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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng  

9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 
 

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ. Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, cụ thể 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA  

1. Thanh tra hành chính 

Công tác thanh tra hành chính luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, coi đây là 

nhiệm vụ trọng tâm để kịp thời chấn chỉnh các đơn vị khi chưa có dấu hiệu vi 

phạm. Trong 9 tháng năm 2022, Sở VHTT&DL đã chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức 

một (01) cuộc thanh tra về việc tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng của người đứng đầu đơn vị Bảo tàng -Thư viện tỉnh năm 20211 và đã ban 

hành Kết luận Thanh tra Số 1572/KL -SVHTTDL ngày 13 tháng 9 năm của Sở văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Thanh tra chuyên ngành 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND  tỉnh  về công 

tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong 9 tháng 

năm 2022, Thanh tra Sở Vă hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với 

phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình, phòng Quản lý Du lịch, phòng Quản lý thể dục 

thể thao, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, phòng PA03, PA01 - 

Công an tỉnh, tổ chức triển khai 02 cuộc kiểm tra tiến hành kiểm tra trên 151 cơ 

sở2. Qua kiểm tra, đa số các tổ chức, cá nhân đã chấp hành tốt các quy định của 

pháp luật trong từng lĩnh vực đăng ký hoạt động, kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn 

một số cá nhân, tổ chức cố ý vi phạm; đoàn kiểm tra đã và lập biên bản và ban 

hành 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh hoạt động quảng 

cáo với tổng số tiền nộp Kho bạc Nhà nước 14.000.000 đồng. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TÔ CÁO 

1. Tình hình chung về khiếu nại, tố cáo 

                                           
1 Quyết định số 212/QĐ-SVHTTDL ngày 08/8/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

thanh tra trách nhiệm việc tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của người đứng đầu đơn vị Bảo 

tàng -Thư viện tỉnh năm 2021. 

2 Kế hoạch số 01/KH-TTr ngày 28/12/2020 v ềviệc tiến hành kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du 

lịch và quảng cáo; Kế hoạch số 02/KH-TTR, ngày 05/4/2022 về việc kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du 

lịch, lễ hội và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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Trong 9 tháng năm 2022, tình hình khiếu nại, tố cáo trong ngành 

VHTT&DL không có những diễn biến phức tạp. Nội dung các vụ việc có tính chất 

đơn giản, liên quan đến công tác quản lý nhà nước; việc thanh tra, kiểm tra; cấp 

giấy phép các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo thẩm quyền. Sở 

VHTT&DL đã chỉ đạo bộ phận chức năng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. 

Không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. 

2. Công tác tiếp công dân  

Kết quả tiếp công dân (thường xuyên, định kỳ và đột xuất): Trong 9 tháng 

năm 2022,  Sở VHTT&DL tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân thường 

xuyên, định kỳ tại trụ sở cơ quan; không có công dân đến khiếu nại, tố cáo; không 

có vụ việc phức tạp. 

3. Tiếp nhận, phân loại xử lý đơn khiếu nại, tố cáo 

Trong 9 tháng năm 2022, Sở VHTT& DL nhận được 01 đơn tố cáo của 

công dân: Cụ thể như sau: Ngày 17/01/2022 ông Quách Vĩnh Kinh –Trưởng ban 

Quản sự Đình Trung Lương có đơn tố cáo đối với phóng viên người viết bài Bảo 

tồn di  tích  cần “cú hích” đủ lực đăng lên Báo Kon Tum số 3863,  ngày 

10/12/2021 không có căn cứ, vu khống, dân làng bao che tham nhũng. Sở 

VHTT&DL sau khi nghiên cứu, xem xét đơn của Ông không đủ điều kiện thụ lý, 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 

4. Kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ 

Chính trị. 

4.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát của người đứng đầu cấp ủy 

trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị 

của dân 

- Thực hiện Công văn số 2451/UBND-TP, ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 

XV, Sở VHTT&DL đã ban hành Công văn số 1032/SVHTTDL-TTr ngày 

20/7/2021 về về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 

khóa XV. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ 

được giao, nắm chắc tình hình, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cơ quan, đơn vị, tổ 

chức đối thoại với công dân để giải uyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất 

là các vụ việc đông người phức tạp, vượt cấp kéo dài (nếu có). 

- Chỉ đạo, giao Thanh tra Sở thường trực tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc 

các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các 

vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phát sinh và báo cáo định kỳ theo quy định 

4.2. Kết quả tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 

kiến nghị của dân 

- Trong 9 tháng năm 2022 không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh. 

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
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1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan thông qua 

việc thông báo, phổ biến các chế độ, chính sách đối với CBCC, VC và người lao 

động tại các buổi giao ban, họp định kỳ; tại Hội nghị CBCC; thông qua trang điện 

tử của Ngành VHTT&DL; thông qua việc niêm yết công khai tại nơi làm việc… 

đúng quy chế, quy định của pháp luật, không để xảy ra các khiếu nại, tố cáo. 

2.  Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng 

Trong 9 tháng năm 2022, trong ngành VHTT&DL không có cán bộ, công 

chức, viên chức vi phạm các quy định về việc tặng quà, nhận quà.  

3. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, VC 

Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 về tăng 

cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong 

thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 199/QĐ-SVHTTDL ngày 

09/5/2013 của Sở VHTT&DL về việc ban hành các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, 

quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức ngành VHTT&DL tỉnh Kon Tum. 

Trong 9 tháng năm 2022, trong ngành VHTT&DL không có trường hợp vi 

phạm các quy tắc ứng xử của CBCC, VC. 

4. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng 

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP,  ngày 01/7/2019 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2018. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 03/KH-

SVHTTDL, ngày 07/01/2022 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với công 

chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trong 9 tháng 2022 có 02 trường  hợp  cán  bộ,  công  chức, viên được 

chuyển đổi vị trí công tác. 

5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

Trong 9 tháng năm 2022 không phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong 

ngành VHTT&DL.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Tham gia tổng kết Hội nghị thi đua, khen thưởng Thanh tra các Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao Cụm 10 tỉnh Tây Nguyên và Đông 

Nam Bộ. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng 

cáo theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. 

Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. 

Cử cán bộ tham gia đội công tác 178 tỉnh. 
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Thực hiện nhiệm vụ về công tác pháp chế; quy chế dân chủ; công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... 

Kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch 

thuyền xuyên. 

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẳm quyền của Sở. Triển 

khai thực hiện tốt công tác đột xuất theo đúng chỉ đạo của Giám đốc Sở, Thanh tra 

Tỉnh, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính cách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết tiệm, 

chống lãng phí. 

Trên đây là công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Thanh tra Bộ (b/c); 

- Cụm thi đua 10 tỉnh TN&ĐNB; 

- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr (H). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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