
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách 

hành chính giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành 

chính của Bộ và đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đạt hiệu quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận :  
- Như Điều 4; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 
- Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính); 
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), QA.50. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
 

 

Số:            /QĐ-BVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2022 



 

 

 

KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, 

trách của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và thực hiện công tác cải cách hành chính. 

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng  ây  ựng hệ thống văn  ản quy 

phạm pháp luật trong l nh vực văn hóa, gia đình, thể  ục, thể thao và  u lịch. 

- Cải cách mạnh mẽ quy định thủ tục hành chính liên quan đến người  ân, 

 oanh nghiệp nhằm tạo cải thiện một  ước môi trường đầu tư kinh  oanh, thu 

hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí tuân thủ. 

Tăng cường ứng  ụng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người  ân,  oanh nghiệp.. Đảm  ảo 

kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hoá thủ tục hành chính ngay trong quá trình  ây 

 ựng văn  ản; rà soát thống kê, công  ố công khai thủ tục hành chính kịp thời, 

đúng quy định. 

- Kiện toàn, ổn định tổ chức  ộ máy của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc 

Bộ đảm  ảo sự quản lý điều hành thông suốt, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

- Xây  ựng đội ngũ cán  ộ, công chức, viên chức của Bộ có trình độ và 

năng lực,  ản l nh chính trị và đạo đức để đáp ứng yêu cầu công việc và thực thi 

nhiệm vụ hiệu quả. 

- Thực hiện kế hoạch tài chính năm,  ự toán, phân  ổ, cân đối ngân sách 

nhà nước và quản lý chi tiêu được cải tiến tạo sự chủ động và tăng cường trách 

nhiệm của các đơn vị, đảm  ảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Đẩy mạnh ứng  ụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng  ụng các 

tiến  ộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành  ây  ựng và phát triển Chính 

phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động; 

nâng cao chất lượng cung cấp  ịch vụ công cho người  ân, tổ chức.  

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán  ộ, công chức, 

viên chức, lao động trong toàn ngành nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cải cách 

hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý 

thức đạo đức công vụ, kỹ năng và hiệu quả giải quyết công việc của cán  ộ,     
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công chức toàn ngành; giúp các cá nhân, tổ chức,  oanh nghiệp nhận thức đúng 

và đầy đủ về cải cách hành chính, nắm  ắt được quyền và ngh a vụ khi giải 

quyết các thủ tục hành chính. 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ 

tục hành chính; ứng  ụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ 

tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. 

- Gắn kết chặt chẽ triển khai các nhiệm vụ, đề án,  ự  án cải cách hành 

chính; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng 

đầu cơ quan trong việc triển khai nhiệm vụ cải  cách  hành chính; tăng  cường  

chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ  

cải cách hành chính  ảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

- Đôn đốc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách 

hành chính giai đoạn 2021-2025,  ảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi 

công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn cải 

cách hành chính với cải cách lập pháp, tư pháp; cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh. 

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 

nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm tốt trong cải cách hành chính ở 

Bộ giai đoạn vừa qua, đồng thời chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở 

nước ngoài; kinh nghiệm của các Bộ, ngành và địa phương áp  ụng phù hợp vào 

thực tiễn của ngành văn hóa, thể thao và  u lịch. 

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

- Triển khai  ây  ựng các  ự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật 

Quảng cáo (sửa đổi); nghiên cứu, rà soát, đề  uất  ây  ựng Luật Nghệ thuật  iểu 

 iễn và các văn  ản quy định chi tiết sau khi các Luật được  an hành. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

văn hóa, gia đình giai đoạn 2021-2026; tiếp tục  ây  ựng Đề án định hướng 

công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao và  u lịch giai đoạn 

2026-2030. Hoàn thành tốt việc chủ trì  ây  ựng các Nghị định của Chính phủ 

được giao trong chương trình; nghiên cứu, đề  uất đưa vào chương trình những 

năm tiếp theo các  ự án luật, các văn  ản quy phạm pháp luật về l nh vực văn 

hóa, gia đình, thể  ục, thể thao và  u lịch cần thiết nhằm góp phần cải thiện môi 

trường đầu tư kinh  oanh; chủ động, tích cực  ây  ựng Thông tư của Bộ trưởng 
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góp phần hoàn thiện các quy định về quản lý Ngành. Nghiên cứu, góp ý có hiệu 

quả đối với các  ự thảo văn  ản quy phạm pháp luật  o các Bộ, ngành và địa 

phương gửi  in ý kiến. 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phổ  iến, giáo  ục pháp luật năm 

