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QUYET D!NH 
Phê diiyt k hoch thanh tra nãm 2020 

GIAM nOc sO VAN HOA, THE THAO & DU L!CH 
Can cü Lut Thanh tra s 56/2010/QH12 ban hành ngây 15/11/2010; 
CAn cir Nghj djnhs 86/20 1 i/ND-CP ngày 22/9/2011 cüa ChInh phü Quy 

djnh chi tiêt và hi.rrng dan thi hânh mt so diêu cüa Lut Thanh tra; 

CAn cir Nghj djnh s 73/2016/ND-CP ngày 27/12/20 16 cüa ChInh phü Quy 
dinh ye to chic boat dng cüa Thanh tra ngành VAn hóa, The thao và Du ljch; 

CAn ct'r Thông tu s 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/20 14 cüa Thanh tra 
ChInh phü quy djnh vic xây dirng, phê duyt djnh huó'ng chuang trInh thanh 
tra, kê hoach thanh tra; 

CAn cir Quyt djnh s 3884/QD-BVHTTDL ngày 06/11/2019 cüa B VAn 
hoá, The thao va Du ljch ye vic phê duyt kê hoach thanh tra nAm 2020; 

CAn cir Quy& djnh s 11/2016/QD-UBND ngày 22/3/20 16 cüa U' ban 
nhan dan tinh DAk Nông ye viêc ban hAnh quy djnh chirc nAng, nhim v1i, quyên 
han và ca câu to chüc b may cüa Sâ Van hoá, The thao & Du ljch; 

CAn cü Cong vAn s 929/TTr-P1 ngày 30/10/2019 cüa Thanh tra tinh Dk 
Nông ye viêc xây drng dir kiên Chuang trInh, kê hoch thanh tra, Kê hoach 
thanh tra, kiêm tra doanh nghip nAm 2020; 

Xét d nghj cüa Chánh Thanh tra Sà, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt K hoach thanh tra nArn 2020 cüa Thanh tra Sâ Van hóa, 
The thao và Du ljch tinh Däk Nông. 

Diêu 2. Giao Chánh Thanh tra Si t chüc trin khai thuc hiên K hoach 
nay. CAn cir tInh hInh trin khai thrc tê vA yêu câu cüa cOng tác quAn 1, Chánh 
Thanh tra S dê xuât vic diêu chinh kê hoach báo cáo Giám dôc Sâ quyêt djnh. 

Diu 3. Các ông (bà) Chánh Thanh tra Si, Chánh VAn phông Sà, Trrnng 
các Phông chuyên mOn, dan vj sr nghip tnrc thuc Si, các dan vj duçc thanh 
tra, kim tra và các ca quan, dan vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh 
No'i nhân: 
- Nhu' Diêu 3 (dé thuc hiên); 
- Thanh tra Bô VHTT&DL (dê báo cáo); 
- Thanh tra tinh ( dé báo cáo); 
- Ban Giám dôc So; 
- Trang Website SO; 
- Luu: VT, TTr. 





UBND TfNH DAK NONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

S VAN HOA, THE THAO vA DU L!CH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

KE HOCH THANH TRA, KIEM TRA NAM 2020 
(Ban hành kern theo Quyet djnh so2  346 QD/SVHTTDL ngày 03 tháng 12 nàm 2019 cia Sà Van hóa, The2  thao và Du ljch) 

TT Dôi tu'cing thanh tra Ni dung thanh tra 
Thôi htn 
thanh tra 

Tliôi gian 
tiên hành 

Don vj 
chü trI 

Don vi 
phi hçp 

Ghi chü 

A THANH TRA HANH CHINH 

1 Thu 
Vic thrc hin chInh sách, pháp 

1ut, nhim vi, quyn han näm 2019 
20 ngày Qu 11/2020 Thanh tra Sâ Các PhOng chuyên mon 

cüaSO 

B KIEM TRA CHUYEN NGANH 

1 

T chirc, cá nhân hot 
dng van hoá và kinh 

doanh dich vu van hoá, 
th thao, du lich 

Vic chip hành các quy dinh cüa 
pháp Iut trong kinh doanh 

04 ngày 
Qu 1/2020 tai 
huyn Dk Mi! 

