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KE HOiCH 
Trin khai cong tác Cãicách hành chInh giai don 2021-2025 

cüa Sr Van hóa, The thao và Du Ijch tinh BInh Durng 

Dé tip tçic phát buy kt qua cãi each hành chInh cüa So Van hóa, Th thao 
và Du Ijch trong nhng näm qua và triên khai thc hin hiu qua kê hoach cài each 
hành chInh nha nuOc tinE BInh Duang giai doan  202 1-2025 ducic ban hành theo 
Quyêt djnh so 3109/QD-UBND ngày 30/12/202 1 cüa Uy ban nhân dan tinh BInh 
Dirang. SO Van boa, The thao và Du ljch xay drng Kê hoach triên khai cong tác cãi 
cách hành chInh giai doan 202 1-2025 nhu sau: 

I. MUC JMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

a) Trin khai toàn diên, dng bô, hiu qua các nhim vii trQng tam trong cong 
tác cãi each hành chInh tinh BInh Duung giai doan 2021 — 2025, gop phân thirc 
hin thàng Içi miic tiêu, nhim vii theo Nghj quyêt Dai  hi Dãng b tinh nhim kS' 
2020-2025. 

b) Nhm nâng cao chat 1i.rcng thirc thi nhim vii; s.p xp, b trI 100% 
CCVC cüa các phOng, dan vj trire thuc SO vào các vi trI vic lam phü hçip vOi 
trinh d chuyên môn, näng 1irc sO truOng, bão dam mit nguOi lam nhiêu vic. 

c) Nang cao cht 1ucmg cung cp djch vii giái quyt thu tiic banE chinh thuc 
thm quyn giãi quyt cüa SO, giám chi phi, thOi gian thirc hin thñ tiic hánh chInh 
cho ngirOi dan, doanh nghip không d giãi quyt h so qua thOi han;  huéfng tOi 
môt nn hành chInh minh bach,  hiu qua, xay drng "Chinh quyn than thin cüa 
dan, do dan, vi dan" và "Cong sO than thin vi nhân dan phc vi". 

d) Phn du va duy trI hang nàm nm trong nhóm khá dn xut sc cüa các 
sO, ban, nganh tham gia Chi s cái each hành chinh. 

d) Thirc hin râ soát, sp xp t chlrc b may theo huOng tinh gun, co cu 
hqp I, hot dng hiêu lirc, hiu qua và phü hcip vOi thirc tin và dáp 1mg yêu câu 
nhiêm vu. Xây dung dôi ngü cong chlrc, viên chlrc CO co câu hqp 1, dáp 1mg tiêu 
chuân chlrc danh, vj trI vic lam và khung nàng 1irc theo quy djnh. 

' A 2. Yeu cau 

a) Cong tác cai cách hành chinh là nhim vii tr9ng tam thuOng xuyên trong 
hoat dng chi dao,  diêu hành do Thu truOng chju trách nhim; Ban Giárn dOe và 
lAnh dao  các phOng chuyên môn, don vi tIch circ theo dOi, rà soát, don dOe, nhãc 
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nh thirc hiên tt cac nhirn vu cai each hành chInh cüa tinh, cüa S. Tiêp tiic thra 
ni dung cong tác chi dao,  diêu hành xuyên suôt vào kê hoch dê triên khai cong tác cái 
each hãnh chInh ngày càng tot han trong thirc thi nhim yin . 

b) Trin khai thinrc hin nhirn vi cong tác cài cách hành chInh phãi dam bâo 
nghiêm tüc, day dü, hiu qua, diing thi gian và barn sat slnr chi do cüa cap trên. 

c) Câi cách hành chInh phái dugc xác djnh là mit trong nhung tiêu chI quan 
tr9ng trong cong tác thi dua, khen thu&ng dôi vi tp the, cá nhân các phông 
chuyên môn, don vj trinrc thuc; lay kêt qua thlnrc hin nhirn vi cong tác cài cách 
hành chInE de xem xét dánh giá, bInh xét thi dua, khen thuOng tp the, cá nhân. 

d) Cài cách hành chmnh phâi thrc hin sin phi kt hçp giüa các phông, don 
vj; phâi tang cu?yng, nâng cao vai trô si.r lãnh. do cüa Dàng, cüa cap u' và ducc phô 
biên, tuyên truyên rng rãi trong Co quan, don vj; nâng cao chat luçg trong cong 
tác phi hqp, tham mixu giài quyêt cong vic nói chung và giài quyêt thu tVc hành 
chInh nói riêng. 