2023; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công 

tác phổ  iến, giáo  ục pháp luật giai đoạn 2022-2026; tổ chức truyền thông 

chính sách các văn  ản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến  ã hội trong quá 

trình  ây  ựng văn  ản quy phạm pháp luật của Ngành; tổ chức  iễn đàn, đối 

thoại; thực hiện phóng sự chuyên đề;  ây  ựng chuyên mục hỏi, đáp pháp luật; 

đăng tải tin,  ài trên các phương tiện truyền thông; thực hiện phổ  iến, giáo  ục 

pháp luật trên các ứng  ụng công nghệ thông tin; triển khai, tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2023,  ảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

- Tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật; tổng hợp nội  ung, ý 

kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những  ất cập của các quy 

định pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật 

để nghiên cứu, kịp thời đề  uất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật và tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Triển khai công tác theo  õi tình hình thi hành pháp luật, công tác theo 

 õi tình hình thi hành pháp luật về  ử lý vi phạm hành chính; thực hiện công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, hợp nhất văn  ản quy phạm pháp luật. 

- Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính 

sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Xây  ựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; 

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, rà soát TTHC nội  ộ. 

- Công  ố thủ tục hành chính mới  an hành thủ tục hành chính được sửa 

đổi,  ổ sung hoặc  ãi  ỏ và công khai, cập nhật vào Cơ sở  ữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính trong  ự thảo văn  ản 

quy phạm pháp luật. 

- Rà soát và đề  uất phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành 

chính còn nhiều  ất cập, gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện của 

tổ chức, cá nhân. 

- Tổ chức tiếp nhận,  ử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá 

nhân thông qua đó tiếp nhận các phản ánh về các quy định hành chính, thủ tục 

hành chính không phù hợp, gây cản trở tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý 

hành chính nhà nước để kịp thời, chủ động đưa ra những  iện pháp nhằm nâng 

cao chất lượng các quy định hành chính, thủ tục hành chính. 
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- Khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao 

và  u lịch tại một số tỉnh/thành phố. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Trình Bộ trưởng phê  uyệt Đề án sắp  ếp, tổ chức lại các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến 

năm 2025. 

- Thẩm định, trình Bộ trưởng  an hành Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sau khi Chính phủ 

 an hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thẩm định trình Bộ trưởng Quyết định giao  iên chế công chức và số 

lượng người làm việc năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Tổ chức thi tuyển công chức. 

- Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức  anh nghề nghiệp 

viên chức hành chính. 

- Tổ chức  ét đặc cách thăng hạng  ổ nhiệm vào chức  anh nghề nghiệp 

cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác đối với 

chức  anh nghiên cứu khoa học, chức  anh công nghệ. 

- Tổ chức  ét thăng hạng chức  anh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên 

hạng III đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

5. Cải cách tài chính công 

- Xây  ựng Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế  

- Xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.  

- Chủ trì  ây  ựng, trình an hành Thông tư quy định về tiêu chí, tiêu 

chuẩn, định mức chi phí về “Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng  ào 

các ân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các ân tộc 

Việt Nam”  

- Chủ trì  ây  ựng, trình  an hành Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn 

chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng  ẫn triển khai việc thực hiện 

cung cấp  ịch vụ “Tổ chức vận chuyển ấn phẩm văn hóa đi nước ngoài theo 

phương thức trợ cước”.  

- Thẩm định Đề án sử  ụng tài sản công vào mục đích kinh  oanh, cho 

thuê, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.  
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- Phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định phân loại tự chủ tài chính giai 

đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp và  an hành quyết định giao tự chủ tài 

chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Triển khai Quyết định số 1803/QĐ-BVHTTDL ngày 29/7/2022 về kế 

hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ  an hành Danh mục  ịch vụ sự nghiệp công sử  ụng ngân sách 

nhà nước trong l nh vực văn hóa, gia đình, thể  ục thể thao và  u lịch.  

- Tiếp tục triển khai và tổng hợp  áo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ 

chế tự chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý, sắp  ếp, đổi mới  oanh nghiệp và 

thực hiện chuyển giao quyền đại  iện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các  oanh 

nghiệp thuộc Bộ về Tổng công ty Đầu tư và Kinh  oanh vốn nhà nước. 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

- Thực hiện số hóa và tái sử  ụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật,  ổ sung, kết nối, chia sẻ và 

sử  ụng có hiệu quả Cơ sở  ữ liệu quốc gia về  ân cư phục vụ giải quyết thủ tục 

hành chính. 

