
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa 

 dịch vụ internet- trò chơi điện tử, các cơ sở lưu trú và cơ sở hoạt động thể 

thao trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

           Căn cứ Chỉ thị số 814/CT - TTCP ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỉ cương trong các hoạt động Văn 

hóa và các dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội; 

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

hành Quy chế hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng;  

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịnh vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường. 

Căn cứ Nghị định 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều Luật Thể dục, thể thao; 

Thực hiện Quyết định số 6523/QĐ-UBND huyện ngày 31/12/2022 của 

UBND huyện về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện Yên Mô 

năm 2023. 

Để tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn trong hoạt động thể dục- thể thao 

trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng 

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa phòng chống 

các tệ nạn xã hội và các cơ sở hoạt động thể dục- thể thao trong dịp tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG: 

1. Mục đích, yêu cầu:  

          - Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, để phát huy những mặt mạnh, chấn 

chỉnh những sai sót, khuyết điểm, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi 

phạm pháp luật, nhằm đưa những hoạt động kinh doanh, dịch vụ tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội. 
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         - Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm và xử lý theo quy 

định pháp luật. 

 2. Đối tượng kiểm tra: 

         Áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ 

băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, phòng hát karaoke; các đại lý internet và trò chơi điện 

tử công cộng; các cơ sở lưu trú và các phòng tập thể dục- thể thao trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Thủ tục hành chính: 

         - Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của cấp có thẩm quyền;  

         - Giấy phép hành nghề (Kinh doanh) đối với ngành kinh doanh có điều kiện; 

         - Giấy cam kết về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ thông tin trên mạng, 

buôn bán băng đĩa hình, băng đĩa nhạc theo đúng quy định của Pháp luật. 

           - Các văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động, giấy tờ tùy thân của các nhân 

viên phục vụ trong cơ sở kinh doanh dịch vụ; 

           - Kiểm kê các sổ theo dõi đăng ký, theo dõi hoạt động kinh doanh dịch vụ. 

 - Các chứng từ, hóa đơn giao nộp thuế, phí lệ phí theo quy định; 

2. Kiểm tra thực tế: 

- Điều kiện kinh doanh: như cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện cho kinh 

doanh và đảm bảo cho an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ và đảm bảo môi 

trường xung quanh. 

- Đối với hệ thống thiết bị điện tử, internet kiểm tra các thiết bị đáp ứng nhu 

cầu về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định; 

          - Thời gian tổ chức hoạt động dịch vụ, cường độ âm thanh phát ra ngoài, việc 

chấp hành quy định về an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, thực hiện nếp sống văn 

hóa nơi công cộng, khu dân cư; 

- Biển quảng cáo, nội quy, thông báo, bảng niêm yết công khai về giá cả các 

sảm phẩm, dịch vụ; 

  - Mẫu mã hàng hóa, nhãn hiệu sản phẩm, số lượng hàng hóa; 

          - Về thực hiện nghĩa vụ đóng góp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

III. THỜI GIAN KIỂM TRA 

 Từ 8h’00 ngày 10 tháng 01 năm 2023 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 

 



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ 

và Quyết định số 6523/QĐ-UBND huyện ngày 31/12/2022 của UBND huyện về 

việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về các hoạt độngkinh doanh dịch vụ văn 

hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2023. Chủ trì, 

phối hợp với Công an huyện, Đội quản lý thị trường, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch. Tham mưu các cơ quan có thẩm quyền xử lý 

các vi phạm theo quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện. 

2. Công an huyện, Đội quản lý thị trường: Phối hợp với phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện, các đơn vị có liên quan cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra. 

Trong quá trình kiểm tra tiến hành xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền. 

3. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ internet- trò chơi điện tử, 

các cơ sở lưu trú và cơ sở hoạt động thể dục- thể thao trên địa bàn theo kế hoạch. 

Chủ động, tăng cường tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh, các cơ sở lưu trú khác 

còn lại. Thống kê, báo cáo kết quả về Đoàn kiểm tra liên ngành huyện (qua phòng 

Văn hóa & Thông tin huyện) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện. 

Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: phòng 

Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Đội quản lý thị trường, UBND các xã, thị 

trấn các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ băng đĩa hình, băng đĩa 

nhạc, phòng hát karaoke; các đại lý internet và trò chơi điện tử công cộng; các cơ 

sở lưu trú và các phòng tập thể dục- thể thao trên địa bàn nghiêm túc thực hiện tốt 

nội dung trên./.          

 
     
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, TT; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, ĐKTLN. 
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TM. ĐOÀN KIỂM TRA  

TRƯỞNG ĐOÀN 
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