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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Cao Bằng, ngày 13 tháng 9 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư  

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị Quý III và 9 tháng đầu năm 2022 

 

 

Thực hiện văn bản số  594/TTr-NV, ngày  09/9/2022  của Thanh tra  tỉnh  

Cao  Bằng về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư  khiếu nại, tố cáo và  kiến nghị của công dân  quý III và 9 tháng đầu năm 2022. 

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

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA. 

1. Thanh tra hành chính:  

- Sở VHTTDL ban hành Quyết định thanh tra hành chính trong việc thực 

hiện các quy định của Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác hoạt 

động thư viện tại đơn vị Thư viện  tỉnh. 

- Phê duyệt Kế hoạch và chỉ đạo tiến hành thanh tra theo kế hoạch đơn vị 

Thư viện tỉnh. 

Đến thời điểm báo cáo cuộc thanh tra đã tiến hành thực hiện: Công bố Quyết 

định thanh tra; Tiếp nhận bàn giao tài liệu phục vụ thanh tra và đang tiến hành 

kiểm chứng các tài liệu liên quan cuộc thanh tra. Dự kiến kết thúc thanh tra vào 

tháng 10/2022. 

2. Công tác thanh tra chuyên ngành: 

- Sở VHTTDL đã ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Trùng Khánh về việc thực hiện chính 

sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại 

đơn vị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

Trùng Khánh 

- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành tại đơn vị 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Trùng 

khánh. Cuộc Thanh tra đã thực hiện đúng quy trình, tiến độ và đã ban hành Báo 

cáo, Kết luận thanh tra, công bố Kết luận thanh tra, đôn đốc thực hiên sau Kết luận 

thanh tra theo quy định. 

3. Công tác kiểm tra chuyên ngành: 

a) Việc triển khai các cuộc kiểm tra trong kỳ báo cáo. 

Sở VHTTDL đã ban hành Quyết định số18/QĐ-SVHTTDL ngày 

19/01/2022 về việc thanh lập Đoàn kiểm tra công tác  quản lý, tổ chức Lễ hội, hoạt 

động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo dịp  trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Quyết định số 154/QĐ-SVHTTDL 

ngày 09/6/2022 về việc thanh lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 09/KH-TTr ngày 
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09/6/2022 về kiểm tra  hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và 

quảng cáo trên địa bàn tỉnh. 

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

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng và lưu trú du lịch trên địa bàn các huyện: Trùng  

Khánh, Hà Quảng, Quảng Hòa, Hòa An; các Phường: Sông Hiến, Sông Bằng,  Đề 

Thám  và xã Hưng Đạo, Thành phố. 

-  Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke  theo phản ánh  hoạt động  

quá giờ theo quy định. 

-  Tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo đối với tổ chức, cá  

nhân sử dụng hình thức quảng cáo: Quảng cáo bằng màn hình LED; Quảng cáo  

sử dụng đèn LED chiếu xuống  lòng đường làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn  

giao thông; Quảng cáo có sử dụng âm thanh lớn vượt quá độ ồn cho phép tại các  

địa điểm bán hàng, siêu thị; Treo biển quảng cáo lên cột điện, trụ điện.  

-  Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực  VHTTDL việc  

chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của  

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chức năng.  

-  Kiểm tra, giám sát các địa phương về việc chấp hành tạm dừng tổ chức  

các lễ hội truyền thống, kinh doanh các dịch vụ VHTTDL trong phòng chống  

dịch Covid-19.  

-  Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao: Bể bơi,  sân bóng đá  

cỏ nhân tạo, Gym… 

-  Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực karaoke, massage  

về việc chấp hành  văn  bản  số  3697/UBND-VX ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh  

Cao Bằng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong  

dịp Tết dương dịch và Tết Nguyên đán năm 2022, trong đó có nội dung tạm dừng  

hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke, quán Bar, Internet,  trò chơi điện tử trên  

địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

-  Kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch tại các khu, điểm du  lịch,  

 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường  

mới. 

b, Kết quả thanh tra, kiểm tra quý III.  

- Cơ sở lưu trú du lịch: 10 cơ sở; 

- Cơ sở Karaoke: 09 cơ sở; 

- Cơ sở quảng cáo: 18. 
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- Thể thao: 08  

Xử phạt hành chính:  19.000.000đ 

* Kết quả 9 tháng đầu năm 2022. 

