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OUYET DINH
vic cong b thu tiic hãnh chInh thrç'c sfra di, b sung
trong 1mb vy'c van hóa thuc phm vi chfrc Hang
quan ly cua Bô Van hoa, The thao va Du lich
TRUNG BQ VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH

Can cir Nghi djnh s' 79/2017/ND-CP ngày 17 tháng 7 narn 2017 cüa
ChInh phü quy djnh chi.rc nãng, nhim vi, quyên han và co câu to chirc cüa
Bô Van boa, The thao Va Du ljch;
Can cir Ngh dnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng6 näm 2010 cüa
ChInh phü ye kiCm soát thu tiic hânh chInh vàNgh dijnh so 92/2017/ND-CP
ngày 07 tháng 8 näm 2017 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa cac
Nghi, dnh lien quan den kiCm soát thii tiriC hành chInh;
Xét d nghi cüa Vu trumg Vi Thi dua khen thuO'ng và Chánh Van phOng B,
QUYET DINH:
Diu 1. Cong bô kern theo Quyt djnh nay thu tic hành chInh diiçc sra di,
bô sung trong 1mb vrc van .hóa thuc pham vi chüc näng quàn 1 cüa B Van
hoá, The thao và Du lich.
Diu 2. Quyt dinh nay có hiu 1irc thi barth k tr ngày 15 tháng 01 näm 2019.
Thu tic hành chInh c.p trung u'ong có s thu tir 65 tai diem A9 miic A
phân I ban hành kern theo Quyet djnh sO 4597/QD-BVHTTDL ngây 27 tháng 12
näm 2016 cüa Bô tru'&ng B Van hoá, The thao và Du Uch ye vic cong bô thii
t1c hành chInh chuân boa nãm 2016 thuc pham vi chirc nãng quàn 1' cüa B
Van hóa, Th thao vâ Du lich het hiêu 1rc thi hàrih kê t'r ngây Quyêt dnh nay có
hiêu luc thi hành
Diu 3. Chánh Van phOng Bô, Vii truang Vy Pháp ch Bô, CG quan, Thu
tr'Lthng các Tong ci.ic, Ctic, Vy v các don vj cO lien quan chiu trách nhiêrn thi
hành Quyêt djnh nay.!. j,
Nd nhân:
- Nhu Diêu 3;
- Van phàng ChInh pht (Ciic KSTTHC);
- Các co quan, don vi thuc B;
- Trung tarn CNTT (dc dCing laO;
- Các SO VHTTDL, SO V}1TT SO DL;
- Ltru: VT, TDKT, ThC. 100.

Nguyn Ngçc Thin

BQ VAN I1OA, THE THAO VA J)U J !CH CONG HOAXA HQI CHU NGHIA VIETNAM
DIc Ip - Tr do - Hnh phüc
THU TVC IIANH CH!NIT DU'qC SIYA DOT, BO SUNG
TRONG LINT! VçC VAN IIOA THUQC PHIM VI CHU'C NANG
QUAN L' CUA BQ vAN IIOA, TH THAO VA DU LICH
- (Ban hành kern theo Quvét din/i soñ/QD-B VHTTDL
ngàyJ tháng,nárn 2018 cia Bç5 tru6'ng Bç Van hóa, The thao và Du lich,.)

PHAN I. DANH MTJC THU T1JC HANH CHINH
1. Danh miic thu tiic hành chInh thrçc sfra di, b sung thuc phm vi
chfrc nãng quãn 1 cüa B Van hóa, The thao và Du Ijch
STT

