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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thƣ 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2020 

 

Căn cứ văn bản số 483/TTr-VP ngày 20/11/2020 của Thanh tra tỉnh Ninh 

Bình về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra quý IV, năm 2020 và phương 

hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh 

Ninh Bình báo cáo kết quả như sau: 

 QUÝ IV 

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA 

I. Thanh tra hành chính 

Trong quý IV, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra và tham mưu cho 

lãnh đạo Sở ban hành 02 kết luận: Số 1236/KL-SVHTT ngày 4/11/2020 về 

trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Số 

1237/KL-SVHTT ngày 4/11/2020 về trách nhiệm của Phó Giám Đốc phụ 

trách Thư viện tỉnh, trong việc quản lý sử dụng tài chính và thực hiện các quy 

định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thời kỳ thanh tra năm 

2019. 

II. Kiểm tra chuyên ngành 

Trong quý IV, Thanh tra đã tiến hành 1 cuộc kiểm tra với 15 cơ sở trong 

lĩnh vực văn hoá. Trong đó: 14 cơ sở kinh doanh karaoke và 01 cơ sở thực hiện 

quảng cáo, cụ thể: 

1. Về hoạt động karaoke 

Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh karaoke tại thành phố 

Tam Điệp và huyện Kim Sơn. 

- Kết quả kiểm tra: Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở cơ bản chấp hành 

nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh karaoke.  

2. Về hoạt động quảng cáo 

Thanh tra Sở Văn tiến hành kiểm tra 01 cơ sở thực hiện quảng cáo trên 

địa bàn thành phố Ninh Bình, cụ thể: Cơ sở Thanh Bình Auto, địa chỉ: số 484 
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Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, Tp Ninh Bình. Nội dung vi phạm: Cơ sở 

phát tờ rơi quảng cáo nội thất ôtô và đồ chơi xe hơi làm mất mỹ quan đô thị. 

- Kết quả kiểm tra: Đoàn đã tiến hành lập biên bản yêu cầu cơ sở thu hồi 

số tờ rơi đã phát và dừng hoạt động quảng cáo phát tờ rơi. Đoàn kiểm tra đã tịch 

thu 250 tờ rơi quảng cáo của cơ sở. 

3. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả 

Trong quý IV, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao không phát hiện vụ việc về 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

B. VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp dân  

Thanh tra Sở luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân của 

UBND tỉnh theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 về việc 

ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sở phân công 01 

cán bộ thanh tra thường trực làm công tác tiếp công dân.  

Trong quý IV năm 2020, không có công dân đến phòng tiếp công dân của 

Sở để khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. 

2. Kết quả tiếp nhận và giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo 

Trong tháng quý IV năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao không nhận được 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến đề nghị giải quyết. 

3. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đƣợc UBND tỉnh 

giao, các vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền phải giải 

quyết, kết quả đã giải quyết 

Trong quý IV năm 2020 không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát 

sinh thuộc thẩm quyền giải quyết; không có các vụ việc tồn đọng, khéo dài. 

 NĂM 2020 

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA 

I. Thanh tra hành chính 

Trong năm 2020, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra và tham mưu cho 

lãnh đạo Sở ban hành 02 kết luận: Số 1236/KL-SVHTT ngày 4/11/2020 về 

trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Số 

1237/KL-SVHTT ngày 4/11/2020 về trách nhiệm của Phó Giám Đốc phụ 

trách Thư viện tỉnh, trong việc quản lý sử dụng tài chính và thực hiện các quy 
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định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thời kỳ thanh tra năm 

2019.  

Qua thanh tra, công tác quản lý sử dụng tài chính của 02 đơn vị nói trên, 

cơ bản bám sát các quy định của nhà nước để xây dựng dự toán, tổ chức thực 

hiện dự toán và quyết toán kinh phí được giao; các khoản thu - chi cơ bản theo 

quy chế chi tiêu nội bộ và chính sách, chế độ của Nhà nước.  

