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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:          /BC - SVH,TT&DL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày    tháng 11 năm 2020 

 
BÁO CÁO  

Kết quả theo dõi tình hình  

thi hành pháp luật năm 2020 

 

Căn cứ Công văn số 1287/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 30/10/2020 của 

Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2020 như sau; 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về 

văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo 

chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản 

phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy 

định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

UBND tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã chủ động xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch cụ thể qua đó 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm liên quan trong phạm vi ngành đồng 

thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nhiều Nghị 

quyết quan trọng hình thành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển sự nghiệp 

văn hóa, thể thao và du lịch qua đó góp phần đưa các quy định cụ thể của Hiến 

pháp và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đi vào thực tế 

cuộc sống. 

II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật 

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn 

bản liên quan triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2020 trong phạm vi toàn ngành và tới các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành trong đó 

có các văn bản pháp luật chuyên ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. 

 Dưới đây là một số số liệu cụ thể năm 2020: 

* Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật: 
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+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành 70 Kế hoạch, tổ chức và triển 

khai các hoạt động trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình, 345 

Quyết định, 150 Báo cáo định kỳ và chuyên đề, 1000 văn bản hành chính khác để 

chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch 

trên địa bàn tỉnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

+ Hội nghị lồng ghép, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Tổng số: 15 hội nghị. 

- Số lượt người được phổ biến, giáo dục ước đạt: 5.800 lượt người. 

+ Hội thảo, toạ đàm liên quan đến văn bản pháp luật. 

- Tổng số: 04 buổi. 

- Số lượt người được phổ biến, giáo dục ước đạt: 1400 lượt người. 

+ Tuyên truyền trên Trang tin điện tử, Bản tin. 

- Đăng tải 87 chuyên mục trên trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch.  

* Các hình thức, biện pháp khác: 

- Tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đảng và 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 01/01 - 15/02/2020 tại khu 

vực Nhà hát - Quảng trường tỉnh. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường trung tâm của tỉnh, 

tuyên truyền phát thanh lưu động tại các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona 

gây ra; công tác An toàn giao thông năm 2020.  

- Xây dựng Kế hoạch số 30/KHSVHTTDL ngày 03/4/2020 về việc đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo đó đã in 20.000 tờ áp phích (gồm 04 mẫu), 50.000 tờ gấp cấp phát cho 137 xã, 

phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, trường học…; tổ chức thi công 

20 cụm cổ động tuyên truyền trực quan, 100 chiếc băng zôn, áp phích, đạt kết quả tốt. 

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

20/11/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng 

nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2015; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 

12/3/2020 về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030.  

- Xây dựng Kế hoạch, thiết kế ma két hướng dẫn các 

huyện, thành phố tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu 

các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Trưng bày chuyên đề  “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” chào mừng kỷ 

niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy trưng bày chuyên đề 

“Vĩnh Phúc miền địa linh nhân kiệt” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc 
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(12/2/1950-12/2/2020). Duy trì lịch đón và phục vụ 2.200 lượt khách tham quan hệ 

thống trưng bày thường trực và trưng bày triển lãm tại Bảo tàng tỉnh. 

- Tổ chức 10 đợt tuyên truyền cổ động và lưu động, 02 cuộc triển lãm tranh, số lượt 

xe phát thanh lưu động 130 buổi lồng ghép phổ biến, giáo dục trên địa bàn các huyện, 

thành, thị. 

- Thư viện tỉnh phục vụ  32.350 lượt bạn đọc;  Lượt sách lưu thông là l46.140 

lượt; Lượt bạn đọc tra tìm tài liệu truy cập website http://thuvien.vinhphuc.gov.vn/ là 

782.464 lượt. Cấp 574 thẻ bạn đọc mới và đổi lại thẻ hết thời gian sử dụng. Thư viện cơ 

sở phục vụ 51.580 lượt bạn đọc; Lượt sách lưu thông là 154.740 lượt; Lập danh mục 

sách 31.500 bản sách thực hiện luân chuyển sách 02 đợt với 115 thư viện cơ sở.  

- Thẩm định 01 nội dung và dán tem máy game điện tử có trả thưởng dành 

cho người nước ngoài. 

- Cấp phép 190 hồ sơ các lĩnh vực Văn hoá, Thể Thao, Du lịch tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh. 

