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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 

Trung tâm văn hóa tỉnh 

 

 Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-SVHTTDL ngày 6/4/2021 của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thanh tra việc thực hiện chính sách, 

pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn thanh 

tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 21/6/2021 đến 25/6/2021 tại Trung tâm văn 

hóa tỉnh. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày  30/6/2021 của Đoàn thanh tra, ý 

kiến giải trình của đơn vị được thanh tra, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Vị trí chức năng: 

 Trung tâm Văn hoá-thông tin tỉnh (Theo Quyết định số 200/QĐ-UBND 

ngày 14/3/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên là Nhà văn hóa – thông tin) được đổi 

tên theo Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 24/10/2006, là đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo trực tiếp 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về 

chuyên môn của Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 

ngành khác có liên quan. 

 Trung tâm Văn hóa tỉnh có chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác phục vụ chính 

trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, 

năng khiếu, kỹ năng nghiệp vụ, xây dựng hoạt động phong trào về văn hóa 

thông tin cho cơ sở; xây dựng, thể nghiệm, biểu diễn các chuyên ngành nghệ 

thuật nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và 

giải trí của nhân dân. 

Trung tâm Văn hóa tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, 

có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ cấu tổ chức: 

2.1. Về đội ngũ cán bộ: Tổng số có 21 người. Trong đó: 

- Biên chế: 19 người; 

- Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ- CP: 02 người; 
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2.2. Trình độ chuyên môn: Đại học và trên đại học 17; Cao đẳng: 02 

người; Trình độ khác: 02 người. 

2.3. Cơ cấu bộ máy  

- Lãnh đạo: 01 Giám đốc; 01 Phó Giám đốc; 08 Trưởng, phó các phòng, 

bộ phận. 

- Các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính 

tổng hợp; Phòng Nghệ thuật quần chúng; Phòng Tuyên truyền cổ động, triển 

lãm và Đội Tuyên truyền lưu động.  

II. KẾT QUẢ THANH TRA THỜI KỲ 2019-2020 

1. Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao tại đơn vị. 

 1.1. Về chuyên môn nghiệp vụ 

 Trong giai đoạn 2019 – 2020, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã hoàn thành nhiệm 

vụ chuyên môn theo kế hoạch được phê duyệt. Cụ thể: 

 a) Hoạt động Tuyên truyền cổ động – Triển lãm 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh thông qua hình thức tuyên truyền 

bằng tranh tranh cổ động; in treo hơn 2500 m2 pano tranh tuyên truyền tại các 

huyện, thị xã, thành phố, triển lãm phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025...  

- Tham gia sáng tác tranh cổ động tham dự các cuộc thi do Cục Văn hóa 

cơ sở tổ chức các đợt: Kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn (1959 – 2019), 65 

năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019), 50 năm thực hiện Di 

chúc của Người (1969-2019); Năm Chủ tịch Asean 2020... 

- Trưng bày ảnh hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội dịp 2/9 tại Bảo tàng 

tỉnh với chủ đề “Di sản văn hóa, du lịch Hưng Yên”. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm tại Bảo tàng dịp kỷ 

niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Chi bộ Đảng đầu 

tiên ở Hưng Yên, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 75 năm 

Ngày Truyền thống ngành Văn hóa… 

- Trưng bày ảnh thể hiện về công cuộc tham gia bảo vệ chủ quyền biển, 

đảo Việt Nam của tỉnh Hưng Yên tại Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát 

triển bền vững biển, đảo Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại 

Thanh Hóa; trưng bày ảnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 

IX... 

b) Hoạt động Văn hóa văn nghệ quần chúng 

- Chủ trì, phối hợp với những đơn vị có phong trào văn nghệ mạnh tổ 

chức 05 cuộc văn nghệ quần chúng với các chủ đề phong phú như: “Chào năm 

mới 2019”, “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”,  chào mừng 44 năm ngày 
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giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với chủ đề “Bài ca thống nhất” tại 

Quảng trường Nguyễn Văn Linh và hội trường Trung tâm Văn hoá tỉnh. 

