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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP 

 ngày 06/10/2022 của Chính phủ 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2833/SKHĐT-

ĐKKD ngày 17/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc triển 

khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 130/NQ-CP của Chính phủ.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện nội 

dung “Rà soát các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi 

cho thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định cắt giảm thủ tục hành chính nhằm tiếp tục tạo chuyển biến 

mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia” tại Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ  

như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

 Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các văn bản 

của Trung ương, tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội: Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của 

Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính 

phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022; Công văn số 2655/UBND-TH ngày 

14/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức quán triệt và 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục quán 

triệt thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng về Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; Kế hoạch số 

1688/KH-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về nâng 

cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng năm 2022.  

Ban hành các văn bản Công văn số 1123/SVHTTDL-VP ngày 13/10/2022 

về việc rà soát quy trình nội bộ và đề xuất TTHC cung cấp Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4; Công văn số 1080/SVHTTDL-VP ngày 06/10/2022 

về việc thống kê dịch vụ công trực tuyến có phí, lệ phí; Công văn số 

730/SVHTTDL-VP ngày 11/7/2022 về báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06... 
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2. Kết quả thực hiện 

2.1. Cải cách thủ tục hành chính  

- Thực hiện công khai đầy đủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở đảm bảo kịp thời, đầy đủ tại trụ sở Sở VHTTDL, nơi 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và Trang thông tin điện tử của Sở theo 

các quyết định.  

- Rà soát TTHC theo các quyết định của Bộ VHTTDL1
  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định: Quyết định 

số 470/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực du lịch về phê duyệt quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

VHTTDL; Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL; Quyết định số 

1013/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTD; 

Thống kê dịch vụ công trực tuyến có phí, lệ phí để tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách giảm phí, lệ phí thực hiện 

TTHC khi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến.  

- Thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Tổng số 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL là 118, số TTHC thực 

hiện cắt giảm thời gian giải quyết là 93, chiếm tỷ lệ 78,8%.  

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Sở VHTTDL có 10 TTHC 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 86 TTHC cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, chiếm tỷ lệ 81,3%.  

- Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Trang Thông tin 

điện tử của Sở https://sovhtt.caobang.gov.vn/1328/32910/74024/665093/thong-

bao-huong-dan/thong-bao-cong-khai-dia-chia-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-

tu-tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-kien.aspx. 

- 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định, quy 

trình và thời gian, không để hồ sơ trễ hạn. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 

                                           
1 Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công 

bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 757/QĐ-

BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2022 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 vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1785/QĐ-BVHTTDL 
ngày 28 tháng 7 năm 2022 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 vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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21/11/2022, tiếp nhận 119 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 45, số 

hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 05, số hồ sơ mới tiếp nhận là 69. Số hồ sơ đã giải 

quyết trước và đúng hạn là 114, hồ sơ đang giải quyết là 05.  

2.2. Các nhiệm vụ khác 

- Thực hiện số hóa TTHC và hoàn thiện tái cấu trúc quy trình giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL.  

- Thường xuyên rà soát các văn bản để phát hiện nội dung trái, mâu thuẫn, 

chồng chéo giữa các văn bản của cấp trên.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về trình tự thực hiện, cách thức tiếp nhận và trả 

kết quả hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức nhất là hình thức tiếp nhận qua dịch 

vụ công trực tuyến và bưu chính công ích để thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.  

- Chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, 

kỷ cương hành chính và Quy chế văn hóa công vụ, không vòi vĩnh, hạch sách, 

gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.  

- Trả lời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh 

vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch. Giải quyết đơn thư, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Quá trình triển khai thực hiện nội dung tại Nghị quyết số 130/NQ-CP 

ngày 06/10/2022 của Chính phủ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 

của Lãnh đạo Sở. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động thực hiện nhiệm vụ 

có liên quan tại Nghị quyết. Kịp thời rà soát TTHC được sửa đổi, bổ sung để 

công bố, công khai, đăng tải, niêm yết đầy đủ, đúng quy định. Công khai địa chỉ 

tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Trang Thông tin điện tử của Sở.  

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 

của Chính phủ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:   

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình số 09-CTr/TU ngày 

11/11/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, 

chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư 

chiến lược. 

2. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong việc 

thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ 
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bưu chính công ích; Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC đúng thời gian quy định. 

3. Tiếp tục rà soát TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết và phí, lệ 

phí để tiết kiệm các chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC, góp phần 

tạo sự chuyển biến trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.  

 Trên đây là báo cáo của Sở VHTTDL về kết quả triển khai thực hiện nội 

dung tại Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ, kính gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng tổng hợp./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở KHĐT;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

                                                   

 

 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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