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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Đội Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hoá,  

thông tin, phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Trùng Khánh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị  định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; 

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ quy định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 

Căn cứ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh 

doanh có điều kiện; 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2009 Chính 

phủ về Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá 

công cộng;  

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng Internet và thông tin điện tử internet; 

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng Internet 

và thông tin điện tử internet; 

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 

chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP 

ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền 
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tác giả và quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12 tháng 5 

năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công an về phối hợp phòng, 

chống in lậu; 

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường; 

Căn cứ Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng 

cáo. 

Căn cứ Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực Du lịch; thể thao; Quyền tác giả, quyền liên 

quan; văn hóa và quảng cáo 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện tại Tờ trình 

số 02/TTr-VHTT ngày 13 tháng 01 năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đội kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hoá, thông 

tin, phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Trùng Khánh gồm các cá nhân có tên 

trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Đội kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực Văn hóa, thông tin, 

phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện có nhiệm vụ: 

- Xây dựng quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành trình Chủ tịch 

UBND huyện phê duyệt; 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, kiểm tra hàng năm, 

hàng tháng và đột xuất trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực 

hiện; 

- Tiến hành kiểm tra, hướng dẫn; tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND 

huyện xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức, các nhân kinh doanh có hành vi vi 

phạm các quy định về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo, 

xuất bản phẩm, thông tin và truyền thông, phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa 

bàn huyện; 
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- Đội kiểm tra Liên ngành được phép sử dụng con dấu của Phòng Văn hoá 

và Thông tin khi giao dịch. Địa điểm thường trực của Đội đặt tại Phòng Văn hoá 

và Thông tin huyện;  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết 

định số 2053/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyện Trùng Khánh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Văn 

hoá và Thông tin, Trưởng Công an huyện. Thủ Trưởng các cơ quan liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như Điều 4; 

- Sở VHTT&DL; Sở TT&TT; 

- TTHU; TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                  
 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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DANH SÁCH 

Đội kiểm tra Liên ngành lĩnh vực văn hóa, thông tin, 

phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Trùng Khánh  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND    ngày     tháng 01 năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh) 
  

 1. Ông Bế Hải Long, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin - Đội trưởng; 

 2. Ông Hoàng Văn Duẩn - Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin - Đội phó; 

 3. Ông Lã Hồng Kỳ - Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tim - Đội phó; 

4. 01 Đồng chí  Đội Quản lý Thị trường số 2 - Thành viên; 

 5. Ông Nông Văn Vĩnh, Phó đội trưởng đội An ninh, Công an huyện - Thành 

viên; 

 6. Ông Hoàng Minh Phúc, Cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện - 

Thành viên 

 7. Bà Hoàng Thị Thơ - Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH - Thành viên; 

 8. Bà Nông Thị Thêm - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện - 

Thành viên; 

------------------------------- 
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