truyn tMng dan tc Pa Then 
tii Tuyên Quang; D tài ñg dyng khoa hçc "Nghiên cCru, bào tn phát huy giá trj di 
san Then trên dja bàn tinh Tuyên Quang"; dê tài "Bão tn lang van hóa Ging Tanh 
gn vi phát trin du 1ch"; d tâi khoa h9c: Nghien c&u, &ng dyng tiê'n bç5 k9 thugt 
báo tan, ton tgo và phyc hi cay da Tan Trào; D tài nghiên cü'u van hóa truyn 
thng dan tc San DIu; du tu bâo tn Lang van hoá dan tc Tày, thôn Tan Lap, xâ 
Tan Trào, huyn San Duang gn vói phát trin du ljch; D tài nghiên cCru van hóa 
tc ngui Thüy & Tuyên Quang - Truyn thng và bin di... Hoàn thành phiic dirng 
L hi Lng Tong, dan tc Tày, th trn Vinh Lc, huyn Chiêm Hóa; L hi 
Lng Tong, dan tc Tày, xä Thucmg Lam, huyn Na Hang; L hi dInh Minh 
Cam, dan tc Cao Lan, xâ Di BInh, huyn Yen San; 1 hi cu müa, xa Tan 
Trào, huyn San Duang. Hoàn thành xây drng h so quc gia "Then Tày - Nüng - 
Thai Vit Nam" d trInh UNESCO cong nhn là di san van hóa phi v.t th dai  din 
cüa nhân loi (dup'c UNESCO cong nhn ngày 13/12/2019). T chirc din dã, khai 
thác tu 1iu biên son xut bàn sách "Dja danh các lang xã tinh Tuyên Quang tir th 
k 19 dn nay; Biên niên các sr kin tinh Tuyên Quang. Thông qua vic thçrc hin 
dçr an, d tài d dua ra nhim V11, giãi pháp 4n dng nhãn dan bâo tn và phát huy 
giá trj van hóa dan tc. 

Tuyên truyn vn dng nhân dan tham gia cuc vn dng "Toàn dan rèn luyn 
than the2  theo gu'ong Bác H v7 dgi", dn nay toàn tinh có 30% sé, ngi1i tp th diic 
th thao thu&ng xuyên; 3.839 s di th thao co s&; trên 40.000 4n dng viên co 
s&; 282 cau 1c b th thao. Hang näm t chirc trên 350 giài thi du cp co s&, 48 
giãi thi du cp huyn, thành ph và duy trI t chüc 08 dn 10 giâi thi du th thao 
cp tinh. Duy trI hoit dng 10 l&p näng khiu tp trung vôi 68 vn dng viên; 10 
lop nàng khiu ban tp trung v&i 80 4n dng viên và 2 lop miic tiêu v&i 14 vn 
dng viên. Vn dng t chtrc, cá nhân dóng gop d xây dtmg co s& 4t cht và th chirc 
thi du th thao, dn nay toàn tinh có 1702 san th thao; 7 khu vui thai (trong do cO 
409 san bong chuyn, 28 bl bo'i, 29 san qucn vQ't, 686 san ccu lông, 305 san bOng 
dá, 60 san patin, 185 san khác). 

Vn dng than dan dâu tu nâng cap 324 co s& km trü, thng 195 co s& so vOi 
nàm 2010; 11 cOng ty ict hãnh dang hot dung dua, dión phyc vi khách du ljch dn 
Tuyên Quang. Nãm 2019, thu hut 1.945.650 krçit khách, thng 267% so v&i nàm 2010; 
tong thu tir khách du ljch dt 1.750 t dng, tang 250% so v&i nàm 2010. 

2. Phwong thá'c t/iec hin cong tác dan vIn và c/il d thông tin bdo cdo. 

- Vic triln khai thyc hin chi tru'o'ng, chInh sách, các quyê't djnh hành chInh 
cO lien quan dê'n quyn lcri và lcri Ich chInh dáng, hcippháp cia nhan dán. 

