
 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:             /BVHTTDL-TCCB 
V/v tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 

liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV  

ngày 14/9/2015 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây 

dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thay thế Thông tư liên tịch số 

07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện (viết tắt là Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV).  

Để có cơ sở triển khai xây dựng Thông tư nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố tổng kết, đánh 

giá kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-

BNV với các nội dung như sau: 

1. Về kết quả thực hiện các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể 

thao, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi 

chung là Sở) thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Văn hóa và Thông 

tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1.1. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và 

Phòng Văn hóa và Thông tin quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-

BVHTTDL-BNV. Trong đó, làm rõ: những nhiệm vụ đã thực hiện; những nhiệm 

vụ đã được giao nhưng chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành do các yếu tố chủ 

quan hoặc khách quan hoặc không còn phù hợp; những nhiệm vụ còn trùng lắp, 

giao thoa với cơ quan khác (nếu có); 

b) Đánh giá hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao; 

c) Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. 
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1.2. Về cơ cấu tổ chức:  

a) Đánh giá tình hình thực hiện quy định cơ cấu tổ chức của Sở và Phòng 

Văn hóa và Thông tin kể từ khi Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-

BNV có hiệu lực thi hành.  

b) Những thay đổi (nếu có) về cơ cấu tổ chức của Sở (tổ chức tham mưu 

tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập) và Phòng Văn hóa 

và Thông tin trong giai đoạn từ tháng 12/2015 đến nay.  

1.3. Thống kê thực trạng về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng 

người làm việc và số lượng lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn từ tháng 12/2015 đến 

nay theo các biểu mẫu gửi kèm Công văn, gồm: 

a) Biểu mẫu số 01: Thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số 

lượng lãnh đạo, quản lý của tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp 

vụ thuộc Sở và phương án kiện toàn tổ chức bộ máy trong thời gian tới (nếu có). 

b) Biểu mẫu số 02: Thực trạng tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc 

(biên chế viên chức) và số lượng lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở và phương án kiện toàn tổ chức bộ máy trong thời gian tới (nếu có). 

c) Biểu mẫu số 03: Thực trạng tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc 

(biên chế  viên chức) và số lượng lãnh đạo, quản lý của tổ chức bộ máy bên trong 

(phòng và tổ chức tương đương phòng) thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

và phương án kiện toàn tổ chức bộ máy trong thời gian tới (nếu có). 

2. Các nội dung kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới 

2.1. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và Phòng Văn hóa và 

Thông tin, trong đó làm rõ:  

a) Những quy định còn phù hợp, được kế thừa và tiếp tục thực hiện trong 

thời gian tới; 

b) Những quy định cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành và để khắc phục các chồng 

chéo, giao thoa, bỏ trống hoặc điều chỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước (kèm theo 

biểu mẫu số 04). 

2.2. Về phương án kiện toàn tổ chức bộ máy (nếu có), trong đó nêu rõ hình 

thức sắp xếp, tổ chức lại hoặc giữ nguyên và dự kiến tên gọi sau sắp xếp đối với 

các tổ chức sau: 

a) Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; 

b) Đơn vị nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch thuộc Sở; 

c) Tổ chức bộ máy bên trong (phòng và tổ chức tương phòng) của các đơn vị 

sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Sở.  

2.3. Đề xuất, kiến nghị khác (nếu có). 
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3. Thời hạn gửi báo cáo 

Báo cáo tổng kết, đánh giá kèm theo các biểu mẫu thống kê của Ủy ban 

nhân các tỉnh/thành phố gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức 

cán bộ), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước ngày 09 tháng 11 năm 

2020 (văn bản điện tử vui lòng gửi về địa chỉ: huyen2209@gmail.com). 

Mọi thông tin liên hệ: Đ/c Lưu Thị Thanh Huyền, Chuyên viên Vụ Tổ chức 

cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện thoại di động: 0946.112.039. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Lưu: VT, TCCB, LH80. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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