Thanh tra S 

Các PhOng chuyén mon 
cUa Sâ, PhOng VHTT 

huyn Dk Mi! 

2 

T chirc, cá nhân hott 
dng van hoá và kinh 

doanh djch vu van hoá, 
th thao, du lich 

Vic chip hành cac quy n1i cüa 
pháp 1ut trong kinh doanh 

04 ngày 
Qui 1/2020 tai 

huyn Dâk 
Song 

Các Phông chuyên mon 
ciia S , PhOng VHTT 

huyn Dk Song 

T chirc, cá nhân hot 
dng van hoá và kinh 

doanh djch vu van hoá, 
th thao, du lich 

Vic chp hành các quy dinh cüa 
pháp 1ut trong kinh doanh 

04 ngày 
Qu 11/2020 ti 
huyn Cu 

Các PhOng chuyên mon 
cUa S, Phong VHTT 

huyn Cu Jut 

T chüc, cá nhân hoat 
dng van hoá và kinh 

doanh djch vii van hoá, 
th thao, du ljch 

Vic chap hành các quy dinh cUa 
04 ngày 

Qu 11/2020 ti 
huyn Krông 

No 

ThanhtraSi 

Các Phông chuyên mon 
cUa S, PhOng VHTT 

huyn Krông No 
pháp luat  trong kinh doanh 

T chtirc, cá nhân hott 
dng van hoá và kinh 

doanh djch vii van hoá, 
th thao, du lich 

Vic chip hành các quy dinh cüa 
pháp 1ut trong kinh doanh 

04 ngày 
Qu 111/2020 ti 
huyn Dâk 

Các PhOng chuyên mOn 
cüa Sâ, PhOng VHTT 

huyn Dk R1p 



TT Di tu'çrng thanh tra Ni dung thanh tra 
Thô'i ham 
thanh tra 

Thôi gian 
tien hành 

Don vj 
chü trl 

Doii v 
phoi hçrp Ghi chü 

6 

T chüc, cá nhan hoat 
dng van hoá và kinh 

doanh djch vu van hoá, 
th thao, du lich 

Vic chp hành các quy djnh cUa 
pháp 1ut trong kinh doanh 04 ngày 

Qu 111/2020 ti 
huyn Tuy Due 

Thanh tra Sâ 

Các Phông chuyên mon 
cüa S, PhOng VHTT 

huyn Tuy Dire 

T chirc, cá nhân hoat 
dng van hoá vâ kinh 

doanh djch v11 van hoá, 
th thao, du ljch 

Vic chp hành eác quy djnh cua 
pháp 1ut trong kinh doanh 04 ngày 

Qu IV /2020 
ti huyn Dk 

Glong 

Các PhOng chuyén mon 
cüa Sâ, PhOng VHTT 

huyn Dk Glong 

8 

T chirc, cá nhân hot 
dng van hoá và kinh 

doanh dich vu van hoá, 
th thao, du lich 

Vic chip hành các quy djnh cua 
pháp 1ut trong kinh doanh 06 dêm 

Qu IV/2020 
tai Thi xã Gia 

Nghia 

Các PhOng chuyên mon 
cüa S, Phông VHTT 

Thj xã Gia Nghia 

C  KIEM TRA THEO GIAY PHEP 

1 T chirc, cá nhân Vic chip hành cáe quy dinh cüa 
pháp luat v biu din ngh thut Ca näm Thanh tra Si 

Các PhOng chuyen mon 
cña S, PhOng VHTT 

các huyn, thj xã 

Theo giy phép cña 
SVHTTDL cp 

D GIA! QUYET KHIEU NM, TO CÁO 
1 Tham muu Giám dc Sâ giãi quyt kjp thi don thu khiu ni, t cáo thuc thm quyn giãi quyt cUa S. 
2 Thuc hen nhjêm vu khác theo yêu cAu cüa Giám dc Sâ, Thanh tra tinh và Thanh tra Bô Van hoá, Th thao và Du ljch. 
E  CONG TAC KHAC 
1 Thuc hiên nhiêm vu khác theo yêu cu cira Giám dc Sâ. 
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