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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 87/BC-STTTT Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Công tác thanh tra Quý III và 9 tháng đầu năm 2019 

 

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2019, trong Quý III và 9 tháng 

đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan chức 

năng trên d địa bàn tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động 

Thông tin và Truyền thông trên địa bàn toàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực 

trong công tác quản lý nhà nước; tổ chức tốt các cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về thông tin và truyền thông cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA 

1. Thanh tra hành chính: Không có (Trong 9 tháng đầu năm 2019 không có 

thanh tra hành chính).  

2. Thanh tra chuyên ngành  

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra: 

* 9 tháng đầu năm: 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 06. (01 cuộc thanh tra tần số; 01 cuộc kiểm tra 

báo chí; 01 cuộc kiểm tra chuyển mạng giữ số; 01 cuộc kiểm tra xuất bản phẩm và 

lịch Block; 01 cuộc thanh tra đột xuất SIM thuê bao di động, 01 cuộc kiểm tra sách 

giáo khoa, photocopy của Đoàn phòng chống in lậu tỉnh);  

- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra (cá nhân, tổ chức): 95 đối tượng; 

- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Tần số vô tuyến điện; báo chí; 

viễn thông, xuất bản phẩm. 

* Quý III: 

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 01 cuộc (Kiểm tra sách giáo khoa, photocopy 

của Đoàn phòng chống in lậu tỉnh);  

- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra (cá nhân, tổ chức): 15 đối tượng; 

b) Kết quả thanh tra:  

* 9 tháng đầu năm: 

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 04; 

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Đài truyền thanh 

không dây một số xã sử dụng tần số không đúng quy định trong giấy phép của Cục 

Tần số Vô tuyến điện, không có giấy phép sử dụng Tần số VTĐ; Bán Sim thuê bao 

di động trả trước đã đăng ký thông tin thuê bao của người khác, thực hiện không 

đúng quy định về đăng ký thông tin thuê bao trả trước; kinh doanh, phát hành xuất 

bản phẩm in lậu, không có nguồn gốc xuất xứ, nhân bản lậu đối với photocopy; 
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- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 04; tổng số 

tiền xử phạt vi phạm hành chính: 7.000.000 đồng; số tiền xử lý tài sản vi phạm: 0; 

số tiền kiến nghị thu hồi: 0; số giấy phép thu hồi: 0, bãi bỏ: 0; Tịch thu tiêu hủy 

182 xuất bản phẩm vi phạm; 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi: Thực 

hiện 04/04 quyết định xử phạt VPHC. Thu hồi: Không. 

* Quý III: 

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 04; 

- Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Kinh doanh, phát 

hành xuất bản phẩm in lậu, không có nguồn gốc xuất xứ, nhân bản lậu đối với 

photocopy; 

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 04; tổng số 

tiền xử phạt vi phạm hành chính: 7.000.000 đồng; số tiền xử lý tài sản vi phạm: 0; 

số tiền kiến nghị thu hồi: 0; số giấy phép thu hồi: 0, bãi bỏ: 0; Tịch thu tiêu hủy 

182 xuất bản phẩm vi phạm; 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi: Thực 

hiện 04/04 quyết định xử phạt VPHC. Thu hồi quyết định xp vphc: Không. 

3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về thanh tra:  Không. 

4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về công tác thanh tra    

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác thanh tra mới được ban 

hành: 03 văn bản: Chỉ đạo các phòng VHTT các huyện, các cơ sở phát hành sách 

trong tỉnh về thu hồi sách lậu theo Chỉ đạo của Bộ TTTT, Cục Xuất bản;   

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác thanh tra được sửa đổi, 

bổ sung: Không. 

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra được tổ chức 

trong 9 tháng; tổng số người tham gia: 03 cuộc/103 người (02 cuộc cho 02 huyện 

Lộc Hà, Thạch Hà; 01 cuộc tập huấn in lậu do Bộ tổ chức ở Phú Yên). 

