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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành quy trình nội bộ, 

quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc  

thẩm quyền giải quyết/phạm vi chức năng quản lý nhà nước  

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

   
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng   

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố Danh mục  thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định ban hành quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, như sau: 



2 

1. Ban hành 16 quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

2. Ban hành 99 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết  của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  

3. Ban hành 18 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

3. Ban hành 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

(Có dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ, 

quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết /phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Tuyên Quang kèm theo). 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để trình); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; Hà. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 Âu Thị Mai 
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