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% thủ tục 

hành chính có đủ điều kiện lên  ịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng  ịch 

vụ công quốc gia. 

- Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

và Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

- Triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng  ụng 

 ữ liệu  ân cư, định  anh  ác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. 

- Triển khai hiệu quả hệ thống thông tin  áo cáo của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, phục vụ công tác chỉ đạo của Bộ trưởng. 

- Triển khai vận hành hệ thống giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, của lãnh 

đạo Bộ và Thủ trưởng đơn vị đối với công tác cải cách hành chính. 

- Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và 

hướng  ẫn các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành 

chính của Bộ năm 2023 đảm  ảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tiến độ, thời gian 

và hiệu quả. 
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- Tổ chức triển khai, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. 

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ và 

các tổ chức trực thuộc Bộ. 

- Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị quản lý nhà nước 

thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. 

- Khảo sát công tác cải cách hành chính ngành văn hóa, thể thao và  u lịch 

tại một số tỉnh/thành phố. 

- Tổ chức đo lường sự hài lòng của người  ân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của ngành văn hóa, thể thao và  u lịch. 

- Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính ở trong và 

ngoài nước. 

- Tổ chức các cuộc tọa đàm, Hội nghị, Hội thảo về công tác cải cách hành 

chính của Bộ. 

- Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Bộ Nội vụ 

phân công. 

8. Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 

* Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ  iến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước các văn  ản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. 

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng 

như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ. Qua đó  iểu  ương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến 

trong công tác cải cách hành chính; phê  ình những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, 

có hành vi không đúng đắn, gây khó khăn cho công  ân, tổ chức. 

- Tuyên truyền, giáo  ục về quyền và ngh a vụ cũng như trách nhiệm, ý 

thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán  ộ, công chức trong cơ quan 

hành chính nhà nước. 

- Quyền và ngh a vụ của công  ân trong mối quan hệ với cơ quan hành 

chính nhà nước; trách nhiệm của cán  ộ, công chức, viên chức trong giải quyết 

các công việc của công  ân. 

* Hình thức tuyên truyền 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các Trang thông tin 

điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

- Lồng ghép nội  ung cải cách hành chính trong công tác tuyên truyền, 

phổ  iến, giáo  ục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật. 

- Tổ chức tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2023. 
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- Thường  uyên đăng tải các tin,  ài, các văn  ản về cải cách hành chính; 

cập nhật  ộ thủ tục hành chính mới  an hành hoặc sửa đổi,  ổ  ung, thay thế lên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ, chuyên trang cải cách hành chính của Bộ. 

- Đưa nội  ung cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước một cách thích hợp vào công tác tuyển  ụng công chức, viên 

chức và chương trình đào tạo,  ồi  ưỡng công chức, viên chức. 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

(Phụ lục kèm theo)  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị thuộc Bộ 

- Căn cứ vào nội  ung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ, 

các đơn vị chủ động triển khai  ây  ựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải 

cách hành chính tại đơn vị mình. 

- Định kỳ  áo cáo công tác cải cách hành chính quý I, 6 tháng, quý III và 

năm hoặc đột  uất theo yêu cầu, gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp chung,  áo cáo 

Bộ trưởng và gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng cuối cùng của kỳ  áo cáo. 

- Căn cứ vào Quyết định giao  ự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023, 

các đơn vị chủ động cân đối nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính được phân công. 

2. Văn phòng Bộ 

- Là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Bộ  ây  ựng Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2023, đề  uất giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều 

hành cải cách hành chính; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách 

hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; khảo sát việc 

thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một 

số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan  ây  ựng, trình 

Bộ trưởng phê  uyệt kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ 

hàng năm. 

- Chủ trì theo  õi, đôn đốc, triển khai thực hiện nội  ung công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công 

tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính. 

- Căn cứ các quy định hiện hành và trên cơ sở hướng  ẫn của Bộ Nội vụ, 

Bộ Tài chính phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính  ây  ựng  ự toán kinh phí 

thực hiện cải cách hành chính và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí 

theo quy định.  

3. Thanh tra Bộ 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ. 
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- Chủ trì thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ. 

4. Vụ Pháp chế 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ. 

- Chủ trì theo  õi, đôn đốc, triển khai thực hiện nội  ung cải cách thể chế. 