- Duy trì lịch đón và phục vụ 9.000 lượt khách tham quan hệ thống trưng bày 

thường trực và trưng bày triển lãm, thường trực, bảo vệ hệ thống trưng bày của 

Bảo tàng.  

- Các đội thể thao tham gia thi đấu 06 giải thể thao toàn quốc với thành tích đạt 

được tổng số 24 huy chương các loại, trong đó: 07 huy chương vàng, 08 huy chương 

bạc, 09 huy chương đồng. 

* Các buổi biểu diễn nghệ thuật, đêm chiếu bóng, chương trình-hoạt động thể 

dục thể thao, du lịch có lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật: 

- Tổng số: 90 buổi phục vụ hội nghị, chương trình chính trị. 

- Tổng số lượt người được phổ biến, giáo dục ước đạt: 85.000 lượt người. 

- Chiếu phim tuyên truyền ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các bộ phim có nội dung về 

xây dựng quê hương, đất nước, công cuộc xây dựng tổ quốc trong thời kỳ đổi mới 

và phát triển; Triển lãm sách, trưng bày, giới thiệu và quảng bá văn hóa Vĩnh Phúc, 

Các giải thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý 2020… Hoạt động chiếu phim 

phục vụ nhân dân: Tại Trung tâm 08 huyện, thành phố trong tỉnh:Phường Phúc 

Thắng (Phúc Yên); Thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên); Thị trấn Yên Lạc (Yên 

Lạc); Thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường); Xã An Hoà (Tam Dương); Xã Hợp 

Châu (Tam Đảo); Thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch); Thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) 

- Biểu diễn phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh, Đại hội đảng bộ Huyện, Đại hội 

đảng bộ xã Đình Chu, Đại hội Thị trấn Hoa Sơn, Phường Xuân Hòa – Tp. Phúc 

Yên và một số xã như: Đồng Cương, Liên Hòa, Xuân Hòa, Vân Trục, Tử Du... 

* Các cuộc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra liên ngành: 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng và 

trình Giám đốc Sở phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 trong đó tập trung tiến 

hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các lĩnh vực chính 

như: Hoạt động Lễ hội, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

http://thuvien.vinhphuc.gov.vn/
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cộng, hoạt động quảng cáo, lữ hành, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, kinh doanh 

hoạt động thể thao… và tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc. 

+ Năm 2020 dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên Thanh tra Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, chủ yếu tập 

trung vào triển khai kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ 

đạo của trên trong đó có Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, cụ thể: 

- 01 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Thanh tra sở 

đã phối hợp với phòng PA03- CA tỉnh tiến hành kiểm tra công tác quản lý và tổ 

chức lễ hội tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh nhưng sau đó Đoàn kiểm tra 

phải tạm dừng do dịch bệnh covid-19 bùng phát. 

- 05 cuộc thanh tra, kiểm tra tại UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, 

phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh lĩnh vực Văn hóa, Thể 

thao, Du lịch và Quảng cáo về việc thực hiện các biện pháp phòng ,chống dịch bệnh 

Covid-19 (Quý 1: 01 cuộc; Quý 2: 03 cuộc thực hiện trong quý II và Quý 3: 01 cuộc). 

+ Qua kiểm tra cho thấy các huyện, thành phố đều thực hiện tốt ý kiến chỉ 

đạo của các cấp, các ngành về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bênh 

Covid-19. Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, các cơ sở hoạt động thể thao, các 

cở sở tôn giáo, tín ngưỡng đều chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh theo ý kiến chỉ đạo của các cấp và ngành y tế như: Trang bị nước rửa tay sát 

khuẩn, trang bị khẩu trang cho khách đến lưu trú và việc tiêu độc khử trùng tại địa 

điểm kinh doanh, tuy nhiên vẫn còn một số ít các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng có dấu hiệu chưa chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, 

thậm chí có biểu hiện né tránh, đối phó hoạt động kiểm tra. Quá trình kiểm tra 

chưa phát hiện sai phạm liên quan.  

+ Đến thời điểm báo cáo, qua tiếp nhận thông tin báo chí và chỉ đạo của Lãnh 

đạo Sở, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra, lập biên bản vi 

phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực du lịch 

đối với 01 trường hợp với mức phạt tiền là 4 triệu đồng. 

2. Kết quả, tiến độ ban hành văn bản 

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây 

dựng và ban hành Kế hoạch triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật triển khai tới các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, trong đó tiến hành rà soát 

toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định và 

Chỉ thị của UBND tỉnh) thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình do 

phòng, ban, đơn vị thuộc Sở được giao chủ trì tham mưu soạn thảo hoặc văn bản 

quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở 

thuộc chức năng tham mưu của phòng, ban, đơn vị. 

