UBND TtNH BINH DIJONG
sO VAN HOA, THE THAO VA PU LCH

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tw do - Hnh phüc
BInh Dwcing, ngay,SthángA f näm 2021

S: (ii /KL-SVHTTDL

KET LUiN THANH TRA
V vic thanh tra vic chp hành các quy djnh cüa pháp 1ut
hoá và Gia dInh
trong linh vic van hóa di vói Phông Quán 1 Van
Thrc hin Quyt djnh s 301/QD-SVHTTDL ngày 21 tháng 9 nàm 2021 cüa
Giám doe Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch v vice thanh tra vic chap bath các
quy djnh cüa pháp 1u.t trong linh vlrrc van hóa dôi vi Phông Quàn 1 Van hóa va
Gia dInh. Tr ngày 14/10 den ngày 10/11/202 1 Doàn Thanh tra dã tiên hành thanh
tra ti Phèng Quán 1 Van hóa và Gia dInh;
Xét Báo cáo kt qua thanh tra s 04/BC-BTTr ngày 15/11/2021 cüa Trirông
Doàn Thanh tra, Si Van hóa, The thao và Du ljeh kêt 1un thu sau:
I. KHAI QUAT CHUNG
Phông Quán 1 Vn hóa và Gia dInh là phông chuyên mon thuOc Si Van
hoá, The thao và Du 1ch có chrc nàng tham muu giüp Giám de Si thc hin
chirc näng quán 1' thà nuOe dôi viii linh vrc van hóa, di san van hóa và gia dIth
trên dja bàn tith BInh Ducing, thrc hin mt so thim vi, quyn hn theo sir phân
cong cüa Ban Giám doe Sâ.
Phông Quàn 1 Van hóa và Gia dInh có 01 TruOng phOng, 02 phó trithng
phông và 03 chuyên viên.
VOi chiirc näng, nhim vi duçre giao, sau khi Lu.t Quàng cáo ban hàth và có
hiçu 1çrc Phong Quan ly Van hoa va Gia dith phoi hqp vcri don vl tu van de 1p quy
hoch quãng cáo ngoài tr?1i tham muu Si trIth Uy ban nhân dan tinh ban hàth
Quyêt djnh so 3100/QD-UBND ngày 25 tháng 11 nãm 2015 ye vic phê duyt Quy
hoach Quàng cáo ngoài tthi trên dja bàn tith BInh Duang den nàm 2020, tam thin
den nàm 2030. Bong thai, trong nãm 2020 và 6 tháng dâu näm 2021, Phông Quail
1 Van hóa va Gia dInh d. tham mu'u Si giài quyêt 1.006 ho so thông báo san
phâm quàng cáo; c.p 01 giy phép vu truông và 14 giây phép karaoke.
IL KET QUA KIM TRA, xAc MINH
1. Cong tac tham muu So Van hoa, The thao va Pu 1ch to chtrc trien
khai thic hin Lut Quàng cáo và các van bàn có lien quail; cong tác xây
dng và djnh hu*ng quy hoich quãng cáo trên da bàn tinh
1.1. Cong tác tham mu'u So Van hóa, TIJ thao và Du ljch t chñ'c trin
7

