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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  Số: 46 /BC-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Tĩnh, ngày  26 tháng 4 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp quý I/2021 

 

Thực hiện văn bản số 6295/UBND-NC ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và 

cải cách tư pháp; Công văn số 330/STP-HC&BTTP ngày 23/04/2021 của Sở Tư 

pháp về việc đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách tư pháp, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Thực hiện Chương trình trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 

2021, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL về thực hiện 

công tác tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 50/KH-SVHTDL, ngày 03/02/2021 

công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp, chống tham nhũng ngành văn 

hóa, thể thao và du lịch để triển khai thực hiện. 

Tổng số văn bản góp ý, thẩm định từ ngày 10/12/2020 đến ngày 05/3/2021: 

có 06 văn bản, gồm 02 thẩm định, 04 góp ý; cập nhật, đăng tải cơ sở dữ liệu 

pháp luật quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật: 07 văn bản. 

- Tình hình triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, xử lý các vấn đề 

phát hiện qua rà soát: Công tác rà soát hệ thống VBQPPL được Sở thực hiện 

thường xuyên, chưa phát hiện văn bản nào trái luật, không đảm bảo quy định.  

- Việc triển khai các văn bản QPPL của Trung ương, UBND tỉnh ban hành 

trên các lĩnh vực thuộc quản lý của ngành: Sở VHTTDL nghiêm túc triển khai 

các văn bản QPPL của Trung ương, UBND tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn ngành.  

- Tình hình kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL, xử lý các vấn đề qua 

kiểm tra: Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn phối hợp với phòng An ninh 

chính trị nội bộ - Công an tỉnh kiểm tra hoạt động quảng cáo (các bảng, biển, pa 

nô...), dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, lưu trú du lịch, karaoke trên địa bàn 

Thành phố Hà Tĩnh. Kiểm tra đảm bảo việc chấp hành nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

hướng dẫn của cơ quan chức năng tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử. Kết 

quả, kiểm tra 25 cơ sở lưu trú du lịch; 15 cơ sở quảng cáo, 13 cơ sở dịch vụ 

karaoke, 12 cơ sở dịch vụ trò chơi điện tử. Ban hành 04 Quyết định xử phạt hành 
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chính đối với 01 tổ chức, 03 cá nhân với số tiền 17.000.000đ triệu đồng (Mười 

bảy triệu đồng) nộp Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.  

- Tình hình thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; mức 

độ thực hiện kế hoạch và xử lý kết quả theo dõi tình hình thực thi pháp luật. 

 Sở đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-SVHTTDL ngày 19/02/2021 về công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 46/KH-SVHTTDL ngày 

01/02/2021 về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL ngày 03/02/2021 về thực 

hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 47/KH-SVHTTDL ngày 

01/02/2021 phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2021. 

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tư pháp và cải cách tư 

pháp  

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Đội tuyên truyển lưu động tỉnh; 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin các huyện, thị, thành phố; đài truyền thanh xã, 

phường, thị trấn tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020 - 2025, gắn với công tác tư pháp và cải cách tư pháp, công tác phòng, 

chống tham nhũng; kịp thời biểu dương những việc làm tốt, những tấm gương 

điển hình; phê phán những việc làm sai trái, những vụ việc, vụ án tham nhũng, 

tiêu cực; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở và xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp phù hợp với tình hình 

từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở các văn bản của Đảng, chính sách pháp luật của 

nhà nước về chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2026, 

chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2021.  

3. Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Chương trình trọng tâm 

cải cách tư pháp năm 2021.  

- Phối hợp với Vụ pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các 

huyện, thị, thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định 

pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình như: Luật Thư 

viện, Luật Di sản văn hoá, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo, 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành; các quy định của Chính phủ về: hoạt động nghệ thuật biểu diễn; 

hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh; về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo; điều kiện kinh doanh các ngành nghề 

thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Đề án "Tuyên truyền về an toàn giao 

thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai 

đoạn 2020 – 2025"; Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp 
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luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" giai đoạn 2021 – 2025 (dự 

kiến thực hiện trong tháng 05/2021). 

- Chỉ đạo Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình phối hợp chuẩn bị 

tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, 

quy ước trong cộng đồng dân cư và tuyên truyền để việc xây dựng, thực hiện 

hương ước đảm bảo các quy định của pháp luật và phát huy vai trò trong đời 

sống xã hội; chú trọng các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm, 

hoặc cần định hướng dư luận xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo 

văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp quý 

I/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Sở Tư pháp theo dõi, 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Sở Tư pháp (để b/c); 

- Ban Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Loan 
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