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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:115 /BC-STTTT Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 11 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp  

               

 

Thực hiện Công văn số 5470/UBND-NC ngày 19/8/2019 của UBND 

tỉnh về việc tham mưu báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo 

theo đề cương như sau:  

I. Tình hình triển khai thực hiện   

1. Khái quát đặc điểm, tình hình  

Ngành Thông tin và Truyền thông, số lượng doanh nghiệp không nhiều, 

một số doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực mang tính chất kỹ thuật, 

công nghệ cao (như các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin). Do đó, 

cũng chịu sự quản lý của một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản 

lý liên quan. Các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra trong ngành: 

Ở cấp tỉnh chỉ có Thanh tra Sở được quy định chức năng, nhiệm vụ thanh tra 

chuyên ngành và thanh tra hành chính; ở cấp huyện có phòng Văn hóa - Thông 

tin, Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin, tệ nạn xã hội thực hiện chức 

năng kiểm tra chuyên ngành; ở ngoài tỉnh, có Trung tâm Tần số vô tuyến điện 

khu vực VI được giao chức năng thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tần số vô tuyến 

điện trên địa bàn 04 tỉnh Bắc Miền trung.  

2. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị  

Lãnh đạo Sở đã quán triệt Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng đến các 

đơn vị thuộc Sở có chức năng thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý đối với 

doanh nghiệp; chỉ đạo Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn thực hiện đúng tinh 

thần chỉ đạo của Thủ tướng, tránh việc chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động 

thanh tra, kiểm tra.  

Sở đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị 20 của Thủ tướng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi đến các đơn vị có liên quan; tuyên 

truyền, phổ biến thông qua hội nghị giao ban báo chí, giao ban hàng tháng, trên 

Cổng thông tin điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp I-Office, TD-Office.   
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II. Kết quả triển khai thực hiện  

1. Tình hình, kết quả việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra  

Hàng năm, trước khi phê duyệt Kế hoạch thanh tra trong một năm, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Kế hoạch gửi Thanh tra tỉnh xin ý kiến 

góp ý, hoàn thiện nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp nội dung thanh tra với các 

cơ quan, đơn vị khác. Các cuộc thanh tra, kiểm tra chủ yếu tiến hành theo Kế 

hoạch thanh tra được phê duyệt từ đầu năm. Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra 

đột xuất theo ý kiến chỉ đạo hoặc văn bản chỉ đạo, Sở thực hiện đúng nội dung 

chỉ đạo.  

2. Công tác phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong 

việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra  

Mỗi năm và từng cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Sở đã phối hợp 

tốt với các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra (Thanh tra Bộ, 

Thanh tra tỉnh, Trung tâm tần số vô tuyến điện, Sở VHTTDL, Đội kiểm tra liên 

ngành phòng chống in lậu tỉnh, phòng văn hóa thông tin cấp huyện) trong việc 

xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra. 

3. Việc chỉ đạo các cuộc thanh tra theo định hướng, kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra đã được phê duyệt 

Trước khi ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra từng cuộc, Sở đã có 

khảo sát, thu thập thông tin liên quan, nếu có chồng chéo với các đơn vị kiểm 

toán, đơn vị thanh tra, kiểm tra khác thì điều chỉnh ngay hoạt động thanh tra, 

kiểm tra đối với doanh nghiệp. Hoạt động thanh tra của Sở chủ yếu thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành về việc chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp 

đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các quy định quản lý chuyên ngành 

do Quốc hội, Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Do đó, 

không trùng lặp với nội dung của các cuộc kiểm toán nhà nước.  

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành các cuộc thanh tra theo 

đúng kế hoạch được phê duyệt đầu năm, đảm bảo tiến độ, chất lượng các cuộc 

thanh tra. Ngoài việc, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, còn hỗ trợ doanh 

nghiệp nhận thức pháp luật đúng đắn, tuân thủ các quy định trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, phát triển lành mạnh.  

4. Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra (số cuộc 

chồng chéo được xử lý): Không có cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo.  

5. Công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các 

cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở 

(số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện) : Không 

6. Kết quả thanh tra, kiểm tra trong các năm thực hiện Chỉ thị 20/CT-

TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
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Từ 17/5/2017 đến nay, Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

với tổng cộng 23 cuộc trên các lĩnh vực thuộc ngành, theo các năm như sau:  

- Năm 2017: Tổ chức 08 cuộc (05 cuộc thanh tra, 03 cuộc kiểm tra). 

Trong đó, 06 cuộc theo kế hoạch phê duyệt đầu năm; 02 cuộc thanh tra đột xuất;  

- Năm 2018: Tổ chức 07 cuộc (03 cuộc thanh tra, 04 cuộc kiểm tra). 

Trong đó, 05 cuộc theo kế hoạch phê duyệt đầu năm, 02 cuộc đột xuất;  

- Năm 2019: Tổ chức 08 cuộc (03 cuộc thanh tra, 05 cuộc kiểm tra). 

Trong đó, 06 cuộc theo kế hoạch phê duyệt đầu năm, 02 cuộc đột xuất.  

Các cuộc thanh tra, kiểm tra nói trên đảm bảo tiến độ đề ra theo kế hoạch 

được phê duyệt. Các vi phạm của doanh nghiệp, phát hiện qua công tác thanh 

tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định của Chính phủ; kết 

luận thanh tra chuyên ngành được các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định 

quản lý chuyên ngành, chủ yếu khắc phục các vi phạm hành chính thông 

thường; không có trường hợp doanh nghiệp vi phạm bị thu hồi tiền, tài sản.  

III. Đánh giá chung  

Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo 

tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn 

chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Kịp thời điều chỉnh kế 

hoạch thanh tra, đối tượng thanh tra khi phát hiện có sự chồng chéo, trùng lặp; 

hàng năm, phê duyệt kế hoạch thanh tra không để xảy ra tình trạng thanh tra, 

kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Hoạt động thanh tra, kiểm tra 

thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.  

IV. Đề xuất, kiến nghị   

Đề nghị Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh cần có hướng dẫn chi tiết, 

chỉ đạo cụ thể hơn đối với các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, phê duyệt kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm theo khung thống nhất từ trên xuống; phân 

định theo ngành dọc, lĩnh vực cụ thể, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên 

ngành; việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra2. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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BIỂU TỔNG HỢP XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA 

(Số liệu lấy từ 17/5/2017 đến 30/11/2019) 

(Kèm theo Báo cáo số 115 /BC-STTTT ngày  06 tháng 11 năm 2019 của Sở TT&TT) 

 

STT 
Tổng 

số 

Trong xây dựng kế hoạch thanh tra 
Trong quá trình thực hiện kế hoạch 

thanh tra 

Qua kiểm tra việc xây dựng và thực 

hiện kế hoạch thanh tra 

Chồng 

chéo 

giữa 

các cơ 

quan 

thanh 

tra 

Chồng 

chéo 

với 

hoạt 

động 

kiểm 

toán 

nhà 

nước 

Chồng 

chéo 

với 

hoạt 

động 

kiểm 

tra của 

các CQ 

khác 

Đã xử 

lý 

Chồng 

chéo 

giữa 

các cơ 

quan 

thanh 

tra 

Chồng 

chéo 

với 

hoạt 

động 

kiểm 

toán 

nhà 

nước 

Chồng 

chéo 

với 

hoạt 

động 

kiểm 

tra của 

các CQ 

khác 

Đã xử 

lý 

Chồng 

chéo 

giữa 

các cơ 

quan 

thanh 

tra 

Chồng 

chéo 

với 

hoạt 

động 

kiểm 

toán 

nhà 

nước 

Chồng 

chéo 

với 

hoạt 

động 

kiểm 

tra của 

các CQ 

khác 

Đã xử 

lý 

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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