•

A

P

A

A

•

p

S

khai th4rc hin LuçIt Quàng cáo và các van bàn có lien quan
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- Tham mtm S van bàn chi do Phông Vn hóa và Thông tin cac huyn, thj
xA, thành ph t chüc hOi ngM triên khai phô biên Lust Quãng cáo den 1rih ctao
các ban ngành cUa huyn, thj xA, thành phô, can b van hóa x, phithng, thj trân.
Tham rnuu Si ban hành nhiu vn bàn huàng dan, chictoPhàng VAn hóa
va Thong tm cac huycn, th1 xa, thanh pho trien khai thrc hiçn cac quy dnh cua
phap 1ut ye quang cao no! neng va trong cong tac quan ly nha nuac no! chung.
hi 0
Tham muu S&vn bàn trinh UBND tinh ye vic ban hành van
các S&, ban ngãnh, doàn th và Uy ban than dan các huyn, thj xä, thành ph khiin
truong t chirc tuyên truyên, phô biên rng rAi Lut Quàng cáo.
1.2. Cong tác tham mwu SÔ Van hóa, Th thao và Du ljch xây di'ng và
tljnh hithng quy hozch quãng cáo trên dja bàn tinh
Sau kin Lut Quang cao so 16/2012/QH13 cua Quoc hçn nude C9ng hoa xa
hi chü nghTa Vit Nam khóa XIII, k' hçp thir 3 thông qua ngày 21/6/2012, Co
hiu 1rc thi hãnh tr ngày 01/01/2013, Phóng Quãn 12 VAn hOa và Gia dInh dA:
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- Phi hcip vâi don vj tu vn v l.p quy hoch quãng cáo ngoài tthi và dâ
tham muu S& trmnh tiJy ban nhân dan tinh k ban hành Quyt djth S6 3 100/QDUBND ngày 25 tháng 11 nAm 2015 cüa Uy ban nhân dan tinh BInh Dixcmg v vic
phê duyt Quy hoch Quãng cáo ngoài trài tinh BInh Duong den nAm 2020, tam
nhIn den nm 2030.
- Tham mini Si xây d%mg Quy dlnh quãng cáo ngoài tthi trên dja bàn tinh
Brnh Dining va duqc UBND tmh phe duyet ta! Quyet djnh so 39/2016/QD-UBND
ngày 07/10/20 16 ye vic Ban hành Quy djnh ye hoat dng quãng cáo ngoài tthi
trên dja bàn tinh BInh Di.rong.
- Tham mini So trmnh UBND tinh ban hãnh Quyt djnh s6 2029/QD-UBND
ngày 18/8/2021 ye vic phê duyt sOa dôi, bô sung Quy hoach Quãng cáo ngoài
trOi trên dja bàn tinh BInh Dining den nAm 2020, tam nhin den nAm 2030.
- Niêm yt van bàn quy hoch và cong b6 trên phuong tin truyn thông theo
quy djnh
- Sau kin Quyêt djnh s6 39/2016/QD-UBND ngày 07/10/2016 v vic Ban
hãnh Quy djnh ye hot dung quãng cáo ngoài trOi trên dja bàn tinh BInh Dining và
Quyet d;nh so 2029/QD-UBND ngay 18/8/2021 ye vice phe duyct sua doi, bo sung
Quy hoch Quang cao ngoal trm tren da ban tmh Brnh Duong den nam 2020, tam
nhIn den nthn 2030 duçic ban hãnh, Phong Quân 1 VAn hóa và Gia dInh dä tham
muu SO thirc hin có vn bàn triên khai den phOng VAn hóa và Thông tin các
huyn, thj xâ, thành phô và cong bô website ciia SO.
2. Cong tác tham mini chap thun các thông báo san phm quãng cáo.
