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STT Nội dung 
Thời gian 

thực hiện 
Đơn vị thực hiện 

I Công tác Thanh tra, kiểm tra  

1 

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao 

của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở (tập trung vào các 

chức năng chính, nhiệm vụ quan trọng). 

Cả năm Thanh tra Sở 

2 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bưu chính tại doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên 

địa bàn tỉnh.  

Quý 2 

Thanh tra Sở; Phòng Bưu chính, 

Viễn thông. 

 

3 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

cung cấp và kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi trực 

tuyến  tại các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

Quý 2 

Thanh tra Sở; Phòng Bưu chính, 

Viễn thông; Phòng Văn hóa – thông 

tin huyện, thành phố. 

4 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

viễn thông tại các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 

tỉnh. 

Quý 3, 4 

Thanh tra Sở; Phòng Bưu chính, 

Viễn thông; Phòng Văn hóa – thông 

tin huyện, thành phố. 

5 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối 

với các cơ sở in, cơ sở photocopy, cơ sở phát hành  xuất 

bản phẩm tại các huyện, thành phố, khu du lịch trên địa 

bàn tỉnh. 

Quý 4 

Thanh tra Sở; Phòng Văn hóa – 

thông tin huyện, thành phố. Đội 

Liên ngành phòng, chống in lậu 

tỉnh. 

6 
Tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra Bộ, Cục Tần số, 

các Sở, ngành khác chủ trì 
Cả năm 

Thanh tra Sở; Các phòng chuyên 

môn thuộc Sở. 

7 Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện Cả năm Thanh tra Sở, các phòng chuyên 



có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông. 

môn thuộc Sở. 

II Công tác khác 

1 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật vể lĩnh vực thông tin và truyền thông cho 

các tổ chức cá nhân có liên quan. 

Quý 1, 2 

Thanh tra Sở; Các phòng chuyên 

môn thuộc Sở. 

 

2 

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thanh tra chuyên 

ngành thông tin và truyền thông cho phòng Văn hóa 

Thông tin  của huyện , thành phố. 

Quý 4 
Thanh tra Sở; Đội Liên ngành 

phòng, chống in lậu tỉnh. 

3 

Tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu tố cáo thuộc 

thẩm quyền; tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy 

định của pháp luật. 

Cả năm Thanh tra Sở 
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