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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 2022
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 Văn hoá: Karaoke, trò chơi điện tử
công cộng - Internet, photocopy, cơ sở in quảng cáo tại các xã, thị trấn. Kiểm tra
việc kinh doanh Sim thẻ của các Đại lý tại các xã, thị trấn.
2. Nội dung kiểm tra:
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện kinh
doanh theo quy định của pháp luật.
3. Thời gian kiểm tra: Trong năm 2022 (kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo
chuyên đề).
Thời gian kiểm tra cụ thể tại địa phương do đơn vị chủ trì tham mưu cho
UBND huyện ra quyết định (trừ các trường hợp kiểm tra đột xuất).
4. Thành phần đoàn kiểm tra:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Gồm Lãnh
đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, chuyên viên phụ trách CNTT.

- Đơn vị phối hợp:
+ Đội An ninh Công an huyện Bảo Yên.
+ Đội Quản lý thị trường số 4.
+ Trung tâm Y tế huyện.
+ UBND các xã, thị trấn: Thành phần gồm: Lãnh đạo UBND xã, Công
chức văn hóa xã hội; Công an các 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 quả về Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên
quan.
2. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Y tế huyện
Cử cán bộ tham gia kiểm tra các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch
vụ văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao
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 Công an, cán bộ công chức
văn hóa xã, thị trấn tham gia cùng đoàn của huyện kiểm tra các hoạt động của
các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.
Trên đây là 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 2022. Đề nghị các cơ
quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- LĐ UBND huyện;
- Các cơ quan trong kế hoạch;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.
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