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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  

năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
___________________________ 

 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ  

  

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

về quy định kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 với các nội dung sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính 

Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đánh giá 05 thủ tục 

hành chính mới trong Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu 

diễn gồm: 

+ Tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

+ Tổ chức cuộc thi, liên hoan loại hình nghệ thuật biểu diễn. 

+ Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu. 

+ Ra nước ngoài để tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu. 

+ Lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật. 

(Phụ lục 03 kèm theo) 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, 

dự thảo VBQPPL 

Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có thủ tục hành chính  

(TTHC) nào được đề nghị thẩm định, thẩm tra. 

3. Về công bố, công khai TTHC 

Trong năm 2020, Bộ đã ban hành 04 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong 

các lĩnh vực: du lịch, thư viện. 

+ Quyết định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

trong lĩnh du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch. 
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+ Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính bị bãi bảo bỏ trong lĩnh thư viện thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

+ Quyết định số 2638/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

+ Quyết định số 2825/QĐ-BVHTTDL ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

(Phụ lục 05 kèm theo) 

Các thủ tục hành chính sau khi được công bố, đều được công khai tại trụ 

sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và 

trên trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải quyết 14.043 hồ sơ 

đề nghị cấp phép, trong đó: 

- Du lịch: 802; 

- Thể dục thể thao: 05; 

- Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: 81; 

- Nghệ thuật biểu diễn: 168; 

- Kế hoạch, Tài chính: 28; 

- Điện ảnh: 683; 

- Di sản văn hóa: 21; 

- Thi đua khen thưởng: 2290;  

- Bản quyền tác giả: 9965. 

(Phụ lục 02 kèm theo) 

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Trong năm 2020, Bộ nhận được 03 phản ánh, kiến nghị có liên quan đến quy 

định hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Cụ thể: 

Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận 03 kiến nghị của Tỉnh Nam Định (Thủ 

tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương và 

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu) và tỉnh Đồng Tháp (Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam 

thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang). Cục 

Nghệ thuật biểu diễn đã ban hành Công văn số 480/NTBD-VP ngày 09/11/2020 trả 

lời về các nội dung trên.  

(Phụ lục 01 kèm theo) 

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Triển khai Quyết định số 4792/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2019 của Bộ 
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trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá 

quy định thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ, Bộ đã rà soát 04 thủ tục hành 

chính: 3 TTHC trong lĩnh vực điện ảnh và 1 TTHC trong lĩnh vực thể dục, thể 

thao. Sau rà soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo số 173/BC-

BVHTTDL ngày 17/9/2020 về kết quả rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành 

chính năm 2020 của Bộ, hoàn thành 100% kế hoạch rà soát, đánh giá quy định 

thủ tục hành chính. Kết quả rà soát: kiến nghị giữ nguyên 02 thủ tục hành chính 

và kiến nghị phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính. 

 (Phụ lục 06 kèm theo) 

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phổ biến, quán triệt nội dung kiểm 

soát thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá 

nhân khác qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, trong các cuộc họp giao ban, 

triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Tháng 11/2020, Bộ đã tổ chức Tọa đàm nghiệp vụ về triển khai thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho hơn 80 cán bộ, công chức, 

viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền mang tính chất thường 

xuyên, đăng tin, bài về cải cách hành chính trên các báo, tạp chí, bản tin của 

Bộ; phối hợp tuyên truyền mục đích, nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính 

và kiểm soát thủ tục hành chính trong các hội nghị, hội thảo, họp giao ban… 

của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Duy trì chuyên trang Cải cách hành 

chính của Bộ tại địa chỉ http://cchc.cinet.vn/, đảm bảo các thông tin cải cách 

hành chính được cập nhật nhanh chóng, chính xác. 

8. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

Thực hiện Quyết định số 1911/QĐ-BVHTTDL ngày 06/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác 

cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị quản lý nhà 

nước thuộc Bộ, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 28/7/2020, Đoàn công tác của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc tại 02 Tổng cục, 07 Cục, 09 Vụ và 

Thanh tra Bộ. 100% các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều nghiêm túc thực hiện 

công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, qua kiểm tra 

không phát hiện sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tại 

các buổi kiểm tra, một số khó khăn, vướng mắc đã được thảo luận và giải đáp; 

đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong quá trình thực hiện cải cách hành chính để giải quyết theo thẩm 

quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Triển khai Quyết định số 2056/QĐ-BVHTTDL ngày 20/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch khảo sát công tác 

cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại một số Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch, Bộ đã thành lập đoàn khảo 

sát công tác cải cách hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh 

Nghệ An, Bình Định và Phú Yên. 

http://cchc.cinet.vn/
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II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP CỦA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT 

CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thành lập Bộ phận một cửa cấp Bộ  

- Ban hành Quyết định số 4243/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao thành lập Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Các Tổng cục và Cục thuộc Bộ đã hoàn thành việc Ban hành Quyết định 

thành lập Bộ phận Một cửa và bố trí trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất theo quy 

định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả 

TTHC tại đơn vị. 

