
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
S VAN HOA, THE THAO VA DU LICH Dc 1p - T do - Hnh phüc 

S: /BC-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 05 tháng 3 nàm 2020 

BAO CÁO 
Tng kt thrc hin Thông tir 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 cüa 

• A A Thanh tra Chinh phu quy d!nh  che d9 bao cao cong tac thanh tra, 
j . • , S S - giai quyet khieu ni, to cao va phong, chong tham nhung 

Thirc hin Van bàn s 49/TTr-VP ngày 28/02/2020 cüa Thanh tra tinh v 
vic báo cáo tong kêt thirc hin Thông tu 03/2013/Yf-TTCP ngày 10/6/2013 cüa 
Thanh tra ChInh phU quy djnh chê d báo cáo cong tác thanh tra, giãi quyt khiu 
nai, tO cáo và phông, chông tham nhQng, Sà Van hóa, The thao và Du ljch báo 
cáo nhu sau: 

1. Dãc diem tInh hInh 

S& Van hoá, Th thao và Du ljch là Co quan chuyên mon thuc U' ban 
nhân dan tinh, có chi'rc näng tham muu, giüp U ban nhân dan tinh thirc hin 
quàn l nhà nuâc ye: van hóa, gia dInh, the diic, the thao, du ljch và quáng cáo 
(tnt quáng cáo trén báo chI, mgng thông tin may tInh và xuât ban phám), các 
djch vi cong thuc linh vrc quán 1 cüa Sà và thirc hin mt so nhim v11 quyên 
han theo sr üy quyên cüa Uy ban nhân dan tinE và theo quy dnh cüa pháp 1ut. 
S gOm 9 phông, ban chuyên mOn và 8 don vj sir nghip cOng 1p trc thuc vâi 
tong so 182 ngui. Giám dôc Si là ngtthi drng dâu co quan, chju trách nhim 
trmc B tru&ng Bô Van hóa, The thao và Du ljch, Tinhüy, Uy ban nhân dan tinh 
và trmcc pháp 1ut ye mci mt cOng tác cüa Si Van hóa, The thao và Du flch. 

Si giao nhim vç Thanh tra sâ là b phn tham mu'u, giüp Giárn dc S& tin 
hành thanh tra hnh chInh, thanh tra chuyên ngmnh ye các linh virc van hóa, the thao, 
du lch; giái quyêt khiêu nai,  tO cáo, tiêp cOng dan và phông, chông tharn nhüng theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. Ti'r näm 2013 den hêt näm 2019 S Van hóa, The thao và Du 
lch dã t chüc sp xêp biên chê thanh tra gôm 3 dOng chi (Chónh Thanh tra và 02 
thanh tra vien) thiic hin cong tác tiêp cOng dan, tiêp nhn don, và giái quyêt khiêu 
nai, t cáo; PMi hqp vri các co quan chüc nàng, các phèng nghip vi chuyên mOn 
t chirc các cuc thanh tra, kiêm tra, xác minh, giám djnh trong các lTnh virc ngành 
quãn l. Si xây dmg k hoach thc hin cOng tác phông, chông tham nhüng ngay tir 
du nàrn, trong do miic tiêu chü yêu là thrc hành tiêt kim, chOng lang phi trong hoat 
dng van hóa, gia dInh, th thao và du ljch: Quãn l chit ch vic sir dung nguOn 
kinh phi; tang cixOng giám sat và cong khai, minh bach  vic scr dng ngân sách nhà 
nuxc, nht là trong các li'nh vrc d phát sinE tiêu circ, lang phi; Yêu câu các don v 
trin khai có hiu qua V co chê ti.r chü dôi vO'i don vj sir nghip; hoàn thin tiêu 
chun, dinh mirc, ch do...  lam Co 5Y cho thirc hành tiet kim, chOng lang phi. 



Trong nhrng nàm qua, S& Van hoá, Th thao và Du ljch luôn nhn duçc 
sir quan tam chi d.o và phôi hçp, giüp d cüa Tinh üy, Hi ding nhân dan, Uy 
ban nhân dan tinh và B Van boa, The thao và Du 1ch. Di ngü can b, cong 
chirc, viên chirc cüa Si Vn hoá, The thao và Du ljch có ban linh chInh trj vQng 
yang, có phâm chat dto dirc tot, có tinh than doàn kêt, trách nhim cao trong 
thirc hin nhim vi,i duqc giao, giái quyêt cong vic trên co sà các quydjnh cüa 
pháp 1utt. 

