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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra KT-XH  

và thực hiện kiến nghị của KTNN năm 2021 

(mốc thời gian từ ngày 01/01/2021-31/12/2021) 

 

Thực hiện Công văn số 581/TTr-GSKT ngày 05/9/2022 của Thanh tra tỉnh 

Cao Bằng về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - 

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

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Sở VHTTDL là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, 

tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, 

gia đình, thể dục, 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); việc 

sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực 

hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh.  

Về cơ cấu tổ chức của Sở gồm: 

+ Lãnh đạo Sở: Giám đốc, 04 Phó Giám đốc, 06 phòng thực hiện chức 

năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở; 

+ Các đơn vị sự nghiệp gồm 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành là 254 người. 

Phòng Văn hóa - Thông tin của 09 huyện, 01 thành phố chịu sự chỉ đạo, 

quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Sở. 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở VHTTDL đã 

nghiêm túc chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức rà soát việc thực hiện kết luận 

thanh tra, nhằm kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại chỉ ra tại các kết luận 

thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước kịp thời theo quy định của pháp 

luật, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động quản lý nhà nước; bảo 

vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

 Cấp ủy, chính quyền, Ban Giám đốc Sở VHTTDL thường xuyên chỉ đạo 

các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo 

thực hiện theo kết luận thanh tra, rà soát, theo dõi việc thực hiện sau kết luận 

thanh tra. 
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  Năm 2021, theo Kế hoạch thanh đã phê duyệt, Sở VHTTDL tiến hành 02 

cuộc thanh tra (Thanh tra chuyên ngành tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Hòa An; Thanh tra hành chính tại đơn vị Bảo tàng tỉnh). Các bước tiến hành 

thanh tra được thực hiện theo đúng quy định. 

2. Kết quả rà soát 

2.1.  Kết quả thanh tra về KT-XH do các cấp, các ngành thực hiện 

a) Tổng số các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội do các cấp, các các 

ngành thực hiện (thực hiện trong năm 2021 và các cuộc thanh tra trước năm 

2021 chưa xử lý dứt điểm).  

- Các cuộc thanh tra trước năm 2021 chưa xử lý dứt điểm: Không có. 

- Tổng số cuộc thanh tra (Thanh tra Sở VHTTDL thực hiện): 02 cuộc (01 

cuộc thanh tra hành chính, 01 cuộc thanh tra chuyên ngành. Đến nay, đơn vị 

được thanh tra đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra. 

- Tổng số sai phạm về kinh tế, tổ chức, cá nhân có sai phạm: Không có 

b) Kiến nghị của đoàn thanh tra 

- Số kiến nghị chuyển cơ quan điều tra: Không có 

- Số kiến nghị xử lý hành chính: Không có 

- Kiến nghị xử lý về kinh tế: Không có 

- Kiến nghị khác:  

+ Kiến nghị cuộc Thanh tra chuyên ngành: 05 kiến nghị đối với đối tượng 

thanh tra. 

+ Kiến nghị cuộc Tranh tra hành chính: 06 kiến nghị đối với đối tượng 

thanh tra. 

c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra: 

Sở ban hành 02 Kết luận thanh tra:  

+ Kết luận số 631/KL-SVHTTDL ngày 22/7/2021 về việc thanh tra chuyên 

ngành lĩnh vực văn, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Hòa An năm 2021. 

+ Kết luận số 1091/KL-SVHTTDL ngày 12/11/2021 về thanh tra trách 

nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý nhà 

nước về bảo tồn, bảo tàng tại đơn vị bảo tàng tỉnh Cao Bằng. 

- Chuyển cơ quan điều tra: Không có 

- Xử lý trách nhiệm người có liên quan: Không có 

- Thực hiện kiến nghị xử lý khác: Đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện Kết 

luận thanh tra “ Báo cáo số 38/BC-VHTT ngày 05/8/2021 của Phòng VHTT 

huyện Hòa An về báo cáo việc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra chính 

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

huyện Hòa An năm 2019,2020; Báo cáo số 79/BC-BT ngày 24/12/2021 của Bảo 

Tàng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp 
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luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, bảo 

tàng tại đơn vị Bảo tàng tỉnh Cao Bằng”. 

2.2.  Kết quả rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế-xã hội ở địa phương:   

Qua rà soát, các cuộc thanh thanh tra trước năm 2021 chưa xử lý dứt điểm: 

Không có. 

2.3. Kết quả rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính 

phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao địa phương xử lý: Không có. 

2.4. Kết quả rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước: 

- Các cuộc kiểm toán trước năm 2021 chưa xử lý dứt điểm:  Không có. 

- Tổng số cuộc kiểm toán năm 2021: 01 cuộc 

- Kiểm toán Nhà nước kiến nghị:  

+ Ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định, cơ chế, chính sách về 

kinh tế, xã hội của địa phương: Không có 

+ Chuyển cơ quan điều tra: Không có 

+ Kiến nghị xử lý trách nhiệm tổ chức sai phạm: Không có. 

+ Kiến nghị khác: 06 kiến nghị tại Thông báo số 354/TB-KVX ngày 23 

tháng 8 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực X Thông báo Kết quả kiểm 

toán tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Số kiến nghị chưa thực hiện: Hiện tại, Giám đốc Sở VHTTDL đang chỉ 

đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của 

Đoàn KTNN đã chỉ ra, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng 

hợp báo cáo Kiểm toán nhà nước khu vực X trước ngày 31/12/20222.  

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Ưu điểm 

Công tác thanh tra được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện và có sự 

phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở trong triển 

khai. Cuộc thanh tra được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy định, góp 

phần tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước thuộc 

lĩnh vực VHTTDL. Các cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành chấp hành 

tốt các quy định của pháp luật. 

Qua công tác thanh tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh một số tồn tại, 

hạn chế trong công tác quản lý tài chính và nghiệp vụ chuyên môn; từ đó nâng 

cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.  

Các Kết luận thanh tra sau khi có hiệu lực pháp luật đều được các đơn vị tổ 

chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

của công tác thanh tra. 
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2. Hạn chế  

Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về công tác 

thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành chưa được thường xuyên. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công 

tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra, 

Kiểm toán Nhà nước. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra 

KT-XH và thực hiện kiến nghị của KTNN năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Cao 

Bằng (có biểu tổng hợp kèm theo)./. 

 
Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT + Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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