II. NQI DUNG TRIEN KHAI 

Cong tác cài each hành chInh giai doan 2021-2025 cüa S tp trung vào 7 
ni dung: cong tác chi do, diêu hành; the chê; thu tiniC hành chInh; to chüc b may; 
chê d cong vi; tài chInh công; xây dirng Va phát triên chInh quyén din ti:r, chInE 
quyên sO. 

1. Cong tác chi do, diêu hành cal cách hành chInh 

a) Nhiêrn vu 

- Cong tác chi dao, diu hành câi cách hành chInh xác djnh là nhim vv trng 
tam, xuyên suôt do Giám doe Sâ chju trách nhirn trinrc  tiêp, trong do truông phông 
và thñ trithng các don vj trite thuc chju trách nhirn tham muu. 

- Phân du trong giai don 202 1-2025 tip tine  cài thin diem so và nâng cao 
thir hang hang näm; trong do tp trung các giãi pháp nâng cao sir hài lông cüa 
ngui dan, doanh nghip khi tic hin thu tic  hành chinh và các co quan trong 
phôi hçip giâi quyêt cong vic. 

- Tang cuO'ng dào to bi dung cong chirc, viên chüc; theo dôi giárn sat qua 
trInh giãi quyêt thu tic  hành chInh, kjp thô'i chân chinh nhu'ng hành vi, thai d chua 
chuân muc cüa cong chirc, viên chirc và xü 1 nghiem dôi vói cong chtrc, viên chirc 
cO hành vi nhüng nhiêu, gay phiên h, thc hin sai quy djnh pháp 1ut. 

b) Giài pháp: hang näm ben cnh k hoch CCHC tang cuông cOng tác kim 
tra hành chInh, giam sat, ban hành các van bàn chi do, k hoach kirn tra CCHC, 
day mnh thông tin tuyên truyên các nhim v CCHC duâi nhiêu hInli thic; hop 
Ban Giam doe va các phông chuyên mon djnh k' 6 tháng dê dánh giá thic hin các 
nhim vu theo kê hoch; khuyên khich cOng chü'c, viên chüc trong cong vic di 
mâi, dam thay dôi, chju trách nhim và có hInh thrc khen thi.r&ng dt xu.t di vi 
cong tác tham rnu'u d.t hiu qua.... 

c) Chü trI: Các phOng chuyên rnôn, don v tnrc thuc. 



d) Phi hcp: Van phông 

2. Cal each th ch 

a) Nhiêm vu 

Tip tic xây drng và hoàn thin h thng van bàn quy phm pháp 1ut cüa 
ngành phü h9p, khã thi vâi tInh hinh phát triên kinh té - xãhi cUa tinh; to chirc thi 
hành pháp Iut nghiêrn minh, hiu qua, nâng cao thüc chap hành pháp lust cüa Ca 
nhan, to chirc hoat dng kinh doanh trong 1mb virc van hóa, the thao và du ljch. 
Nang cao chat lupng va hiu qua cong tác theo dOi thi hành pháp 1u,t. 

Rà soát van bàn quy pham pháp 1uit kin nghj sira di, b sung và h thng 
van bàn. 

b) Giài pháp: Tip tiic trin khai Lust  Ban hành van ban quy phm pháp 1ut 
nàm 2015 và Lust sü'a dôi, bô sung Lut Ban hành van bàn quy phm pháp Iu.t 
näm 2020; th1rc hin chat luccng, hiu qua kS'  h thông hoá van bàn quy phm pháp 
luat cüa HDND, UBND tinh trong 1mb vrc cüa ngành; djnh hixóng và xây drng kê 
hoach rà soát van bàn, theo dôi thi hành pháp lust hang nãm. 

c) Chü trI: Van phong 

d) Phi hcp: Các phông chuyên môn, don vj tlVc  thuOc. 

3. Cal each thu tuc hành chInh 

a) Nhiêm vu 

- Cãi each quyt 1it, dng bô, hiu qua các thu tiic hành chInh lien quan dn 
ngtthi dan, doanh nghip; rà soát, dé xuât cat giàm, don giàn hóa các thu t%ic hành 
chInh; tôi uu hóa quy trInh giài quyêt thu tiic hành chInh trên co sâ üng diing manh 
me cong ngh thông tin. Dôi mói va nâng cao hiu qua thuc hiên Co chê môt cira, 
mt ci:ra lien thông trong giâi quyêt thu tiic hành chInh. 

