
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-SVHTTDL Kon Tum, ngày     tháng     năm 

 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo QĐ số        /QĐ-SVHTTDL ngày    tháng    năm 2021 

của Sở VHTT&DL tỉnh Kon Tum) 

 

Thực hiện Công văn số 909/TTr – NV2, ngày 09/11/2021 của Thanh tra tỉnh 

Kon Tum về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; 

Công văn số 57/TTr-THTCD, ngày 10/11/2021 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên nhảnh năm 

2022; 

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-SVHTTDL, ngày .../12/2021 của Sở 

VHTT&DL về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện những hạn chế trong cơ chế quản lý, 

chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp 

khắc phục; phòng ngừa, phát hiện, xử lýcác hành vi vi phạm pháp luật; giúp các 

cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích 

cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ 

lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Đánh giá việc thực thi trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị 

trực thuộc Sở để nắm bắt, chấn chỉnh kịp thời nếu có vi phạm. 

2. Yêu cầu 

- Công tác thanh tra, kiểm tra phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, 

văn bản chỉ đạo của cấp trên và thực tế tình hình hoạt động văn hóa, thể thao, du 

lịch, quảng cáo và gia đình trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

- Các nội dung trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo tính khả thi, 

giúp cho việc đề xuất các biện pháp quản lý nhà nước phù hợp, tránh chống chéo, 

trùng lập các cuộc thanh tra, kiểm tra. 

- Đảm bảo tiến độ thời gian thanh tra, kiểm tra giữa các cơ sở. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA 

1. Thanh tra hành chính: Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị 

trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Bảo tàng – 

Thư viện tỉnh. 

- Số cuộc thanh tra: 01 cuộc 
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- Nội dung thanh tra: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; 

việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; việc xử lý tham nhũng 

(nếu có); việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham 

nhũng (Nội dung cụ thể sẽ có trong kế hoạch tiến hành thanh tra). 

- Đối tượng thanh tra: Bảo tàng – Thư viện tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2022 

- Lực lượng thanh tra: Giao Thanh tra Sở phối hợp với các phòng có liên 

quan của Sở. 

2. Kiểm tra chuyên ngành 

- Tổng số cuộc kiểm tra: 03 cuộc. 

- Thời gian kiểm tra: Quý I, Quý II và Quý III/2022  (Ngoài ra tiến hành 

kiểm tra đột xuất theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.) 

- Đối tượng kiểm tra: Các cở sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể 

thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh (Kèm danh sách kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021). 

- Nội dung, phạm vi kiểm tra: Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt 

động văn hoá, thể thao và du lịch trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể: Hoạt động quảng 

cáo; hoạt động karaoke; hoạt động dịch vụ lưu trú du lịch, các điểm du lịch; lữ 

hành; hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao; hoạt động trò chơi điện tử (Nội 

dung, phạm vi kiểm tra chi tiết khi xây dựng các kế hoạch kiểm tra cụ thể). 

- Lực lượng kiểm tra: Giao Thanh tra Sở phối hợp với các phòng có liên 

quan của Sở; phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), phòng An ninh Đối ngoại 

(PA01) Công an tỉnh; phòng VH&TT các huyện, thành phố. 

- Để tránh sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra giữa các đoàn kiểm tra, 

Sở VHTT&DL sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các lực 

lượng kiểm tra có liên quan tiến hành kiểm tra 50% các cơ sở hoạt động văn hoá, 

thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ sở còn lại lực lượng kiểm tra 

chuyên ngành của địa phương tổ chức kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

- Khi có phát sinh phản ánh, kiến nghị, đoàn kiểm tra cuả Thanh tra Sở sẽ 

tiến hành kiểm tra theo nội dung phản ánh, kiến nghị. 

3. Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị trực thuộc. 

- Tổng số cuộc kiểm tra: 01 đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL. 

- Thời gian kiểm tra: Quý III/2022 

- Nội dung kiêm tra: đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra cụ 

thể, đề cương yêu cầu báo cáo cụ thể gởi đơn vị được kiểm tra trước khi tiến hành 

kiểm tra. 

-Lực lượng kiểm tra: Giao thanh tra Sở phối hợp các phòng có liên quan của 

Sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phương pháp thanh tra, kiểm tra. 
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- Thực hiện theo luật thanh tra 2010; Thông tư 05/2014/TT-TTCP, ngày 

16/10/2014 cuả Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ 

công tác của đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; các 

văn bản pháp luật có liên quan. 

- Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội 

dung kiểm tra; Làm trực tiếp với các cơ sở , đơn vị và nghe đại diện đơn vị báo 

cáo về những nội dung kiểm tra. 

- Tiến hành kiểm tra thực tế (nếu có theo yêu cầu nghiệp vụ); Yêu cầu đối 

tượng được thanh tra, kiểm tra giải trình; Lập biên bản làm việc; biên bản vi phạm 

hành chính Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính (nếu có); 

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu đã thu thập được; 

tiến hành kiểm tra, xác minh các thông tin tài liệu đó khi cần thiết khi làm cơ sở 

để kết luận các nội dung kiểm tra. 

- Tuỳ theo tính chất của cuộc thanh tra hành chính hoặc thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, sẽ áp dụng theo trình 

tự, phương pháp, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

2. Trách nhiệm thực hiện. 

2.1. Đối với Thanh tra Sở và các đơn vị phối hợp kiểm tra 

- Giúp Giám đốc Sở quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra; xây 

dựng đề cương, nội dung thanh tra, kiểm tra; theo dõi tổng hợp và báo cáo kết quả 

thực hiện thanh tra, kiểm tra; kiến nghị, đề xuất các giải pháp theo quy định của 

pháp luật. 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn thuộc Sở, phòng An ninh 

chính trị nội bộ (PA03), phòng An ninh Đối ngoại (PA01) Công an tỉnh, phòng 

VH&TT các huyện, thành phố; cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra; đề xuất Giám 

đốc Sở trưng tập, bổ sung hoặc thanh đổi thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ. 

2.2. Đối với đối tượng được thanh tra, kiểm tra 

- Báo cáo bằng văn bản theo đề cương của đoàn thanh tra, kiểm tra yêu cầu. 

- Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho đoàn thanh tra, kiểm tra toàn bộ hồ 

sơ liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra và phải chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

- Cử cán bộ có liên quan đến nội dung thanh tra làm việc với đoàn thanh 

tra, kiểm tra. 

- Bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện để đoàn thanh tra, kiểm tra hoàn thành 

tốt nhiệm vụ. 

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, kiểm tra được quy 

định trong Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan. 

 



4 

 

Trên đây là kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum./.   

 
Nơi nhận:  

- Thanh tra Bộ VHTT&DL(b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các đơn vị phối hợp; 

- Lưu VT, TTr. 

 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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