Trong đó Quý III: 01 cuộc/03 người tập huấn tại Phú Yên.      

II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

1. Ưu điểm: 

- Thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian đã phê duyệt; 

- Tổ chức và phối hợp tốt với các đơn vị chức năng tiến hành thanh tra, kiểm 

tra trên các lĩnh vực Tần số VTĐ, báo chí, viễn thông và in, xuất bản. 

- Tổ chức tốt các cuộc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm 

pháp luật lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cho các huyện, thành phố, thị xã trên 

địa bàn tỉnh;  

- Hỗ trợ pháp lý cho các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao kiến 

thức pháp luật cho các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Tăng cường phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
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thông tin và truyền thông tại địa bàn, tuyên truyền kịp thời chính sách, pháp luật 

của nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra. 

2. Tồn tại: 

Các đơn vị sử dụng tần số, đặc biệt một số đơn vị cấp xã sử dụng Đài truyền 

thanh không dây cài đặt tần số không đúng quy định trong giấy phép được cấp, 

hiểu biết các quy chuẩn kỹ thuật về tần số còn hạn chế; sử dụng tân số, thiết bị vô 

tuyến điện không có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của Cục Tần số vô 

tuyến điện. 

Việc tuyên truyền, tập huấn các văn bản, tiêu chuẩn, kỹ thuật về tần số cho 

cán bộ Đài truyền thanh không dây cấp xã chưa được triển khai thường xuyên. 

Các cơ sở kinh doanh bán SIM thuê bao di động trả trước sai quy định vẫn 

còn diễn ra ở một số nơi, một số doanh nghiệp viễn thông; 

Hiện tượng sách giáo khoa in lậu, không có nguồn gốc vẫn còn được phát 

hành tại một số điểm kinh doanh sách giáo khoa ở các huyện vùng sâu, vùng xa. 

3. Một số nguyên nhân của những ưu điểm, tồn tại, hạn chế. 

* Nguyên nhân của ưu điểm: 

- Thu thập, nắm bắt các thông tin chính xác, kịp thời; 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra đầy đủ ở các lĩnh vực, không chồng chéo và sát 

với thực tế tại địa bàn; 

- Tổ chức tốt các cuộc thanh tra, có phương pháp linh hoạt, phù hợp thực tế; 

- Có sự phối hợp tốt của các đơn vị chức năng: Các phòng PA03, PA04, PC06 

Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường; các phòng chuyên môn về CNTT, Báo chí 

xuất bản, Bưu chính viễn thông thuộc Sở. 

* Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế: 

- Công tác phổ biến văn bản QPPL chuyên ngành cho doanh nghiệp và các tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông mặc dù đã được 

chú trọng nhưng chưa phổ biến, cung cấp đầy đủ đến tất cả các đối tượng; 

- Việc cạnh tranh hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp viễn thông 

trong việc chiếm lĩnh thị phần thuê bao di động ngày càng quyết liệt, áp lực chỉ 

tiêu kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh ngày càng cao;  

- Hiểu biết pháp luật của một số chủ cơ sở kinh doanh tư nhân trong lĩnh vực 

thông tin và truyền thông vẫn còn hạn chế; 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV/2019 

- Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 đã phê duyệt, trong 

đó thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính đối với 01 đơn vị thuộc Sở. 

- Thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất đối với hoạt động báo chí, hoạt động 

kinh doanh SIM thuê bao di động trả trước và hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đơn vị, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn. Chú trọng tập huấn cho cán bộ cấp xã, Phòng văn 

hóa thông tin; tăng cường công tác pháp chế thông tin và truyền thông. 
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- Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo 

Sở, Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: 

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo và trình Chính phủ bổ sung, 

thay thế Nghị định 174/2013/NĐ-CP và Nghị định 159/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông để phù hợp với sự phát triển của ngành thông tin trong giai đoạn hiện nay./. 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính TU; 

- Thanh tra tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu VT, Ttra1. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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