S hi so Ten thu tuc
TTHC hãnh chInh

Ten VBQPPL quy dnh Lin h
ni dung sü'a dôi, bi sung, vrc
thay the

Cci quan
thtrc hiên

Thu tuc hãnh chInh cp bô
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Thông tu 35/201 8/TTBVHTTDL st:ra dôi Thông
XéttngK' tu' 15/20 12/TT-BVHTTDL,
nirn chu'o'ng
I 0/2013/TT-BVHTTDL,
Thi
B-B VH"Vi su
I 1/2014/TT-BVHTTDL và
dna
278779nghip Van 04/2016/TT-BVHTTDL do khen
TT
hóa, The thao Bô trithng Bô Van hóa, Th thumg
và Du lich"
Thao và Du lich ban hânh
có hiu hrc thi hành tiir ngây
15 thang 01 nAm 2019

BôVàn
boa, The
thao và
Du lich

PHAN IL
NOJ DUNG CEJ TH1 CLTA TJ'NG Tffl:J TUC HANH CII! NH
TiTUOC PHAM VI CiH'IC NANG QUAN LY CUA
rO VAN HOA, THE THAO vA DU LICH
A. Thu tic hànli chInh cip trung u'o'ng
I. Linh vu'c vSn hóa
1. Xét tSng K' niêrn chuo'ng "VI su' nghiêp Vun hóa, The thao và Dii ljch"
* TrInh tu thuc hin
a) Di vói Ca nhãn dang cong tác trong ngânh Van bOa, The thao vâ Du lich
- Ca ithân cong tác tai co' quan nào thi g1i h so dn co quan do d nghj xét
tang K niêrn chuong theo Mâu sO 4 c.Ia Phii Iic kern theo Thông t.r sO
11/2014/TI-B VHTTDL.
- Can ca kt qua xét ca Fiôi dng Thi dua-Khen thrng cia dan vi, Thi
trl1ng cac dan vi thuôc Bô dC nghi Hôi dOng Thi dua - Khen thrng Bô xét,
trInh B truO'ng quyCt dn.h;
- Can c kt qua xét cia F1i dng Thi dua-Khen thu'Oig S Van hóa, Th
thao và Du Ijch tinh, thành phO tric thu5c Trung Lro'ng, Giám dOc SO' dê nghi
Hi dOng Thi dua - Khen thuO'ng Bô xOt, trInh Bô tru&ng quyêt dinh.
b) Di vó'i Ca nhãn cOng tác trong ngành Van hóa, Th thao và Du ljch d nghi huii
- Ca nhân thuôc don vi truc thuôc B dä nghi hu'u thI gO'i hO so' den coquan
cuOi cung tru'oc khi nghi hu'u dê ngh xét tang K' nirn chuong theo Mâu sO 4
cua Phii 1ic kOrn thco Thông tu' I ]/2014/TT-BVHTTDL.
- Can c' Ret qua xdt caa Hi dng Thi dua-Khen thuO'ng cña don vj, Thu
truOg CáC don vi thuc Bô JC ngh I-{ôi dOng Thi dua - Khen thuO'ng B xét,
trInh Bô tru'O'ng quyet djnh;
- Can CO' kt qua xét cüa Hi dèng Thi dua-Khen thu'O'ng SO' Van boa, The
thao và Du lich tinh, thành phô tni'c thuôc Trung u'ang, Giárn dOc SO' dê nghj
Hi dOng Thi dua - Khen thuOng B xCt, trinh Bô tru'6ng quyêt djnh.
c) DOi voi Ca nhãn cOng tao ngoài ngành Van hOa, The thao và Du lich
- Thu trung các dan vi thuôc Ba Van hóa, ThO thao và Du lich, Giám dc
SO' Van hOa, The thao và Du lich có trach nhiêm xern xét, lap ho so dOi vO'i cac
tnrO'ng hp'p thuôc linh vijc, dja bàn rnInh quàn 1' d dê nghi Hi dOng Thi dua Khen thuong Bô xét, trInh I3 truO'ng quyCt djnh;
- Cáo truO'ng h9'p dc bit, 1'huà'ng tru'c I-Jôi dOng Thi dua - Khen thuO'ng
B có trách nhiOrn dC xuât, lap hO so trinh Bô truO'ng quyCt djnh.
d) DOi vói ngLrOi Vit Narn 0 nuOc ngoâi hoc ngu'O'i nuóc ngoài
ThO truO'ng các do'n vi thuôc Bô, Giárn dOc SO' Van hóa, The thao và Du
1ch có trách nhirn xét, 1p hO so dOi vói các tru'O'ng hp'p thuc linh vu'c, dia bàn

