
                UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số: 04/KL-SVHTTDL                        Bình Dương, ngày 11tháng 12 năm 2019 

  

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra hành chính việc thực hiện nhiệm vụ quản lý  

Nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Tân Uyên 

        

Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-SVHTTDL ngày 08/10/2019 của Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Đoàn Thanh tra và Kế 

hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh 

tra tại Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Tân Uyên; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra tại văn bản số 03/BC-ĐTTr ngày 25/11/2019 

của Đoàn Thanh tra, 

Kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN THỊ XÃ TÂN UYÊN 

Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Tân Uyên là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, 

toàn diện của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, đồng thời chịu sự chỉ đạo và 

hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Sở Thông tin và Truyền thông. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp 

nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động. 

Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân 

dân thị xã Tân Uyên quản lý nhà nước về: Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; 

du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền 

hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; … Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

du lịch và viễn thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về trình 

tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Tân Uyên có 41 cơ sở kinh doanh karaoke 

(Trong đó Hộ cá thể: 34 cơ sở, doanh nghiệp: 07 cơ sở). Trong năm 2018 và 06 

tháng đầu năm 2019 Phòng Văn hoá và Thông tin đã tham mưu cho Uỷ ban nhân 

dân thị xã Tân Uyên cấp 03 giấy phép kinh doanh Karaoke (năm 2018: 02 giấy 

phép, 06 tháng đầu năm 2019: 01 giấy phép). 

a) Kiểm tra thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke 

Đoàn kiểm tra 03 hồ sơ cấp phép kinh doanh karaoke, gồm: 

- Hộ kinh doanh: Nguyễn Nhật Thăng được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị 

xã Tân Uyên cấp Giấy phép kinh doanh karaoke số 84/GP-UBND ngày 
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18/01/2019, địa chỉ kinh doanh: ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, số lượng 10 phòng, biển hiệu kinh doanh: Karaoke BAY 8; 

- Hộ kinh doanh: Huỳnh Thị Ngọc Dung được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

thị xã Tân Uyên cấp Giấy phép kinh doanh karaoke số 82/GP-UBND ngày 

05/01/2018, địa chỉ kinh doanh: khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, số lượng 20 phòng, biển hiệu kinh doanh: 

Karaoke Thanh Ngân; 

- Hộ kinh doanh: Nguyễn Đình Tú được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã 

Tân Uyên cấp Giấy phép kinh doanh karaoke số 83/GP-UBND ngày 05/02/2018, 

địa chỉ kinh doanh: ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, số 

lượng 15 phòng, biển hiệu kinh doanh: Karaoke Phục Hưng; 

 Sau khi đối chiếu với các quy định của pháp luật, nhận thấy:  

- Về công tác quản lý hồ sơ: Hồ sơ sắp xếp khoa học, đảm bảo đúng, đầy 

đủ thành phần hồ sơ, tài liệu theo quy định. 

- Về thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke: Tất cả các 

hồ sơ giải quyết đúng thẩm quyền; đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo đúng 

quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 31 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 

06/11/2009 và điểm i, khoản 6, Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 

04/01/2012;  Thời hạn giải quyết hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định tại điểm i, 

khoản 6, Điều 2, Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 (07 ngày làm 

việc). 

b) Kiểm tra điều kiện kinh doanh karaoke  

Đoàn thanh tra tiến hành thẩm tra, xác minh thực tế ngẫu nhiên đối với 02 

cơ sở kinh doanh karaoke do Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Uỷ ban 

nhân dân thị xã Tân Uyên cấp phép, cụ thể như sau: 

- Cơ sở Karaoke Thanh Ngân, chủ hộ kinh doanh là Bà Huỳnh Thị Ngọc 

Phượng, địa chỉ: khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

+ Phòng VIP 10: 

. Diện tích phòng : 5,8 x 4,7 = 27,26m2  

. Cửa phòng karaoke: kính không màu, không đặt khóa, chốt cửa. 

+ Phòng VIP 11: 

. Diện tích phòng : 5,8 x 4,7 = 27,26m2  

. Cửa phòng karaoke: kính không màu, không đặt khóa, chốt cửa. 