- Dn nãm 2025, s hóa 100% kt qua giài quyt thu tiic hành chInh dü diu 
kin dang con hiu lirc thuc thâm quyên giài quyêt cüa co quan bào vic két nôi, 
chia sé d 1iu trong giái quyêt thu tiic hành chInh trên môi trumg din t1r. 

- 100% thu t'ic hành chInh dugc cong b, cong khai và cp nht kjp thai. 
100% thu t'c hành chInh có yeu câu nghia vii tài chInh thrc triên khai thanh toán 
true tuyên. 

- Tir ngày 01 tháng 1 närn 2022, 100% thu tiic hành chInh du diéu kiin áp 
diing và thçrc hin djch vi cong tnrc tuyn muc d 4. 

- Tang cu&ng vai trô trách nhiêm cüa T Giám sat thrc hin giãi quyt thu 
tiic hành chInh nâng cao müc d hài lông cüa nguai dan, doanh nghip khi thrc 
hiên thu tc hành chInh thuôc thâm quyên giãi quyêt cüa Co quan dat  tôi thiêu 95% 
vào nám 2025. 

b) Giài pháp: Tang cuang vai trô trách nhim cüa T Giám sat thirc hin giài 
quyêt thu tçic hành chInh nâng cao mirc d hài lông cüa ngixai dan, doanh nghip 
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khi thuc hiên thu tue hành chInh thuôc thârn quyn giâi quyt cüa co quan d.t tôi 
thiêu 95% vào nàm 2025 

Thixông xuyen rà soát cac TTHC mdi, süa dii, b sung và bâi bó d tham 
mixu Chü tjch UBND tinh cong bô, trên co' sâ do chü dng xây dirng các quy trInh 
áp dicing H thông quãn 1 chat lugng theo tiêu chuân TCVN Iso 9001:2015 trong 
hot dng cUa S&. 

Dy manh  cong tác tuyên truyn, huó'ng dan, h trçi d t chüc, cá nhân khi 
den thirc hin TTHC thithng xuyen thirc hin djchvi cong trirc tuyên müc d 4 gop 
phân hn chê vic tiêp xüc trirc tiêp die phong chông djch Covid-19 và dii lai  nhiêu 
lan cüa to chirc thông qua các kênh Zalo, Youtube dê to chirc, cá nhân dé dang tiêp 

can. 

D.y manh  xây dirng nghiên cru, các sang kin img ding mdci dáp üng phü 
hcip vâi vic ti'iên khai tiêp nhn 100% TTHC rnrc d 4. 

c) Chü trI: Van phông 

d) Phi hqp: Các phOng chuyén môn, don vj trirc thuc. 

4. Cal cách to chtrc b may hinh chInh cüa co' quan 

a) Nhim vu 

- Hoàn thành vic b trI, s&p xp kin toàn s hxcing cp phó cüa các phOng 
chuyên môn, nghip vii thuc Sâ theo dung quy djnh tiNghj djnh 107/2020/ND-
CP ngày 14/9/2020 cüa ChInh phñ và Nghj djnh so 120/2020/ND-CP ngày 
07/10/2020 cüa ChInh phü. 

- Diu chinh, bè sung và xây dimg D an vj trI vic lam, Cu cu ngch cong 
ehüc va hang chirc danh nghê nghip viên chirc giri S Ni vi thârn djnh trInh Uy 
ban nhân dan tinh phê duyt. 

- Thirc hin t& các quy dnh v phân cp trong phm vi quy djrth, phân djnh 
rô chüc nãng, nhim vi, quyên han  cüa các dan vj trirc thuc nhäm nâng cao vai trO 
trách nhim näng 1rc hoat dng cüa co quan. 

- Trin khai các bin pháp déi mri, câi tin phixo'ng thüc lam vic nâng cao 
nàng suât, hiu qua hoat  dng trong ni b cci quan, don vj. 

b) Giâi pháp: 

- Thirc hin tt cac quy djnh v phân cp trong pham vi quy djnh, phân djnh 
rO chüc näng, nhim vi, quyên han  cüa các dun vj trrc thuc nhm nâng cao vai trô 
trách nhim nãng lirc hoat  dng cüa cci quan. 