rnlnh quãn I" dO gui HOi dông 'Fhi dua - Khcn thung Bô xét, trInh B tru'óng
quyOt dnh.
* Co quan ThuOng tnrc. ciia 1-IOi dèng Thi dua-Khen thuOng B nh.n h so'
dO nghj xOt tng K nirn chuong "Visu' nghiOp Van hóa, ThO thao Va Du ljch"
có trách nhiOrn tong hop, thãrn dinh hO so, trinh Hi dOng Thi dua-Khen thu'O'ng
Bô xern xét, quyOt dinh.
* Cách thO'c thrc hin: Np tric tip hoc gui qua dung bu'u diên.
' Thânh phãn, s ]uo'ng hO so
- Thành phn h so'. *
(1) TO' trInh dO nghi xét tng K nirn chuong "Vi sv' nghip Vãnhóa, The
thao và Du lich" (Mu sO 1 quy djnh tai Phi lyc kern theo Thông tu so
1 1/2014/TT-BVF1TTDL);
(2) BiOn ban hpp Hôi dOng Thi dua - Khen thuO'ng don vi d ngh xét tang
K' niêrn chu'o'ng "VI sir nghip Van bOa, ThO thao và Du !jch" (Mâu so 2 quy
djnh ti Phii lyc kern thco Thông tu sO I 1/2014/Tf-BVHTTDL);
(3) Danh sách d nghi xOt tang K nirn chu'ong "VI su' nghip Van hóa,
The thao Va Du ljch" (Mâu sO 3 quy djnh tai Phy luc kern theo Thông tu so
11/201 4/TT-BVHTTDL);
(4) Ban torn tat qua trmnh cong tao và thành tIch dO nghj xét tang K' niêm
chi.ro'ng "VI su nghip Van hóa, ThO thao vâ Du Itch" (Mu so 4 quy djnh t?i
Phi luc k.Orn theo Thông tu sO I I/2014/TT'-BVHTTDL);
(5) Các quyél dinh khen lhu'ó'ng dO! Vol. cá n/ian du'Q'C xét tang K nim
chitong theo quy din/i [cii Kho6n 2 Diéu 6 và K/ioán 2 Diéu 8 Thóngtu' so
11/2014/TT-BVHTTDL: N5p bth7 sao tic sO gOc hoc bàn sao và xuát trInh bàn
chmnh dé dOi chiêu hoc ban sao cO chiig thu'c (trzthng hop nOp ho so' tru'c
tiép), n5p bàn sao hìr sO gOc hoic hOn sao cO chO'ng thy'c (trith'ng hop nç5p hO so'
qua bu'u dién); *
- SO Iung h so: 01 (rnt) bô
* Thai hn giái qu)'t: XOt ting 02 dot vâo thang 3 và thárig 7 hang närn.
* DOi tup'ng thi'c hin thu tic hành chInh: T chñ'c và cá nhân
* Co quan thirc hin thu tyc hânh chInh:
- Co' quan cO thrn quyn quyt dnh: B Van hóa, Th thao và Du lich;
- Co quan trçi'c tiOp thuc hin: I Van hóa, The thao và Du lich;
- Co quan phOi hop thuc hiön: Don vi thuôc 130 và SO' Van hóa, The thao và
Du lich.
* Kt qua thu'c hiên thu tuc hành chInh: Quyet dinh hânh chInh, Giy chO'ng
nhn và I-luy hiu 1(' nirn chuong.
* I. phi: KhOng.