+ Phòng VIP 12: 

. Diện tích phòng : 5,8 x 4,7 = 27,26m2  

. Cửa phòng karaoke: kính không màu, không đặt khóa, chốt cửa. 

+ Phòng Party 05: 

. Diện tích phòng : 7,2 x 4,4 = 31,68m2  
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. Cửa phòng karaoke: kính không màu, không đặt khóa, chốt cửa. 

- Cơ sở karaoke Bay 8, chủ hộ kinh doanh là ông Nguyễn Nhật Thăng, địa 

chỉ: ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

+ Phòng P-1: 

. Diện tích phòng : 5,7 x 3,75 = 21,40m2  

. Cửa phòng karaoke: kính không màu, không đặt khóa, chốt cửa. 

+ Phòng P-9: 

. Diện tích phòng : 5,7 x 3,8 = 21,66m2  

. Cửa phòng karaoke: kính không màu, không đặt khóa, chốt cửa. 

+ Phòng P-5: 

. Diện tích phòng : 3,73 x 5,6 = 20,89m2  

. Cửa phòng karaoke: kính không màu, không đặt khóa, chốt cửa. 

2. Công tác tham mưu UBND thị xã Tân Uyên về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa xã hội của thị xã Tân Uyên đã kiểm tra 

và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính với hình thức xử phạt bằng tiền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch và quảng cáo: Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 Thanh tra Sở kiểm tra 02 

quyết định xử phạt về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đã chấp 

hành đủ 02 trường hợp, với số tiền phạt là 15.500.000 đồng.  

Qua kiểm tra 02 bộ hồ sơ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 

quảng cáo, kết quả như sau:  

Thẩm quyền, trình tự thủ tục xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng theo 

quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, 

cụ thể: 

- Xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh karaoke Song Minh, 

biên bản VPHC số 04/BB-VPHC lập ngày 25/8/2018 đến ngày ra quyết định xử 

phạt VPHC số 4806/QĐ - XPVPHC ngày 31/8/2018 thời hạn xử lý là 5 ngày (trừ 

thứ bảy, chủ nhật). 

- Xử lý vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh Lê Công Tâm (nhà 

nghỉ Lâm Viên) lập Biên bản VPHC số 05/BB-VPHC ngày 6/9/2018 đến ngày 

raquyết định xử phạt VPHC số 5028/QĐ - XPVPHC ngày 12/9/2018 thời hạn xử 

lý là 5 ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật). 

3. Công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện theo văn bản chỉ 

đạo của Sở VHTTDL 

- Về công tác quản lý lĩnh vực Gia đình: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các văn bản số 07/KH-SVHTTDL 

ngày 31/01/2018 Kế hoạch duy trì và triển khai nhân rộng Đề án “tuyên truyền, 

giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” tỉnh 
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Bình Dương năm 2018; Kế hoạch số 08/KH-SVHTTDL ngày 03/01/2018 Kế 

hoạch duy trì và triển khai nhân rộng Mô hình “củng cố gia đình văn hóa giai 

đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” tỉnh Bình Dương năm 2018; Kế hoạch số 

07/KH-SVHTTDL ngày 23/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Dương năm 2019. 

Trong năm 2018 và năm 2019 Phòng Văn hóa và Thông tin (thường trực 

Ban chỉ đạo công tác Gia đình thị xã) đã tham mưu Ban chỉ đạo công tác Gia đình 

thị xã triển khai thực hiện các văn bản gồm: Kế hoạch số 169/KH-PVHTT ngày 

04/4/2018 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo 

lực gia đình thị xã Tân Uyên năm 2018;  Kế hoạch số 171/KH-BCĐ ngày 

04/4/2018 về việc duy trì và triển khai nhân rộng Đề án "Tuyên truyền, giáo dục 

đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" thị xã Tân Uyên 

năm 2018; Kế hoạch số 172/KH-BCĐ ngày 04/4/2018 về việc duy trì và triển 

khai nhân rộng Mô hình "Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" thị xã Tân Uyên năm 2018; Kế hoạch số 

160/KH-BCĐ ngày 17/4/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành 

động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Dương năm 2019; Kế hoạch số 

2449/KH-BCĐ ngày 03/6/2019 về duy trì và triển khai nhân rộng Đề án “tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 

2020” tỉnh Bình Dương năm 2019; Kế hoạch số 2450/KH-BCĐ ngày 03/06/2019 

về duy trì và triển khai nhân rộng Mô hình “củng cố gia đình văn hóa giai đoạn 

đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” tỉnh Bình Dương năm 2019. 

