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BÁO CÁO
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng
và xây dựng lực lượng 9 tháng và nhiệm vụ quý IVnăm 2021
Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 382/TTT-VP ngày
13/8/2021 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị báo cáo kết quả công tác
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm,
Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả
như sau:
Phần I
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,
chống tham nhũng và xây dựng lực lượng
I. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi
- Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
(TT&TT) được Thanh tra Bộ TT&TT, Thanh tra tỉnh thường xuyên hướng dẫn về
chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm còn
luôn nhận được sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan.
- Đội ngũ cán bộ thanh tra Sở đã từng bước trưởng thành và có những kinh
nghiệm đúc rút từ thực tế. Trang thiết bị phục vụ cho quá trình tác nghiệp được lãnh đạo
Sở quan tâm chỉ đạo đầu tư mua sắm để góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra,
kiểm tra trong năm.
2. Khó khăn
- 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, khó phát
hiện, nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, khó xử lý.
- Cơ chế, chính sách, văn bản QPPL, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác QLNN
chuyên ngành chưa thực sự đầy đủ, nhiều lỗi vi phạm chưa có chế tài xử lý và còn đang
trong quá trình hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung.
- Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành mặc dù
đã được đầu tư mua sắm nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu công việc; Biên chế còn
thiếu, một số cán bộ chưa qua lớp đào tạo về nghiệp vụ thanh tra cơ bản, nghiệp vụ giải
quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong khi chức năng, nhiệm vụ nhiều nên hoạt động thanh
tra, kiểm tra chuyên ngành cũng gặp không ít khó khăn.

3. Tóm tắt chương trình, kế hoạch thanh tra 9 tháng năm 2021
Trong 9 tháng năm 2021 công tác thanh tra, kiểm tra của Sở chủ yếu tập trung
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:
- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng tại
đơn vị Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam theo Kế hoạch
đã được phê duyệt.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in đối với 04
doanh nghiệp tham gia hoạt động in trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Kiểm tra đột xuất về TSVTĐ tại UBND xã Quế Mỹ theo đề nghị của Trung tâm
TSVTĐ KVIII (đột xuất).
- Kiểm tra quản lý thuê bao di động trả trước, tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc
gọi rác, xây dựng, phát triển hạ tầng trạm BTS và việc thực hiện công tác kiểm định
trạm BTS đối với VNPT Quảng Nam và Viettel Quảng Nam.
- Phối hợp Công an tỉnh xác minh các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội
thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến tình hình KT-VH-XH của tỉnh, chú trọng xử lý
nghiêm việc đưa tin sai sự thật.
Và các công tác khác.
II. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
1. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:
a. Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra:
- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện: 04 cuộc (theo kế hoạch: 03 cuộc,
đột xuất: 01 cuộc)
- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đang thực hiện: 01 cuộc
- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: hoạt động in, tần số và thiết bị vô tuyến
điện, quản lý thuê bao di động trả trước, tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, xây
dựng, phát triển hạ tầng trạm BTS và việc thực hiện công tác kiểm định trạm BTS.
- Số cuộc đã ban hành kết luận: 03 cuộc
- Số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra (đã ban hành kết luận): 07.
b. Kết quả thanh tra, kiểm tra:
- Số cá nhân, tổ chức vi phạm (cá nhân, tổ chức): 0
2. Thanh tra hành chính: 01 cuộc
- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng tại
đơn vị Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam
- Hình thức: thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt
- Tiến độ: đã ban hành Kết luận thanh tra.
3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về công tác thanh tra
Không xây dựng thành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể mà được lồng ghép
trong các cuộc thanh tra, kiểm tra.

III. Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên. Sở
đã phân công cán bộ phụ trách việc tiếp dân, ban hành nội quy tiếp dân theo đúng quy
định của pháp luật.
Trong 9 tháng năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được 02 Đơn phản
ánh của Công ty CP địa ốc Newland Quảng Nam và Công ty CP đầu tư và phát triển đô
thị Dana Home Land, hiện Sở Thông tin và Truyền thông đang xác minh, xử lý đơn
theo quy định của pháp luật.
III. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:
Công tác PCTN được lãnh đạo Sở triển khai nghiêm túc. Đã xây dựng Kế hoạch
phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, qua đó chú trọng
công tác phòng ngừa tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính
sách, pháp luật về PCTN được chú trọng; vai trò của Đảng bộ Sở, các tổ chức đoàn thể
trong công tác PCTN được phát huy hiệu quả.
Phần II
Nhận xét, đánh giá tình hình
I. Đánh giá chung
- Công tác thanh tra của Sở TT&TT thường xuyên nhận được sự quan tâm của
Lãnh đạo Sở; luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo
đức cho cán bộ làm công tác thanh tra. Trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại,
tố cáo cán bộ Thanh tra Sở đã giữ đúng tác phong, kỷ cương quy định; thực hiện tốt
Pháp lệnh Cán bộ công chức, Luật Thanh tra và các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; luôn tích cực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao; Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình
thực thi nhiệm vụ; tổ chức được nhiều hoạt động; tác nghiệp thanh tra, kiểm tra đã
mang tính bài bản, chuyên nghiệp.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: đã bám sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được
lãnh đạo Sở phê duyệt, vào các lĩnh vực có nhiều bức xúc, vướng mắc.
- Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai kịp thời, công tác giáo dục
chính trị tư tưởng được coi trọng, lấy phòng ngừa là chính.
- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn tuân thủ đúng trình tự, thời
gian luật định. Các đơn, thư phản ánh, khiếu nại đều được giải quyết kịp thời theo đúng
quy định của pháp luật.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành được duy trì thường
xuyên.
II. Tồn tại, nguyên nhân
Trang thiết bị phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành còn thiếu
nên ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
Số lượng biên chế Thanh tra Sở chưa đủ so với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Phần III

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến

I. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra
Tổ chức các cuộc thanh kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các quy định của
pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí - xuất bản;
Các cuộc thanh tra hành chính-công vụ.
Tiếp tục tuyền truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, phòng Văn hóa và Thông tin các
huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy định mới của Nhà nước liên quan đến công tác
thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Tiếp tục phối hợp Công an tỉnh xác minh, đấu tranh các tổ chức, cá nhân lợi dụng
mạng xã hội thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến tình hình KT-VH-XH của tỉnh, chú
trọng xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật.
Tham mưu, kiến nghị cấp trên trong các hoạt động thanh tra chuyên ngành thông
tin và truyền thông trên địa bàn quản lý; tham mưu hoàn thiện các chính sách, quy định
của Nhà nước.
2. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo giải
quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh theo đúng quy định của pháp luật,
không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài.
3. Tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác PCTN. Chú trọng công tác phòng ngừa
tham nhũng.
II. Công tác khác
- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan của Trung ương và của tỉnh;
- Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Bộ và Thanh tra tỉnh.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo sơ kết kết quả công tác thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng lực lượng 9 tháng năm 2021,
Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo Thanh tra tỉnh biết theo dõi chỉ đạo ./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ TTTT;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, TTra.
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