5. Vụ Tổ chức cán bộ 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ. 

- Chủ trì  ây  ựng và triển khai thực hiện nội  ung cải cách tổ chức  ộ máy 

và cải cách công vụ. 

6. Vụ Kế hoạch, Tài chính 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ. 

- Chủ trì  ây  ựng và triển khai thực hiện nội  ung cải cách tài chính công 

của Bộ.  

7. Trung tâm Công nghệ thông tin 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ. 

- Chủ trì  ây  ựng và triển khai thực hiện nội  ung phát triển Chính phủ điện 

tử của Bộ. 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện 

công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động cải cách hành chính của Bộ. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh ứng  ụng 

công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ. 

Căn cứ vào Kế hoạch, các đơn vị được phân công chủ động và phối hợp 

thực hiện công việc được giao, đảm  ảo đúng tiến độ, các vấn đề phát sinh vướng 

mắc trong quá trình thực hiện  áo cáo  in ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./. 
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Phụ lục 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BVHTTDL         tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

I Cải cách thể chế  

1 Xây  ựng văn  ản quy phạm pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ 

1.1. Kế hoạch  ây  ựng văn  ản 

quy phạm pháp luật năm 2023 

Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2022 

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch  ây  ựng văn  ản quy 

phạm pháp luật năm 2023 

Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2023 

2 Công tác rà soát, hệ thống hóa văn 

 ản quy phạm pháp luật về văn 

hóa, thể thao và  u lịch và công 

 ố Danh mục văn  ản hết hiệu 

lực, hợp nhất các văn  ản pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ.    

2.1. Kế hoạch rà soát, hệ thống 

hóa, hợp nhất các văn  ản quy 

phạm pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ. 

Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2022 

2.2. Báo cáo kết quả rà soát văn 

 ản được  ây  ựng, chỉ rõ những 

văn  ản nào đã hết hiệu lực, văn 

 ản chồng chéo, đề  uất  an hành, 

sửa đổi,  ổ sung; Báo cáo kết quả 

hợp nhất văn  ản.   

Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2023 
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TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

3 Kiểm tra, và  ử lý văn  ản quy 

phạm pháp luật trong l nh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

3.1. Kế hoạch kiểm tra,  ử lý văn 

 ản quy phạm pháp luật được 

 ây  ựng  

Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2022 

3.2. Báo cáo kết quả kiểm tra Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2023 

3.3. Báo cáo theo dõi thi hành 

pháp luật 

Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2023 

4 Công tác tuyên truyền, phổ  iến 

giáo  ục pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ 

4.1. Kế hoạch tuyên truyền, phổ 

 iến, giáo  ục pháp luật thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

năm 2023. 

Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2022 

4.2. Báo cáo tuyên truyền, phổ 

 iến, giáo  ục pháp luật thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

năm 2023. 

Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2023 

5 Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, phổ 

 iến pháp luật trong l nh vực thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ  

 Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ 

pháp chế, tuyên truyền, phổ  iến, 

giáo  ục pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ. 

Vụ Pháp chế Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

6 Thanh tra việc thực hiện chính 

sách, pháp luật thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ 

6.1. Kế hoạch thanh tra việc thực 

hiện chính sách, pháp luật thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ 

Thanh tra Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2022 

6.2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế Thanh tra Bộ Các cơ quan, đơn vị Tháng 



11 

 

 

 

TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

hoạch thanh tra việc thực hiện 

chính sách, pháp luật thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ 

thuộc Bộ 12/2023 

7 Theo  õi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện kết luận thanh tra 

Báo cáo kiểm tra việc thực hiện 

kết luận thanh tra năm 2023 

Thanh tra Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2023 

II Cải cách thủ tục hành chính   

1 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2023 

1.1. Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2023 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

01/2023 

1.2. Báo cáo kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2023 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2023 

2 Rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC 2.1. Kế hoạch rà soát, đánh giá 

TTHC của Bộ năm 2023 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị có 

TTHC 

Tháng 

01/2023 

2.2. Quyết định phê  uyệt 

Phương án đơn giản hóa TTHC 

năm 2023 hoặc  áo cáo kết quả 

rà soát TTHC 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị có 

TTHC 

Tháng 

12/2023 

2.3. Cập nhật, công  ố, niêm yết 

công khai TTHC theo quy định 

của Chính phủ 

- Văn phòng 

Bộ 

- Các cơ quan, 

đơn vị có 

TTHC 

Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Năm 2023 
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TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

2.4. Rà soát, đánh giá TTHC 

theo Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC, Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP về thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử, 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

