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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÕA 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 8 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO  

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng  

và cải cách tư pháp tháng 8 năm 2019 

 

 

Triển khai Công văn số 500/TTT-PCTN ngày 14/8/2019 của Thanh tra 

tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác ph ng  chống tham 

nh ng; 

Căn cứ các yêu cầu tại Công văn trên và tình hình thực tế về công tác nội 

chính, ph ng  chống tham nh ng và cải cách tư pháp trong toàn Ngành  Sở Văn 

hóa  Thể thao và Du lịch báo cáo tháng 8 năm 2019 với những nội dung cụ thể 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 

1. Những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia: Không có. 

2. Những vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội: Không có. 

3. Các vấn đề nổi cộm  bức xúc khác liên quan đến an ninh quốc gia  trật tự 

an toàn xã hội: Không có. 

II. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG 

TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ 

PHÁP 

1. Tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo  chỉ đạo đối với việc thực hiện các 

nhiệm vụ về nội chính  ph ng  chống tham nh ng và cải cách tư pháp trong tháng:  

Trong tháng 8/2019  Sở Văn hóa  Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch 

số 142/KH-SVHTTDL ngày 30/7/2019 về triển khai thực hiện các nội dung của 

Kế hoạch số 3008/KH-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và được 

triển khai đến các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành  trong đó có nội dung yêu 

cầu các đơn vị thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường xử lý  ngăn chặn tình trạng nh ng nhiễu  gây phiền hà cho 

người dân  doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công văn số 

1027/SVHTTDL-TTS ngày 14/82019 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

định số 59/2019NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ph ng  chống tham nh ng năm 2018. 

2. Công tác lãnh đạo  chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm  phức tạp  bức xúc về 

an ninh quốc gia  trật tự an toàn xã hội; các vụ việc  vụ án nghiêm trọng  phức tạp  

dư luận xã hội quan tâm: Không có. 
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III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG, CHỐNG THAM 

NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

1. Kết quả công tác nội chính: 

1.1. Tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ về nội chính trong tháng: 

Không có. 

1.2. Kết quả xử lý các vụ việc nổi cộm  phức tạp  bức xúc về an ninh quốc 

gia  trật tự an toàn xã hội; kết quả điều tra  truy tố  xét xử các vụ án nghiêm trọng  

phức tạp  dư luận xã hội quan tâm: Không có. 

1.3. Kết quả chủ yếu của công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại  tố cáo  kiến 

nghị  phản ánh: 

- Công tác thanh tra: Thực hiện  01 cuộc kiểm tra đột xuất về hoạt động 

quảng cáo và phối hợp Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh thực hiện 02 

cuộc kiểm tra về hoạt động kinh doanh karaoke đối với 02 cơ sở. Kết quả: Phát 

hiện 01 doanh nghiệp có hành vi thực hiện quảng cáo vượt diện tích quy định của 

bảng quảng cáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Xử phạt vi 

phạm hành chính: 7.000.000 đồng và 02 cơ sở (hộ cá thể) có hành vi sử dụng 

nhân viên phục vụ trong một ph ng karaoke vượt quá số lượng theo quy định. Xử 

phạt vi phạm hành chính: 8.000.000 đồng. Các doanh nghiệp  hộ cá thể đã chấp 

hành việc nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Buộc tháo dỡ 01 bảng 

pano tấm lớn quảng cáo thương mại đặt trên mái nhà  áp tường nhà  mặt tiền các 

ngôi nhà trong nội thành  nội thị. 

- Công tác giải quyết khiếu nại  tố cáo  kiến nghị  phản ánh: Trong tháng, 

không tiếp nhận đơn thư khiếu nại  tố cáo  kiến nghị  phản ánh của công dân. 

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng: 

2.1. Tóm tắt kết quả thực hiện các giải pháp ph ng ngừa tham nh ng theo 

quy định của Đảng và Nhà nước: Tiếp tục thực hiện đúng các quy định về công 

khai minh bạch trong mua sắm công  xây dựng cơ bản  sửa chữa tài sản; về công 

tác cán bộ (thông báo công khai Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành 

động trước khi tiến hành xem xét  bổ nhiệm các chức danh Phó Trưởng ph ng 

chuyên môn thuộc Sở) và việc tăng cường áp dụng khoa học  công nghệ trong 

quản lý  điều hành hoạt động của cơ quan. 

2.2. Kết quả xử lý  ngăn chặn tình trạng nh ng nhiễu  gây phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nh ng vặt”):  

- Trong tháng 8/2019  đã tiếp nhận và giải quyết 36 hồ sơ của các tổ chức  cá 

nhân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành  cụ thể: 31 hồ sơ xin thông báo sản 

phẩm quảng cáo  04 hồ sơ xin tổ chức biểu diễn nghệ thuật và 01 hồ sơ về cấp thẻ 

hướng dẫn viên du lịch. Tất cả các hồ sơ  thủ tục được giải quyết trước thời gian 

và đúng theo quy định của pháp luật. Không có thông tin phản ánh của cá nhân  tổ 

chức  doanh nghiệp về nh ng nhiễu  gây phiền hà khi giải quyết công việc.  

- Thanh tra Sở thực hiện 01 cuộc kiểm tra về hoạt động quảng cáo. Công tác 

kiểm tra thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra  kiểm tra. Không 

có thông tin phản ánh của cá nhân  tổ chức  doanh nghiệp được kiểm tra. 
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2.3. Kết quả chủ yếu trong công tác phát hiện  xử lý các vụ việc  điều tra  

truy tố  xét xử các vụ án tham nh ng  kinh tế; nhất là các vụ việc  vụ án tham 

nh ng kinh tế nghiêm trọng  phức tạp  dư luận xã hội quan tâm: Không có. 

3. Kết quả công tác cải cách tư pháp:  

Kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương 

trong tháng: Không có. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÁNG TIẾP THEO 

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

của ngành. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền  phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tham nh ng  giáo dục chính trị  tư tưởng  đạo đức cho đội ng  cán 

bộ  công chức  viên chức trong toàn ngành.  

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

định số 59/2019NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ph ng  chống tham nh ng năm 2018. 

- Nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và phối hợp chặt chẽ với 

các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác ph ng  chống tham 

nh ng  đặc biệt không để xảy ra tình trạng nh ng nhiễu  gây phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, TTS.   

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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