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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 7 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

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

và phòng, chống tham nhũng tháng 7 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: 

- Theo kế hoạch: 01 cuộc thanh tra về hoạt động kinh doanh thể thao loại hình 

hồ bơi. 

- Đột xuất:  01 cuộc kiểm tra về hoạt động quảng cáo. 

- Phối hợp Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh thực hiện 01 cuộc 

kiểm tra về hoạt động kinh doanh karaoke. 

b) Kết quả thanh, kiểm tra: 

- Hoạt động kinh doanh hồ bơi: Các cơ sở chấp hành đúng các quy định trong 

hoạt động kinh doanh. Không phát hiện sai phạm. 

- Hoạt động quảng cáo: 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. 

- Hoạt động kinh doanh karaoke: Phát hiện 01 doanh nghiệp có hành vi sử 

dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng theo quy 

định. Xử phạt vi phạm hành chính: 8.000.000 đồng. 

* Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành Thanh tra Sở ban hành theo quyết định: 

15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng). Các doanh nghiệp 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. 

3. Công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng lực lượng: 

- Phối hợp cử 01 công chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 

tại trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, 

công chức Thanh tra Sở trình Giám đốc Sở ban hành. 



 2 

- Phối hợp Văn phòng Sở đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh 

tra, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành và các kỹ năng mềm khác năm 2020 theo đề 

nghị tại Công văn số 373/TTT-VP ngày 24/6/2019 của Thanh tra tỉnh. 

- Tập hợp hồ sơ, rà soát các 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 để tiến hành 

kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định. 

- Thực hiện các công việc về công tác pháp chế của Cơ quan Sở theo chức năng 

nhiệm vụ. 

- Xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của các cơ, đơn vị đảm bảo đúng thời gian 

quy định. 

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 hành chính trong hoạt động kinh doanh karaoke và hoạt động quảng cáo.  

- 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. 

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

III. CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG: 

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

tham nhũng. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2019: 

- Thực hiện 01 cuộc thanh tra việc cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh 

karaoke trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố Phan Rang-Tháp Chàm). 

 - 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). 

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

- 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.  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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