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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 3916/CAT-PTM ngày 20/9/2022 của Công an tỉnh về 

việc phối hợp xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Tình hình triển khai thực hiện 

- Sở VHTTDL thường xuyên thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và 

tăng cường thực thi các quy định về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2022 đến các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và phòng 

Văn hóa và Thông tin các huyện, Thành phố. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; 

đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành văn hóa, thể 

thao và du lịch tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tham gia các hoạt động 

đấu tranh tố giác tội phạm. Tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, 

hiệu quả; tuyên truyền lồng ghép về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, trên bản tin ngành, 

các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Sở đã tham mưu xây dựng các văn bản triển khai thực hiện như: Kế 

hoạch số 01/KH-SVHTTDL ngày 05/01/2022 về tuyên truyền Kết luận số 13-

KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-

CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 

09/KH-SVHTTDL ngày 19/01/2022 về phổ biến giáo dục pháp luật; Kế hoạch 

số 09/KH-TTr ngày 09/6/2022 về việc kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Kết quả  

2.1. Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

năm 2022 

 - Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác 

phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. Sở VHTTDL đã triển 

khai đến các phòng, đơn vị sự nghiệp; Coi công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 
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- Tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an 

ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm. Chú trọng phòng ngừa tội phạm, nhất là 

công tác phòng ngừa xã hội. Tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm 

tại cộng đồng dân cư; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

 - Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã chủ động lồng ghép trong các 

cuộc sinh hoạt chi bộ của đơn vị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình; qua đó đã góp phần 

nâng cao nhận thức trong việc thực hiện, chấp hành chủ trương đường lối của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao và du lịch kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng 

đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị gắn với tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; tăng cường công tác quản lý, 

thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ, dịch 

vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố duy trì tốt các hoạt 

động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao, quản lý bảo vệ an toàn các lễ hội truyền 

thống của nhân dân. Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên đẩy 

mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

thể thao và du lịch, dàn dựng các tiết mục văn nghệ chủ đề về phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022.  

 2.2. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

 - Công tác thanh tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính được thực hiện triển khai thông qua các Quyết định và kế hoạch 

được phê duyệt vào năm 2021 và năm 2022. Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 

chuyên ngành Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông huyện Hòa An và huyện Trùng Khánh. 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và các 

đơn vị liên quan: Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng cảnh sát hình sự, Phòng 

Quản lý hành chính - Công an tỉnh Cao Bằng, phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố tiến hành kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ 

VHTTDL trên địa bàn các huyện, thành phố. 

 * Kết quả: Kiểm tra 163 cơ sở, trong đó: Lưu trú du lịch 54, Karaoke 35, 

Quảng cáo 60, Thể thao: 14. Xử phạt hành chính: 19.500.000đ. Qua công tác 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ VHTTDL trên địa bàn tỉnh Cao Bằng về 

các điều kiện kinh doanh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được thực 

hiện tương đối nghiêm túc theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 

Covid-19; thực hiện khai báo y tế đối với tất cả khách du lịch, điều kiện cơ sở 
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vật chất kinh doanh vệ sinh môi trường được đảm bảo theo đúng quy định. Tuy 

nhiên vẫn còn một số cơ sở kinh doanh không thông báo về nội dung, thời gian, 

địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng rôn quảng cáo đến cơ quan 

chức năng (Sở VHTTDL). Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở phải 

khắc phục ngay vi phạm và thực hiện nghiêm các quy dịnh của pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực quảng cáo.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2022 và các văn bản liên quan đã được triển khai thực hiện 

nghiêm túc, chặt chẽ.  

- Nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chính quyền, do vậy 

việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022  

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được hiệu quả 

tích cực. 

2. Hạn chế  

- Về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện công 

tác tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật còn 

hạn chế chưa thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

- Cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 chủ yếu là kiêm nhiệm do đó cần được 

đào tạo, nâng cao hơn nữa về chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên công tác 

tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định của Nhà nước, công tác kiểm tra 

còn hạn chế, chưa được thường xuyên kiểm tra được kịp thời. Mặt khác do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ VHTTDL trên địa bàn tỉnh nên đoàn kiểm tra chưa xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép về công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch, thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức 

và người lao động toàn ngành và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa Sở với các ban, ngành liên quan, cơ 

quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công 

tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 
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- Thường xuyên thực hiện thông tin báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá kết 

quả thực hiện chương trình hàng năm và từng giai đoạn về công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. 

Trên đây là báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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