
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

    Số: 02 /KL-SVHTTDL 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾT LUẬN THANH TRA 

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên 
 

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-SVHTTDL ngày 27/02/2020 của Giám đốc 

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

Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bắc Tân Uyên và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã 

được phê duyệt; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra tại văn bản số 03/BC - ĐTTr ngày 25/7/2020 

của Trưởng đoàn thanh tra, 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH KẾT LUẬN: 

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

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên là cơ quan chuyên môn 

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

toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện Bắc 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 

huyện Bắc 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 huyện Bắc Tân Uyên. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA, XÁC MINH 

1. Công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về 

trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên có 14 cơ sở kinh doanh karaoke 

(Trong đó Hộ cá thể: 14 cơ sở, doanh nghiệp: 00 cơ sở). Trong kỳ thanh tra,  

Phòng Văn hoá và Thông tin đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Tân 

Uyên cấp 01 giấy phép kinh doanh karaoke. 

Hộ kinh doanh: Vũ Thị Thúy được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc 

Tân Uyên cấp Giấy phép kinh doanh karaoke 22/GP-UBND ngày 15/01/2018, địa 

chỉ kinh doanh: Ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, số 

lượng 04 phòng, biển hiệu kinh doanh: Karaoke 127. 
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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: 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;  

- Về Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

+ Ngày tiếp nhận: 03/01/2018 

+ Ngày trả kết quả: 15/01/2018 

 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). 

2. Công tác tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

Trong năm 2019, Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Xã hội huyện đã thực 

hiện 03 đợt kiểm tra với 16 cơ sở kinh doanh (13 karaoke; 03 nhà nghỉ, khách sạn), 

tuy nhiên không phát hiện vi phạm hành chính. Đội hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở 

luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi hoạt động kinh doanh. 

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 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 huyện Bắc Tân Uyên) đã tham mưu Ban chỉ đạo công 

tác Gia đình thị xã triển khai thực hiện các văn bản gồm: Kế hoạch số 09/KH-BCĐ 

ngày 20/3/2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên 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" huyện Bắc Tân Uyên năm 2018; Kế 

hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 20/3/2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc 

Tân Uyên về việc duy trì và triển khai mô hình "Củng cố gia đình văn hóa giai 

đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" huyện Bắc Tân Uyên năm 

2018; Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 01/3/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Bắc Tân Uyên về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, 

chống bạo lực gia đình huyện Bắc Tân Uyên năm 2019; Kế hoạch số 22/KH-
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PVHTT ngày 08/11/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên 

về việc Tổ chức chiến dịch truyền thông nhân ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với 

phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên năm 2019; Kế hoạch số 

14/KH-PVHTT 13/5/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên 

về việc triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình 

huyện Bắc Tân Uyên năm 2019; Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 10/9/2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. 

- 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 huyện Bắc Tân Uyên 

giai đoạn 2016-2020.  

Phòng đã triển khai và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn 

bản như: Công văn số 85/PVHTT ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc 

Tân Uyên về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; Kế 

hoạch số 727/KH-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân 

Uyên về tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước 

huyện Bắc Tân Uyên năm 2020; Kế hoạch số 695/KH-UBND ngày 27/3/2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về phòng, chống đuổi nước trẻ em huyện 

Bắc Tân Uyên giai đoạn 2019 – 2020 

Hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

Bắc Tân Uyên ban hành kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân theo Kế hoạch số 3299/KH-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Tân Uyên về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

năm 2019 trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. 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. 

- 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; Văn bản số 369/SVHTTDL-QLDL ngày 26/4/2019 về việc phòng 

chống xâm hại trẻ em và phòng chống đuối nước trẻ em; Kế hoạch số 51/KH-
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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 đã triễn khai ban hành các văn bản sau: Công văn số 138/PVHTT 

ngày 24/8/2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên về việc rà 

soát, thống kê các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện; Báo cáo số 164/BC-

PVHTT ngày 23/10/2019 của  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên 

về việc báo cáo kết quả triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối 

nước trẻ em năm 2019; Kế hoạch số 17/KH-PVHTT ngày 01/10/2019 của Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên về tổ chức Hội nghị triển khai các văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể 

thao, hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 

- 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 

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: Công văn số 

66/PVHTT ngày 9/5/2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên 

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 12/PVHTT ngày 22/01/2019 

của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên về việc thực hiện quy định 

về các ngày thành lập, ngày truyền thống và hưởng ứng của bộ ngành, địa phương; 

Kế hoạch số 17/KH-PVHTT ngày 01/10/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Bắc Tân Uyên về tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, hoạt động quản 

lý và tổ chức lễ hội năm 2019; Báo cáo số 98/BC-PVHTT ngày 6/5/2020 về Sơ kết 

05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn 

huyện Bắc Tân Uyên. 

- 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 Phòng đã 

tham mưu triển khai các văn bản như sau: Công văn số 61/PVHTT ngày 24/4/2018 

của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên về việc tăng cường công tác 

quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động treo băng rôn tuyên truyền, cổ động chính 
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trị và quảng cáo thương mại; Công văn số 72/PVHTT ngày 16/5/2018 của Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn treo băng rôn, pano, 

lắp đặt bảng quảng cáo trên địa bàn huyện; Công văn số 36/PVHTT ngày 

19/3/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên về việc tăng 

cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động treo băng rôn tuyên truyền, 

cổ động chính trị và quảng cáo thương mại. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND 

ngày 28/02/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên về việc về 

tổ chức ra quân tháo dỡ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn 

huyện Bắc Tân Uyên năm 2019. 

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 

1. Nhận xét đánh giá 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện 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. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục 

phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cấp phép kinh doanh karaoke 

trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 và 

theo phân cấp.  

Việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên xử phạt vi phạm 

hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng các 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 huyện Bắc Tân Uyên về 

trình tự thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke  

- 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 
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 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 

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 huyện Bắc Tân Uyên về xử 

phạt vi phạm hành chính   

Trong kỳ không phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo. 

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 huyện Bắc Tân Uyên đã quan tâm và 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 Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên cần 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. 

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp phép kinh doanh 

karaoke, đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Băc 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 huyện 

Băc Tân Uyên./. 

 Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC  
- Thanh tra tỉnh; 

- UBND huyện Bắc Tân Uyên; 

- Thành viên Đoàn thanh tra 

- Lưu: VT, TTr, Phi, “pdf”.   
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