2. Ban hành quy trình nội bộ và quy trình điện tử tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính 

- Ban hành Quyết định số 178/QĐ-BVHTTDL ngày 14/1/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục TTHC thực 

hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục 

và Danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp Bộ. 

- Ban hành Quyết định số 1967/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

3. Triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ 

- Bộ đã triển khai vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử để xử lý 

việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công của Bộ.  

- Bộ đang triển khai xây dựng nâng cấp, vận hành thử nghiệm để đáp 

ứng được các yêu cầu về tính năng kỹ thuật theo quy định tại Quyết định số 

1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ đã 

hoàn tất việc nâng cấp đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại 

Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục từ tháng 7/2020. 

4. Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020, 

100% cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của các Tổng cục và Cục 

thuộc Bộ đạt kết quả từ tốt trở lên. 

(Phụ lục 07 kèm theo) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Hoạt động kiểm soát TTHC được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch dành sự quan tâm đặc biệt, xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

của ngành, thường xuyên có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nên 

công tác kiểm soát TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được tiến hành 
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đồng bộ, bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt cho các hoạt động của ngành.  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về bố trí 

nhân lực; cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm để thực hiện công tác kiểm soát 

TTHC, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2127/QĐ-

BVHTTDL ngày 09/7/2014 về việc phê duyệt mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm 

nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Các TTHC mới ban hành được công bố, cập nhật thường xuyên giúp cho 

quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thực hiện thông suốt, kịp 

thời, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp 

của đội ngũ cán bộ, công chức và tiết kiệm thời gian, công sức của cá nhân, tổ 

chức, giảm thiểu chi phí không cần thiết cho xã hội. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

- Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

theo Kế hoạch của Bộ. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tiếp tục triển khai Đề án 896 và Nghị quyết 78/NQ-CP về phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Triển khai 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. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 

12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. 

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Kế 

hoạch của Bộ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

 - Bộ trưởng (để báo cáo); 

 - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

 - Lưu: VT, VP (KSTTHC), Đức.20.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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Phụ lục 01 

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BVHTTDL ngày        tháng 12 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

_________________________________________ 

 

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

Ngành, lĩnh vực 

có PAKN 

Số PAKN về quy định hành 

chính được tiếp nhận (bao 

gồm kỳ trước chuyển qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải 

công khai 

kết quả 

xử lý Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

Số PAKN 

về hành vi 

hành 

chính 

Số PAKN 

về nội 

dung quy 

định hành 

chính 

Tổng 

số 

Chia theo nội dung 

PAKN 

Chia theo thời 

điểm tiếp nhận 

Tổng 

số 

Chia ra  

Số PAKN 

về hành vi 

hành chính 

Số PAKN về 

nội dung 

quy định 

hành chính 

Tiếp 

nhận mới 

trong kỳ 

Kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số PAKN 

về hành vi 

hành 

chính 

Số PAKN 

về nội dung 

quy định 

hành chính 

Nghệ thuật  

biểu diẽn 
03 0 03 03 0 03 03 0 0 0 0 03 
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Phụ lục 02 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày        tháng 12 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

_________________________________________ 

 

STT 

Lĩnh vực, 

công việc 

giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng số 

Đã giải quyết 

Đang 

giải 

quyết 
Số mới 

tiếp nhận 

trực tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận (trực tiếp 

hoặc dịch vụ 

bưu chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

thời hạn 

Quá 

thời 

hạn 

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

1 Du lịch 802 567 68 177 775 750 25 43 38 5 802 754 5 43 

2 
Thể dục thể 

thao 

05 05 0 0 05 05 0 0 0 0 05 0 0 0 

3 

Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và 

Triển lãm 

81 81 0 0 81 81 0 0 0 0 81 81 0 0 

4 
Nghệ thuật 

biểu diễn 

168 110 0 58 160 160 0 08 08 0 168 160 0 08 

5 Kế hoạch tài 

chính 

28 00 00 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Văn hóa cơ 

sở 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8 
 

7 Điện ảnh 683 672 0 11 658 658 0 25 25 0 658 658 0 25 

8 Di sản văn 

hóa 

21 0 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Thi đua khen 

thưởng 

2290 0 0 2290 2290 2290 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Bản quyền 

tác giả 

9965 4006 352 5607 9965 9201 64 700 700 0 9965 9201 64 700 

 Tổng số 14.043 5441 420 8192 13.983 13.194 89 776 771 5 11.679 10.854 69 776 
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Phụ lục 03 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày        tháng 12 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