- Tham gia các cuộc Liên hoan như: Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 

năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống bộ đội Trường Sơn 

(19/5/1959 – 19/5/2019); Trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

nhân loại do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa); Trình diễn 

Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Tuyên Quang. 

- Tổ chức thành công Liên hoan các CLB Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hưng 

Yên lần thứ nhất năm 2019; “Giai điệu tuổi hồng và thiếu nhi kể chuyện 2019”; 

Liên hoan các CLB Văn hóa nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ II năm 

2020. 

- Ra mắt 05 CLB đàn và hát dân ca thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền (Tiên 

Lữ); Quảng Châu (Thành phố Hưng Yên); An Đỗ (Ân Thi); Hiệp Cường (Kim 

Động) và thị trấn Trần Cao (Phù Cừ); 04 Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống tại 

cơ sở thuộc các huyện: Phù Cừ, Kim Động và Khoái Châu. 

 - Trình diễn hát ca trù, trống quân dịp kỷ niệm 2/9; 90 năm thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hưng Yên với 

chủ đề “Di sản văn hóa, du lịch Hưng Yên” tại Bảo tàng tỉnh. 

 - Tổ chức các chương trình nghệ thuật quần chúng kỷ niệm 130 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"; chào 

mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng 

Yên lần thứ IX. 

 c) Hoạt động Tuyên truyền lưu động: 

- Tổ chức tuyên truyền lưu động phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm, Đại hội 

Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19… với tổng số trên 250 buổi.  

- Tổ chức 38 cuộc văn nghệ cổ động tại cơ sở và phối hợp hỗ trợ chuyên 

môn tại cơ sở 15 cuộc. 

 1.2. Việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước 

Kinh phí Nhà nước cấp năm 2019 

 Tổng kinh phí giao trong năm: 3.735.171.961đ 

 Trong đó:  

- Nguồn kinh phí tự chủ là: 1.960.297.961đ 

- Nguồn kinh phí không tự chủ là: 1.774.874.000đ 

 - Tổng kinh phí  đã sử dụng, quyết toán trong năm là: 3.735.171.961đ. 

Kinh phí Nhà nước cấp năm 2020 

 Tổng kinh phí giao trong năm: 4.368.000.000đ 

 Trong đó:  

- Nguồn kinh phí tự chủ là: 2.113.000.000đ 

https://tuoitre.vn/covid-19.html
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- Nguồn kinh phí không tự chủ là: 2.255.000.000đ   

- Kinh phí bổ sung trong năm: 0 đồng 

- Kinh phí cắt giảm: 165.000.000đ 

- Tổng kinh phí đã sử dụng, quyết toán trong năm là: 4.089.007.550đ 

- Kinh phí hủy dự toán: 113.992.450đ. 

1.3. Việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, viên chức, hợp đồng 

lao động 

Trong thời kỳ thanh tra, biên chế được giao cho đơn vị là 19 người. Tổng 

số cán bộ viên chức, lao động là 21 người. 

2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng  

2.1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng        

Năm 2019- 2020, căn cứ Kế hoạch Phòng chống tham nhũng của Sở, đơn 

vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng của đơn vị: Kế hoạch số 02/KH-TTVH ngày 29/3/2019; Kế hoạch số 

01/KH-TTVH ngày 06/4/2020. Các kế hoạch này được triển khai thông qua hội 

nghị cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm.  

 2.2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, viên chức, lao 

động của đơn vị 

 - Công tác tuyên truyền quán triệt được đơn vị coi trọng và thường xuyên 

quan tâm, định hướng, thực hiện trong đó tập trung vào những nội dung chính 

như: 

 + Việc tuyên truyền, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 

Luật phòng chống tham nhũng; Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo 

của bộ, ngành trung ương và địa phương. 