-  Lễ hội đã kiểm tra: 05  Lễ hội . 

-  Kiểm tra 122 cơ sở: Lưu trú du lịch 34; Karaoke 23; Quảng cáo 51; Thể  

thao: 14 

- Xử phạt hành chính:  19.000.000đ  

c)  Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm 

tra. 

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 vật chất kinh doanh  vế 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. 

* Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế. 

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 trên. 

- Xử lý hình sự: số vụ, số đối tượng đã khởi tố: Không có. 

4. Công tác xây dựng lực lượng: 

-  Tổng số thanh  tra Sở:  04  người  (trong đó: 01  Chánh Thanh tra, 01 Phó  

Chánh thanh tra Sở, 02 thanh tra viên.  

-  Biến động tăng, giảm số lượng: Giảm 01 (01 thanh tra viên chuyển công  

tác  sang ngành khác  trong tháng 4/2022; Mới luân chuyển đến và bổ nhiệm 01 

Phó Chánh Thanh tra Sở trong tháng 5/2022 ). 

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: 0 người. 

-  Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra: 01 

-  Số cán bộ, công chức có vi phạm và kết quả xử lý (tổng số cá nhân vi  

phạm, đã xử lý, đang và chưa xử lý): Không có. 
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 

2022. 

1. Thanh tra hành chính: 

Tiếp tục thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm  việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị Thư viện tỉnh Cao 

Bằng.  

2. Công tác thanh tra chuyên ngành: 

-  Thanh tra chuyên ngành công tác quản lý về lĩnh vực  văn hóa, thể thao,  

du lịch và gia đình tại phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Bằng.  

3. Công tác kiểm tra chuyên ngành:  

- Kiểm tra việc quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa cơ sở; 

-  Kiểm tra hoạt động quản lý và khai thác các điểm di tích lịch sử, gắn với  

tâm linh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

-  Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động kinh doanh  

lĩnh vực VHTTDL và quảng cáo trên địa bàn một số huyện trong tỉnh; 

-  Kiểm tra các điểm du lịch, các khu du lịch sinh thái, cơ sở lưu trú du lịch  

(Homestay, Hotel, Motel…)  trên địa bàn Thành phố và một số huyện trong tỉnh; 

-  Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá  

nhân có đấu hiệu vi phạm quy định của Nhà nước về lĩnh vực VHTTDL và quảng 

cáo hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực 

quản lý của ngành VHTTDL. 

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN 

THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIẾN NGHỊ. 

1. 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 và xác định đây 

là một nhiệm vụ quan trọng. Giao Thanh tra Sở VHTTDL thường trự c tiếp công 

dân các ngày trong tuần tại phòng tiếp công dân của Sở. Niêm yết lịch tiếp công 

dân tại phòng tiếp công dân.  

- Ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của Sở VHTTDL năm 2022. 

-  Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì, thực  hiện  

theo quy chế của cơ quan và quy định của pháp luật.  

2. Kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2.1. Quý III/2022. 

- Công tác tiếp dân: 0 lượt. 

- Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư: 

+ Đơn tố cáo: 0 đơn. 
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+  Các đơn khác: 0 đơn  

2.2. Kết quả 9 tháng: 02 đơn, Sở VHTTDL đã ban hành văn bản chuyển 

đơn tới UBND thành phố Cao Bằng để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của 

Pháp luật.  

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền: 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại: Không có. 

b) Kết quả giải quyết tố cáo: Không có. 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về  

khiếu nại, tố cáo: 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: Không có. 

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra: Không có. 

5. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo: 

a) Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện các quyết định, kết luận các vụ việc  

khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật: Không có. 

b) Các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài rà soát theo Kế  hoạch số  

363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ đã giải quyết, đang giải  

quyết và chưa giải quyết; kiến nghị đề xuất: Không có. 

c) Việc ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đề đảm bảo  

thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến  

nghị phản ánh: Sở VHTTDL đã xây dựng kế hoạch và các phương án phòng,  

chống dịch theo từng cấp độ, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo  

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; Dán mã QR trước cổng ra vào đơn vị  

và thực hiện chế độ khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ -BYT  

ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế đối với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư KNTC và kiến nghị quý III  và 9 tháng đầu  năm 2022 của 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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