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BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021                                                        

 

 Thực hiện Văn bản số 91/TTr-VP ngày 04/3/2021 của Thanh tra tỉnh về 

việc báo cáo kết quả công tác quý I năm 2021; Văn bản số 94/TTr-VP ngày 

08/3/2021 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KN, 

TC và PCTN quý I năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả 

như sau: 

 I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và chương trình, kế hoạch của Sở về công tác 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý di tích; hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, tăng cường công tác tự thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ được giao. 

 II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác thanh tra 

- Trước tình hình dịch bênh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, căn cứ 

các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã ban hành các Văn bản chỉ đạo kịp thời về việc tăng 

cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trước, trong và sau tết nguyên đán Tân 

Sửu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các 

biện pháp an toàn phòng chống Covid-19 trong lĩnh vực mà ngành quản lý; thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên và các khuyến 

cáo của Bộ Y tế, kiểm tra, giám sát, có báo cáo đầy đủ, cụ thể theo yêu cầu cơ 

quan cấp trên về tình hình dịch bệnh. 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp 

luật của nhà nước trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Sở 

đã giao Thanh tra Sở chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường 

kiểm tra các hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động tại các di 



 

tích đình, đền chùa, đặc biệt những nơi có hoạt động văn hóa tập trung đông 

người trong dịp Tết Nguyên đán, tăng cường kiểm tra công tác quản lý và tổ 

chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn, việc chấp hành các 

quy định của nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các 

khuyến cáo của Bộ Y tế... 

 - Kết quả kiểm tra: thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở đã 

phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra 08 di tích; 05 hoạt động văn 

hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, 

Thanh tra Sở đã ban hành 01 Quyết định xử phạt 01 cá nhân, nộp Kho bạc Nhà 

nước 3.500.000 đồng; lập biên bản nhắc nhở, chấn chỉnh các tổ quản lý di tích 

và các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa chấp hành nghiêm các quy định của nhà 

nước trong công tác phòng chống dịch bênh Covid-19: đảm bảo giãn cách an 

toàn khi tiếp xúc, tổ chức phân luồng, đón tiếp, hướng dẫn khách thăm quan; 

đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, có biện pháp khử khuẩn, vệ sinh đảm 

bảo thông thoáng, an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh theo các khuyến 

cáo của Bộ Y tế.  

 - Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt, giao 

Thanh tra Sở chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành về công tác 

quản lý di tích của các Ban Quản lý di tích trên địa bàn huyện Chiên hóa, đang 

trong giai đoạn thu thập thông tin, tài liệu và các văn bản có liên quan để tiến 

hành cuộc thanh tra chuyên ngành về quản lý di tích. 

 2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo  

2.1. Công tác tiếp công dân: 

Trong quý I/2021 không có công dân nào đến phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo. 

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư  

Không có đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi đến. 

 3. Công tác phòng chống tham nhũng 

3.1. Việc quán triệt, tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức, 

người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nội dung cơ bản 

của Luật Phòng chống tham nhũng. 

- Đã ban hành và xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021.  

- 100% Lãnh đạo sở và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham gia 

hội nghị cấp tỉnh về triển khai, quán triệt, tập huấn hướng dẫn thực hiện các quy 

định về kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 và nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ; quán triệt, phổ biến và tuyên truyền sâu rộng nội dung của 

Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP tới cán bộ, 

công chức, viên chức người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc quyền 

quản lý của ngành. 



 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một 

số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", góp phần đẩy lùi tình trạng suy 

thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất cách mạng, lối sống văn hóa, năng lực 

chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công tác. 

3.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Tổ chức giao ban, thảo luận dân chủ, trao đổi, đối thoại thẳng thắn, chỉ ra 

việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, biện pháp tháo gỡ, giải quyết 

thực hiện công việc tiếp theo đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Các công việc 

được bàn bạc, thảo luận, trên cơ sở ý kiến thống nhất để kết luận nội dung điều 

hành và lãnh đạo. Xây dựng kế hoạch, bố trí nhiệm vụ phù hợp với phần kinh 

phí được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân, viên chức, người lao động trong 

toàn ngành để đánh giá Chương trình công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 

công tác năm 2021. 

- Tổ chức quán triệt cho 100% đảng viên, quần chúng việc thực hiện nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... 

- Thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương đối với người 

đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành 

chính. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực 24/24 giờ trong các ngày Tết và 

bảo đảm an toàn cho cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-

QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách  

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp 

trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp 

dưới mọi hình thức: không di lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; 

không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định 

vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức thực hiện tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4. Tuyên truyền hướng dẫn người 

dân và doanh nghiệp truy cập và sử dụng các tính năng trên cổng thông tin; nâng 

cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng các tính năng công nghệ thông tin trong hoạt 

động và quản lý của cơ quan; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành 

chính. Công khai minh bạch dự toán và quyết toán ngân sách, các khoản thu của 

cán bộ, viên chức, người lao động. Thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đúng quy định. 

 - Triển khai, hướng dẫn việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức 

vụ quyền hạn theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và nghị định số 

130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập 

hoàn thành trước ngày 31/3/2021. 

 - Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng: trong quý I năm 2021 

không phát hiện trường hợp nào vi phạm về tham nhũng, lãng phí; không phát 

hiện trường hợp nào về việc tặng quà và nộp lại quà tặng; không có kiến nghị, 



 

phản ánh về tham nhũng lãng phí trong toàn ngành. 

- Việc triển khai các cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng: không  

- Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: không 

 II. Phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021 

 1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

 - Tổ chức cuộc thanh tra việc quản lý di tích theo kế hoạch và công bố kết 

luận cuộc thanh tra. 

 - Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2021 theo Kế hoạch đã 

được phê duyệt, tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo, trong đó tập trung việc kiểm tra điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động và kinh doanh dịch vụ thể thao nhằm đảm 

bảo an toàn hoạt động tập luyện, thi đấu trong dịp hè. 

 2. Công tác phòng chống tham nhũng 

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng chống 

tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị luôn duy trì chế độ công khai minh bạch; Tăng 

cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm 

mỗi cán bộ, công chức, tập thể. Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng. Phát 

hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Văn bản chỉ đạo của Đảng, các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội 

dung có liên quan đến công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí ; chủ 

động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tham nhũng nếu có. 

 3. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo  

- Tổ chức tiếp dân đúng lịch, đúng quy chế. 

- Tiếp nhận và giải quyết đơn, thư, khiếu nại tố cáo kịp thời (nếu có). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 
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