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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

  

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

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các hoạt động Văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông      

tin truyền thông, quảng cáo trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2021 

  

Căn cứ Luật Quảng cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2013;  

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

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

Căn cứ Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định 

về 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 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá, thể thao, Du lịch và 

quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản;  

Căn cứ 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; 

  Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ sửa đổi 

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

về Quản lý, sử dụng dịch vụ Inernet và thông tin trên mạng; 

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

định một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định 54/2019/NĐ-CP, ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

 Thông tư số 04/2009/TT- BVHTT&DL, ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hoá 

Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số quy định tai Quy chế 

hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo 

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

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BVHTT & DL, ngày 28/01/2013 của Bộ Văn 

hoá thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về 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 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, ngày 24/12/2013 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
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Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD, ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng về 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng 

cáo ngoài trời. 

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động Văn hoá, 

kinh doanh dịch vụ Văn hoá và thông tin trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, góp 

phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thiết thực chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. UBND thành phố xây dựng 

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hoá và thông tin 

truyền thông trên địa bàn thành phố với nội dung cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, hạn chế, chấn chỉnh các vi phạm trong 

hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin truyền thông trên địa 

bàn thành phố. Từ đó nâng cao nếp sống văn minh đô thị của người dân đối với 

việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của địa phương trong các hoạt động văn 

hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá thông tin truyền thông trên địa bàn thành phố. 

Đồng thời phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xã hội phát sinh từ các hoạt động 

văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá. 

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm các quy định của 

Pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, Bưu chính viễn thông và công nghệ 

thông tin, định hướng đối với các tổ chức, cá nhân được kiểm tra chủ động tự giác 

trong việc chấp hành Pháp luật. 

Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh các 

dịch vụ văn hóa thực hiện đúng các quy định của Pháp luật. Không kinh doanh các 

sản phẩm kém chất lượng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục làm ảnh hưởng 

hư hại đến đời sống xã hội... 

2. Yêu cầu 

Trong quá trình kiểm tra cần xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong hoạt 

động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin truyền thông trên địa bàn. 

 Đề xuất các biện pháp quản lý đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

để đảm bảo hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, viễn thông và công 

nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên đi vào nề nếp. 

 Thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo công khai, khách quan; không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân được kiểm tra. 

Chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan để phục vụ công tác kiểm tra được thuận 

tiện, nhanh chóng, chính xác. 

 Kiểm tra theo đúng nội dung kế hoạch đảm bảo tiến độ, thời gian và theo 

chương trình đề ra. 
II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

  Kiểm tra 100%  các Tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động văn hóa 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông trên địa bàn thành phố Vĩnh 

Yên bao gồm: 

- Dịch vụ Karaoke, bar ca nhạc, tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

  - Cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, Game oline, trò chơi điện tử… 

 - Cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí có liên quan... 
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- Cơ sở in, sao băng đĩa, các cửa hàng kinh doanh băng đĩa. 

- Cơ sở in ấn, xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm. 

- Cơ sở in ấn, sản xuất và kinh doanh dịch vụ quảng cáo. 

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh và thực hiện quảng cáo. 

- Các loại hình quảng cáo rao vặt... 

 - Các cơ sở lưu trú. 

 - Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo...    

           2. Hình thức kiểm tra 

Công tác kiểm tra sẽ được tiến hành theo hình thức kiểm tra trực tiếp tại các cơ 

sở, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa và thông tin truyền thông trên địa bàn thành phố. Có thể kiểm tra đột xuất không 

thông báo trước, hoặc kiểm tra theo lịch có thông báo trước do Trưởng Đoàn quyết 

định. 

           Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ xử lý 

hoặc đề xuất hướng xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật. 