Tip tiic trin khai thic hin toân din, dng b, có hiu qua Chuang trInh 
tng th cái each hành chInh nhà nuóc giai don 2016 - 2020 cüa Chinh phü, nâng 
cao chit hrç'ng cung cp djch v 7i cOng, cài thin môi tru&ng du tu, nang cao nàng 
hrc canh  tranh; rà soát kin ngh dan giãn hóa thu tiic hành chInh trong lTnh virc van 
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boa, gia dInh, th thao và du ljch; TrInh Uy ban nhân dan tinh cong b chun hóa 
309 hot thu tic hành chInh thuc lTnh vuc van hóa, th thao và du 1ch thuc 
thrn quyn cp phép cña Si VAn hóa, Th thao và Du ljch; rà soát kin nghj dçn 
giãn hóa trên 35% thu t1Tc hành chInh cüa 5 thu tiic; niêm yt, cong b cong khai 
b thu tic hành chInh thuc thm quyn giãi quyt cüa S ti B phn Mt cfra 
to thun 1çi cho t chüc, Ca nhân dn lien h d giâi quyt thu tiic hành chInh; 
thirc hin có hiu qua co ch mt cra, mt cira lien thông trong giAi quy& thu 
tiic hành chinh. DA thirc hin cp phép 1.5 13 lucit thu tiic hành chInh theo dung 
trInh tçr thu tiic, không có thu t1ic hành chInh qua h?n 

TO chirc tuyên truyn, ph biên và triên khai thirc hin Nghj quy& s 30c/NQ-
CP ngày 08/11/2011 cüa ChInh phü v vic ban hành Chuang trInh tng th cAi cách 
hành chInh nhà nuôc giai domn 2011-2020; Nghj quyt sê, 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 
cüa ChInh phü ye vic sira dôi, bô sung mt s diu cüa Nghj quyt 30c/NQ-CP; 
Quy& djnh s 225/QD-TTg ngày 04/02/2016 cüa Thu tLthng ChInh phü phê duyt k 
hoch câi cách hành chInh nba nixóc giai do?n 2016 - 2020; K hotch s 56/KH-
UBND ngày 07/7/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh v cAi each hành chInh tinh Tuyên 
Quang giai doin 2016 - 2020; K hoch cAi each hành chInh hng nAm cüa Uy ban 
nhân dan tinh; Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cua ChInh phü v kim 
soát thu tçic hành chinh; Nghj djnh s 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cua ChInh 
phü v sua d&, b sung mt s diu cüa các nghj djnh lien quan dn kim soát thu 
tiic hAnh chInh... tâi cong chüc, viên chuc và nhân dan các dan tc trên dia bàn tinh. 

Rà soát, sua dOi, bO sung Quy chê lam vic, Quy ch chi tiêu ni b cüa S VAn 
hóa, Th thao và Du ljch; COng tác can b duçic thirc hin dan chü, cOng khai; tnrâc 
kbi b thim can b du 1y phiu tin nhim cüa can b, cong chirc trong co quan. 
Can b, cOng chirc bàn bic tham gia kin vào chuang trInh, k hoach v& thirc hin 
các nhim vii chInh trj; ch d dào to bi duo'ng, tuyn ding lao dng, bInh xét 
nâng li.rang, khen thu&ng, k 1ut can b, cOng chuc; thirc hành tit kim, chng lang 
phi trong vic sir dung kinh phi chi thuông xuyên cua ca quan. 

Vic tuyn dung, 1un chuyn, d bt can b, cong chüc thc hin dung 
nguyen tc t chirc can b và quy trInh b trI b thim can b theo thm quyn; cac 
ch d nâng lrnmg, chuyn, xp ngtch, bc luang, khen thu&ng, k 1ut di vói can 
b, cOng chirc du duçic thirc hin dan chü, dung phap 1ut và cOng khai d moi can 
b, dàng viên, cOng chuc, viên chuc dugc bit. Thirc hin nghiem tuc ch d bInh 
xét, xp 1oi cOng A, B hang thang d cO bin pháp khen thuOng, dng viên kjp thñ, 
dam bâo sir cong bang trong thrc hin nhim vi cOng chüc, viên chirc... 

