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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của
Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật
Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra thông tin và truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND
tỉnh Thái Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình;
Căn cứ định hướng về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh
tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Thái
Bình;
Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh
Thái Bình về việc giao cán bộ phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ chấp thuận Kế hoạch thanh tra năm 2022 tại Hội nghị ngày
01/12/2021 của Thanh tra tỉnh Thái Bình;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở - Đội trưởng Đội liên ngành phòng
chống in lậu tỉnh Thái Bình.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Sở Thông
tin và Truyền thông, Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Thái Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Đội trưởng Đội liên ngành phòng chống
in lậu tỉnh, Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc
Trung tâm thuộc Sở; Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên
quan lĩnh vực thông tin và truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ TTTT;
- Thanh tra Tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Công an Tỉnh;
- Cục Quản lý Thị trường tỉnh;
- Các đơn vị được Thanh tra;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TTra.
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KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-STTTT ngày tháng 12 năm 2021
của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông)
I- THANH TRA SỞ.
1. Thanh tra

1

2

QUÍ
I+II

QUÍ
III + IV

Việc chấp hành lắp đặt quản lý
vận hành công trình hạ tầng viễn
Các doanh nghiệp viễn thông tại
thông; các quy định trong lĩnh
huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Đông
vực truyền hình, truyền hình trả
Hưng.
tiền, quản lý thuê bao di động trả
trước.
Các tổ chức, cá nhân hoạt động in:
- Công ty TNHH HDP;
- Công ty TNHH TM SX Mạnh
Hùng;
Việc chấp hành các quy định
- Công ty TNHH du lịch và thương
trong hoạt động in.
mại Thái Bình Travel;
- Doanh nghiệp tư nhân In Trường
Hưng;
- Công ty TNHH Long Sơn HL

2. Kiểm tra
Kiểm tra thường xuyên hàng tháng theo chức năng quản lý nhà nước được
giao:
+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực Bưu chính đối với các
doanh nghiệp Bưu chính trên địa bàn..

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động in kinh doanh phát
hành xuất bản phẩm (SGK).

+ Kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.
+ Kinh doanh sim thẻ điện thoại.
+ Quảng cáo rao vặt vi phạm Điều 8 Luật Quảng cáo.

+ Rà soát Website chủ sở hữu tên miền là tổ chức, cá nhân của Thái Bình
trong việc chấp hành quy định của pháp luật hiện hành.
+ Giám sát hoạt động, đưa thông tin lên mạng xã hội, truyền hình, báo chí
về các nội dung liên quan đến Thái Bình.
+ Chấp hành quy định về hạ tầng cáp ngoại vi viễn thông vi phạm: QCVN:
33/2011/BTTTT.
3. Phối hợp với các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông
+ Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực 5 kiểm tra việc sử dụng tần số VTĐ
trên địa bàn.
+ Trung tâm kiểm định chứng nhận I đo kiểm các thiết bị buộc phải kiểm
định trên địa bàn tỉnh.
4. Tiếp dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thường xuyên phân công thanh tra viên trực, tổ chức tiếp công dân theo
đúng quy định của Luật Tiếp dân và Quyết định của Giám đốc Sở.
- Giải quyết nếu phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến lĩnh
vực quản lý nhà nước nhanh chóng, kịp thời, không phát sinh tồn đọng, kéo dài.
5. Các nhiệm vụ khác
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực 5 phổ biến pháp luật
cho các đối tượng sử dụng tần số trên địa bàn.
- Phối hợp cùng phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố và các
doanh nghiệp viễn thông: Tuyền truyền, phố biến pháp luật cho các chủ hộ kinh
doanh trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (Photocopy; Sách, xuất bản
phẩm; Internet, trò chơi điện tử công cộng; Sim thẻ điện thoại; Máy tính...)
- Triển khai các nhiệm vụ dõi thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng, triển khai kịp thời các
biện pháp phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh
đạo Sở, kê khai tài sản thu nhập theo quy định.
- Trực tiếp công dân thường xuyên theo quy định, giải quyết kịp thời các
khiếu nại tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền.
- Chủ trì với các đơn vị liên quan:
* Tuyên truyền những quy định của Luật pháp, Chính phủ, ngành và địa
phương liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

* Phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, phòng Thông tin,
Bưu chính giới thiệu: Kỹ năng xử lý Báo chí, các tình huống thường gặp khi làm
việc với các cơ quan báo chí.
6. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm với một số Thanh tra các tỉnh
có kinh nghiệm trong công tác thanh tra:
- Trao đổi kinh nghiệm về công tác Thanh tra, xử lý vi phạm lĩnh vực:
Thông tin điện tử trên mạng.
- Kinh nghiệm về công tác thanh tra: Phòng, Chống In lậu (Sách Giáo
khoa).
- Kinh nghiệm xử lý vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, bưu chính, chuyển
phát.
Tại các tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Thừa Thiên - Huế, Thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương, Đồng Nai.
Chỉ thực hiện khi tình hình dịch ổn định.
II. ĐỘI PHÒNG CHỐNG IN LẬU TỈNH
- Kiểm tra việc phát hành lịch Bloc năm 2022 của các hộ kinh doanh trên
địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra việc phát hành Sách Giáo khoa tại Công ty Phát hành sách thiết
bị trường học, các đơn vị trực thuộc và một số trường học trên địa bàn.
- Kiểm tra việc kinh doanh dịch vụ Photocopy trên địa bàn.
- Kiểm tra rà soát các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn.
Trên đây là Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm 2022 của sở Thông tin và
Truyền thông, Đội liên ngành phòng chống In lậu tỉnh.
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