12/5/2020 của Chính phủ, rà soát 

TTHC nội  ộ   

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị có 

TTHC 

Năm 2023 

3 Tiếp nhận,  ử lý phản ánh kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức đối với 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Bộ 

Các phản ánh, kiến nghị về 

TTHC của cá nhân, tổ chức được 

 ử lý, giải quyết kịp thời 

 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

TTHC 

Văn phòng Bộ Năm 2023 

4 Xây  ựng và công  ố Bộ TTHC 

chuẩn hóa năm 2023 của Bộ 

Bộ TTHC Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị có 

TTHC 

Năm 2023 

5 Kiểm tra, khảo sát công tác Kiểm 

soát thủ tục hành chính l nh vực 

văn hóa, thể thao và  u lịch tại các 

đơn vị thuộc Bộ và một số 

tỉnh/thành phố 

Thông  áo kết luận kiểm tra, kịp 

thời phát hiện những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện TTHC l nh vực 

văn hóa, thể theo và  u lịch 

Văn phòng Bộ - Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ; 

- Các đơn vị sự nghiệp 

của Bộ VHTTDL 

- Các Sở VHTTDL, Sở 

VHTT, Sở Du lịch 

Năm 2023 

III Cải cách tổ chức bộ máy  
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TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 Phê  uyệt Đề án sắp  ếp, tổ chức 

lại các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 

2025 

Đề án Vụ Tổ chức 

cán  ộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

2 Thẩm định,  an hành Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ và 

cơ cấu tổ chức của các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ sau khi Chính phủ 

 an hành Nghị định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quyết định Vụ Tổ chức 

cán  ộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

3 Ban hành Quyết định giao  iên chế 

công chức và số lượng người làm 

việc năm 2023 cho các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ 

Quyết định Vụ Tổ chức 

cán  ộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

IV Cải cách công vụ  

1 Tổ chức thi tuyển công chức Kế hoạch,  áo cáo Vụ Tổ chức 

cán  ộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

2 Tổ chức thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức  anh nghề nghiệp 

viên chức 

Kế hoạch,  áo cáo Vụ Tổ chức 

cán  ộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

3 Tổ chức  ét đặc cách thăng hạng  ổ 

nhiệm vào chức  anh nghề nghiệp 

Quyết định Vụ Tổ chức 

cán  ộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 
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TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

cao hơn không qua thi thăng hạng, 

không phụ thuộc vào năm công tác 

đối với chức  anh nghiên cứu khoa 

học, chức  anh công nghệ 

4 Tổ chức  ét thăng hạng chức  anh 

nghề nghiệp viên chức từ hạng IV 

lên hạng III đối với viên chức làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Quyết định Vụ Tổ chức 

cán  ộ 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

V Cải cách tài chính công  

1 Xây dựng Chương trình hành động 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023 

Quyết định Vụ Kế hoạch, 

Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

2 Chủ trì xây dựng, ban hành Thông 

tư quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, 

định mức chi phí về “Hỗ trợ chi phí 

sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào 

các ân tộc được mời tham gia hoạt 

động tại Làng Văn hóa - Du lịch 

Thông tư Vụ Kế hoạch, 

Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 
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TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

các ân tộc Việt Nam” 

3 Chủ trì xây dựng, ban hành Thông 

tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất 

lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật 

và hướng dẫn triển khai việc thực 

hiện cung cấp dịch vụ “Tổ chức 

vận chuyển ấn phẩm văn hóa đi 

nước ngoài theo phương thức trợ 

cước” 

Thông tư Vụ Kế hoạch, 

Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

4 Thẩm định Đề án sử dụng tài sản 

công vào mục đích kinh  oanh, cho 

thuê, liên kết tại các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Bộ 

Công văn Vụ Kế hoạch, 

Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

5 Phối hợp với Bộ Tài chính thẩm 

định phân loại tự chủ tài chính giai 

đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự 

nghiệp và ban hành quyết định giao 

tự chủ tài chính giai đoạn 2023-

2025 cho các đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

Báo cáo Vụ Kế hoạch, 

Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

6 Triển khai Quyết định số 1803/QĐ-

BVHTTDL ngày 29/7/2022 về kế 

hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 156/QĐ-TTg ngày 

29/1/2022 của Thủ tướng Chính 

Các văn  ản Vụ Kế hoạch, 

Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 
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TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong l nh vực văn hóa, gia 