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Theo bao cao, tu thang 01/2020 den thang 6/202 1 Phong Quan ly Van hoa
ph.m quàng cáo
và Gia dInh dä tham mini SO giâi quyêt 1.006 ho so thông báo
trên bang quãng cáo, bAng ron và doàn nguOi thrc hin quâng cáo cia các t6 chüc,
cá nhân trong và ngoài tinh, ci the nAm 2020 tham muu giãi quyt 644 h6 so thông
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bao san pharn quang cao, trong do ho so thong bao san pham quang cao tren bang
ron là 382 ho so, 235 là ho so thông báo san phâm quàng cáo trên bang quâng cáo,
con iai là ho so thông báo san phâm quãng cáo vâi hInh thi'rc doàn ngu?Yi quàng
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cáo.
Quán
Doàn thanh tra chçn kim tra ng.0 nhiên 14 h so quàng cáo do PhOng
2
ly Van hoa va Gia dinh cung cap (05 ho so quang cao tam ion (tu 40 m tra len); 04
ho so tm nhó (duOi 20 m2) và 05 ho so quãng cáo trên bang ron), ci the:
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2.1. Dái vói quãng cáo
Kim tra ngu nhiên 05 h so: (1) Van bàn s: 288/ SVHTTDL-GD-TBQC
ngày 16/7/2020 trà Rn h so thông báo san phâm quàng cáo Cong ty TNHI-I DV
331/SVHTTDL-GD-TBQC ngày 16/7/2020 trà Ru
QC Sao Mai; (2) Van bàn
ho so thông báo san phm quàng cáo Song Thành Công; (3) Van bàn
623/SVHTTDL-GD-TBQC ngày 23/12/2020 trã Ru ho so thông báo san phâm
342/SVHTTDL-GD-TBQC ngày
quàng cáo Linh Phong; (4) Van bàn
11/08/2020 trá Ru ho so thông báo san phâm quàng cáo Thai Binh Duong; (5) Van
324/SVHTTDL-GD-TBQC ngày 03/08/2020 trà lOi hO so thông báo san
bàn
phâm quãng cáo Kim Minh.
- V thm quyn: Dam bào theo quy djnh tai khoán 1 Diu 30 Lut Quàng
cáo.
+Thành phn h so: Co bàn dam bào theo quy djnh tai Diu 29 Lut Quàng
cáo (thiêu giây phép xây drng hoc các giây khác có lien quan).
tam lan
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- Th?yi han: Dam bào theo quy djnh tai khoàn 2 Diu 30 Lut Quàng cáo.
- Ni dung: Dam bào theo quy dlnh tai khoán 3 Diu 29 Lu.t Quàng cáo.
bang quãng cáo vIta và nhô (dwói 20m2)
2.2. Di
Kim tra ngu nhiên 04 h so: (1) Van ban s 637/SVHTTDL-GD-TBQC
ngày 28/12/2020 trã lôi ho so thông báo san phâm quàng cáo Bào BInh; (2) Van
333/SVHTTDL-GD-TBQC ngày 11/8 /2020 trâ Rui ho so thông báo san
bàn
phâm quàng cáo Cong ty trách nhim hUu han TM DV djch vii truyên thông Thiên
An; (3) Van ban so 317/SVHTfDL-GD-TBQC ngay 28/7/2020 tra loi ho so thong
báo san phâm quáng cáo Cong ty TNHH Bao hiêm nhân th9 CHUB Vit Narn;
(4) Van ban so 171/SVHTTDL-GDTBQC ngay 07/5/2020 tra Rn ho so thong bao
san phâm quàng cáo Cong ty trách nhim hru han TM DV quáng cáo Chcin M5.
- V thâm quyên: Dam báo theo quy djnh tai khoàn 1 Diu 30 Lut Quàng
vai

