
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NINH THỌ 

 

Số:     /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thọ, ngày     tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày  26/01/2021 của UBND thị 

xã Ninh Hòa về hoạt động  Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2021; 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh dịch 

vụ văn hóa ở cơ sở;   

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, UBND xã Ninh Thọ xây dựng 

kế hoạch kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã  như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

Thực hiện nhiệm vụ công tác Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 

2021;  

Nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin và du lịch của 

các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn xã.  

Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

văn hóa không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, nhằm điều 

chỉnh các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, thông tin và du lịch 

trên địa bàn xã. 

II. NỘI DUNG  

1. Thời gian kiểm tra: Chia làm 04 đợt 

- Đợt 1: Thực hiện từ ngày 01/4 - 25/4/2021 

- Đợt 2: Thực hiện từ ngày 29/5 - 19/6/2021  

- Đợt 3: Thực hiện từ ngày 27/8 - 03/9/2021 

- Đợt 4: Thực hiện từ ngày 14/12 - 31/12/2021 

Ngoài thời gian trên, đối với những trường hợp cần thiết, UBND xã sẽ thành 

lập đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất. 
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2. Đối tượng kiểm tra 

- Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú du lịch  

- Các cơ sở kinh doanh Karaoke, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, 

photocopy. 

- Các điểm buôn bán băng, đĩa, quảng cáo trái quy định của pháp luật. 

3. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra hành chính về thủ tục gồm: Kiểm tra giấy phép đăng ký kinh 

doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và các loại giấy tờ khác liên quan 

đến hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện. 

- Thông qua hoạt động kiểm tra kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động 

các cơ sở chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch 

vụ văn hóa.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn hóa – xã hội 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra; 

- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra;  

- Lập dự trù kinh phí đề xuất UBND xã phê duyệt. 

2. Kế toán - Ngân sách 

Căn cứ trên dự toán kinh phí của ngành, tham mưu cân đối kinh phí tạo điều 

kiện để ban VHTT thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra. 

3. Tư pháp - Hộ tịch 

Căn cứ nội dung kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp thực hiện tốt kế 

hoạch kiểm tra. 

4. Ban chỉ huy Quân sự, Công an 

Căn cứ nội dung kế hoạch, phân công lực lượng phối hợp thực hiện tốt nội 

dung kiểm tra. 
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5. Ban nhân dân các thôn  

Căn cứ nội dung kế hoạch, phân công thành viên để tham gia đoàn kiểm tra 

theo kế hoạch đề ra. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn toàn xã, 

yêu cầu các ban ngành có liên quan, Ban nhân dân các thôn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Phòng VHTT thị xã (b/c);     

- Các ban, ngành (thực hiện); 

- Ban nhân dân 8 thôn (thực hiện);  

- Lưu: VT.                                                                                 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Công Tân 
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