
     

    Kính gửi:  

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- UBND các huyện, thành phố. 
     

              

           

Sau khi xem xét Công văn số 616/LĐLĐ ngày 27/4/2020 của Liên đoàn 

Lao động tỉnh về đề nghị điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 408/QĐ-

UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình số 53/TTr-

SVHTTDL ngày 13/5/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban 

hành công văn giải quyết đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn và 

nghe báo cáo kết quả cuộc họp ngày 10/6/2020 giữa Văn phòng UBND tỉnh 

với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có 

liên quan; UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Các nội dung công bố đối với thủ tục hành chính: Công nhận “Cơ quan 

đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa” tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn được thực hiện trên cơ sở nội dung công bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể  

thao và Du lịch tại Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của 

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

Qua rà soát lại nhận thấy các nội dung này là đúng theo Thông tư số 

08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và cơ bản phù hợp theo Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ 

ngày 10/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về triển khai, thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư 

số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan 

đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa”. UBND tỉnh chỉ công bố thủ tục hành chính theo quyết định công bố 

của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên chứ không có thẩm quyền ban hành 

mới hay sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:       /UBND-PVHCC  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

V/v giải quyết đề nghị  

của Liên đoàn Lao động tỉnh về 

điều chỉnh một số nội dung 

Quyết định số 408/QĐ-UBND  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-08-2014-tt-bvhttdl-trinh-tu-thu-tuc-xet-cong-nhan-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-251892.aspx
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Do vậy, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động 

cấp huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với Phòng Văn hóa và 

Thông tin cấp huyện để thực hiện thủ tục hành chính nêu trên đúng quy định, 

góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị, gửi Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam để phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch xem xét, sửa đổi, bổ sung. 

UBND tỉnh trân trọng phúc đáp đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh/. 
    

Nơi nhận: 

- Như trên;    

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, KGVX, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, HCC (NTLT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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