so

cáo.
- Thành phn h so: Dam bào theo quy dtnh tai Diu 29 Lut Quàng cáo.
- Thôi han: Dam bão theo quy djnh tai khoãn 2 Diu 30 Lut Quáng cáo.
- Ni dung: Dam báo theo quy djnh tai khoàn 3 Diu 29 Lut Quáng cáo.
2.3. Dai v&i bang ron quãng cáo
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Kim tra ngu nhiên 05 h so: (1) Van bàn s 350/SVHTTDL-GD-TBQC
ngày 18/8/2020 trà Rn ho so thông báo san phâm quáng cáo Cong ty trách thim
hu han quàng cáo TM-Dy Ca Rot; (2) Van bàn So 372/SVHTTDL-GD-TBQC
ngày 08/9/2020 trà Rn ho so thông báo san pham quáng cáo cüa Cong ty cô phân
dâu ti.r tiêp thj truyên thông Q; (3) Van bàn so 403/SVHTTDL-GD-TBQC ngày
17/9/2020 trà li ho so thông báo san phâm quàng cáo cüa Trung tam dao tao Nht
ngft ya Toán h9c; (4) Van bàn so 386/SVHTTDL-GD-TBQC ngày 08/9/2020 trã
li ho so thông báo san phâm quàng cáo Cong ty cô phân truyên thông xüc tiên
thucing hiu Ngçc Vit; (5) Van bàn so 568/SVHTTDL-GD-TBQC ngày
30/11/2020 trã Ru ho so thông báo san phâm quâng cáo Cong ty TNT-IH to chüc sir
kin quãng cáo Sài Gôn.
- V thm quyn: Dam bào theo quy djnh tai khoàn 1 Diu 30 Lust Quàng
cáo.
- Thành phn h so: Dam bào theo quy djnh tai Diu 29 LuQtt Quãng cáo.
- Thui han: Dam bào theo quy djnh tai khoán 2 Diu 30 Lu.t Quáng cáo.
- Nii dung: Mt s van bàn dam bào theo quy djnh tai khoàn 3 Diu 29 Lu.t
Quàng cáo. Tuy nhiên, ni dung quàng cáo tai van bàn so 403/SVHTTDLQLVH&GD ngày 17/9/2020 (maket): chü nrnic ngoài dt trên ch tiêng Vit; van
bàn so 386/SVHTTDL-QLVH&GD ngày 08/9/2020 vàvän bàn 568/SVHTTDLQLVH&GD ngày 30/11/2020 (maket): si'r dng mt so cvm tir nhay cam, nhi.i:
"KIHAI TRUCNG - V sinh phi nü"; "viên tang sinh li".
3. Cong tác tham miru S& Van hóa, The thao và Du ljch cp giy phép
kinh doanh d1ch vu Karaoke, vu tru'?Yng.
Thirc hin Ngh djnh s 54/2019/ND-CP ngay 19/6/2019, Phông Quán l
Van hóa và Gia dinh dã tham muu S thrc hin cap và diêu chinh giây phép thu
sau:
- Näm 2020:
+ Cp 12 gi.y phép karaoke cho doanh nghip (trong do: 09 c.p mói, 02
diêu chinh và 01 cap lai);
+ C.p 01 giy phép vu tnthng cho doanh nghip.
- Näm 2021: Cp mri 02 giy phép kinh doanh karaoke.
Sau khi di chiu vâi các quy djnh cUa pháp 1ut, nhn th.y:
3.1 V thim quyn: Su Van hOa, Th thao và Du ljch là co quan quàn 1' nhà
nuóc v van hóa thuc TJBND cap tinh có thâm quyên cap, diêu chinh và thu hôi
giây phép dü diêu kiin kinh doanh djch vii Karaoke, djch vi vu truông theo khoãn
1 Diêu 9 Nghj djnh so 54/2019/ND-CP ngày 19/6/2019.
3.2 Vt thành phn hii so': Dam bào theo quy djnh tai Diu 9 Nghj dnh s
54/2019/ND-CP ngày 19/6/2019 (Dan dê nghj theo mâu sO 01, Giây chIrng nhn
dü diêu kin ye an ninh trt tir (bàn sao có chrng thirc ho.c dôi chiêu vâi bàn
chInh).
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3.3 V trInh iy Cp mói, dhu chinh và cip ban sao
3.3.1 V trInh 4v Gap mói: (Giây phép: s 01/GP-SVHTTDL ngày
03/GP-SVHTTDL ngày
09/01/2020, s 02/GP-SVHTTDL ngày 10/01/2020,
05/GP-SVHTTDL ngày
04/GP-SVHTTDL ngày 18/5/2020,
11/02/2020,
10/GP-SVHTTDL ngày
06/GP-SVHTTDL ngày 17/6/2020,
12/6/2020,
13/GP-SVHTTDL ngày
05/10/2020, s 1 1/GP-SVHTTDL ngày 16/10/2020,
17/11/2020).
- Dam bão theo quy djnh ti Diu 11 Nghj djnh s 54/2019/ND-CP ngày
19/6/20 19 và Mu 02 ban hành kern theo Nghj dijnh;
- V Thii hn giâi quyêt h so: 5 ngày lam vic;
- Chua dàng tài các gi.y phép duçic cp trên trang thông tin diên tü cüa co
54/2019/ND-CP ngày
quan theo quy djnh tti khoán 4 Diêu 11 Nghj diih
so