* Tổng hợp, lập danh mục và thực hiện rà soát văn bản QPPL. 

* Kiểm tra, tổng hợp kết quả rà soát văn bản QPPL.  
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* Tham mưu xây dựng tiếp tục hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết báo cáo 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Tư pháp. 

- Tổng kết Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND ngày 27/7/2015 của HĐND tỉnh về 

chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tổng kết Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về phát triển thể 

thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và Nghị quyết số 75/2012/NQ-

HĐND ngày 22/12/2012 về phát triển thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2013 - 2020;  

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46/CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư 

về Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.  

- Xây dựng Quy định chế độ đãi ngộ đối với Nghệ nhân lĩnh vực Di sản văn 

hóa phi vật thể, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh 

Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025;  

- Quyết định số 1088/QĐ - UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt 

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2025 

- Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí khuyến khích hỏa 

táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 

- Xây dựng Nghị quyết về phát triển tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030 ( Sửa đổi, thay thế Nghị quyết 39/2011/NQ-HĐND 

ngày 19/12/2011 về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 

2020 và Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 22/12/2012 về phát triển thể thao 

quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020) 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị TDTT ngoài trời cho Trung 

tâm Văn hoá - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025  

- Phối hợp với Sở NN và PTNT, các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây 

dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện duy trì đạt chuẩn NTM, xây 

dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; 

3. Các nguồn lực bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

Danh mục các Nghị quyết của HĐND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch triển khai và thực hiện, kinh phí được cấp hàng năm đã đảm bảo đủ theo Nghị 

quyết HĐND tỉnh quy định gồm; 

+ Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh ban hành 

về việc hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh.  

+ Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 của HĐND tỉnh ban hành 

về việc quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hoá được xếp 

hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2025. 
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+ Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010 về việc Hỗ trợ và khen 

thưởng cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; quản lý 

nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và chiếu bóng nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

4. Tình hình tuân thủ pháp luật 

Trong phạm vi quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động tham mưu HĐND-UBND 

tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh kịp thời, hiệu 

quả các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh.  

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chủ động, kịp thời xây dựng và ban hành các 

Kế hoạch trong đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, phân công trách 

nhiệm cụ thể, rõ ràng tới từng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong tổ chức triển khai, 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản pháp luật của Trung ương (Hiến pháp, 

Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư), của HĐND tỉnh (Nghị quyết). 

Thông qua các kế hoạch nêu trên, các hoạt động cụ thể như (Tổ chức hội nghị 

phổ biến, tọa đàm, tuyên truyền cổ động trực quan, in ấn và phát hành các ấn phẩm 

văn hóa có nội dung về các quy định pháp luật liên quan…) đã được thực hiện qua 

đó cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức, 

cá nhân liên quan sớm nắm bắt nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chủ động tham mưu ban hành các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh. 

III. TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế 

- Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác theo dõi còn thiếu; 

lực lượng cán bộ pháp chế tại Sở và các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm và thường 

xuyên thay đổi, không ổn định; năng lực, khả năng tổ chức thực hiện, áp dụng 

pháp luật của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức chưa sâu sát, thiếu kinh 

nghiệm trong công tác này. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của 

cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh thường thực hiện dưới 

hình thức lồng ghép với các hoạt động chuyên môn nên có lúc, có nơi hiệu quả 

chưa cao. 

- Công tác phối hợp trong triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đôi 

lúc chưa chặt chẽ, có lúc chồng chéo, do đó kết quả theo dõi thi hành pháp luật 

chưa thực sự nổi bật.  

2. Nguyên nhân 

- Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu tổ chức triển khai thi hành 

Hiến pháp, pháp luật còn ít được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo 
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hướng chuyên sâu, hầu hết các Sở, ngành đều không có cán bộ chuyên trách, đây là 

nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm hướng dẫn công tác tư pháp, tổ chức 

nhiều hơn nữa các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, liên hệ thực 

tế học hỏi các mô hình tổ chức và hoạt động pháp chế hiệu quả của các địa phương 

để cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật được trao đổi, học tập kinh 

nghiệm lẫn nhau. 

- Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương ban hành văn bản quy định 

về mức chi cho công chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- GĐ các PGĐ; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   

Dương Quang Ứng 
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