2. Tinh hInh trin khai, kt qua thrc hin Thông tu' s 03/2013/TT-TTCP 

- Ngay sau khi Thông ti.r 03/2013/TT-TTCP có hiu lirc ngáy 09/8/2013, 
vic báo cáo kêt qua cOng tác thanh tra, giái quyêt khiu nti t cáo và phOng, 
chông tham nhQng dugc thirc hin áp d%ing theo dung quy djnh cüa pháp 1ut ye 
thanh tra, khiêu ni, to cáo, phOng, chOng tham nhüng và hithng dn tui Thông 
tu nay; viêc báo cáo duqc thrc hin day dü, chInh xác, khách quan, kjp thai; 
ngui k báo cáo theo dUng thâm quyên, phU hçp vói tirng '°ai  báo cáo và chirc 
näng, nhim v11 cUa cci quan Si Van hóa, The thao và Du ljch. 

- Di vâi các Lust,  Chi thj, Nghj Quyt, nhu'ng Van ban chi do cUa Ca 
quan Nhà nithc có thâm quyên sau khi có hiu 1irc và ban hânh thrçc kjp thai ap 
dung, triên khai. Vic báo cáo ducic thirc hin dra trên kêt qua tong hcTp, phân 
tIch các so 1iu có trng tam trQng diem dáp mg yêu câu nhim v11 quân 1 lTnh 
virc chuyên mon cUa ngành và tuân thU nghiêm chê d báo cáo. 

- Vic trin khai thirc hin các ni dung tai  Thông tu 03/2013/TT-TTCP 
ducic thçrc hin qua các näm và gän vâi nhim vit tuyên truyên cUa ngành ye các 
chU chucng, chInh sách pháp 1ut cUa Dâng và Nhà ntrc ye cOng tác thanh tra, 
giái quyêt khiêu nai,  to cáo và phOng, chông tham nhüng. 

+ T chirc 6 cuc hçp, hi nghj trin khai thirc hin, cho 768 1uçit dâng 
viên, cong chUc, viên chUc trong toàn ngành. Chi dao  các dan vj sr nghip 
trirc thuc; Phông Van boa và Thông tin, Trung tarn van hóa và Thông tin các 
huyn, thành phO thirc hin tuyên truyén Lut Khiêu ni, Luat  to cáo; Chi thj 
so 35-CT/TW ngày 26/5/2014 ye tang cwO'ng sz lành dcio cña Dáng dOi vO'i 
cOng tác tiêp cOng dan và giái quyêt khiêu ngi, tO cáo.. .dên nhân dan thông 
qua hot dng cUa các di tuyên truyên luu dng, các di chiêu bong luu 
dng, hot dng cUa h thông thiêt chê van hOa co s&, ti'j nam 2013 den nay, 
các di thông tin luu dng hang nam thirc hin trên 1.600 buôi chiêu phim, 
phiic vii tuyên truyên Lut Khiêu nai;  Lu.t TO cáo; Lut Tiêp cOng dan; Lut 
PhOng, chOng tham nhüng; Lust  Thanh tra; Chi thj so 35-CT/TW ngày 
26/5/2014 ye tang cu&ng sr länh dgo cia Dáng dOi vó'i cOng tác tiêp cOng 
dan và giái quyêt khiêu ngi, tO cáo. 

+ Phi hcip chit chë vói các ca quan báo chI cUa tinh nhu: Báo Tuyên 
Quang, Báo Tan trào, Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh tuyên truyên ye các chU 
truo'ng, chInh sách pháp 1ut cUa Dáng và Nhà nuâc có lien quan den 1mb v'rc 
quãn 1 cUa ngánh trên các phuang tin thOng tin di chUng. PhOi hçxp vOi Uy 
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ban nhân dan các huyn, thành ph chi do Phông Van boa và Thông tin, Trung 
tam Van hóa và Thông tin các huyn, thành phô, tuyên truyên Lut Khiu nai, 
Lu.t To cáo và Lut Thanh tra sau rng trong nhân dan, dc bit là nhân dan các 
xà vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan tc thiêu so. Thông qua các kênh 
tuyên truyên, các thông tin, thai sr ye chInh trj, kinh tê, van hóa và cong tác dAu 
tranh phông, chông tham nhüng duçc cp nht kjp th?ñ chInh xác. 

+ Cp ñy, chInh quyn Si Van hóa, Th thao và Du ljch dã tIch circ lânh 
do, chi dao  cOng tác thanh tra, kiêm tra và vic thirc hin nghiêm chê d báo 
cao, các kêt lun kiên nghj sau thanh tra, kiêm tra. Hang nàm, S& chi dto thanh 
tra Si tham muu xây dirng ké hoch thanh tra theo van bàn hu&ng dn cüa thanh 
tra tinh, trên ca sâ kiên cüa thanh tra tinh, thanh tra S& xây dirng ké hoch cit 
the dê trInh Länh do Sâ phê duyt. 