- Về công tác quản lý lĩnh vực Thể thao: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tham mưu UBND tỉnh các văn bản số 

1356/UBND-VX ngày 12/4/2017 về việc tăng cường công tác phòng, chống tai 

nạn đuối nước trẻ em; Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 12/01/2017 về việc tổ chức 

ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 và những năm tiếp theo trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND Tỉnh ngày 

12/01/2017 Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017 

– 2018. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Phòng Lao động thương binh và xã hội xây dựng kế hoạch phổ cập bơi lội phòng, 

chống đuối nước và dạy bơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã Tân Uyên giai 

đoạn 2016-2020. Từ năm 2018 đến nay đã tổ chức 36 lớp dạy bơi, kỹ năng phòng 

chống đuối nước cho hơn 6.000 trẻ em và tổ chức 03 lớp tập huấn cho 121 giáo 

viên thể chất về kỹ năng phòng, chống đuối nước của các trường tiểu học và 

trung học cơ sở trên địa bàn. Triển khai các nội dung tuyên truyền như: Chương 

trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước; cách phòng và kỹ năng xử trí tai nạn 

đuối nước; các nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; các nguyên tắc cấp cứu tại chỗ 

khi xảy ra tai nạn đuối nước; một số biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em,… 

Hàng năm, Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng 

dẫn các điều kiện hoạt động cho cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bơi, lặn 

trên địa bàn đảm bảo theo quy định của Nhà nước. 
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Hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã 

ban hành kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Trong đó, 

chỉ đạo tất cả các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức tại địa phương theo 

đúng nội dung theo Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 12/01/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương. Theo đó, 100% xã, phường tổ chức Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân tại địa phương với tổng số người tham gia hưởng ứng hơn 

10.000 người. Sau khi tổ chức, Phòng đã gửi Báo cáo kết quả tổ chức Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn thị xã năm 2018 và năm 2019 cho 

Phòng quản lý TDTT trực thuộc Sở VHTT&DL tỉnh Bình Dương. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban 

hành Chỉ thị về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp thị xã và cơ sở năm 

2017- 2018; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT thị xã 

Tân Uyên lần I – năm 2017; Kế hoạch tổ chức Đại hội, Lễ khai mạc Đại hội 

TDTT thị xã Tân Uyên lần I – năm 2017; Kết quả Ban Tổ chức Đại hội TDTT thị 

xã Tân Uyên lần I – năm 2017 đã tổ chức thi đấu 20 môn thể thao nằm trong 

chương trình Đại hội TDTT cấp thị xã, gồm 16  môn chính thức: Việt dã, 

Karatedo, Bóng bàn, Điền kinh, Cờ vua, Cờ tướng, Taekwondo, Cầu lông, 

Vovinam, Võ cổ truyền, Bơi lội, Bóng đá, Thể dục dưỡng sinh, Billiards, Bóng 

chuyền, Đua thuyền và 04 môn hưởng ứng: Kéo co, Đẩy gậy, Nhảy bao bố, Sport 

Aerobic với sự tham gia của 1.750 vận động viên; Tham mưu UBND thị xã ban 

hành Kế hoạch tham gia Lễ khai mạc và Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ 

V – năm 2018; Kế hoạch tập huấn và tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh 

Bình Dương lần thứ V – năm 2018. Đoàn thể thao thị xã Tân Uyên đã tham gia 

17/18 môn chính thức và 04/07 môn hưởng ứng tại Đại hội. 

