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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: 56/BC-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày 17 tháng 10  năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 
 

Thực hiện Công văn số 447/TTr ngày 0810/2018 của Thanh tra tỉnh về việc 

báo cáo công tác thanh tra Quý IV và tổng kết công tác thanh tra năm 2018, Sở 

Thông tin và Truyền thông Hà Nam báo cáo như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  

1. Thuận lợi 

Sở luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Thanh tra Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh và sự phối hợp, tạo điều kiện tốt của các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.  

2. Khó khăn 

Quản lý ngành đa lĩnh vực, có công nghệ hiện đại, đối tượng vi phạm tinh vi 

vì thế cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra vừa phải có kiến thức sâu vừa phải 

có công cụ làm việc chuyên ngành; so với yêu cầu công việc, phương tiện và trang 

thiết bị làm việc chưa đáp ứng.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA  

1. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành  

a) Thực hiện các cuộc thanh tra 

Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 20/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức 05 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 92 lượt tổ chức, cá nhân. Trong đó 01 cuộc 

thanh tra về lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm với 26 tổ chức, cá nhân; 01 

cuộc thanh tra về lĩnh vực Internet với 46 cá nhân; 01 cuộc thanh tra việc cung cấp, 

quản lý thuê bao di động trả trước và kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt 

đất công cộng với 07 tổ chức; 01 cuộc kiểm tra về tần số 10 tổ chức; 01 cuộc kiểm 

tra bưu chính với 03 tổ chức.  

b) Kết quả thanh tra  

Thanh tra về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

đối với 26 tổ chức, cá nhân gồm: 05 công ty in, 09 cơ sở in, 01 cơ sở photocopy; 

01 công ty phát hành sách và 10 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Đoàn thanh tra đã 

lập biên bản nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ rõ những việc làm chưa đúng, gia hạn thời 

gian yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 01 cá nhân số tiền 

1.000.000 đồng, buộc tiêu hủy 17 cuốn Lịch Vạn sự 2018 in giả vi phạm pháp luật.  

Thanh tra các đại lý Internet và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng trên địa bàn tỉnh đối với 46 đại lý. Đoàn thanh tra đã lập biên bản 
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nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ rõ những tồn tại, yêu cầu đại lý hoàn thiện và xử phạt 

vi phạm hành chính đối với 13 cá nhân số tiền 35.250.000 đồng về các hành vi: 

không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng, không ký hợp đồng đại lý, hoạt động quá giờ, thiếu thông tin 

trên biển hiệu, không đảm bảo về khoảng cách theo quy định. 

Kiểm tra các đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện, đối với 10 đơn vị, cơ bản 

các đơn vị chấp hành đúng quy định của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện. Tuy nhiên, còn có 01 đơn vị cài đặt, sử dụng thiết bị di động sai quy 

định trong giấy phép về mục đích sử dụng; 01 đơn vị tại thời điểm kiểm tra không 

sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong khi giấy phép sử dụng tần số đã hết 

hạn; 02 đài truyền thanh cấp huyện sử dụng đài phát FM không đảm bảo các tiêu 

chuẩn kỹ thuật theo Quy chuẩn Việt Nam; phát vượt quá công suất quy định trong 

giấy phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở yêu cầu các đơn vị khắc phục 

những tồn tại và chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về sử dụng tần 

số và thiết bị vô tuyến điện. Không xử phạt vi phạm hành chính. 

Kiểm tra về bưu chính, chuyển phát đối với 03 đơn vị gồm: Chi nhánh Bưu 

chính Viettel Hà Nam , Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển phát 

nhanh Nội Bài tại Hà Nam, Văn phòng đại diện của Công ty TNHH SG Sagawa 

Express Việt Nam. Cả 3 đơn vị đã bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử 

dụng dịch vụ bưu chính, thực hiện giá cước dịch vụ theo quy định; niêm yết công 

khai, đầy đủ các danh mục vật phẩm hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận 