*Tê11 mâu don, ô khai:
Ta trInh dé nghi xét tang K niêni chu'ong "VI su' nghip Van hóa, Th thao
và Du lich" (Mãu sO I quy dirih tai Phu luc kern theo Thông tu' so 1 1/2014/TTBVHTTDL).
* YCu câu, diCu kiOn thuc hiOn thO tuc hành chInh
a) Dôi vó'i cá nhân cOng tác trong ngành Van boa, Th thao vâ Du lich
- Co thà'i gian cOng tác trong ngnh tü' 20 nãrn trO' len di vi nam Va 15
näm tró len dôi vó'i nO' (bao gOm cá thô'i gian du'Q'c c' di h9c hoc thirc hin
nghTa vç quân sir). Tru'à'ng hcip cO thai gian cOng tác tai vl'lng dc bit khó khàn,
viilng biCn gii, hái dáo thI thai gian cOng tác thuc tC ti các da bàn trên duçic
nhân vd'i he sO ,3 de tInh thO'i gian cOng tác trong ngành.
- Ca nhan có dO thai gian cOng tác theo quy djnh tai Khoàn 1 Diêu 5 Thông
tu so I l/2014/T1TBVHTTDL nhu'ng b k Iut du'ó'i rnirc buc thOi vic chi
duac xOt tang IK nirn chu'o'ng sau 02 nãrn tInh tO' thai diem xóa k 1ut. ThO'i
gian chu k' Iut khOng du'ç'c tInh dO xét tng K' nirn chuong.
b) Di vd'i cá nhân cOng tác ngoài ngânh Van boa, The thao và Du 1ch
- Dã dam nhiCm chiirc vu !ãnh dao chO cht cOa cp Oy Dáng, chInh quyn,
doàn thO tO' cap tinh, thOni] phO true thuc Trung u'o'ng dO môt nhim ks'. Lãnh
dao các Bô, ngành, doàn the Trung u'ong du 5 nãrn cong tác có thành tIch trong
viCc iãnh dao, chi dao phát triOn su nghip ngành Van hóa, The thao và Du lich.
Co cOng trInh ngbiOn cO'u khoa hoc cap Nba nu'óc, cap B duçic nghim
thu xep Ioi Tôt doat giái yang (giái A), Giái Bac (giái B) ti các Cuc thi sang
tác, biOu dién, triOn lam do Bô Van hóa, The thao và Du lich Va CáC Hôi Van hoc
Ngh thut chuyOn ngành Trung u'o'ng tO chO'c, có giá trj thiêt thrc phiic vii cho
sr nghip cOa Ngành.
- Co dóng gop tIch eye vào viCc háovC và phát huy các di san van hóa vat
the Va phi vat thO xây du'ng co so vt chat, hO trp' tài chInh, phiic vu cho su
nghip cOa Ngành.
- Trua'ng hp'p dc biCt do Bô tru'O'ng quyt dnh.
c) Ddi vOi ngu'O'i ViCt Narn ó' nu'Oc ngoài hoc ngu'Oi nuOc ngoâi
- Co cOng dóng gop xây dy'ng Va phát ti'iên si' nghip van bOa, th thao và
du Itch; tang cu'a'ng quan h hO'u nghj vã hçxp tác giO'a ngành vó'i các nuOc và các
tO chirc quOc tO, các don vi thuôc B, SO Van hóa, The thao và Du ljch;
- Tru'O'ng hp'p dc bit do B tru'O'ng quyêt djnh.
d) Nhfi'ng tru'Ong hp'p du'o'c xCt t.ng K nirn chu'o'ng sóm ho'n so vói quy djnh
- Diên viOn N4Oa, diOn viCn XiOc, vn dông viOn cO thai gian congtac It han 05
nãm so vO'i thô'i gian cOng tc quv dlnh tai Khoán I DiCu 5 Thông tu' sO 11/2014/TTBVHLTTDI..
- Anh hOng Lao dng, ChiOn si thi dua toàn quôc, Ngh si nhân dan, Ngh

