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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  01 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

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

và phòng, chống tham nhũng tháng 01 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:  

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thanh tra tỉnh và theo kế hoạch đã được 

Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 310/QĐ-SVHTTDL ngày 12/12/2018, 

trong năm 2019, 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 Ngành. 

2. Thanh tra chuyên ngành:  

Tổng số cuộc thực hiện: 02 cuộc. 

- Thanh tra Sở lập kế hoạch thanh tra 01 doanh nghiệp kinh doanh về hoạt 

động lữ hành tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Công ty Cổ phần Du lịch 

Hacom - Chi nhánh Ninh Thuận). Dự kiến thời gian thanh tra từ ngày 21/01 đến 

22/01/2019. 

- Đoàn kiểm tra liên ngành về du lịch tổ chức 01 đợt kiểm tra về tình hình an 

ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện 

Ninh Hải, Thuận Nam và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm từ ngày 29/12 đến 

31/12/2018.  

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra:  

Các khu du lịch, điểm du lịch thực hiện tốt công tác vệ sinh, chỉnh trang cơ sở 

vất chất; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có tình trạng trộm cắp tài 

sản xảy ra đối với khách du lịch. Đối với doanh nghiệp kinh doanh về hoạt động lữ 

hành tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Thanh tra Sở sẽ thực hiện báo cáo sau 

thời gian thanh tra như báo cáo trên. 

4. Công tác khác:  

- Làm việc Công ty tổ chức biểu diễn để nhắc nhở Công ty có hành vi quảng 

cáo bằng loa phóng thanh gắn trên phương tiện giao thông tại nội thành, nội thị 

trong chương trình ca nhạc phục vụ Hội chợ Tết.  

- Tổng hợp hồ sơ công tác thi đua khen thưởng để đảm nhiệm Cụm trưởng 

Cụm thi đua số IV - Thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13 tỉnh Duyên hải 

Miền Trung. 

- Lập dự trù kinh phí hoạt động Thanh tra Sở năm 2019. 
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II. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:  

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 và 

tham nhũng. 

IV. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 2/2019: 

- Tổ chức 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động lễ hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại 09 địa điểm trên các địa bàn trong tỉnh 

theo kế hoạch. 

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

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

lãnh đạo Sở (nếu có). 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác truyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản vi phạm pháp luật khác có liên quan 

đến lĩnh vực hoạt động của Ngành./. 

 
             

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ VHTTDL; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTS. LLD 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Châu Thanh Hải 
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