Thirc hin dung các quy dnh nhà niic v bi thuO'ng, giâi phóng mt bang d 
phiic hi, bâo tn tOn to di 1ch ljch sr each mng và kháng chin trên dja bàn tinh; 
xây dirng cac thit ch vAn hOa, th thao và du ljch. 

- Vic giái qê't don, thu' khiê'u ngi, to' cáo cza nhân dan và j kiln, kiln nghj cia 

cii' in: Thrc hin lch tip dan và b fri can b tip dan di'ing quy dinh;  xfr l, giâi quyt 
khiu ni, t cáo cua cOng dan kijp thñ và dung thm quyn. Tir nAm 2010 dn nay 
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Thanh tra S& dã tip 35 luçyt cong dan, 1nh dto Si tip 09 1uçt cong dan. Ni dung tiêp 
cong dan chü yu giái quyt vi phm hãnh chInh và k cam kt thrc hin các quy djnh 
cña nhà nithc v các hoit dng van hóa kirih doanh djch vi van boa, th thao và du 1ch; 
giái quy& 23 dan thu khiu nai  t cáo cüa cOng dan, trong do: 02 dan t cáo, 01 dan 
khiu nai,  20 dan kin nghij, không có cOng dan khi giái quyt xir 1 vi phm cOn kbiu 
kin len cp trên, không có don thu khiu ni vuçt dtp. Kjp thai giái dáp nhQng kin 
kin nghj cüa ciir tn hOi có lien quan dn thm quyn chrc nang cüa Sâ. 

- V thy'c hiçn ché' d5 thong tin báo cáo. Thirc hin nghiêm tüc vic thirc 
hin ch d thông tin báo báo theo diing sir chi dao  cüa cp trên. 

- Vic phán cOng can bçä can b try'c ti4p phyc trách cOng tác dan vn cla 
Dáng iiy, cc" quan, doàn the': Dáng üy, Ban giám ctc phân cOng dng chI Phó 
Giám dc Si trrc tiêp lãnh do, chi dao  t chüc thirc hin cOng tác dan van cüa Sâ. 
Ci:r các dng chI lãnh do và chuyên viên phOng Xây drng np sng van hóa và gia 
dInh; chuyên viên phOng Nghip vii Van hóa và can b Thanh tra Si thain gia 1p 
tp hun nghip vii v cOng tác dan vn do Ban Dan vn Tinh üy t chrc. 

3. Dánh giá chung: 
3.1. Uudiênv 
Thirc hin t& cOng tác truyên truyn, 4n dng nhân dan thirc hin duO'ng li, 

chñ tnrang cüa Dáng, chInh sách pháp 1ut cüa Nba nuc; vn dng nhân dan tham 
gia xay dmg thit ch van hóa, th thao, du ljch ca s, thirc hin cOng tác phçic hi, 
báo tn các di tIch ljch si:r cách ming và kháng chin trên dja ban tinh, tang cuO'ng 
quán l, bão v vá phát huy các di tIch ljch sir, van hoá. Trin khai thirc hin có hiêu 
qua các D tài nghiên ci.'ru bão tn và phát huy giá trj các di san van hóa phi vt th dan 
tc thiu s tinh Tuyên Quang. Chü dng xây dçmg và thirc hin cO hiu qua các quy 
hoch, d an, dir an phát trin sir nghip van hoa, th thao và du ljch. 

Chü tr9ng xây drng doàn kt tMng nht trong toàn ngành; bi duO'ng nâng 
cao cht luçmg cOng chirc, viên ch'rc theo D an chüc nàng, nhim vii, t chüc b 
may cüa S; thçrc hin t& cOng tác cOng khai dan chü v thirc hin ch d tài chInh, 
cOng tác t chirc tuyn dyng, dào tao, nâng luo'ng, khen thu&ng...; thrc hin tit kim 
theo d an khoán chi, tang thu nhp nâng cao mirc sang cho can b, cOng chüc, viên 
chüc trong co' quan, don vi. 