- Về công tác quản lý lĩnh vực Du lịch: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các văn bản số 768/SVHTTDL-QLDL 

ngày 20/8/2018 về việc đề nghị rà soát, thống kê các khách sạn, nhà nghỉ trên địa 

bàn quản lý; Kế hoạch số 51/KH-SVHTTDL ngày 17/6/2019 tổ chức hội nghị 

triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch năm 2019. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổng hợp thông tin từ các xã-phường và có 

Công văn số 517/PVHTT-NVDL ngày 17/10/2018 về việc báo cáo kết quả thống 

kê, rà soát các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2018. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp cùng Phòng Quản lý du lịch tiến 

hành gửi thư mời các cơ sở kinh doanh theo danh sách và cử đại diện tham gia 

Hội nghị theo Kế hoạch số 51/KH-SVHTTDL ngày 17/6/2019 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực du lịch năm 2019 (Phòng Nghiệp vụ Du lịch theo dõi, 

xác nhận). 

- Về công tác quản lý lĩnh vực Văn hóa: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các văn bản số 490/SVHTTDL-QLVH 

ngày 05/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động 

hát với nhau và hình thức hát karaoke qua loa di động; công văn số 

1077/SVHTTDL-QLVH ngày 28/11/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định 
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số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018; Công văn số 984/SVHTTDL-QLVH ngày 

30/10/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở cho 

các công chức VHTT 12 xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước, 

tuyên truyền cho người dân và các chủ cơ sở kinh doanh hiểu, chấp hành những 

quy định của nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và kịp thời xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua công tác kiểm tra đã lập biên bản và tham 

mưu UBND thị xã xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp do vi phạm gây 

tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn với số tiền 05 triệu đồng. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 132/PVHTT ngày 

04/4/2019 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thị 

xã, trong đó có nội dung đề nghị UBND các xã-phường trên địa bàn thị xã tuyên 

truyền và thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn quản lý. 

- Về công tác quản lý lĩnh vực Quảng cáo: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các văn bản số 1079/SVHTTDL-

QLVH ngày 28/11/2018 về việc kiểm tra, nhắc nhở gia cố bảo đảm an toàn các 

pa nô quảng cáo ngoài trời; Văn bản số 460/SVHTTDL-QLVH ngày 27/5/2019 

về việc kiểm tra, nhắc nhở gia cố bảo đảm an toàn các pa-nô quảng cáo ngoài trời 

trong mùa mưa bão năm 2019; Sở có văn bản số 998/SVHTTDL-QLVH ngày 

01/11/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 

20/5/2018. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm 

tra, nhắc nhở gia cố bảo đảm an toàn các pa nô quảng cáo ngoài trời; triển khai 

thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về “Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời” Phòng 

Văn hóa và Thông tin đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch 

số 1887/KH-UBND ngày 02/5/2019 về tổ chức ra quân tháo dỡ quảng cáo, rao 

vặt không đúng quy định trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2019, trong đó triển 

khai thực hiện các nội dung cho các xã, phường gồm: 

+ Tổ chức ra quân tháo dỡ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trong 

năm 2019 tại 06 xã, phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Tân Phước Khánh, Thái 

Hòa, Thạnh Phước, Tân Vĩnh Hiệp. Kết quả đã tháo dỡ 2.000 băng rôn, bảng 

hiệu quảng cáo rao vặt không đúng quy định các loại. Tẩy xóa và sơn lại 800 trụ 

điện có dán decal quảng cáo rao vặt. Tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở trên 760 

cơ sở kinh doanh, buôn bán dọc các tuyến đường nội ô phường đảm bảo về biển 

hiệu, bảng quảng cáo theo đúng quy định.  

+ Triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh 

đô thị; tuyên truyền Luật Quảng cáo; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 

chấn chỉnh hoạt động quảng cáo và các văn bản pháp luật liên quan. Phổ biến 

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Bình Dương 

về việc ban hành quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh 
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Bình Dương để các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện. 

+ Kiểm tra công tác tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu không để xúc xổ, 

rách, rơi rớt, rà soát các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động quảng cáo, 

các điểm tập trung nhiều quảng cáo, rao vặt nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các 

quy định trong lĩnh vực quảng cáo, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao vặt trái 

phép trên địa bàn; xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể huy 

động lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên ra quân tháo dỡ các loại hình 

quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, quảng cáo quá thời hạn không tháo dỡ, 

quảng cáo bị rách, phai màu và tẩy xóa, làm sạch các trụ điện, bờ tường và các 

công trình công cộng có quảng cáo, rao vặt trái phép. 