si u'u tii, Nghê nhn nhan dan, Ngh nhân u'u to, Nhà giáo nhân dan, Nba giáo uu
tO,Thây thuôc nhãn dan, Thây thuôc uu tO, các tác giá, nhórn tác giâ có tác
phârn, cun tc phârn, cOng trinh, cirn cOng trmnh du'pc tng Giãi thu'&ng HO ChI
Minh, Giái thu'Ong Nhâ nLró'c ye van hpc, ngh thut duc dC nghi xét tang K'
nim chu'ong ngay sau khi CO quyCt dirih khen thuO'ng các danh hiêu nay.
* Can cO php 1 cOa thO tyc hân].i chInh:
- Thông tu so 11/20 14/'fT-BVHTTDi.. ngOy 01 tháng 10 näm 2014 cOa B
truóng B Van hOa, The thao vC Du 1ch quy dnh ye xCt t.ng K' niëm chuang
"VI su nghiOp Van hóa, The thao và .Du ljch" và cO hiu 1irc tir ngây 15 thang 11
nãm 2014.
- Thông lu so 35/2018/FT-B VJITTDL ngàv 19 thông 11 nàm 2018 ci.a Bó
trithng Bç5 Van hóa, The thao 'à Du iich sith ôi, bô sung mt so diéu cia
Thông lu sO 15/2012/TT-BVIJTTDL, Thông lu sO 10/2013/TT-BVHTTDL,
Thông tw so 1]/2014/TT-BVIITTDL, và Thông tw so 04/2016/TT-BVHTTDL
cilia Bó 1/an liOa, 'ThC thao và Du iich cO hiu l.i'c thi hành ké t ngày
15/01/2019.
* PhOn in nghi&ng là n(51 cuing chroc s7th ttOi, hO sung.

CONG HOA XA nQi CHU NGIIIA VIT NAM
Dc Ip - Tiiy do - Hnh phác

Dia danh, ngày

tháng

nàm

BAN TOM TAT
Qua trInh cong tác và thành tIch cüa Ca nhãn dê nghj xét tng
K nim chtro'ng "VI su' nghip Vn hóa, The thao và Du Ljch"

I. So' Iu'o'c tiêu sü' ban than
- Ho và ten:
- Ngàv, tháng, näm sinh
o

Giâi tInir
Dan tôc
tich:... nu là ngzrài nztàgoai

- H khâu thuè'ng tnii
- Chirc vy và noi cong tác:
- So närn cOng tác:
- Ngây nghi hi.ru (neu có):
- So diën thoai lien lac
II. Qua trInh cOng tác trong Ngành Van hóa, The thao và Du ljch 'dói
vó'i cá nhán duQ'c x6t 1ing K nim chwo'/7g là nguài cong tác trong Nganh)
ThOigian
Chü'c vy, do'n v cong tác

I

III. Tom tt nhü'ng dong gop cho ngãnh Van hóa, Th thao và Du lich
(dOi vó'i cá nhOn du'crc xét K) niém chu'o'ng là ngu'&i cOng tOc ngoài Ngành,
ngzthi Vit Nain 6' nu'O'c ngoài hoçc ngu'ài nuàc ngoài).
Xác nhn cüa Thu tru'ong don vj
dói vO'i cO nhán cOng tOc trong Ngành,)
(K ten, dOng dáu)
rç

Xác nhãn cüa tru'O'ng don vj trInh h so'
ye thành tIch dê nghj khen thu'O'ng
(dOi vO'i cO nhOn Cong t6c ngoài Ngành,
ngu'ài Vit Nam o' nuóc ngoài và ngu'Oi ni.rO'c ngoOi)
(K ten, dOng dáu)

Ngtrô'i khai k ten
(Ghirôhotên)