 + Quán triệt và thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, của đơn vị đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao 

động. 

           2.3. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng 

cơ bản, tài chính-ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản thu; tài sản công, công 

tác quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, lao động 

 + Công khai về tài chính, ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản thu: Đơn 

vị thực hiện đầy đủ việc công khai kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các 

nguồn thu, chi ngân sách do nhà nước cấp; dự toán thu – chi, quyết toán kinh 

phí… của đơn vị tại hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm. 

 + Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, 

tài sản công: Đơn vị đã quy định cụ thể trong quy chế làm việc và Quy chế dân 

chủ trong hoạt động của đơn vị, đồng thời áp dụng công khai tại các cuộc họp 
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toàn thể của đơn vị, thông báo đầy đủ nội dung hình thức và quá trình thực hiện 

công việc để cán bộ, viên chức, người lao động được biết. Trong mua sắm công, 

đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn hàng năm đều được công khai tại 

các cuộc họp tại đơn vị; Quyết định phê duyệt quyết toán năm niêm yết tại bảng 

thông báo của cơ quan.  

+ Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ: Đơn vị thực 

hiện đầy đủ, đúng quy trình theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở 

văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng… 

và được công khai tại các cuộc họp tại đơn vị.  

         2.4. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các chế 

độ định mức, tiêu chuẩn được thảo luận công khai tại các cuộc họp của đơn vị 

và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm và quy chế làm việc 

của đơn vị. Đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công 

để quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chế độ cho các đối tượng, nội dung 

chi tiêu tài chính và quản lý, sử dụng tài sản trong đơn vị, cụ thể: Năm 2019, 

2020, đơn vị có Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 

01b/QĐ-TTVH ngày 08/01/2019, Quyết định số 02/QĐ-TTVH ngày 

15/01/2020).  

 Việc thực hiện chi tiêu tài chính chủ yếu thông qua chi trả qua tài khoản 

giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. 

         2.5. Việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, công khai kết quả xác 

minh tài sản, thu nhập theo quy định: Đơn vị đã triển khai quán triệt và tổ chức 

thực hiện kê khai tài sản, thu nhập công khai cho các đối tượng thuộc diện kê 

khai theo hướng dẫn và gửi báo cáo kết quả và bản kê khai của từng cá nhân về 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đúng quy định. 

         2.6. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán: Sau khi có Kết luận của cơ quan thanh tra, đơn vị đã khắc phục ngay 

những tồn tại và có báo cáo gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp 

báo cáo các cơ quan chức năng. 

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH 

TRA 

 1. Mặt được 

1.1. Về chuyên môn, nghiệp vụ:   

 - Trong thời kỳ thanh tra 2019-2020, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của Giám đốc Sở giao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần 

chúng góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa 

và giải trí của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

 - Năm 2019, nhiều cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng cấp tỉnh và trình 

diễn di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức, thu hút nhiều đối thành phần, tầng 

lớp tham gia. Các chương trình đều được dàn dựng, đầu tư công phu, hoành 
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tráng, đa dạng hóa các loại hình biểu diễn, chất lượng nghệ thuật ngày càng 

được nâng cao, tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong cán bộ, nhân dân và đạt 

được nhiều thành tích, tiêu biểu như: Tham gia liên hoan Tuyên truyền lưu động 

kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống bộ đội Trường 

Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019) do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức tại các tỉnh miền 

Trung, đạt 01 giải A xe cổ động; 01 giải A và 02 giải B tiết mục văn nghệ cổ 

động; tham gia liên hoan Trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân 

loại do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa), giành giải xuất 

sắc toàn đoàn; tham gia liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia 

và Lễ hội Thành Tuyên do Cục Văn hóa cơ sở và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ 

chức tại Tuyên Quang, tiết mục trình diễn Hát Trống quân nhận được sự cổ vũ, 

khen ngợi của đông đảo khán giả. 