Tuy nhiên, 02 đơn vị cần đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và của UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho cán bộ, viên 

chức, lao động tại đơn vị. Trong quản lý, sử dụng tài chính phải đảm bảo đầy đủ, 

chặt chẽ theo quy định của Nhà nước. Riêng đối với: 

- Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng cần: Bổ sung mức 

khoán chi tiền chè nước hàng tháng cho CBVC và người lao động trong Quy chế 

chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

- Phó Giám Đốc phụ trách Thư viện tỉnh cần: Ban hành quyết định 

thành lập Hội đồng mua sắm, sửa chữa tài sản của đơn vị và thực hiện đầy đủ 

chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.  

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã yêu cầu 02 đơn vị rút kinh nghiệm, 

khắc phục những tồn tại nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Văn hóa và Thể thao 

(qua Thanh tra Sở) trước ngày 31/12/2020, để thực hiện tốt quy định của Nhà nước. 

II. Kiểm tra chuyên ngành 

Năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện 05 cuộc kiểm tra 

chuyên ngành với 73 cơ sở. Cụ thể: 

- Lĩnh vực văn hoá với 72 cơ sở (11 cơ sở di tích đền, chùa, 18 hoạt động 

lễ hội, 42 cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke; 01 cơ sở hoạt động quảng cáo). 

- Lĩnh vực Thể thao với 01 cơ sở Billiards & Snooker. 

1. Lĩnh vực Văn hoá 

a. Hoạt động kiểm tra di tích: Lãnh đạo giao Thanh tra Sở chủ trì và phối hợp 

với phòng Quản lý Di sản Văn hóa kiểm tra 11 cơ sở di tích, đền chùa trên địa bàn tỉnh. 

- Kết quả kiểm tra: Tại thời điểm kiểm tra các di tích như (Cố Đô Hoa Lư, 

Đền Vực Vông, Chùa Bích Động, Đền Thái Vi, Chùa Duyên Ninh, Đền Dâu, 

Đền Quán Cháo, khu vực Thung Lau, Thung Lá, Đền Vua Thầy, Chùa Bái 

Đính…) không tiếp nhận và đưa các hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong 

mỹ tục vào các khu di tích, khu thờ tự, đặt hòm công đức đúng nơi quy định, không 
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bán hàng trong khuôn viên di tích và các hoạt động mê tín dị đoan, đổi tiền lẻ, đốt 

vàng mã... để đảm bảo mỹ quan và an ninh trật tự. 

b. Về hoạt động thực hiện các chỉ thị chống dịch bệnh: Lãnh đạo giao 

Thanh tra Sở phối hợp với phòng XDNSVH & Gia Đình, phòng Quản lý Di sản 

Văn hóa, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố rà soát, nắm bắt tình 

hình chung các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí 

trên địa bàn tỉnh. 

- Kết quả kiểm tra: Tính đến thời điểm kiểm tra (ngày 12/02/2020 tức ngày 

19/01 âm lịch) 18 lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh đã dừng, điển hình như: Chùa Bái 

Đính cổ, đình – đền – chùa Tập Ninh, khu vực Thung Lau, Thung Lá (tại huyện 

Gia Viễn); đền Tráng Sơn, đền Dâu (tại thành phố Tam Điệp); đình Mống, đền Cô 

Đôi, lễ Khai Hạ (tại huyện Nho Quan); đền Hạ, đền – chùa Nhân Lý (tại huyện Hoa 

Lư); lễ hội Báo Bản tại Yên Mô; lễ hội thờ ngài Nguyễn Đức Thụy tại Kim Sơn và 

một số lễ hội khác trên địa bàn tỉnh. Các lễ hội và khu di tích trên địa bàn tỉnh, nhìn 

chung đều thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước. Đặc biệt là việc phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của vi rút Corona được triển khai 

triệt để, đã dừng mọi hoạt động tổ chức lễ hội, tụ tập đông người thực hiện nghiêm 

các quy định của Nhà nước. 

c. Về hoạt động karaoke: Thanh tra đã tiến hành kiểm tra 42 cơ sở hoạt động 

kinh doanh karaoke. 

- Kết quả kiểm tra: Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở không có khách hát. 

