
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND    Bảo Yên, ngày       tháng 01 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên 

địa bàn bàn huyện Bảo Yên năm 2021 
 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật đối với các tổ chức, 

cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng trên địa bàn huyện. Phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý những sai phạm theo quy định. 

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa thực 

hiện theo đúng quy định. 

2. Yêu cầu  

- Tổ kiểm tra chuẩn bị các nội dung, phương án và tài liệu liên quan, xác 

định rõ hành vi vi phạm (nếu có) đảm bảo đúng theo quy định; các biện pháp xử 

lý phải chính xác với tình hình thực tế. 

- Khi phát hiện vi phạm pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hóa tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản, tham mưu UBND huyện xử phạt theo 

quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN 

ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: 

Các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử công 

cộng - Internet, photocopy, cơ sở in quảng cáo, cơ sở kinh doanh băng, đĩa và 

các cơ sở kinh doanh các dịch vụ viễn thông, di động trên địa bàn huyện Bảo 

Yên. 

2. Nội dung kiểm tra: 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật đối với các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng trên địa bàn huyện. 

3. Thời gian kiểm tra: 

- Từ ngày 01/02/2021 đến hết 28/02/2021. 

4. Thành phần đoàn kiểm tra: 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp: 



2 
 

+ Công an huyện Bảo Yên: 02 cán bộ Đội an ninh. 

+ UBND các xã, thị trấn: 03 cán bộ gồm: Lãnh đạo UBND, Công chức văn 

hóa và công an xã, thị trấn 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch đợt kiểm tra; chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ đợt kiểm tra; kết thúc 

đợt kiểm tra báo cáo kết về Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan. 

2. Công an huyện 

Cử cán bộ tham gia kiểm tra các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ văn hóa theo chức năng. 

3. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện công tác 

kiểm tra trên địa bàn quản lý đạt hiệu quả cao; cử cán bộ tham gia cùng đoàn 

của huyện kiểm tra các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. 

(Thời gian kiểm tra cụ thể tại địa phương sẽ thông báo sau) 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng của UBND huyện, đề nghị các cơ quan liên quan, UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TT. Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các cơ quan trong kế hoạch; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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