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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BC-SVHTTDL Ninh Thuận, ngày        tháng 10 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

và phòng, chống tham nhũng tháng 10 năm 2019 

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về thanh tra: Theo kế hoạch thanh tra năm 2019 được Giám 

đốc Sở phê duyệt, Thanh tra Sở không thực hiện thanh tra hành chính gắn với 

thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị trực thuộc. 

2. Thanh, kiểm tra chuyên ngành:  

a) Việc triển khai các cuộc thanh, kiểm tra: 

Thực hiện 02 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 01 cuộc thanh tra về hoạt động 

lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch và 01 cuộc kiểm tra hoạt động quảng cáo và 

hoạt động kinh doanh karaoke. 

b) Kết quả thanh, kiểm tra: 

- Hoạt động lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch: Doanh nghiệp chấp hành 

đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, qua thanh tra không 

phát hiện sai phạm. 

- Hoạt động kinh doanh karaoke: Phát hiện 03 cơ sở (hộ cá thể) có hành vi vi 

phạm các quy định về chốt cửa phòng hát (đặt chốt cửa bên trong phòng hát 

karaoke), diện tích phòng hát chưa đảm bảo theo quy định và hành vi hoạt động 

kinh doanh karaoke không đúng nội dung, không đúng phạm vi trong giấy phép 

(hoạt động quá số lượng phòng hát được cấp phép). Vì là vi phạm lần đầu, Thanh 

tra Sở chấn chỉnh, nhắc nhở và các hộ kinh doanh có cam kết không tái phạm, 

không xử phạt quy phạm hành chính. 

- Hoạt động quảng cáo: Phát hiện 03 doanh nghiệp có hành vi đặt bảng quảng 

cáo (quảng cáo tấm lớn) nhưng không thực hiện các thủ tục thông báo về nội dung 

quảng cáo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo và hành 

vi không tự tháo dở bảng quảng cáo đã hết hạn trong thông báo sản phẩm quảng 

cáo. Thanh tra Sở đang tiếp tục làm việc với các đơn vị quảng cáo để chấn chỉnh 

và có biện pháp xử lý theo quy định. 

3. Công tác khác: 

- Phối hợp cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên 

chính tại Khánh Hòa (thời gian từ ngày 10/9 đến hết ngày 10/10/2019) và 01 công 

chức tham dự Hội nghị tập huấn về quyền tác giả và quyền liên quan tại thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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- Làm việc với Công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện phục vụ tại Hội chợ 

Công thương Ninh Thuận 2019 về treo quảng cáo sai quy định. 

- Phối hợp thẩm tra, xác minh công tác tuyển chọn vận động viên tập luyện, 

thi đấu bộ môn điền kinh tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đầu thể dục thể thao. 

- Phối hợp, giám sát giải thi đấu bóng đá phong trào tỉnh Ninh Thuận năm 2019. 

- Trả lời Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội về các nội dung có liên 

quan đến hoạt động quán Bar, Club trên địa bàn. 

- Xây dựng báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018 theo 

yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC 

- Trong tháng tiếp 02 lượt công dân đến làm việc liên quan đến hành vi vi 

phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke.  

- Thực hiện báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

theo yêu cầu tại Công văn số 1960/VPUB-TCD ngày 14/6/2018 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định (báo cáo hằng tháng). 

- Trong tháng không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

- Trong tháng không phát hiện cán bộ, công chức có dấu hiệu tham nhũng. 

- Thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu tại 

Công văn số 512/TTT-PCTN ngày 19/8/2019 của Thanh tra tỉnh đúng thời gian 

quy định (báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm). 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2019 

- Thực hiện 01 cuộc thanh tra về hoạt động lưu trú và kinh doanh dịch vụ du 

lịch (Khu Du lịch Hòn Cò, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam). 

- Xây dựng, tập hợp các hồ sơ liên quan để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

thi đua Cụm thi đua Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 13 tỉnh Duyên hải Miền trung (Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận). 

Dự kiến 22/11/2019. 

- Thực hiện công tác pháp chế theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội và Đoàn kiểm tra liên ngành về du 

lịch thực hiện công tác kiểm tra đột xuất đối với các hoạt động kinh doanh theo chỉ 

đạo của lãnh đạo Sở (nếu có)./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ VHTTDL; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTS.  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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