Đoàn đã tiến hành lập biên bản yêu cầu cơ sở chấp hành nghiêm các quy định 

của pháp luật trong hoạt động kinh doanh Karaoke. 

d. Các hoạt động vui chơi giải trí khác (hoạt động kinh doanh karaoke, vũ 

trường…): Qua quá trình rà soát và nắm bắt, các cơ sở cơ vui chơi giải trí công cộng 

trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng, chống 

dịch. 

e. Về hoạt động quảng cáo: Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành kiểm tra 

01 cơ sở thực hiện quảng cáo và các bảng biểu quảng cáo trên địa bàn tỉnh đặc 

biệt vào trước dịp lễ, tết để đảm bảo các hoạt động quảng cáo theo quy định của 

Nhà nước, cụ thể: 

Cơ sở Thanh Bình Auto, địa chỉ: số 484 Trần Hưng Đạo, phường Ninh 

Khánh, Tp Ninh Bình. Nội dung vi phạm: Cơ sở phát tờ rơi quảng cáo nội thất 

ôtô và đồ chơi xe hơi làm mất mỹ quan đô thị. 
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- Kết quả kiểm tra: Đoàn đã tiến hành lập biên bản yêu cầu cơ sở thu hồi 

số tờ rơi đã phát và dừng hoạt động quảng cáo phát tờ rơi. Đoàn kiểm tra đã tịch 

thu 250 tờ rơi quảng cáo của cơ sở. 

2. Lĩnh vực Thể thao 

-  Thanh tra đã tiến hành kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh hoạt Billiards & Snooker 

trên địa bàn thành phố Ninh Bình.  

- Kết quả kiểm tra: Qua kiểm tra, Đoàn yêu cầu cơ sở chấp hành nghiêm các 

quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh Billiards & Snooker. 

3. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả 

Năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao không phát hiện vụ việc về buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả. 

B. VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ KHIẾU 

NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân 

Sở Văn hóa và Thể thao luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công tại 

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 về của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sở 

phân công 01 cán bộ thanh tra thường trực làm công tác tiếp công dân. 

Năm 2020, không có công dân đến phòng tiếp công dân của Sở để khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. 

2. Kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn 

Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao nhận được 01 đơn qua đường bưu điện 

ghi người gửi là ông Nguyễn Văn Công. Qua nghiên cứu, xem xét, nội dung đơn 

không có họ, tên, địa chỉ, chữ ký của người làm đơn. Căn cứ theo quy định về 

quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo thì đơn không đủ điều kiện để xem xét 

và thụ lý. 

3. Kết quả giải quyết vụ việc UBND tỉnh chuyển giao trong năm 2020, 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. 

Năm 2020, không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc 

thẩm quyền giải quyết; không có các vụ việc tồn đọng, khéo dài. 

C. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÕNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 

2020 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt chủ trƣơng, chính sách pháp 

luật về PCTN. 
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 a. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng, pháp luật cảa Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai minh bạch quy trình, thủ tục 

hành chính nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tham 

nhũng. 

Đảng ủy và Lãnh đạo Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 

1077/KH-SVHTT ngày 18/9/2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc. 

 Tiếp tục triển khai Kế hoạch 201/KH-SVHTT ngày 25/2/2020 về công tác 

PCTN năm 2020; chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức: phôtô văn 

bản, tài liệu gửi các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; tuyên truyền trên trang thông tin 

điện tử của ngành; thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các cấp 

chính quyền địa phương thông tin, tuyên truyền trên loa đài truyền thanh các cấp, 

thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, chiếu phim 

lưu động. 

b. Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác 

phòng, chống tham nhũng  

Trong năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng và ban hành 04 văn 

bản thuộc thẩm quyền: 

+ Quyết định số 604/QĐ-SVHTT ngày 10/12/2019 về việc phê duyệt Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; trong đó có nội dung thanh tra việc phòng, 

chống tham nhũng đối với 02 đơn vị thuộc Sở: Trung tâm Phát hành phim và 

Chiếu bóng tỉnh và Thư viện tỉnh. 

+ Quyết định số 04/QĐ-SVH&TT ngày 02/1/2020 về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong hoạt động của Sở 

Văn hóa và Thể thao Ninh Bình. 
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+ Kế hoạch số 175/KH-SVHTT ngày 19/2/2020 kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2020. 