+ Các phông, dan vi sir nghip thuc S& t chirc quán trit, tuyên 
truyên, phô biên pháp 1utt dê can b, cong chüc, viên chi.'rc và nguôi lao dng 
trong Ca quan, dan vj näm bat day dü ni dung các chü trisang, chInh sách 
cüa Dáng và pháp lut cüa Nhà nithc ye cong tác phông, chông tham nhüng 
nhu: Lut Phông, chông tharn nhüng nàm 2018; Chi thj so 05/CT-TW ngày 
15/5/2016 cüa B ChInh trj ye "Day manh  hçc tp và lam theo tu tis&ng, dio 
dirc, phong cách Ho ChI Minh"; Nghj quyêt Trung uang 4 (khóa XII) ye tang 
cthng xây dirng chinh don Dáng; ngän chtn, day lüi sir suy thoái ye tu tiRing 
chInh trj, dao  düc lôi sOng, nhng biêu hin "tir din biên", "tr chuyên hóa" 
trong ni b; Chi thj sO 1 0/CT-TTg ngày 22/4/2019 cüa Thu tiRing ChInh phü 
"Vê vic tang cuông xu l, ngan chn tInh trng nhüng nhiêu, gay phiên ha 
cho ngi.thi dan, doanh nghip trong giãi quyêt Cong vic". Triên khai thirc 
hin có hiu qua Kê hoch so 111/KH-UBND ngày 30/9/2019 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye thi;rc hin Dê an "Tuyên truyên, phô biên, giáo dijc pháp lust 
v phông, chông tham nhQng giai doan 2019-2021" trên dja bàn .tinh theo 
Quy& djnh so 861/QD-TTg ngày 11/7/20 19 cüa Thu tiRing chinh phü; các Kê 
hoach phông, chOng tham nhüng cüa tinh, cüa S Van hóa, The thao và Du 
ljch và trin khai trtrc tiêp bang các giâi pháp ci the ti tüng phông chuyên 
mOn, các dan vj sir nghip thuOc  s, phái xây drng kê hoch thirc hin và báo 
cáo kêt qua triên khai ci,i the tr các dan vj. 

3. Dánh giá chung 

- Thông tu 03/2013/TT-TTCP dã phü hçip và dáp i'rng ducic yêu cu phc 
vi cong tác chi do diêu hành cüa các ca quan giám sat, cüa Thu tru&ng ca quan 
hânh chInh nba nithc và cUa ca quan thanh tra. 

- Các phucing tin phc vli cong tác thanh tra, kirn tra, diu tra, xác 
minh và d tip dan day du nhtx: so ghi chép, may tInh d bàn, may ghi am, 
may nghi hInh, Co Quy chê tiêp dan, cO ljch tiêp dan... Hin nay, SaVan hóa, 
th thao và Du ljch dã b trI phOng tiêp cong dan tai  trii sâ dam bão thu.n tin 
cho cOng tác tip cong dan và giao Thanh tra sâ thung trirc cong tác tiep 
cong dan theo dung quy djnh cüa pháp 1ut; Thanh tra S& tiep dan vào ngày 
thu 2 hang tun, lãnh do S tiep dan vào ngày mung 5 hang tháng. Các kêt 
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qua cong tác duçc ghi chép dy dü, rö rang, chInh xác. Báo cáo chuyên d, 
ni dung báo cáo trong các linh virc dugc áp dung ding theo mu dê cuang 
báo cáo khi có yêu câu, dôi vói báo cáo dt xuât ni dung báo cáo trong phm 
vi quán 1 nhà nuóc cüa ngành, dôi vâi báo cáo djnh kS' vic báo cáo dugc 
thu?c hin dnh kS' theo qu, 6 tháng và hang näm. 

4. Kin nghj, d xuât 

Thanh tra tinh, Thanh tra ChInh phü ma các lap tp hun sâu v lTnh vc 
chuyên ngành dê dào tao, bOi dung nâng cao chat lrn7ng di ngü can b, cong 
chirc lam cong tác thanh tra, tiêp cong dan, giái quyêt khiêu ni, to cáo, phông 
chông tham nhüng. 

Nha rnxâc cp ngân sách d du tu trang thit bj, ca s vt cht dy dü 
theo quy djnh cUa Nhà nuâc dê dam báo cOng tác thanh tra, kiêm tra giái quyêt 
dan thu, khiêu ni, to cáo và tiêp cOng dan dam bâo có hiu qua, an toàn. 

Thanh tra ChInh phü b sung them vào biêu mu báo cáo trong thông tu 
03/201/3/TT-TTCP ye hot dng kiêm tra chuyên ngành. 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch trân tr9ng báo cáo.!. 

No'inliân: 
- Thanh tra tinh (tong hp); 
- Länh dao S& VHTTDL; 
- Luu: VT; TTr. 

GIAMBOC 

iI 

A11 Thi Mai 
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