chuyển qua mạng bưu chính; niêm yết công khai về chất lượng dịch vụ bảng giá 

cước dịch vụ bưu chính. Từ ngày 25/8/2017 đến thời điểm kiểm tra, cả 3 đơn vị 

chưa phải tiếp nhận đơn thư khiếu nại nào của khách hàng. Đoàn kiểm tra đã lập 

biên bản chỉ rõ những tồn tại yêu cầu đơn vị khắc phục, đồng thời lập Biên bản vi 

phạm hành chính đối với Văn phòng đại diện của Công ty TNHH SG Sagawa 

Express Việt Nam và chuyển hồ sơ cho Thanh tra sở xử phạt vi phạm hành chính 

với số tiền là 1.000.000 đ (Một triệu đồng) về hành vi không sử dụng dấu ngày 

đồng thời yêu cầu đơn vị phải khắc phục tồn tại. 

Thanh tra về cung cấp , quản lý thuê bao di động trả trước và kiểm định trạm 

gốc điện thoại di động mặt đất công cộng đối với 07 tổ chức. Kết quả thanh tra cơ 

bản các đơn vị thực hiện tương đối tốt việc kiểm định, niêm yết giấy chứng nhận 

kiểm định cũng như việc quản lý thuê bao di động trước tuy nhiên cũng còn tồn tại 

như bản số hóa ảnh chân dung của một vài thuê bao không có ngày, giờ chụp, hoặc 

không có biển hiệu, không niêm yết giấy tờ theo quy định. Đoàn thanh tra đã lập 

biên bản nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ rõ những tồn tại, yêu cầu đơn vị hoàn thiện và 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính  01 tổ chức với số tiền 20.000.000 đồng. 

Hiện nay, sở đang tiến hành kiểm tra hoạt động báo chí. 

c) Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

- Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Không có giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, không có hợp đồng đại lý Internet, hoạt động ngoài 

http://10.94.29.15/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=A3C5D661E680EC33472582DC0035032E&action=openDocument
http://10.94.29.15/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=A3C5D661E680EC33472582DC0035032E&action=openDocument
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khoảng thời gian quy định, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, không đảm bảo về khoảng cách tới 

trường học, thiếu thông tin hoặc không có biển hiệu, không niêm yết giấy tờ theo 

quy định... 

- Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 57.250.000 đồng. 

- Số quyết định xử phạt được thi hành: 16 quyết định.  

Có phụ lục kèm theo. 

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông không có đơn, thư khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng, duy trì và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng nên trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông chưa 

phát hiện ra vụ việc tham nhũng nào, sở không có cá nhân, đơn vị nào sai phạm.  

4. Công tác tự kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra 

Cấp uỷ, lãnh đạo sở đã thường xuyên làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát 

đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Sở đã quán triệt và nghiêm 

túc thực hiện:  Nghị Quyết số 46-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự đảng 

Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

của ngành Thanh tra năm 2018; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; 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 cơ 

quan; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII  về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ”, thực hiện tốt Chỉ thị 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Qua việc kiểm tra của Đoàn rà soát Tỉnh ủy Hà Nam và Đoàn thanh tra trách 

nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng của 

Thanh tra tỉnh đối với Sở Thông tin và Truyền thông cho thấy: đơn vị luôn sát sao 

đôn đốc, giám sát, thường xuyên chỉ đạo điều hành thanh tra sở thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra; rà soát, chỉ đạo Thanh tra sở xây dựng kế hoạch, thực hiện theo 

tiến độ; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra. Công tác thanh 

tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của sở đã thực hiện đúng trình tự, thủ 

tục, theo Luật, Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện 

đúng Kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt, chế độ báo cáo công tác 
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thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng luôn đảm bảo quy 

định và tiến độ. Cán bộ công chức, viên chức không có biểu hiện “tự diễn 

biến”,“tự chuyển hóa”. Sau thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân đã nghiêm 

chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt, kết luận thanh tra, kiểm tra.  

5. Công tác xây dựng lực lƣợng 

Hiện nay, Thanh tra sở có 02 cán bộ, 01 Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh 

Thanh tra; 2/2 đồng chí là đảng viên, có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị 

và là thanh tra viên. 

