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BÁO CÁO 

Kết quả công tác Thanh tra 09 tháng đầu năm 2022 
(Kỳ báo cáo: Từ 15/12/2021 đến 14/9/2022) 

 

Thực hiện Thông tư 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định chế độ báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 đã 

được phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả công tác thanh 

tra 09 tháng đầu năm 2022 như sau:    

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Thanh tra hành chính 

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông chưa thực hiện thanh tra 

hành chính. 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo 

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai 07 

cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Trong đó: 

+ 02 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ 

TT&TT: 01 cuộc kiểm tra việc triển khai hệ thống PC-Covid, quét mã QR 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 01 cuộc thanh tra quản lý 

thông tin di động trên địa bàn (Tháng 12/2021). 

+ 01 cuộc kiểm tra Tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. 

+ 01 cuộc kiểm tra hoạt động các Trang thông tin điện tử của các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

+ 01 cuộc kiểm tra các cơ sở in, photocopy, đề nghị kiểm soát, nghiêm cấm 

sao chụp, in ấn sai quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trước Kỳ thi 

tuyển sinh (Đợt 1 phục vụ kỳ thi THCS).  

+ 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động in, 

photocopy đảm bảo an toàn kỳ thi THPT năm 2022 (Đợt 2 phục vụ kỳ thi THPT 

quốc gia năm 2022).  

+ 01 cuộc kiểm tra đột xuất về hoạt động đầu tư, ứng dụng công nghệ 

thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã ban hành kết luận, báo cáo là 06 cuộc. 

Số cá nhân được thanh tra, kiểm qua là 25 cá nhân, số tổ chức được thanh tra, 

kiểm qua là 68 tổ chức. 
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b) Kết quả thanh tra, kiểm tra 

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được Thanh tra Sở thực hiện 

nghiêm túc, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan thực 

hiện đúng quy trình. Qua quá trình kiểm tra, phần lớn các đơn vị được kiểm tra 

đều thực hiện tốt các quy định liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, vẫn 

còn tồn tại một số trường hợp có hành vi vi phạm.  

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra Sở đã phối hợp các cơ quan chức năng triệu 

tập, xử phạt vi phạm hành chính 26 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thông tin 

và truyền thông, tổng số tiền phạt là 149.500.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín 
triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó, 25 trường hợp vi phạm trên mạng xã hội 

và 01 doanh nghiệp bưu chính vi phạm trong quá trình hoạt động, được phát 

hiện qua thanh tra, kiểm tra. 

c) Kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra 

Các kết luận thanh tra, kiểm tra, các quyết định xử phạt VPHC của Thanh 

tra Sở, 100% tổ chức, cá nhân vi phạm đều thừa nhận hành vi vi phạm, chấp 

hành thực thi quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền thu được nộp 

vào ngân sách nhà nước là 149.500.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu 
năm trăm nghìn đồng). 

Không có trường hợp nào chuyển cơ quan điều tra hoặc bị đề nghị khởi tố, 

xử lý hình sự. 

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

giáo dục pháp luật về công tác thanh tra  

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về công tác thanh tra mới được ban hành: 

Không có. 

- Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về công tác thanh tra mới được sửa đổi, bổ 

sung: Không có. 

4. Xây dựng lực lượng  

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo: 04 công 

chức. Trong đó có 01 Thanh tra viên chính, 02 Thanh tra viên, 01 chuyên viên. 

- Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động 

trong kỳ báo cáo: 01 thanh tra viên chuyển đổi vị trí công tác sang Phòng Công 

nghệ thông tin thuộc Sở (Tháng 02/2022). 

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: 01 thanh tra viên. 

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ: 01 người học thanh tra 

viên chính. Số cán bộ đã đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra: 03 người.  

- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm và kết quả 

xử lý: Không có. 

(Các biểu số liệu cụ thể đã được nhập vào phần mềm Hệ thống báo cáo 

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng). 



3 

 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

1. Ưu điểm 

- Công tác phối hợp với các đơn vị liên ngành trong quá trình thanh tra, 

kiểm tra, xử phạt trên các lĩnh vực báo chí, tần số vô tuyến điện,… luôn được 

chú trọng triển khai kịp thời, có hiệu quả. 

- Thông qua công tác thanh tra, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả việc tuyên 

truyền, hỗ trợ pháp lý cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; góp phần nâng cao 

kiến thức pháp luật chuyên ngành cho các cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Về công tác tổ chức, xây dựng lực lượng: Hiện nay, lực lượng thanh tra 

03/03 đồng chí đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.  

2. Tồn tại 

- Một số đơn vị, cơ quan là UBND cấp xã sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện không có giấy phép hoặc sử dụng tần số không đúng với giấy phép đã 

được cấp. 

- Hoạt động báo chí, thông tin trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, do đó 

việc kiểm soát, xử lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội còn gặp nhiều khó 

khăn. 

3. Nguyên nhân của những ưu điểm, tồn tại, hạn chế 

a) Nguyên nhân của ưu điểm 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp, đầy đủ ở tất cả các lĩnh 

vực của ngành, thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt.  

- Thanh tra Sở đã chủ động theo dõi, nắm bắt và xử lý kịp thời khi có phát 

sinh các vấn đề vi phạm thuộc lĩnh vực ngành.  

- Công tác phối hợp với các đơn vị: Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng 

An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh; 

các phòng chuyên môn quản lý về Báo chí, Xuất bản, Viễn thông thuộc Sở luôn 

kịp thời, sát sao. 

b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Cán bộ phụ trách sử dụng tần số vô tuyến điện ở UBND cấp xã còn hạn 

chế về kỹ thuật dẫn đến trong quá trình sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

dễ bị sai tần số. 

- Hoạt động báo chí, thông tin trên mạng xã hội ngày càng phức tạp. Do 

một số báo Trung ương không có văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh nên thường 

khó khăn trong việc tổ chức mời làm việc khi phát hiện các bài viết có dấu hiệu 

vi phạm.  

- Quản lý nhà nước chuyên ngành TT&TT là lĩnh vực quản lý ngành mang 

nhiều tính công nghệ hiện đại, các vi phạm chuyên ngành có tính công nghệ cao, 

phạm vi rộng, khó phát hiện, nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, khó xử lý. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG KỲ TIẾP THEO 

- Tiếp tục tổ chức kịp thời, có chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra theo 

Kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt.  

- Thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của 

Lãnh đạo Sở, Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông thuộc phạm vi lĩnh vực 

của ngành. 

- Tiếp tục triển khai lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thông qua các cuộc thanh tra, 

kiểm tra. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan chủ động kiểm 

soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí, thông 

tin trên mạng xã hội. 

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, 

quyết định xử lý sau thanh tra; chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất.  

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra 09 tháng đầu năm 2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp./. 

   

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo sở;  

- Lưu: VT, TTra4. 

GIÁM ĐỐC 
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