           Trong quá trình kiểm tra, tùy thuộc vào mức độ vi phạm để áp dụng các 

biện pháp xử lý như: Nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép 

hoạt động, kinh doanh, thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh, kê biên tài sản, 

niêm phong tài liệu (nếu có), đình chỉ hoạt động tạm thời... hình thức xử lý thực 

hiện theo đúng trình tự, và quy định của pháp luật. 

           3. Nội dung kiểm tra 

     - Kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

     - Giấy phép hoạt động và các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép hoạt động, 

kinh doanh... 

 - Kiểm tra điều kiện kinh doanh đảm bảo theo quy chuẩn của ngành và các 

quy định của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin; 

   - Kiểm tra sản phẩm, hình thức kinh doanh, chất lượng sản phẩm đảm bảo 

theo các quy chuẩn và theo quy định hiện hành. 

 - Kiểm tra cơ sở vật chất, hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các 

di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn... 

           Ngoài các nội dung trên đoàn kiểm tra tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ văn hoá và thông tin trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là các 

điểm kinh doanh dịch vụ gần trường học, gần cơ quan hành chính và các di tích 

lịch sử văn hoá... Các tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất bản phẩm thuộc danh mục 

cấm phát hành của Bộ thông tin và truyền thông; các xuất bản phẩm in, sao không 

rõ nguồn gốc xuất xứ. 

            4. Xử lý vi phạm 

UBND thành phố ra quyết định xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm theo quy định; Công an thành phố, Đội Quản lý thị trường, các cơ quan đơn 

vị liên quan căn cứ vào mức độ, hành vi vi phạm, thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan đơn vị mình từ đó đưa ra hình thức xử lý phù hợp theo đúng quy định. 
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Mọi hành vi, vi phạm trong lĩnh vực Văn hóa thông tin truyền thông trên địa 

bàn phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Chế tài được áp dụng 

để xử lý các vi phạm được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Thời gian kiểm tra; 

Được chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 15/4/2021 đến 15/6/2021; Đợt 2 từ ngày 

01/11/2021 đến 30/12/2021; 

 Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng lịch kiêm tra cụ thể, 

triệu tập các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất. 

 6. Kinh phí thực hiện;  

 Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, được trích từ nguồn kinh phí hoạt động 

quản lý Nhà nước về lĩnh vực Văn hóa trên địa bàn thành phố. 
     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
           1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Chủ trì tham mưu cho UBND 

thành phố ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên trong đoàn; Xây dựng lịch và thời gian kiểm tra cụ thể cho 

từng phường, xã, từng đối tượng kiểm tra trên địa bàn thành phố; chuẩn bị nội 

dung cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, phối hợp cùng với các đơn vị chức 

năng liên quan trong việc kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các hoạt 

động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, thông tin truyền thông trên địa bàn 

thành phố đảm bảo kế hoạch đề ra. Sau kiểm tra tổng hợp, xây dựng báo cáo của 

UBND thành phố về kết quả kiểm tra và đề xuất giải pháp, kiến nghị để thực hiện 

tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thành phố theo quy định. 

2. Công an thành phố; Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo chức năng 

quản lý để kiểm tra xử lý theo đúng quy định; Chỉ đạo công an phường bố trí lực 

lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự khi Đoàn tiến hành kiểm tra và xử lý vi 

phạm tại các cơ sở, tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, thông tin truyền thông trên địa bàn thành phố. 

3. Phòng Quản lý đô thị; Đội quản lý TT đô thị Thành phố;  Bố trí cán 

bộ tham gia Đoàn kiểm tra để phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp, có hành 

vi, vi phạm có liên quan chỉ đạo Đội TT đô thị Thành phố bố trí lực lượng, 

phương tiện tổ chức xử lý, tháo dỡ ngay những biển quảng cáo, hạng mục công 

trình văn hóa vi phạm có liên quan trên địa bàn thành phố đảm bảo kịp thời, 

nghiêm túc đúng quy định. 