+ Bố trí lắp đặt bảng quảng cáo rao vặt miễn phí, bảng cấm quảng cáo, rao 

vặt trái phép tại địa bàn các xã, phường nhằm khuyến khích, tạo ý thức cho người 

dân có nhu cầu về quảng cáo, hạn chế tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt tràn 

lan không đúng quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

+ Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thị xã và 12 xã, phường thường 

xuyên tổ chức kiểm tra nhắc nhở việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh 

vực quảng cáo, dịch vụ quảng cáo của các tổ chức, cá nhân, việc đặt biển hiệu, bảng 

quảng cáo lấn chiếm lòng, lề đường, cơ sở kinh doanh trong đô thị. Nếu phát hiện 

sai phạm cần có biện pháp xử lý kịp thời hoặc có văn bản gửi về cơ quan chức năng 

cấp trên. 

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 

1. Nhận xét đánh giá 

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Tân Uyên tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân thị xã cấp giấy phép kinh doanh karaoke đúng với thẩm quyền, đảm bảo trình 

tự, thủ tục và điều kiện kinh doanh; bảo đảm công khai, khách quan và công bằng 

theo quy định của pháp luật.  

Việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thị xã Tân Uyên xử phạt vi phạm 

hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo thực hiện đúng với 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết theo quy định tại Luật xử lý vi 

phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012; Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 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 hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP 

ngày 20/3/2017 của Chính phủ. Giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm, không 

xảy ra tình trạng tồn đọng kéo dài.  

Tham mưu, tổ chức thực hiện đúng các nội dung yêu cầu các văn bản chỉ 

đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

2. Kết luận 

a) Công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã về trình tự thủ tục 

cấp giấy phép kinh doanh karaoke  
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- Về thành phần hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh karaoke 

Đảm bảo đúng theo quy định tại điểm i khoản 6 điều 2 Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

 Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo quy định tại điểm i 

khoản 6 điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke 

Cửa, diện tích phòng karaoke đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 30 và 

Điều 32 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; Thông 

tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 và Điều 7 Nghị định 

142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ. 

b) Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về xử phạt vi 

phạm hành chính   

Việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thị xã xử phạt vi phạm hành chính 

trên lĩnh vực văn hóa, đảm bảo thực hiện đúng với thẩm quyền, trình tự, thủ tục, 

thời gian giải quyết theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/07/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-

CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. Tất cả các Quyết định đều được chấp hành, không xảy ra tình 

trạng tồn đọng kéo dài. 

c) Công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện theo văn bản chỉ 

đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phòng Văn hoá và Thông tin  đã quan tâm tham gia, tổ chức triển khai khá 

đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị đơn vị 

tiếp tục phát huy trong thời gian tới, đồng thời sắp xếp thời gian cử đại diện tham dự 

đầy đủ các buổi hội nghị, tập huấn do Sở tổ chức. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Phòng Văn hoá và Thông tin tăng cường công tác kiểm tra sau khi cấp phép 

karaoke, đặc biệt lưu ý đối với các cơ sở có số lượng phòng không đảm bảo điều kiện 

để cấp phép,  nếu phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị 

định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Nghị định số 

28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013; Nghị định số 131/2013/NĐ-CP 

ngày 16/10/2013 của Chính phủ. 
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Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, đề nghị Phòng Văn hóa và Thông 

tin thị xã Tân Uyên thực hiện đúng theo quy định tại điểm i khoản 6 điều 2 Nghị 

định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Trên đây là kết luận thanh tra hành chính Phòng Văn hóa và Thông tin Thị 

xã Tân Uyên./.  

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC 
- Thanh tra tỉnh;                                                                                      
- UBND thị xã Tân Uyên; 

- Phòng VH và TT thị xã Tân Uyên; 

- Lưu: VT, TTr. 
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