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Thực hiện văn bản số 2102/UBND-TH, ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, đánh giá thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC, 

ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính Quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu 

tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của lực lượng xử phạt 

vi phạm hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo như sau: 

I. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC. 

1. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC:  

         Trong giai đoạn 16/12/2013 đến nay, Sở VHTTDL đã chỉ đạo Thanh tra sở phối 

hợp các phòng, đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng 

cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp 

trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin), thực hiện 

nghiêm Thông tư số 153/2013/TT-BTC, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các hành 

vi vi phạm hành chính của một số tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần nâng cao 

công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Công tác phổ biến, tuyên truyền Thông tư số 153/2013/TT-BTC:  

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 153/2013/TT-BTC đến cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành nhằm nâng cao ý thức, nhận 

thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi 

công vụ. 

II. Rà soát, đánh giá nội dung cụ thể của Thông tư số 153/2013/TT-BTC. 

1. Về thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính và tiền nộp do chậm thi hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 

- Sở VHTTDL đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, đợn vị trực 

thuộc Sở, các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động về văn 

hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện 

sai phạm tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính gửi người có thẩm quyền Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt 
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vi phạm hành chính và đề nghị tổ chức, cá nhân vi phạm đến nộp trực tiếp vào tài 

khoản 3949.0907733700000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng. 

- Trong giai đoạn 16/12/2013 đến nay, số tiền phạt vi phạm hành chính và tiền 

nộp do chậm thi hành Quyết định xử phật vi phạm hành chính như sau: 

+ Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính: 57.250.000đ ( năm mươi bảy triệu, 

hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) 

+ Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đã nộp: 57.250.000đ ( năm mươi bảy 

triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). 

+ Số tiền nộp do chậm thi hành Quyết định: 0 đồng. 

2. Về biên lai thu tiền phạt: Sở VHTTDL không tổ chức in, phát hành và sử 

dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính. 

3. Về công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt:   

Hàng năm Sở VHTTDL không lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định, mà chi vào nguồn ngân sách nhà nước chi hoạt động thường 

xuyên của Sở. 

Nội dung chi: Trang phục thanh tra, xăng xe ô tô, vé xe, công tác phí, mua sắm 

trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra… chi trong nguồn 

kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở. 

          Sở VHTTDL báo cáo gửi Sở Tài chính tổng hợp theo quy định ./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính CB; 

- Lưu: VT, TTra. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An  
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