Thirc hin nghiêm Quy ch dan chü i co s&; giái quyt düt dim dan thu 
khiu nai  t cáo cüa cong dan; nâng cao cht luçmg, hiu qua cOng tác cái cách thu 
tiic hành chInh theo ca ch "met cra", "met cCra lien thông" theo phuang châm 
"Thông thoáng, kp thi, chInb xác"; chu trng nâng cao thüc k 1ut lao dng, cht 
luçing cong tác cña cOng chüc, viên chüc S Van hoá, Th thao và Du ljch. 

3.2. Han ché, ton 4th 

Cong tác kiêm tra, giám sat vic thrc hin quy ch dan 4n tai  các dan vj 
trrc thuOc  chua ducc thung xuyên. 

Xây dirng din hInh dan vn khéo trong ca quan, don vj cOn han  ch. 



Noi nhãn: 
- UBND tinh (b/c); 
-SNivi; 
-LanhctaoSi; 
-Lu'uVT. 
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II- Nhim viii Va giãi pháp tip tic day mtnh cong tác dan 4n: 
1. Tiêp tiic t chüc quán trit và trin khai thrc hin Quyt djnh s 290-QD/TW 

ngày 25/2/2010 cüa B ChInh trj; Quyt djnh s 12-QD/TU ngây 2/6/2010 cüa Ban 
Chp hành Dâng b tinh; Quy ch cüa Dãng üy khi các cci quan tinh v cong tác dan 
vn cüa h thng chmnh trj; Quy ch cong tác dan v.n cUa h thng chInh trj cüa Ban 
Chp hành Dáng b Si Van hóa, Th thao và Du ljch. 

2. Chñ dng tham rnuu, d XUtt ban hành các CG ch, chInh sách, các quyêt 
djnh hành chInh lien quan dn quyM và 1i Ich hçip pháp cüa dáng viên, cong chirc, 
viên chüc và nhân dan trong linh virc van boa, gia dInh, th thao và du 1ch nhm 
miic dIch phic vi nhân dan, hp lông dan. 

3. Tang cung cong tác tuyên truyn pM bin chü truo'ng, duông 1i cüa Dãng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nucc dn nhân dan, vn dng nhân dan thçrc hin thing 
ic các miic tiêu, nhim Vi:1 phát trin kinh t - xã hi cüa tinh; biu drnng than to mcci, 
din hInh tiên tin; nêu guang nguô'i t& vic t&; phê phán các biu hin tiêu circ, gop 
phn xây dirng di sng van hóa, môi truOng van hóa lành mnh. 

4. EMy mnh tuyên truyn, vn dng tham gia thirc hin phong trào "Toàn dan 
doàn ké'txáy dyng dô'i sdng van hóa", tr9ng thm là xáy dynggia dInh van hóa, thón, ban, 
to' dan phO' van hóa, xáy dy'ng thiê't cM van hóa cci so'; tuyên truyn phông chông ti 
phm và các t nmn xA hi; thrc hin np sng van minh trong vic cuói, vic tang và 1 
hi; tham gia thrc hin D? an phiic Mi, báo tn, ton tio và nêu cao thüc trách nhim 
trong vic báo v, giü gin các di tIch ljch sü cách ming và khang chin trên dja bàn tinh; 
Dir an bâo tn và phát huy giá lij di san van hóa các dan tc thiu s Tuyên Quang... 

5. Thrc hin nghiêm Quy chê dan chü a co sa nhm phát huy nhiu han 
nüa quyn lam chü cüa cong chrc, viên chirc trong ngành; thic hin t& cong tác 
tip dan, giái quy& dan thu khiu nti th cáo cüa cong dan. Thirc hin nghiêm tüc 
chixang trInh cài cách hành chInh; nâng cao chit lucmg cOng tác kim soát thu tijc 
hành chInh theo thm quyn. 

So Van boa, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cáo. 

Au Thj Mai 
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