_________________________________________ 

 

I. Số VBQPPL có quy định về TTHC đã được ban hành (TTHC được bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đánh giá tác động) 

Đơn vị thực 

hiện 

Tổng số 

Phân loại theo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Phân loại về nội dung 

Luật Pháp lệnh Nghị định QĐTTg 
Thông tư, Thông 

tư liên tịch 

Số 

TTHC 

được 

quy định 

mới 

Số 

TTHC 

được sửa 

đổi, bổ 

sung 

Số 

TTHC 

được bãi 

bỏ, hủy 

bỏ 

Số 

TTHC 

Số 

VBQPPL 

Số 

TTHC 

Số 

VBQPPL 

Số 

TTHC 

Số 

VBQPPL 

Số 

TTHC 

Số 

VBQPPL 

Số 

TTHC 

Số 

VBQPPL 

Số 

TTHC 

Số 

VBQPPL 

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

Tổng số 05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 

 
 

               

 
 

               

 …..                
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Phụ lục 05 

SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC), VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL)  

CÓ TTHC ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày        tháng 12 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

_________________________________________ 
 

Đơn vị thực hiện 

Số lượng 

quyết 

định công 

bố đã ban 

hành 

Số VBQPPL, TTHC đã được công bố 

Số lượng 

văn bản đề 

nghị công 

khai/không 

công khai 

Số VBQPPL, TTHC đề nghị công khai/không 

công khai 

Số VBQPPL 

Số TTHC VBQPPL TTHC 

Tổng số 

Chia ra Ban hành 

mới hoặc 

sửa đổi bổ 

sung (công 

khai) 

Hủy bỏ 

hoặc bãi bỏ 

(không 

công khai) 

Ban hành 

mới hoặc 

sửa đổi bổ 

sung (công 

khai) 

Hủy bỏ 

hoặc bãi bỏ 

(không 

công khai) 

Số 

TTHC 

quy định 

mới 

Số TTHC 

được sửa 

đổi, bổ 

sung 

Số TTHC 

hủy bỏ, 

bãi bỏ 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Tổng số 10 10 72 18 51 3 6 36 00 69  

1 
Tổng cục 

Du lịch 
03 03 26 03 23 00 03 00 03 23 00 

2 Vụ Thư viện 01 01 15 12 0 03 01 01 01 12 03 
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Phụ lục 06 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày        tháng 12 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

_________________________________________ 

 

 

Số 

TTHC/nhóm 

TTHC trong 

Kế hoạch rà 

soát 

Phương án rà soát thuộc thẩm quyền thực 

thi 

Phương án rà soát đề xuất, kiến nghị cấp 

có thẩm quyền thực thi 
Tỷ lệ 

chi phí 

tiết 

kiệm 

được 

(%) 

Số 

VBQPPL 

được rà 

soát 

Số TTHC 

Số 

VBQPPL 

được rà 

soát 

Số TTHC 

Tổng 

số 

Chia ra 

Tổng 

số 

Chia ra 

Số 

TTHC 

sửa đổi 

Số 

TTHC 

quy định 

mới 

Số 

TTHC 

cắt giảm 

Số 

TTHC 

sửa đổi 

Số 

TTHC 

quy định 

mới 

Số 

TTHC 

cắt giảm 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Tổng số 04 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00  

1 Điện ảnh 03 01 03 03 00 00 01 00 01 00 00  

2 Thể dục thể thao 01 01 01 01 00 00 01 00 01 00 00  
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Phụ lục 07 

Đánh giá, xếp loại Tổng cục, Cục và cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa 
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BVHTTDL ngày        tháng 12 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 
 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ quan, 

đơn vị (xuất sắc, tốt, 

khá, trung bình, yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm vụ 

Hoàn thành từ 70% đến dưới 

100% nhiệm vụ 

Hoàn thành dưới 

70% nhiệm vụ 

1  Cục Nghệ thuật biểu diễn  Xuất sắc 3/3   

2  Cục Di sản văn hóa  Xuất sắc 5/5   

3 
 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và  

Triển lãm 
Xuất sắc 6/6   

4  Tổng cục Du lịch Tốt 8/8   

5  Tổng cục Thể dục thể thao Tốt 9/9   

6  Cục Điện ảnh Tốt 5/5   

7  Cục Bản quyền tác giả Tốt 7/7   

8  Cục Hợp tác quốc tế Tốt 7/7   

 9  Cục Văn hóa cơ sở  Tốt 6/6     
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