- Rà soát chüc näng, nhim vy các phông chuyên môn, các don vj sir nghip 
thuc 5& trên cci sO' Dê an vj trI vic lam duqc cap có thâm quyên phê duyt. 

- Thirc hin kirn tra, giám sat vic thçrc hin quyn tu chü cüa các dun vj 
trirc thuic, dong thii die cao vai trO chO dng, tinh than trách nhim cña lãnh dao 
don vj theo co chê tr, tir chju trách nhim. 
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- Tip tiic xây ding các phuogpIáp lam vic nâng cao hiu qua giãi quyêt 
Cong vic; ing dvng  các cong ngh thông tin; tang cng chi dao,  diêu hành xci 1 
cong vic trên rnOi tn16ng ô,tô chcic hop, hi nghj nhiêu han bang hInh thcic trirc 
tuyên, không giây ti. 

c) Chü trI: Van phOng 

d) Phi hcp: Các phông chuyên môn, don vi tlVc thuc. 

5. Xây dung và nãng cao chat lu'çrng di ngü cong chü'c, viên chtrc 

a) Nhiêm vu 

- Thrc hin co ch Canh  tranh lành mnh, dan chü, cong khai, minh baCh 
trong bô nhim, de bat  và tuyên dvng  Cong Chcic, viên chclC dé thu hcit nhcing nguôi 
thrc sr có dciC, Co tài vào lam V1C. 

- Hang nãm xay dirng k hoaCh drào tao,  bi duOng, nâng Cao chit luçmg 
CCVC phci hçp voi co cau vào vi trI vic lam. Khuyên khIch CCVC tin  h9C tp 
nâng cao trInh d và nãng line.  Rà soát ch9n CU CCVC dinT thi nâng ngch Cong 
chcrC, thang hang Chci'C danh ngh nghip ccia viên chcrC. 

- ThiniC hin nghiern tcic Cáe quy djnh v sci diing và quail i Cong Chcic, viên 
chcrC, 100% cOng chcrc dáp cing tiêu ehuân truó'c khi bô nhim ngach, bO nhim 
ChUC vll lãnh dao,  quàn l', 100% cong chcic dat  trInh d chuyên mOn theo vi trI vic 
lam; co bàn hoàn thành vic Chuân hóa trInh d chuyên mOn theo vi trI vic lam dôi 
voi Viên chi.rc. N 

- ThiniC hin nghiem tue vic dánh giá, phân loai  CCVC theo quy dljnh cua
VA 

pháp 1utt. uc' 

- Tang cuong k' 1ut, k' cuong hành Chrnh trong hoat dng cong vini;  kjp thi $ 

phát hin xci 1 hoiC kiên nghj xi:r 1 nhcing truO'ng hçp vi pham ni quy, quy chê CO 
quan, don vj và quy djnh ccia pháp 1ut. 

- Dãng k nhu Câu tuyn ding cong C1IcTC, vien chcic can Cci vào yêu Câu COng 
vic cüa tcmg Ca quan, don vj, phci hçip voi tiêu chuân chuC danh cong ChUC, Viêfl 
ChciC Can tuyên và darn báo trong chi tiêu biên che du'çic phân bô. 

- Dy rnanh  cing diing cong ngh thông tin trong cong táC quãn l ông chcic, 
viên chuc. 

b) Giâi pháp: 

- Tip tçlc cci COng chcic, viên Chcic theo vj trI V1C lam di bi duOng, dào tao 
nâng cao trInh d Chuyên mon theo CáC ehuong trInh, 1p  do CaC cap, các ngânh to 
ChirC; thirc hin Chuyen dOi vi trI Cong táC, diêu dng, luân chuyên CCVC thi.thng 
xuyên, djnh k' nhärn xay dirng dôi ngci CCVC có näng llnrc thinrc tiên, chuyen mon 
sâu dê dáp cing yêu câu nhirn vv trong tInh hinh mâi; tuyên diing CçvC va to 
chcic thi các chcic danh theo quy dinh ch9n nguii dci nang lc, phâm chat dáp cing 
nhim vli ngày Càng cao; nâng cao thc chat cOng tác dánh gia, khen thucing CCVC 
hang nàm thông qua thinrc thi nhim vini và chap hành quy chê quy djnh. 