4. Phòng Tài Chính Kế hoạch thành phố; Bố trí cán bộ tham gia Đoàn 

kiểm tra để phối hợp trong việc kiểm tra giấy phép kinh doanh, thẩm định tài sản 

nếu cần... theo đúng quy định; tham mưu, đề xuất hướng xử lý thuộc ngành lĩnh 

vực mình phụ trách Để UBND thành phố xử lý đảm bảo tính nghiêm minh và theo 

đúng quy định của pháp luật. 

5. Phòng Kinh tế thành phố; Bố trí cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, phối hợp 

trong việc kiểm tra các hoạt động kinh doanh... của các đối tượng được kiểm tra 

theo đúng quy định; tham mưu, đề xuất hướng xử lý thuộc ngành lĩnh vực mình 

phụ trách Để UBND thành phố xử lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Phòng Tư pháp thành phố; Bố trí cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, phối 

hợp trong việc kiểm tra hoạt động kinh doanh... của các đối tượng được kiểm tra 
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theo đúng quy định; thẩm định và chịu trách nhiệm về tính pháp lý và trình tự xử 

lý vi phạm của các hồ sơ, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

7. Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố; Bố trí cán bộ tham 

gia đoàn kiểm tra, phối hợp việc kiểm tra hợp đồng lao động của các cơ sở kinh 

doanh theo quy định; tham mưu, đề xuất hướng xử lý thuộc ngành lĩnh vực mình 

phụ trách Để UBND thành phố xử lý theo quy định. 

8. Đội quản lý thị trường, Chi Cục Thuế Thành phố; Bố trí cán bộ tham 

gia Đoàn kiểm tra để phối hợp trong việc kiểm tra các hoạt động kinh doanh... của 

các tập thể, cá nhân được kiểm tra theo đúng quy định; Trong quá trình kiểm tra 

nếu phát hiện vi phạm căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ động xử lý theo 

quy định, đồng thời đề xuất hướng xử lý thuộc ngành lĩnh vực mình phụ trách Để 

UBND thành phố làm căn cứ xử lý đảm bảo theo đúng quy định. 

9. UBND các xã, phường: Căn cứ kế hoạch của thành phố, xây dựng kế 

hoạch và chủ động tổ chức kiểm tra, lựa chọn hình thức và thời gian kiểm tra phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo bố trí lãnh đạo và cán bộ chuyên 

môn phối hợp cùng đoàn kiểm tra thành phố và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

đoàn kiểm tra trong suốt quá trình kiểm tra tại địa phương, đơn vị để công tác kiểm 

tra đạt kết quả tốt nhất. Chỉ đạo Công an phường, xã; Đội TT đô thị phường, xã 

xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với đội Trật 

tự đô thị Thành phố sẵn sàng ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về văn hóa, 

quảng cáo, an ninh trật tự trên địa bàn... 

Tổ chức lực lượng kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành các kết luận kiểm 

tra của các cơ sở, cá nhân và tổ chức được kiểm tra trên địa bàn phường, xã mình. 

10. Yêu cầu các tổ chức và cá nhân có liên quan, phối hợp tốt với Đoàn kiểm 

tra của thành phố, chuẩn bị và cung cấp đầy đủ, toàn bộ thông tin, hồ sơ có liên 

quan đến hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin truyền 

thông... Đồng thời, chủ động khẩn trương thực hiện việc chấn chỉnh và chấp hành 

nghiêm kết luận, ý kiến của Đoàn kiểm tra ngay sau khi tiến hành kiểm tra xong. 

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

hóa và thông tin truyền thông, quảng cáo... trên địa bàn thành phố năm 2021 của 

UBND thành phố Vĩnh Yên. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                      
- Sở Văn hóa TT và Du lịch tỉnh (B/c); 

- Sở TT&TT tỉnh (B/c); 

- TT Thành uỷ, HĐND TP (B/c);                              

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP (T/h); 

- UBND các phường, xã (T/h); 

- Lưu: VT, VH&TT.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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