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Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6
tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
như sau:
I. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính
- Thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm
2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch cải cách hành
chính năm 2021 của Sở đồng thời tăng cường chỉ đạo các phòng ban, đơn vị
triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo kế hoạch
đề ra.
- Yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở rà soát, bổ sung tài liệu
kiểm chứng chấm điểm cải cách hành chính năm 2020.
- Thực hiện việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết
định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quy định một số
biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi đến
toàn thể CBCCVC.
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
1. Cải cách thể chế
- Tham mưu xây dựng các Đề án, Chương trình, Kế hoạch thực hiện cụ
thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ
2020-2025: Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh
Quảng Ngãi đến năm 2025; Đề án Phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai
đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày
19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về xây dựng và phát triển văn hóa, con
người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững,
giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các sơ, ban
ngành và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch
kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.
2. Cải cách thủ tục hành chính

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND
ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND
ngày 14/4/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục
hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (trong đó ban hành mới: 04 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung:
12 thủ tục hành chính; bãi bỏ: 07 thủ tục hành chính).
- Xây dựng kế hoạch về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm
2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thực hiện Công văn số 1931/UBND-HCC ngày 07/5/2021 của UBND
tỉnh về việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tình hình dịch Covid19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thông báo về việc khuyến
khích tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong tình
hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
- Công khai minh bạch bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở tại bảng tin và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc phát hành văn bản điện tử gồm:
lịch công tác, giấy mời và tất cả các loại công văn đi từ hộp thư điện tử của
Sở (svhttdl@quangngai.gov.vn) đến địa chỉ hộp thư điện tử của các đơn vị
trực thuộc Sở.
- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiến hành cấp phép và có văn bản
thỏa thuận cho các tổ chức, cá nhân với số lượng cụ thể: 211 giấy phép thuộc
lĩnh vực quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm;
cấp 01 giấy phép lĩnh vực thể dục thể thao; cấp giấy phép cho 18 cơ sở lưu trú
và cấp 01 thẻ hướng dẫn viên du lịch.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
- Tham mưu xây dựng phương án sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy
của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Đồng thời
có Báo cáo số 285/BC-SVHTTDL ngày 15/3/2021 gửi UBND tỉnh và Sở Nội
vụ.
- Thực hiện Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND
tỉnh về việc chuyển giao Khu Lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng về
UBND huyện Mộ Đức quản lý, Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính
và UBND huyện Mộ Đức họp bàn phương án chuyển giao nguyên trạng Khu
lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng về UBND huyện Mộ Đức quản lý.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức
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- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh
ủy quản lý giai đoạn 2021-2026.
- Rà soát, kiện toàn biên chế, tổ chức các đơn vị trực thuộc theo Nghị
định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Rà soát, bổ sung quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trường phòng và
tương đương thuộc Sở giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch giai đoạn 20262030.
- Ra quyết định điều động và bổ nhiệm 04 CBCC giữ các chức vụ:
Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh, Phó
Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở.
- Ra Quyết định nâng lương thường xuyên cho công chức, viên chức.
- Thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến CBCCVC.
- Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tiến hành thủ tục cử cán bộ, công
chức đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng các chương trình học như sau: Đào tạo
Cao cấp Lý luận chính trị: 01đ/c; Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước chương trình
chuyên viên: 08 đ/c; Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước chương trình thanh tra
viên chính: 01 đ/c.
5. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày
17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập.
- Ban hành Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm
2021.
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và
quy chế quản lý tài sản công của đơn vị.
6. Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước
- Tiếp tục vận hành trang web thành phần của Sở trên cổng thông tin
điện tử; kịp thời cập nhật thông tin phản ánh các hoạt động của ngành.
- Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở năm 2021
và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025.
- Tạo đường link đường dây nóng về công tác tiếp nhận phản ánh, kiến
nghị của các tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC của Sở.
- Triển khai vận hành, ứng dụng các phần mềm quản lý phục vụ công
tác, hệ thống quản lý chất lượng ISO.
- Ứng dụng chữ ký số và phần mềm iOffice trong công tác quản lý,
điều hành và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ
quan.
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III. Đánh giá chung
Trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động của ngành có chậm lại do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của
lãnh đạo Sở công tác cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả nhất
định như kịp thời rà soát thủ tục hành chính trình UBND tỉnh công bố Danh
mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa
đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham mưu trình UBND tỉnh phê
duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở. Phối hợp kịp thời với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
giải quyết hồ sơ trực tuyến kịp thời cho tổ chức, cá nhân trong thời gian dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm
- Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác văn thư - lưu trữ tại
các đơn vị.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách
của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.
- Tiếp tục xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực
ngành.
- Cử cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
- Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và ứng dụng phần mềm eOffice vào
hoạt động của ngành.
- Tiếp tục tham mưu công tác bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, quản
lý nhà nước đối với CBCCVC, nhất là đối với cán bộ trẻ và cán bộ trong diện
quy hoạch.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu
năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi kính báo cáo./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Minh Trí
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