- Trin khai thirc hin vic thanh, kiêm tra nhm nâng cao trách nhim, k' 
1u.t, kS'  cuo'ng hành chInh va dao dirc cong vi cüa cong chü'c, viên chüc. Phát huy 
vai trô cUa Ban Thanh tra nhân dan trong vic to ch'rc kiêm tra tInh hInh thirc hin 
nhiêm vii va thirc to chi.rc k luât cüa cong chirc, vien chirc và trách nhim ngithi 
dung diâu. Bong thi thrc hiên thirc chat cong tác vic dánh giá, phân loai  và xét thi 
dua, khen thung CCVC hang näm thông qua thirrc thi thim vii và chap hành quy 
chê quy djnh. 

c) Chü trI: Van phông 

d) Phi hçp: Các phông chuyên môn, don vj tri.rc thu,c. 

6. Cãi cách tài chInh cong 

a) Nhiêm vu 

- Tang cung cong tác quán 1 ngân sách nba nuóc; nâng cao hiu qua phân 
bô và sir diing các nguôn 1irc tài chInh; dôi mó'i co chê phân bô, si:r diing ngân sách 
nhà nu&c cho co quan, don vj sii' nghip cong !tp gàn voi nhiêm vii duçic giao và 
san phâm diâu ra nhãm nâng cao tInh ti,i chii, tir chju trách nhim; tang mirc tir chü 
tai môt so don vj sir nghip cong Ip, giâm chi h trci tri,rc tip tr ngân sách nhà 
nuoc. 

100%; 
- 04 don vj sir nghip cong 1p du'Q'c nhà nuc dam báo chi thuè'ng xuyên 

- 01 don vj sin  nghip cong 1p dLrçYc nba nuâc dam bâo chi 1 phn chi 
thuàng xuyên. 

- Thinc hin tit kim các khoán chi hang nãm theo quy djnh. 

b) GIAI PHAP: 

- Thr nht, Thc hin t& din tóan thu chi ngân sách nhà nuâc nàm 2022, tin 
hành thinrc hin Nghi djnh so 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa ChInh phü và 
xây dung phuong an tr chü tài chInh trong giai doan  on djnh 5 näm (2022 - 2026) 
cho cac don vj sinr  nghip thuôc Ngành quàn 1)". 

- Thur hai, don vj sinr nghiêp phát huy hiu quán 1 cac thit ch van hóa co 
sâ, nguôn thu tai  cac di tich, các danh lam thang cành trên dja bàn, ... dê tao  nguOn 
thu hp pháp cho các don vj. 

- Thu ba, d nghj don vi co ngun thu tInh toán các khoãn chi phi cho h9p 1' 
và bat buôc don vj phái dê lai  phân kêt du' dê chi khâu hao tài san cüa nhà nithc và 
1 phân kinh phi rnua sam trang bj cho cong tác phçic vi nguôn thu tai  don vj. 

c) Chü trI: phông K hoch - Tài chinh 

d) Phi hcp: Các phông chuyên môn, don vj trinrc thuc. 

7. Xây drng và phát trin chInh quyii din tfr, chInh quyn s 

a) Nhiêrn vu 



7 

- Tang cithng irng dung cong i1g1thông tin, chuyn di s và irng dng tiên 
bô khoa hoc, cong nghe, thuc day xây dung va phat triên Chinh quyên then ti.r, 
ChInh quyên so, gän vói xã'y dçrng Thành phô th6ng minh BInh Dixong, gop phân 
dôi mi phucmg thrc lam vic, nâng cao näng suât, hiu qua hoat dng cüa co quan 
hành chInh nhà mróc; nâng cao chat lucmg cung cap djch vçi cong cho ngithi dan, 
doanh nghip. 

- IiJ'ng diing Cong ngh thông tin trong giãi quyt cong vic: 

+ 100% he1 so cong vic cüa Co quan duçic xü 1 trên môi tnr&ng mng. 

+ Ap dung 100% van bàn phát hành, trao de1i gifla S& và các co quan ducic 
thirc hin duói dang din tü, duc k bi chü' k' so chuyên dung (trü van bàn thuc 
pham vi mat). 

+ 90% báo cáo djnh k' cUa co quan dsuc thrc hin thông qua h the1ng thông 
tin báo cáo cüa tinh phiric vi hiu qua hot dng chi do, diêu hành. 