+ Kế hoạch số 201/KH-SVHTT ngày 25/2/2020 kế hoạch công tác PCTN 

năm 2020. 

c. Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng  

Về tổ chức bộ máy: Lãnh đạo Sở có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. 

Tại thời điểm báo cáo, Sở Văn hóa và Thể thao có 408 CB, CC, VC và lao động; tổ 

chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng, phòng Thanh 

tra, phòng Tổ chức- Pháp chế, phòng Quản lý Văn hóa, phòng Quản lý Thể dục 

Thể thao, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Gia đình và xây dựng nếp sống văn 

hóa, phòng Quản lý Di sản văn hóa; 08 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm 

TDTT, Thư viện, Bảo tàng, Nhà hát chèo, Trung tâm PHP&CB, Trung tâm Văn hóa, 

Nhiếp ảnh tỉnh, Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Cố Đô Hoa Lư. 

Thanh tra Sở hiện nay, có 06 người (03 nam, 03 nữ). Trong đó: 01 thanh 

tra viên chính, 01 thanh tra viên và 04 chuyên viên. Lãnh đạo có Phụ trách 

Thanh tra Sở. Trình độ chuyên môn: 02 thạc sỹ, 04 cử nhân, được Giám đốc Sở 

giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

 2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 

 Tiếp tục chỉ đạo công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước 

của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công bố công 

khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và Trang thông tin điện tử để tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; tập trung công khai ở các lĩnh vực dễ 

xảy ra tham nhũng; công khai quy chế chi tiêu nội bộ, các tiêu chuẩn, định mức, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu thường 

xuyên kiểrn tra giám sát cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ. 

Sở đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã ban hành Quyết 

định số 04/QĐ-SVH&TT ngày 02/1/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong hoạt động của Sở Văn hóa 

và Thể thao Ninh Bình. 
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 Việc tặng quà, nhận quà tặng, đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện 

trường hợp nào sử dụng tài sản công làm quà tặng, nhận quà tặng không đúng 

quy định. 

Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện tốt công tác cán bộ, trong thời gian 

qua các đơn vị đã làm tốt việc sắp xếp, bố trí cán bộ, thực hiện việc luân chuyển, 

chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với nguyện vọng, sở trường, phát huy được 

năng lực công tác của cán bộ, công chức viên chức. Sở đã xây dựng Kế hoạch 

324/KH-SVH&TT ngày 26/3/2020 chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 theo 

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác quản lý biên chế và 

điều động, tuyển dụng cán bộ; Công tác đánh giá bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai đúng quy định 

của pháp luật. 

 Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản nhằm cụ 

thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với 

điều kiện của cơ quan. Giao phòng Tổ chức- Pháp chế phối hợp với các phòng 

của Sở thường xuyên rà soát các văn bản QPPL và các thủ tục hành chính. 

Ngày 03/3/2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 

247/KH-SVHTT về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử 

trong hoạt động Sở Văn hóa và Thể thao năm 2020; Sở đã ứng dụng có hiệu quả 

phần mềm Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc tại các phòng chuyên môn và các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc, tất cả các văn bản được ban hành, tiếp nhận và xử lý 

qua mạng (trừ văn bản mật) nhằm tiết kiệm tối đa về chi phí văn phòng phẩm, 

đồng thời phục vụ nhanh chóng, thuận tiện cho công tác quản lý và điều hành; 

phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý văn bản. 

Các văn bản ban hành được áp dụng chữ ký số và gửi qua phần mềm, không gửi 

bản giấy.  

Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu: Trong 

thời gian qua tại Sở chưa có trường hợp nào bị xử lý trách nhiệm đối với người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng và chưa có vụ việc 

tham nhũng xảy ra tại đơn vị. 

 3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

Trong năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao không phát hiện cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động có biểu hiện tham nhũng. 
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4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng 

Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành 02 Quyết định và Kết luận thanh tra 

hành chính về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và 

Chiếu bóng tỉnh và Giám đốc Thư viện trong việc quản lý sử dụng tài chính và 

thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng: 

Quyết định 641/QĐ-SVH&TT ngày 05/10/2020 và Quyết định 642/QĐ-

SVH&TT ngày 05/10/2020. Qua thanh tra, công tác quản lý sử dụng tài chính 

của 02 đơn vị nói trên, cơ bản bám sát các quy định của nhà nước để xây dựng 

dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí được giao; các khoản 

thu - chi cơ bản theo quy chế chi tiêu nội bộ và chính sách, chế độ của Nhà 

nước.  