 - Triển khai thực hiện tốt hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở; hướng 

dẫn những địa phương có phong trào văn nghệ phát triển mạnh thành lập các 

Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc TTVH tỉnh. Năm 2019 phối hợp tổ chức lễ ra mắt 

05 CLB mới nâng tổng số CLB trực thuộc TTVH tỉnh lên 20 CLB. 

 - Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2020 đơn vị tiếp tục thực 

hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức 

thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, tuyên truyền cổ động, 

triển lãm trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu tạo bước tiến rõ nét về chất và 

lượng. Tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động chào mừng kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách 

mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, 90 năm Ngày 

thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tuyên truyền phục vụ Đại hội 

Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên  lần thứ XIX …  

 - Nhìn chung, các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, trang 

trọng, đa dạng về nội dung, hình thức, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện 

địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, qua đó, tạo không 

khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, đơn vị. 

 1.1.2. Về công tác hành chính, quản lý sử dụng cán bộ, viên chức, lao 

động 

 - Hàng năm, Lãnh đạo đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức tốt 

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, lấy ý kiến để xây dựng các quy chế: Quy 

chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, kế hoạch phòng 

chống tham nhũng; Gắn việc phòng chống tham nhũng, lãng phí với nhiệm vụ 

cụ thể của đơn vị thông qua việc công khai, minh bạch, dân chủ trong chi tiêu 

công để cán bộ, viên chức, người lao động cùng biết và tham gia ý kiến. 

 - Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị cơ bản đảm bảo, đầy đủ các nội dung 

liên quan đến công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà 
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nước cấp; các nguồn thu, nội dung chi, định mức chi, đối tượng thụ hưởng theo 

quy định và phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị. 

- Xây dựng đầy đủ các Quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm 

việc của đơn vị, quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng kế hoạch phòng chống tham 

nhũng làm cơ sở để lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định. 

- Đơn vị sử dụng và bố trí phân công nhiệm vụ cho viên chức được tuyển 

dụng, đảm bảo theo vị trí việc làm, đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng lao động 

của đơn vị; tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn; có chính sách động viên, khen 

thưởng, kỷ luật kịp thời.  

- Các bản phụ hồ sơ viên chức và hồ sơ của lao động hợp đồng được lưu 

tại đơn vị. Hàng năm, đơn vị đều có đánh giá, phân loại, viên chức theo hướng 

dẫn.  

- Qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng năm 2019 và năm 2020 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn thanh tra 

không phát hiện đơn vị có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.  

 2. Những tồn tại, hạn chế 

2.1. Về chuyên môn, nghiệp vụ:   

Bên cạnh những kết quả đạt được, về công tác thực hiện nhiệm vụ của 

đơn vị vẫn tồn tại một số tồn tại, hạn chế như:  

- Một số phong trào văn hóa văn nghệ chưa đạt hiệu quả cao, chưa thường 

xuyên thu hút, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; xã hội hóa các 

hoạt động văn hóa còn hạn chế, chủ yếu từ ngân sách Nhà nước.  

- Hoạt động tuyên truyền, quảng bá chưa thực sự phong phú về hình thức, 

số lượng tuyên truyền trong mỗi đợt chưa nhiều, chưa tương xứng với nhu cầu 

phát triển do phải phân bổ cho phù hợp theo kế hoạch cả năm; hiệu quả tuyên 

truyền chưa cao. 

2.2. Về công tác hành chính, quản lý sử dụng cán bộ, viên chức, lao 

động 

 - Việc quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức còn chưa khoa học. Đến nay, một 

số hồ sơ chưa hoàn thiện theo hướng dẫn tại Công văn số 274/SVHTTDL-TCPC 

ngày 02/5/2018 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hồ sơ 

cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Chưa có biên chế văn thư, về công tác văn thư chưa đảm bảo theo quy 

định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

 - Hàng năm, đơn vị có xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng tuy 

nhiên một số nội dung chưa cụ thể hóa chi tiết theo chức năng nhiệm vụ của đơn 

vị về phòng chống tham nhũng. 
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- Số lượng vị trí việc làm chưa đủ để đáp ứng nhiệm vụ được giao; thiếu 

cán bộ được đào tạo chuyên sâu ở một số vị trí (đạo diễn, biên kịch, biên đạo 

múa). Thiếu cán bộ chuyên trách về văn thư. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, 

năng lực công tác của một số viên chức chưa cao. 

- Trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động tuyên truyền phù hợp sự 

phát triển còn thiếu. Ngân sách nhà nước cấp để tổ chức hoạt động còn ít, chưa 

đáp ứng sự phát triển xã hội. 

2.3. Về công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước  

Theo báo cáo của đơn vị, giai đoạn 2019-2020, các khoản kinh phí chi 

theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Phần này, Đoàn Thanh tra Sở 

không thanh tra cụ thể, sẽ căn cứ vào Kết luận thanh tra của Sở Tài chính. 

 V. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Trên cơ sở những mặt tồn tại của đơn vị, Giám đốc Sở  yêu cầu: 

1. Đối với đơn vị được thanh tra 

a) Về chuyên môn nghiệp vụ 

 - Tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động, đổi mới nội dung và 

phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; đa dạng hóa hoạt động 

tuyên truyền, phù hợp với mọi đối tượng; tạo điều kiện cho người dân tham gia 

sáng tạo và hưởng thụ các hoạt động văn hóa.  

 - Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội thi, hội diễn, các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục; phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình 

câu lạc bộ văn hóa ở cơ sở phù hợp với nhu cầu của nhân dân. Chú trọng công 

tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực tại các thiết chế văn hóa, tập 

huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác văn hóa cơ sở nhằm đáp ứng với nhiệm vụ tổ chức hoạt động văn 

hóa.  

 - Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, Lãnh đạo 

đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội 

XIX Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị...của Đảng và của tỉnh Hưng Yên về công 

tác văn hóa, văn nghệ. 

 - Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tổ chức có hiệu quả 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, phục vụ các ngày lễ, 

ngày kỷ niệm; các sự kiện chính trị lớn của Đảng, đất nước, của dân tộc và của 

tỉnh; kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. 

 - Quan tâm phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các 

điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác văn hóa, văn 

nghệ trên địa bàn tỉnh. 
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b) Việc quản lý, sử dụng Ngân sách Nhà nước, xây dựng các quy chế; 

công tác cán bộ 

Yêu cầu đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh đối với những tồn tại phát hiện qua 

thanh tra như:  

- Hoàn thiện hồ sơ cán bộ, viên chức theo hướng dẫn của Sở, rà soát, sắp 

xếp lại hồ sơ đảm bảo khoa học.  

 - Công tác văn thư phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. 

- Hàng năm, khi xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng, đơn vị cần 

bám sát Kế hoạch của Sở, căn cứ vào các văn bản về phòng chống tham nhũng 

của trung ương để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị. 

- Báo cáo Giám đốc Sở việc khắc phục các tồn tại qua thanh tra trước 

ngày 31/7/2021. 

 2. Đối với Văn phòng Sở: Tăng cường hướng dẫn đơn vị trong việc quản 

lý và sử dụng ngân sách Nhà nước cấp, công tác quản lý hồ sơ cán bộ, viên 

chức. 

 3. Đối với Thanh tra Sở: Kiểm tra quá trình khắc phục những tồn tại của 

đơn vị; giám sát việc thực hiện Kết luận sau thanh tra báo cáo Giám đốc Sở 

trước ngày 05/8/2021. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Các tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thực hiện Kết luận này./.  
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Văn phòng Sở; 
- Đoàn Thanh tra; 
- Trung tâm Văn hóa tỉnh; 
- Lưu: VT, TTr. 

 

                         PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
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