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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, 

pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

 

Thực hiện Công văn số 1118/STP-XDVB&PBGDPL ngày 10 tháng 10 

năm 2022 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện rà soát, khắc phục sơ hở, 

bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống  tham nhũng, tiêu 

cực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo kết quả thực hiện 

rà soát như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Sở VHTTDL đã ban hành Công văn số 1109/SVHTTDL ngày 

11/10/2022, đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ chuyên môn tiến hành rà soát các quy định pháp luật nhằm phát hiện 

những sơ hở, bất cập, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để vi phạm pháp luật, tham 

nhũng, tiêu cực để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.  

Hằng năm, chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên 

môn thuộc Sở tiến hành Thanh tra hành chính các đơn vị sự nghiệp theo 

Kế hoạch đã được phê duyệt; Phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, 

phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra các 

hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, lưu trú du lịch, quảng cáo trên 

địa bàn tỉnh.  

2. Kết quả rà soát. 

Qua quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát từ các bộ phận liên quan, 

ngành VHTTDL chưa phát hiện các quy định về cơ chế, chính sách, pháp luật còn 

bất cập dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị rà soát, nếu 

phát hiện bất cập trong cơ chế, chính sách kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục tham mưu xây dựng, ban hành 

các chính sách pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch cần phải dựa trên 

nguyên tắc khách quan, công bằng, khoa học, phù hợp với tình hình thực 

tiễn. Tránh tình trạng lợi ích nhóm, lợi dụng chính sách để phục vụ lợi ích 

của một nhóm người, một tổ chức nhất định. Các điều khoản của chính sách 

pháp luật cần phải ngắn gọn, câu chữ tường minh, giản dị, dễ hiểu, dễ vận 

dụng và dễ triển khai trong thực tiễn. 
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- Hoàn chỉnh các văn bản pháp luật về VHTTDL trong điều kiện cơ chế thị 

trường, ban hành các chính sách khuyến khích sáng tạo văn hóa và nâng mức đáp 

ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nhà nước cần có chính sách ưu 

tiên, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực VHTTDL. 

Trên đây là nội dung rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, 

chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Sở Văn 

hóa, Thể thao, Du lịch, kính  gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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