UBND TỈNH CAO BẰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Cao Bằng, ngày 14 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác thanh tra, kiểm tra tháng 7,
nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022.
Thực hiện quy định chế độ báo cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL) báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tháng 7 phương hướng,
nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7.

1. Công tác thanh tra chuyên ngành.
- Hoàn thiện Báo cáo, Kết luận thanh tra chuyên ngành công tác quản lý Nhà
nước về lĩnh vực VHTTDL và gia đình tại huyện Trùng Khánh.
- Dự thảo Quyết định, Kế hoạch thanh tra phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Cao Bằng.
2. Công tác kiểm tra chuyên ngành.
- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chức năng của Sở và Phòng
An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra hoạt động
kinh doanh dịch vụ VHTTDL và quảng cáo trên địa bàn tỉnh;
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, các
cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện hoạt động
kinh doanh lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn Thành phố.
* Kết quả kiểm tra:
- Kiểm tra 08 cơ sở: Phòng tập Gym 05; Bể bơi 03
- Xử phạt hành chính 01 cơ sở: 2.000.000đ
* Đánh giá chung:
Qua công tác kiểm tra, phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đã
thực hiện tương đối nghiêm túc các điều kiện, cơ sở vật chất kinh doanh, vệ sinh
môi trường tại các cơ sở kinh doanh được đảm bảo. Tuy nhiên vẫn có cơ sở vi
phạm một số quy định về điều kiện kinh doanh, Thanh tra Sở đã ban hành Quyết
định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị
của công dân luôn được Sở VHTTDL quan tâm chỉ đạo thực hiện. Giao Thanh tra
Sở VHTTDL thường trực tiếp công dân các ngày trong tuần tại phòng tiếp công
dân của Sở.
- Công tác tiếp dân: 0 lượt.
- Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư:
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+ Đơn tố cáo: 0 đơn.
+ Các đơn khác: 0 đơn
4. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).
- Sở VHTTDL ban hành Công văn số 729/SVHTTDL-TTr ngày 11/7/2022
về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về thực hiện
Chương trình công tác năm 2022 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực; Công văn số 735/ SVHTTDL-TTr ngày 12/7/2022 về việc đôn
đốc thực hiện Luật PCTN năm 2018.
- Trong tháng 7/2022 chưa phát hiện có hiện tượng tham nhũng, lãng phí;
chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tài sản công sai quy định.
II. KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA THÁNG 7 NĂM 2022.
Sở VHTTDL chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức triển khai thực hiện các nội dung
công tác trọng tâm như sau:
1. Công tác thanh tra chuyên ngành:
- Tổ chức công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành tại huyện Trùng Khánh;
đôn đốc thực hiện sau Kết luận thanh tra.
- Ban hành Quyết định, công bố Quyết định và tiến hành thanh tra phòng
Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Cao Bằng
2. Công tác kiểm tra chuyên ngành:
Tiếp tục phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa,
thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn Thành phố và các huyện theo kế hoạch
đã được phê duyệt.
3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện tốt việc phân công trực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố
cáo theo quy chế của cơ quan và quy định của pháp luật.
4. Công tác phòng, chống tham nhũng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch PCTN năm 2022.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tháng 7, phương
hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022 của Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh
Cao Bằng./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ VHTTDL (b/c);
- Thanh tra tỉnh Cao Bằng (b/c);
- Thanh tra Sở VHTTDL Hòa Bình (cụm trưởng
cụm TĐ);
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Sầm Việt An
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