đình, thể dục thể thao và du lịch 

7 Tiếp tục triển khai và tổng hợp báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ 

chế tự chủ tại các cơ quan hành 

chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

Báo cáo Vụ Kế hoạch, 

Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

8 Thực hiện công tác quản lý, sắp 

xếp, đổi mới doanh nghiệp và thực 

hiện chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu vốn nhà nước tại các 

doanh nghiệp thuộc Bộ về Tổng 

công ty Đầu tư và Kinh  oanh vốn 

nhà nước 

Báo cáo Vụ Kế hoạch, 

Tài chính 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

VI Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số  

1 Thực hiện có hiệu quả Cơ sở  ữ 

liệu quốc gia về  ân cư phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính 

Báo cáo Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

2 Thực hiện tái cấu trúc quy trình, 

tích hợp, cung cấp 100% thủ tục 

hành chính có đủ điều kiện lên  ịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 

Báo cáo Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 
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TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Cổng  ịch vụ công quốc gia 

3 Triển khai các nhiệm vụ được giao 

tại Chiến lược phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 và Chương trình chuyển 

đổi số quốc gia 

Kế hoạch, Báo cáo Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

4 Triển khai quyết liệt những nhiệm 

vụ được giao tại Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về phát triển, 

ứng  ụng  ữ liệu  ân cư, định  anh 

 ác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn 2030 

Kế hoạch, Báo cáo Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

5 Triển khai hiệu quả hệ thống thông 

tin  áo cáo của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Kế hoạch, Báo cáo Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

6 Triển khai vận hành hệ thống giao 

nhiệm vụ của Bộ 

Quyết định,  áo cáo Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Năm 2023 

VII Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính  
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TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 Ban hành, triển khai Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2023 

1.1. Ban hành Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2023 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

12/2022 

1.2. Tổ chức triển khai Kế hoạch 

cải cách hành chính năm 2023 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Quý 

I/2023 

2 Triển khai Kế hoạch cải cách hành 

chính của Ban Chỉ đạo cải cách 

hành chính của Chính phủ 

Quyết định, Báo cáo, tổ chức các 

cuộc họp 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Năm 2023 

3 Tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm 

tra công tác cải cách hành chính 

năm 2023 

3.1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra 

công tác cải cách hành chính tại 

các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

(Vụ, Cục, Tổng cục và tương 

đương và một số đơn vị sự 

nghiệp thuộc Bộ) 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Quý 

III/2023 

3.2. Kiểm tra công tác cải cách 

hành chính theo chương trình 

của Chính phủ 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 3-

9/2023 

3.3. Khảo sát công tác cải cách 

hành chính 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Quý II, 

III/2023 

4 Thực hiện Kế hoạch  ác định Chỉ 

số cải cách hành chính của Bộ năm 

2022 

4.1. Tổ chức Họp, thẩm định 

triển khai tự chấm điểm chỉ số 

cải cách hành chính năm 2022 

của Bộ 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

01/2023 

4.2. Công  ố chỉ số cải cách Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị Quý 
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TT Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

hành chính năm 2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thuộc Bộ II/2023 

5 Nâng cao chất lượng công tác cải 

cách hành chính 

Giao  an định kỳ cán  ộ đầu mối 

cải cách hành chính 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Năm 2023 

6 Triển khai đề án đo lường sự hài 

lòng của người  ân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính 

Nhà nước 

Xây  ựng Kế hoạch, tổ chức đo 

lường;  ây  ựng  áo cáo tổng 

hợp, phân tích kết quả đo lường 

Văn phòng Bộ - Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ; 

- Sở VHTTDL/Sở 

VHTT/Sở Du lịch các 

tỉnh/thành phố 

Năm 2023 

7 Thực hiện tuyên truyền về công tác 

cải cách hành chính 

7.1. Lồng ghép nội  ung tuyên 

truyền cải cách hành chính trong 

các hội nghị tuyên truyền, phổ 

 iến, giáo  ục pháp luật  

- Văn phòng 

Bộ 

- Vụ Pháp chế 

Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Năm 2023 

7.2. Tọa đàm về cải cách hành 

chính 

Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Quý 

II/2023 

7.3. Thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền về hoạt động 

cải cách hành chính của Bộ 

- Văn phòng 

Bộ; 

- Trung tâm 

công nghệ 

thông tin 

- - Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

- Các cơ quan  áo chí 

thuộc Bộ 

Năm 2023 

8 Dịch tài liệu về cải cách hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính 

Tài liệu Văn phòng Bộ Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Năm 2023 
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