6. Công tác khác 

a) Về ban hành văn bản 

Thực hiện các báo cáo: Tổng kết công tác phòng, chống in lậu năm 2017; Kết 

quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thanh tra, kiểm tra; công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gửi Ban chỉ đạo 389 tỉnh quý I, 6 tháng 

đầu năm 2018. Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công, việc tặng quà, nhận quà 

tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất 2018; Báo cáo rà soát các cuộc 

thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016, 

2017 

Xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng; Kế hoạch công tác của Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh năm 

2018. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính 

phủ về chương trình hành động thực hiện phòng chống tham nhũng đến năm 2020. 

Kiện toàn Đôị liên ngành phòng, chống in lâụ tỉnh Hà Nam. 

b) Về phối hợp xử lý vi phạm 

Tiến hành 07 đợt khảo sát, rà soát đối với các cơ sở phát hành; các điểm đăng 

ký thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh, khảo sát buôn lậu qua 

đường bưu chính dịp Tết Nguyên đán và lịch Blốc năm 2018. Kết quả các cửa 

hàng bán và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn đã chấp hành đúng các quy định 

của Nhà nước; các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước thực hiện 

đúng quy định, chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC  

1. Ƣu điểm 

Công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cơ bản đã đi vào nề 

nếp. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn cơ bản đã hiểu được chính sách 

pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm tra.  

Đa số cán bộ công chức của đơn vị luôn chủ động trong thực hiện các công 

việc, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra 

bộ; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị của Công an tỉnh, Sở Công Thương, 

Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện, thành phố; đồng thời đề xuất những 

http://10.94.20.1/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=319F22565957A9C247257F4E002E2BE9&action=openDocument
http://10.94.20.1/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=319F22565957A9C247257F4E002E2BE9&action=openDocument
http://10.94.20.1/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=319F22565957A9C247257F4E002E2BE9&action=openDocument
http://10.94.29.15/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=6E382E61467530C44725828E0014D893&action=openDocument
http://10.94.29.15/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=6E382E61467530C44725828E0014D893&action=openDocument
http://10.94.29.15/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=6E382E61467530C44725828E0014D893&action=openDocument
http://10.94.29.15/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=6E382E61467530C44725828E0014D893&action=openDocument
http://10.94.29.15/qlvb/hscv.nsf/VanBanDuThao.xsp?documentId=85513F527BF0FCE9472582C100145485&action=openDocument
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phương án triển khai kế hoạch linh hoạt, kịp thời có hiệu quả; làm việc trách 

nhiệm, thực hiện các cuộc thanh tra đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra và thực hiện tốt 

các nhiệm vụ đột xuất khác. 

2. Nhƣợc điểm 

Việc tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực sở quản lý còn ít, 

chưa đáp ứng công tác quản lý thực tế của ngành trên địa bàn tỉnh.  

3. Nguyên nhân 

Cán bộ công chức làm công tác thanh tra còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Xây dựng kế hoạch công tác năm 2019, chủ động, bám sát thực hiện tốt kế 

hoạch, chương trình công tác được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức các cuộc thanh 

tra đột xuất phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện tốt việc báo cáo quý, năm, 

báo cáo đột xuất về Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Sở Tư 

pháp. 

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo 

quy định, thủ tục hành chính đã công khai tại công sở. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Quán triệt chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lấy phòng ngừa là biện pháp chủ đạo. 

4. Công tác tự kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra 

Tiếp tục duy trì và làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát đối với công tác 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

5. Công tác tổ chức xây dựng lực lƣợng 

Tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nâng cao về nghiệp vụ, chuyên môn, trình độ lý 

luận chính trị cho cán bộ thanh tra. Tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham dự 

các lớp tập huấn của Bộ Thông tin và Truyền thông, của tỉnh tổ chức đồng thời nêu 

cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu để nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác 

thanh tra./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
 


		2018-10-17T14:52:55+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Duy Tuấn<nguyenduytuan@hanam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




