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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC NINH

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh;
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh
về việc định hướng công tác thanh tra năm 2022;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.
Căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý, Chánh
Thanh tra Sở đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch, báo cáo Giám đốc Sở quyết định.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị
xã, thành phố; các đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra Bộ VHTTDL;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Cụm thi đua Thanh tra VHTTDL
các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng;
- Lưu VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Email: svhttdl@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ký: 10-12-2021 15:06:12 +07:00

Trịnh Hữu Hùng

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC NINH
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KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 465 /QĐ-SVHTTDL ngày 10 /12/2021
của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý,
chính sách, pháp luật để kiến nghị các biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát
hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực
hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao
hiệu lực, hiệu quả của 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.
2. Yêu cầu:
Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải khách quan, trung thực đảm bảo có trọng
tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thể
thao và du lịch. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát
sinh tiêu cực, tham nhũng; đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các
kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.
II. PHẠM VI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THANH TRA,
KIỂM TRA

1. Thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
* Niên độ thanh tra: Năm 2021.
* Đối với 02 đơn vị sự nghiệp, cụ thể:
- Bảo tàng tỉnh; thời gian thực hiện, tháng 4 và 5 năm 2022;
- Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; thời gian thực hiện, tháng 8 và 9 năm
2022;
2. Kiểm tra chuyên ngành:
Nội dung:
- Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2022.
- Kiểm tra về điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và các quy
định khác tại thời điểm kiểm tra;
- Kiểm tra điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và các quy
định khác tại thời điểm kiểm tra;
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- Kiểm tra về giấy phép hoạt động, kinh doanh theo quy định của pháp luật
tại thời điểm kiểm tra.
2.1. Về lễ hội:
* Nội dung:
- Kiểm tra việc ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Ban Tổ
chức lễ hội; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội theo quy định ...;
- Kiểm tra việc bảo vệ môi trường trong tổ chức lễ hội;
- Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng di tích.
* Đối tượng và thời gian kiểm tra:
Lễ hội được kiểm tra

Thời gian

Hội Chùa Phật tích (xã Phật Tích, huyện
Tiên Du)

Ngày 03,04,05/02
(02,04,05/01 năm Nhâm Dần)

Hội làng Ném Thượng (phường Khắc
Niệm, thành phố Bắc Ninh)

Ngày 06,07,08/02
(06,07,08/01 năm Nhâm Dần)

Hội Lim (thị trấn Lim, huyện Tiên Du)

Ngày 12,13,14/02
(12,13,14/01 năm Nhâm Dần)

Hội Kinh Dương Vương (xã Đại Đồng
Thành, huyện Thuận Thành)

Ngày 16,17,18/02
(16,17,18/01 năm Nhâm Dần)

Đền Bà Chúa kho (Phường Vũ Ninh, TP
Bắc Ninh)

Ngày 19,20,21/02
(19,20,21/01 năm Nhâm Dần)

Hội Diềm (phường Hòa Long, thành phố
Bắc Ninh)

Ngày 07,08,09/3 (05,06,07/02
năm Nhâm Dần)

Hội Cao Lỗ Vương (xã Cao Đức, huyện
Gia Bình)

Ngày 09,10,11/4 (09,10,11/3
năm Nhâm Dần)

Hội Đền Đô (phường Đình Bảng, thành
phố Từ Sơn)

Ngày 14,15,16/4 (14,15,16/3
năm Nhâm Dần)

Hội chùa Bút Tháp (xã Đình Tổ, huyện
Thuận Thành)

Ngày 22,23,24/4 (22,23,24/3
năm Nhâm Dần)

Hội chùa Dâu (xã Thanh Khương, huyện
Thuận Thành)

Ngày 07,08,09/5 (07,08,09/4
năm Nhâm Dần)

Ghi chú

2.2. Về kinh doanh dịch vụ văn hóa (karaoke, quán bar, trò chơi điện
tử)...:
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- Kiểm tra điều kiện đảm bảo và giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký
kinh doanh karaoke theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP;
- Kiểm tra đảm bảo điều kiện về: Phòng cháy, chữa cháy; sử dụng lao
động; an ninh trật tự; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phòng, chống dịch
Covid - 19; phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy ...
* Đối tượng và thời gian:
Tiến hành kiểm tra điểm trên địa bàn toàn tỉnh (dự kiến kiểm tra khoảng 70
cơ sở kinh doanh).
2.3. Về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch:
* Nội dung:
- Kiểm tra điều kiện đảm bảo theo quy định của Luật Du lịch; các nghị định
và thông tư qui định về kinh doanh lưu trú du lịch;
- Kiểm tra đảm bảo điều kiện về: Phòng cháy, chữa cháy; sử dụng lao
động; an ninh trật tự; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phòng, chống dịch
Covid - 19; phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy ...
* Đối tượng và thời gian:
Tiến hành kiểm tra điểm trên địa bàn toàn tỉnh (dự kiến kiểm tra khoảng 60
cơ sở kinh doanh).
2.4. Về kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao:
* Nội dung:
- Kiểm tra điều kiện đảm bảo theo quy định của Luật Thể dục, Thể thao;
các nghị định và thông tư qui định về kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao.
- Kiểm tra đảm bảo điều kiện về: Sử dụng lao động; giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh; phòng, chống dịch Covid - 19 ...
* Đối tượng và thời gian:
Tiến hành kiểm tra điểm trên địa bàn toàn tỉnh (dự kiến kiểm tra khoảng 60
cơ sở kinh doanh).
2.5. Về quảng cáo và lắp đặt biển hiệu:
* Nội dung:
Kiểm tra điều kiện đảm bảo theo quy định của Luật Quảng cáo; các nghị
định và thông tư qui định về quảng cáo, lắp đặt biển hiệu.
* Đối tượng và thời gian:
Tiến hành kiểm tra điểm trên địa bàn toàn tỉnh (dự kiến kiểm tra khoảng 60
cơ sở kinh doanh có lắp đặt biển hiệu; kiểm tra biển quảng cáo).
2.6. Ngoài ra tiến hành kiểm tra theo giấy phép biểu diễn nghệ thuật; quyết
định tổ chức giải thể thao; đơn, thư phản ánh hoặc dư luận xã hội quan tâm ...
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III. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Công tác thanh tra:
- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở;
- Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và đơn vị được thanh tra.
2. Công tác kiểm tra:
- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở;
- Đơn vị phối hợp: Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh; phòng Kế hoạch Tổng hợp; các phòng chuyên môn thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan.
IV. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Trực tiếp công dân định kỳ và thường xuyên.
2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.
V. CÔNG TÁC TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Hội nghị tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực văn hóa, thể
thao, du lịch, gia đình và quảng cáo (thực hiện khi được bố trí nguồn kinh phí).
2. Phối hợp với Bộ VHTTDL thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra;
3. Thực hiện nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu./.