+ 100% djch vu cong müc d 4 cüa S dupc cung c,p trên Ce1ng Djch vu 
cong cüa tinh và dixqc tIch hqp len Cong Djch vii cOng quOc gia. 

+ 100% se1 Iuvng nguôi dan, doanh nghip tham gia h the1ng chInh quyn 
diên tCr duoc xac thirc djnh danh din tir thông suôt và hçp nhât trên tat ca các h 
thông thông tin cUa các cap chInh quyên. 

+ Tham gia xi:r 1 100% vn d nguYi dan, doanh nghip phan ánh qua Te1ng 
dài ththng day nóng 1022 cüa Tinh và so din thoi cüa B phn kiêm soát TTHC 
cüa Van phóng UBND tinh dung thi gian quy djnh. 

+ Xây dirrng  danh  miric  tài nguyen thông tin d1k lieu và thirrc hin chia sé thông 
tin. 

+ D.y m.nh se1 hóa dU 1iu v kt qua giãi quyt TTHC; 

+ Triên khai có hiu qua các d an, dir an, kê hoch dã ducic cap thâm quyên 
phê duyt lien quan den chuyên dôi so và xay drng Thành phô Thông minh BInh 
Dixong trên các li'nh virc ho?t  dng cüa ngành. 

b) Giãi pháp 

- Tiêp tçic áp dvng  và sr dung  co hiu qua phân mérn Quàn 1' Van bàn 
phiên bàn 5.3 lien thông 4 cap, phân mêm djch vii  Cong  trirc  trirc tuyên, các phân 
mém chuyên ngành. 

- Xây dirng H the1ng lu'u trü SAN, ming luu trü vâi te1c dO kt ne1i cao, dam 
bâo an ninh thông tin cüa Si. 

- Tiêp tuic  rà soát cài tiên quy trInh cong vic, thu tilc  và chun hóa nghip 
vii, áp  dung  h thông quãn l chat luçng theo tiêu chuân ISO dê triên khai irng 
ding CNTT hiu qua. 

- Thithng xuyên chi do, kirn tra, rà soát tInh hinh và tin dO trin khai các 
dê an, dir  an, ké hoach ye chuyên dOi so và xây drng Thành phô Thông minh BInh 
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Duang trên các ITnh vrc hot dng cüa ngành, trong do chii trQng den các tin Ich 
phic vçi ngu?ri dan va doanh nghip. 

c) ChU trI: Van phOng 

d) Phi hcp: Các phOng chuyên môn, dcn vj trirc thuc. 

III. TO CHI5C THIXC HIN 

1. Giao Van phOng và cong chüc phçi trách cong tác CCHC cüa S& chü trI 
theo dOi, don dôc triên khai thijc hiên Kê hoach nay; djnh k' hang qu' báo cáo Ban 
Giám doe S. Hang näm xây dçrng kê hoach triên khai các nhim vi, giãi pháp cii 
the hóa d& vói cong tác câi cách hành chInh giai don 202 1-2025. 

2. Các phOng chuyên mon du'gc phân côhg chInh và phii hqp theo k hoach 
tham muu SOr các nhirn vi. ThO trithng don vj trirc thuc S& can cir ni dung Ké 
hoach nay xây dirng kê hoach CCHC hang närn phü hp tlnh hlnh don vj dê trién 
khai nhäm gop phân hoàn thành tot kê hoach  giai  doan 2021-2025 cüa S&. 

3. K hoach nay duoc trin khai rng i•âi trong các cuc hçp co quan, chi b 
và dang trên trang website, niêm yet ti bángthong tin co quan. 

Trên day là K hoach trin khai cong tác CCHC giai don 2021-2025 cüa S& 
Van hóa, The thao và Du ljch. Trong qua trInh triên khai thrc hin nêu có khó 
khãn, vxóng mac các phOng chuyên môn, don vi trirc thuc báo cáo v S thông 
qua Van phOn (cong chU'c phu trách) dê tong hop  trInh Ban Giám doe SO' xem xét, 
quyêt djnhi1— 

No'inhtmn: 
- Bô VHTTDL(thay b/c); 
- SôNi vu flnh BD (thay b/c); 
- Ban Giárn doe S&; 
- Các phOng ban, don vi trite thuôc; 
-Litu: VT, L.t' 
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