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Trùng Khánh, ngày       tháng 01 năm 2023 
 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) huyện Trùng Khánh. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin Truyền thông trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh, UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt 

động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin Truyền thông trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh năm 2023 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá, nâng cao dân trí, giữ gìn 

bản sắc dân tộc và tạo môi trường văn hoá lành mạnh trong hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hoá và thông tin; đồng thời tạo mối quan hệ hài hoà giữa phát 

triển kinh tế, phát triển văn hoá - xã hội trên địa bàn huyện Trùng Khánh; 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng 

làm chuyển biến sâu sắc nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của 

Nhà nước, tỉnh và huyện tới các cá nhân, tập thể kinh doanh dịch vụ văn hóa và 

thông tin; 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc quản lý các hoạt động văn hóa, kinh 

doanh văn hóa trên địa bàn huyện; thực hiện một cách kiên quyết, triệt để các 

quy định của nhà nước; 

- Thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực văn hóa và thông tin (bao gồm: Kinh doanh Văn hoá phẩm, 

Karaoke, Internet, cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động quảng cáo …); 

- Chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực, thiếu lành mạnh trong hoạt động 

kinh doanh dịch vụ văn hoá, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện; 

- Tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt 

động văn hoá, dịch vụ văn hoá và thông tin đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống 

văn hoá của nhân dân; 

- Qua kiểm tra, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, 

pháp luật để kiến nghị với cấp có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy 

nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý 
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Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân. Qua đó, nâng cao vai trò Quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thông 

tin và truyền thông của huyện. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thực hiện kiên trì, đồng bộ, thường xuyên, liên tục nhằm đạt 

được hiệu quả cao nhất; 

- Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông 

tin đại chúng với các biện pháp quản lý hành chính, quản lý kỹ thuật; 

- Tạo sự thống nhất giữa các ngành, các cấp; là căn cứ để phối hợp quản 

lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa ở địa phương; đáp ứng nhu 

cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn cho xã hội trên địa bàn huyện. 

II. CÁC CĂN CỨ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về ban 

hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của  Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại 

Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành 

kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phươngtiện quảng cáo ngoài trời; 

- Nghị định số 181/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 

quảng cáo; 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường; 
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- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Du lịch; 

- 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; 

- 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. 

- 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. 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du 

lịch và thông tin truyền thông; dịch vụ xuất bản phẩm, in ấn, photocopy; hoạt 

động quảng cáo. 

2. Đối với dịch vụ xuất bản phẩm, in ấn, photocopy 

- Kiểm tra hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh; Bản cam kết điều 

kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. 

- Kiểm tra hoạt động thực tế của đối tượng kiểm tra. 

3. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; thông tin truyền 

thông 

- Kiểm tra hồ sơ bao gồm: Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; Bản cam kết điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa 

cháy. Đối với dịch vụ Internet cần có thêm: Hợp đồng đại lý Internet với đơn vị 

cung cấp dịch vụ, chứng chỉ đủ điều kiện của người quản lý đại lý. 

- Kiểm tra hoạt động thực tế của đối tượng kiểm tra. 

4. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao 

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đảm bảo các điều kiền về 

giấy đăng ký kinh doanh, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự và các 

điều kiện cần thiết để đảm bảo hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh theo quy 

định của pháp luật. 

5. Đối với hoạt động quảng cáo 
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- Kiểm tra hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh; Bản cam kết điều 

kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. 

- Kiểm hoạt động thực tế của đối tượng kiểm tra. 

6. Đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch 

- Kiểm tra Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

Bản cam kết điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy; thông báo 

lưu trú của các cơ sở kinh doanh; các giấy tờ niêm yết theo quy định của pháp 

luật. 

- Kiểm tra các cơ sở phát sinh thêm các phòng, các nhà lưu trú mới. 

7. Thời gian thực hiện 

* Kiểm tra trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 (Tháng 01 và 

tháng 02 năm 2023). 

* Kiểm tra trước Kỳ nghỉ lễ: (có thông báo riêng). 

* Kiểm tra đột xuất: Trong năm 2023. 

- Ngoài thời gian thực hiện trên, Đội Kiểm tra liên ngành các hoạt động 

văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện bố trí lịch kiểm tra 

thường kỳ, đột xuất tùy theo tình huống phản ánh của người dân và đề nghị của 

cơ quan, ban ngành huyện. 

IV. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

Theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện 

Trùng Khánh 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 và một số 

thành phần có liên quan. 

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động bằng 

nhiều hình thức đến các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước đối với các loại hình hoạt động cung cấp, sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa. Đặc biệt tập trung tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân 

hiện đang kinh doanh dịch vụ Văn hoá phẩm, sách báo, Karaoke, Internet, cơ sở 

lưu trú du lịch, băng đĩa nhạc, hoạt động quảng cáo… 

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động văn 

hóa, sản xuất và kinh doanh dịch vụ văn hóa. Phối hợp với các ngành liên quan 

thường xuyên tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

theo thẩm quyền, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thu hồi giấy 

phép đối với các trường hợp tái phạm. 
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3. Phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 

thông trong công tác thẩm định điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa 

trên địa bàn; tổng hợp tình hình cấp phép báo cáo Sở Văn hoá - Thể thao và Du 

lịch, Sở Thông tin và Truyền thông theo định kỳ. 

4. Đối với những cơ sở kinh doanh đã được cấp giấy phép nhưng địa điểm 

kinh doanh không đảm bảo đủ các điều kiện theo quy hoạch thì không tiến hành 

cấp đổi; gia hạn giấy phép; thu hồi và kiến nghị các cơ quan chức năng thu hồi 

các loại giấy phép theo thẩm quyền. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan 

tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, thống kê thực trạng hoạt động kinh doanh dịch 

vụ văn hóa và thông tin trên địa bàn huyện; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ văn hóa và thông chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, 

tỉnh, huyện về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin; 

- Chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành huyện tiến hành kiểm tra theo chuyên đề 

hoặc đột xuất tùy theo tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Công an huyện 

Chủ trì hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh cam kết 

điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của 

pháp luật. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành kiểm tra thực 

trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện 

cho cán bộ tham gia đội kiểm tra liên ngành thực hiện tốt nhiệm vụ. 

3. Các cơ quan, đơn vị (Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Lao 
động, Thương binh và Xã hội; Đội Quản lý Thị trường số 2) 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp cử thành viên trong đội Kiểm tra 

liên ngành huyện lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, phòng chống tệ nạn mại dâm 

huyện Trùng Khánh (Theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của 

UBND huyện Trùng Khánh 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) 

đảm bảo theo quy định. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Chủ trì hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh đối với các 

cơ sở kinh doanh có điều kiện. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tiến 

hành kiểm tra thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn 

huyện; 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện bố 

trí nguồn kinh phí để công tác kiểm tra đạt hiệu quả. 
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5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

Thường xuyên, kịp thời đưa tin phản ánh hoạt động của các xã, thị trấn 

triển khai kế hoạch này; đồng thời biểu dương những đơn vị làm tốt, phê bình 

những nơi làm chưa tốt. Vai trò quản lý của Nhà nước, trách nhiệm của nhà 

trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý giáo dục thanh, thiếu niên học sinh. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Chủ động kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm 

các quy định của pháp luật theo đúng thẩm quyền. Phối hợp với các đoàn kiểm 

tra liên ngành kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý chấp hành đúng những quy định của pháp luật. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL; 

- Sở TT&TT;     (b/c)  

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Đội KTLN Văn hóa, thông tin huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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