so

so

so

so

so

so

so

19/6/2019.
- Ten Co si kinh doanh không theo dung gi.y chung nh.n clang k'fr kinh
doanh cüa doanh nghip.
3.3.2 V trinh 4' diu chinh: (Giy phép s 08/GP-SVHTTDL ngày
0 1/7/2020, Giây phép sO 12/GP-SVHTTDL ngày 17/11/2020).
- Dam bão theo quy djnh tai Diu 12 Nghj dinh s 54/20191ND-CP ngày
19/6/2019 và Mâu 04 ban hành kern theo Nghj djnh;
..L
- Ve Thcn hn giai quyet ho so: 4 ngay lam viçc;
so

- Chua clang tài các giy phép dugc cp trên trang thông tin din tCr cüa co
quan theo quy dnh tal khoan 4 Dieu 11 Ngh dnh so 54/2019/ND-CP ngay
19/6/20 19.
3.3.3 Ve trinh iy cap ban sao: dam bao theo quy dnh ti Dieu 16, Dieu 17
bàn sao ti'r
Nghj djnh 23/2015/ND-CP ngày 16/02/20 15 cüa ChInh phü
gôc, chirng thrc bàn sao tir bàn chInh, chüng thrc chft k và chi'rng thirc hçp dOng,
giao djch (Giây phép 09/GP-SVHTTDL ngày 24/8/2020).
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Ill. KET LUN
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chuc
trien
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1. Cong tac tham miru S Van hoa, The thao va Du
khai thiyc hin Lut Quáng cáo và các van bàn có lien quan; cong tác xây
dirng và dlnh htr&ng quy hoch quãng cáo trên dja bàn tinh
Sau khi Lu.t Quàng cáo và các van bàn hurng dn có hiu hrc thi hành,
Phông Quàn 1' Van hóa và Gia dInh dã tham rnixu Si trinh UBND tinh ban hành
ban ngành, doàn th và Uy ban nhân dan các huyn, thj
van bàn chi do các
thành phO khân trnong to chuc trin khai và tuyên truyên, ph biên rng rãi Lust
Quãng cáo, các van bàn huóng dn có lien quan; tham mini S& trInh Uy ban nhân
dan tinh k ban hành Quyt djnh 3100/QD-UBND ngày 25 tháng 11 nàm 2015
cua Uy ban nhân dan tinh BInh Duong ye vic phê duyt Quy hoçtch Quàng cáo
ngoài tthi tinh BInh Ducing den nàm 2020, tam nhIn den nám 2030 Ngày
18/8/2021 sua dii, b sung Quy hotch Quàng cáo ngoài tthi trên dja bàn tinh BInh
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Ducmg d&i nm 2020, tm nhIn dn nAm 2030 tai Quyt djnh s 2029/QD-UBND)
dam bão theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Cong tác tham mini chap thun các thông báo san phm quãng cáo
quâng cáo, nhIn
Qua kim tra ngu nhiên 14 h so thông báo san
chung dam bao dung thai gian, trmh tr thu tiic tiep nhn ho so va hçn tra ket qua
dCing quy djnh tai Diêu 29, 30 Lust Quâng cáo Va các vn hithng dn có lien quan.
386/SVHTTDL-QLVH&GD ngày
Tuy nhiên, ni dung quàng cáo tai vn ban
08/9/2020 và vAn ban 568/SVHTTDL-QLVH&GD ngày 30/11/2020 makeO: sr
dmg mt s6 cim lit nhy cam, nhtr: "KHAJ TRUONG - V sinh hi n", "viên
tAng sinh 1" không dam bào theo quy djnh tai diem b,d khoãn 5 Diêu 3 Nghi djnh
181/2013/ND-CP ngày 14/11/2013.
3. Cong tác tham mini S& Van hóa, Th thao và Du ljch cp giy phép
kinh doanh djch vy Karaoke, vii trirb'ng
Phông Quán 1 VAn hóa và Gia dInh tham mi.ru cho Sâ cong tác cp, diu
chinh giy phép dü diu kin kinh doanh djch vukaraoke, cljch vi vii trtràng
dung tham quyen, dung quy trinh va thai gian giai quyet thu tçic hanh chinh.
Tuy nhiên, Phông chua tham mini dAng tài các giây phép ctuqc cp len trang
thông tin din tCr cüa Ca quan theo quy djnh t?i khoán 4 Diu 11 Nghj d!nh
54/20191ND-CP ngày 19/6/2019; ten, biên hiu ca sâ kinh doanh không dung (day
dü) vói giy chirng nhn dAng k kinh doanh theo quy djnh tai dim b, khoãn 1
Diu 34 Lut Quãng cáo.
KIEN NGHJ CAC BIN PHAP xiY LY
so

