
 

 

 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Số:            /QĐ-SVHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày        tháng 12 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v. Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ban hành ngày 15/11/2010 năm 2010;  

 Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch 

thanh tra;  

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 

Ninh Bình;  

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-BVHTTDL ngày 20/11/2020 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021; 

Căn cứ công văn số 501/UBND-VP7 ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về công tác thanh tra năm 2021; 

Xét đề nghị của Phụ trách Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2021” của Sở Văn hóa và Thể thao. 

 Điều 2. Giao Thanh tra Sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2021 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Căn cứ tình hình 

triển khai thực tế và yêu cầu công tác quản lý, đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch báo 

cáo Giám đốc Sở quyết định cho phù hợp với nhiệm vụ của ngành. 

 Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Phụ trách Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Thanh tra Bộ VH,TT&DL (để b/c); 

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Cường 



 

 

 

 

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ….... /QĐ-SVHTT ngày       tháng 12 năm 2020) 

 

 

TT Nội dung và đơn vị được thanh tra, kiểm tra 
Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

I 
Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và phòng, chống tham nhũng 

(02 cuộc, 02 đơn vị) 

 

- Đơn vị được thanh tra:  

+ Nhà hát chèo Ninh Bình. 

+ Nhiếp ảnh tỉnh. 

- Nội dung thanh tra: 

1. Việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính. 

2. Việc  chấp hành quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng.  

- Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

phòng, chống tham nhũng. 

- Việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm, sửa chữa tài sản công; tài chính ngân sách. 

- Việc công khai minh bạch  trong hoạt động giải quyết công việc của đơn vị. 

- Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 

- Việc công khai, minh bạch các nguồn thu tại đơn vị. 

-  Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. 

 

Tháng  

5-7/2021 

II Kiểm tra chuyên ngành:  Dự kiến 07 cuộc đối với 140 cơ sở 

1 Lĩnh vực văn hóa: Thực hiện 05 cuộc đối với 130 cơ sở 

 

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

tại các khu, điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa. 

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh Karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử; kinh doanh 

băng đĩa hình, đĩa ca nhạc, băng đĩa cấm lưu hành và kinh doanh văn hóa phẩm. 

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo; biểu diễn nghệ thuật.  

- Thanh tra, kiểm tra các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan theo đơn khiếu nại của 

Phòng Quản lý  

Văn hóa, 

Phòng Quản lý 

Di sản Văn 

hóa, Đội 814 

tỉnh, Phòng 

XDNSVH&GĐ 

Các tháng 

trong năm 

2021 



 

 

 

 

chủ sở hữu.  

2 Lĩnh vực thể thao: Thực hiện 02 cuộc đối với 10 cơ sở 

 

- Phối hợp với các đơn vị, các phòng liên quan kiểm tra hồ sơ nhân sự tham gia các giải thi 

đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn tỉnh. 

Phòng Quản lý 

Thể dục, Thể 

thao và các đơn 

vị có liên quan 

Qúy II và  

qúy III 

năm 2021 

III 

Công tác tiếp công dân 
Phân công cán bộ thanh tra thường trực làm công tác tiếp công dân. Thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở Văn hóa và Thể thao. 

 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

trong năm  

IV 

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Thực hiện quy định của luật khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời đơn thư thuộc thẩm quyền 

đúng quy định của pháp luật. 

 Thực hiện 

thường 

xuyên  

trong năm  

V Công tác khác 

1 

Phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao đối với một số tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Thanh tra Sở; 

Phòng quản lý 

Thể dục, Thể 

thao và các đơn 

vị có liên quan 

 

Tháng 

03/2021  

2 

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ: Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh kiểm tra theo 

trọng tâm, trọng điểm đối với các hoạt động Văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, kiểm tra phòng, chống tệ 

nạn mại dâm. 

Đội 814 tỉnh, 

Đội kiểm tra 

liên ngành 178 

 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

trong năm  

3 Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ khác được Giám đốc giao. 
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