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống 

tham nhũng 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Sở Văn hóa và Thể thao đã lãnh đạo, 

giáo dục chính trị tử tưởng, giám sát đảng viên, công chức, viên chức trong cơ 

quan, đơn vị chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

về phòng, chống tham nhũng. 

- Các đoàn thể trong cơ quan (Công đoàn, Đoàn thanh niên) tuyên tuyền, 

giáo dục các thành viên tổ chức mình thực hiện nghiêm túc các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện 

và phòng, chống tham nhũng; động viên quần chúng nhân dân tham gia tích cực 

vào việc phát hiện, tố cáo tham nhũng. 

6. Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng, chống tham 

nhũng và dự báo tình hình 

6.1. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng  

a) Ưu điểm  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham 

nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện.  

- Vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu có chuyển 

biến tích cực.  

- Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai, thực hiện tương 

đối đồng bộ tại cơ quan, đơn vị.  
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- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng 

thực hiện đạt kế hoạch.  

b) Hạn chế  

- Việc chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống tham nhũng tại một 

số cơ quan, đơn vị vẫn còn lúng túng, sự phối hợp giữa chi bộ, công đoàn và 

chuyên môn chưa nhịp nhàng.  

- Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về PCTN ở một số 

cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền, 

phổ biến chưa hấp dẫn, lôi cuốn.  

6.2. Dự báo tình hình tham nhũng 

- Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới: Khả năng tình hình 

tham nhũng sẽ diến biến phức tạp, tinh vi hơn, tập trung nhiều ở những lĩnh vực: 

đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, các dự án có nguồn vốn từ ngân 

sách. 

- Đề xuất các giải pháp phòng, chống:  

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt là triển khai 

thi hành có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018 và thực 

hiện Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

+ Tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp, các đoàn thể, các cơ quan báo chí và nhân dân trong giám sát 

người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương.  

+ Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và cấp ủy đảng, người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

+ Chủ động xác minh các dấu hiệu, dư luận của người dân về cán bộ, 

đảng viên có dấu hiệu vi phạm nếu có thì xử lý theo đúng quy định.  

D. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Về công tác thanh tra, kiểm tra 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể 

thao trên địa bàn tỉnh. 



11 

 

 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân về việc tăng 

cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của vi rút Corona. 

- Thực hiện và hoàn thành tốt công tác thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch 

và nhiệm vụ khác được lãnh đạo giao. 

2. Về công tác tiếp dân xử lý đơn thƣ và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Về công tác tiếp công dân: Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc lịch tiếp 

công dân, đảm bảo đúng theo Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh Ninh Bình; 

thực hiện nghiêm nội quy tiếp công dân do Sở Văn hóa và Thể thao quy định. 

- Về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Tập trung giải quyết dứt điểm 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo do tổ chức, công dân gửi đến thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở. Đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, không có tái khiếu, tái tố, 

không phát sinh điểm nóng đồng thời hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở giải quyết 

các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành 

trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Về công tác phòng, chống tham nhũng 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền Luật phòng chống 

tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chiến lược quốc gia về phòng 

chống tham nhũng và các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của nhà nước về PCTN theo hướng đi vào chiều sâu, có trọng 

tâm, trọng điểm. Nâng cao ý thức trách nhiệm của CC, VC, LĐ về công tác 

phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo sự 

thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, tổ chức về công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 - Tăng cường thực hiện quy định các biện pháp về kiểm soát biến động tài 

sản, thu nhập đối với đối tượng có nghĩa vụ kê khai.  

- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác 

phòng, chống tham nhũng.  



12 

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ VHTT&DL; 

- Thanh tra Tỉnh; 

- Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương 

(Cụm trưởng 9 tỉnh ĐBSH); 

- Lưu: VP, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cƣờng 
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