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        UBND TỈNH HÀ TĨNH 

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

     Số:  63  /BC-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm và phương hướng  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

Thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định tại Thông 

tư số 03/TT-TTCP, ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ. Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm 

tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác thanh tra 

Công tác Thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo sát sao, xử lý kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra do ngành quản lý 

và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư trang bị, bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật 

phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. Về biên chế tổ chức cán bộ công chức 

Thanh tra Sở hiện có 03 người (Trong đó: 01 Chánh Thanh tra và 01 phó Chánh 

Thanh tra và 01 Thanh tra viên).  

1. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:  

6 tháng đầu năm Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra 04 cuộc thanh tra, kiểm 

tra chuyên ngành. 

- 01 cuộc phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành VHXH tỉnh tiến hành kiểm 

tra về các hoạt động dịch vụ thuộc ngành quản lý trên địa bàn toàn tỉnh. 

  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra tại 115 cơ sở kinh 

doanh dich vụ do ngành quản lý, trong đó: dịch vụ karaoke 25; viết đặt biển hiệu, 

quảng cáo 60; cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo 15; trò chơi điện tử công cộng 

15; tịch thu tiêu hủy 3.000 tờ rơi, tờ gấp quảng cáo các loại phát hành trái quy 

định. Xử phạt vi phạm hành chính 02 tổ chức, 02 cá nhân với số tiền 17.000.000đ 

triệu đồng, trong đó: 12 triệu đồng vi phạm về biển hiệu, quảng cáo; 5 triệu đồng 

về dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

- 01 cuộc kiểm tra công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội và công tác 

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 tại các điểm di tích trên địa bàn tỉnh. 

Đã tiến hành kiểm tra tại Đền Chợ củi, Khu di tích danh thắng Chùa Hương tích, 
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Đền Nguyễn Thị Bích Châu, Đền Truông Bát. Đoàn đã tiến hành lập biên bản 

nhắc nhỡ các đơn vị thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quy định về công tác tổ chức 

lễ, đón tiếp khách và công tác phòng chống dịch. Qua kiểm tra cơ bản các di tích 

chấp hành nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo qui định. 

- 01 cuộc Phối hợp với phòng Quản lý Du lịch tiến hành kiểm tra về điều 

kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi 

giải trí trong khu, điểm du lịch, công tác bảo đảm an toàn Phòng chống dịch Covid 

19 tại 15 khu điểm du lịch trong tỉnh. 

-  01 cuộc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn tỉnh (đang tiến hành). 

2. Thanh kiểm tra hành chính: 

- Đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ tại các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc sở. 

II. Công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo 

-  Công tác tiếp công dân trong quý: Không 

- Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến 

nghị: Không 

III. Công tác Phòng, chống tham nhũng. 

- Công tác triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí: Được Lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quan 

tâm chỉ đạo, thường xuyên rà soát các văn bản liên quan đến công tác triển khai 

thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí theo đúng quy định. Định kỳ, có Báo cáo việc thực hiện theo 

đúng yêu cầu quy định của cấp trên. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-

SVHTTDL ngày 19/2/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. 

- Các vụ tham nhũng đã phát hiện: Không. 

IV. Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 
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- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội, bảo 

vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường du lịch; Kiểm tra việc 

chấp hành các quy định pháp luật về điện ảnh đối với cơ sở chiếu phim, kinh 

doanh băng, đĩa nhạc, sân khấu; kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử; quyền tác 

giả quyền liên qua; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt 

động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo có yếu tố nước ngoài theo thẩm quyền; 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể 

thao; Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

hoặc thanh tra vụ việc khác khi được Giám đốc Sở giao. 

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; 

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống 

tham nhũng và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Sở theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Tĩnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra Bộ VHTT&DL (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Thanh tra Quảng Nam (cụm trưởng) 

- Ban Giám đốc Sở (b/c);                           

- Chánh, phó văn phòng Sở; 

- Văn phòng Sở;                                                                                                  

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

P. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Loan 
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