so

lv.

- Phông Quan l VAn hóa và Gia dmnh:
+ Tip t11c nghiên cüu, tham mini có hiu qua cong tác t chrc thrc hin
Quy hoch Quang cao ngoai trcn tren da ban trnh Brnh Ducmg den nam 2020, tam
rthIn den nAm 2030.
+ Khi tip nhn các h so thông báo san ph.m quãng cáo Co sir d'img các
ciun lit nhy cam, mang tInh kIch dc,... cüa các to chirc, cá nhân thI can xem xét
khôna dtra vào ni dung chap thun quãng cáo theo quy djrih tai diem b, d, khoãn
5, Diêu 3, Nghj djnh 181/2013/ND-CP ngày 14/11/2013.
+ Dang tai cac giay phep dii dieu kiçn kmh doanh d1ch v%1 karaoke, dch
len trang thông tin din lit cüa ect quan theo quy djnh tai
vi vii tnx&ng duqc
khoãn 4 Diôu 11 Nghj djnh 54/20191ND-CP ngày 19/6/2019.
+ Chi ghi ten, bin hiu co sä kinh doanh khi trong GiAy chüng nh.n dAng
k kinh doanh cO ghi ten, bin hiu co s& kinh doanh theo quy djnh ti dim b,
khoàn 1 Diêu 34 Lut Quàng cáo.
+ Nghiên cüu và tham muu Sà vAn bàn kin nghj BO VAn hOa, Th thao và
Du ljch xem xét trinh Chirih phü si'ra dOi, bô sung Nghj djnh 54/20191ND-CP (khi
có kê ho.ch sira dôi, bô sung) trong tru&ng hçrp cap diêu chinh giy phép khi thay
dôi chü s& hUu, nên thu hôi giây phép cii dé tin theo dôi, quãn l. Tránh vic, có
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th chü so' hüu (doanh nghip) không cOn hot dung; hoc thay di v nguo'i di
din theo pháp 1ut; bj xü 1' thu hôi giayphép;... nhung v.n sCr ding giây phép dü
diêu kin kinh doanh karaoke (giây cu) dê hot ding kinh doanh.
+ Báo cáo kt qua thirc hin Kt 1un thanh tra v So' Van hóa, Th thao và
Du ljch (qua Thanh tra So') truóc ngày 30/12/202 1.
- Thanh tra So' Van bOa, Th thao và Du ljch:
Giao Thanh tra So' giám sat tin d và kt qua thirc hin Kt 1un thanh tra
dôi vôi PhOng Van hóa và Gia dinh theo quy djnh.
Trên day là Kt 1un thanh tra vic chp hành các quy djnh cüa pháp lut
trong linh virc van hóa dôi vói PhOng Quàn 1' Van hóa và Gia dInh./.
Noi nit In:
- Thanh tra Bi;
- Thanh tra tinh;
Ban Giáin de S;
- Phông QL.VH&GD;
- Lu'u: VT, TTr, P(07).
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