UBND TINH BINH DUNG
s vAr HOA, TIlE THAO VA DU LId
So:

/KL-SVHTTDL

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hnh phüc
BInh Dwmg, ngày otháng.?-f näm 2020

KET LUAN THANII TRA
Ye vic thanh tra hành chInh
Phông Van hóa và Thông tin huyn Bàn Bang
Thc hin Quy& djnh s 463/QD-SVHTTDL ngày 28 tháng 9 11am 2020 cüa
Giám doe Sc Van hóa, The thao và Du ljch ye vic thanh tra hành chInh Phông Van
hóa và Thông tin huyên Bàu Bang, tr ngày 16/10/2020 den ngày 26/10/2020, Doàn
thanh tra dã tiên hành thanh tra tai PhOng Van boa và Thông tin huyn Bàu Bang.
Xét Báo cáo kt qua thanh tra tai van bàn s
i IBC-DTTr ngày 9 /11/2020
cUa Tri.r&ng Doan thanh tra, kiên giài trInh cüa PhOng Van hoá và Thông tin huyn
Bàu Bang,
GIAM

Oc so VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH KT LUIN

I. KHAJ QUAT DJLC DIEM TIZNH HINH TO CHU'C HOAT DQNG CUA
PHONG VAN HOA vA THÔNG TIN HUYN BAU BANG
PhOng VAn hóa và Thông tin là co' quan chuyên mOn thuc Uy ban nhãn dan
huyn Bàu Bang; chju sir lânh 4o và quãn 1 trirc tiêp, toàn din cüa Uy ban nhân
dan huyn Bàu Bang, dOng thOi chju sir chi dao và hu&ng dk, kiêm tra ye chuyên
môn, nghip vu cüa S VAn boa, The thao và Du ljch; Sâ Thông tin và Truyên thông.
PhOng VAn hóa và Thông tin có tu each pháp nhân, có con dâu riêng, duçic ma tài
khoãn tai Kho bac Nba nithc dê hoat dng.
Phông Van boa và Thông tin có churc nAng tham muu giüp UBND huyn Bàu
Bang thirc hin quàn l Nba nuac ye vAn hóa; gia dInh; the dc, the thao; du ljch; báo
chi; xuât bàn; buu chInh và chuyên phát, viên thông và Internet; cong ngh thông tin,
ha tang thông tin; phát thanh và các djch vii cong thuc chüc näng, nhim v1i dtxçc
giao.
II. KET QUA KIEM TRA, xAc MINH
1. Cong tác cap giây phép kinh doanh dlch viii karaoke
1.1 Trong k' thanh tra, Phông VAn hóa và Thông tin dA tham muu và cap gi.y
phép kinh doanh djch vi karaoke cho 03 h kinh doanh, c11 the:
1.1.1 H kinh doanh: Trân Van Lam duqc Chü tjeh UBND huyn Bàu Bang
cap Giây phép kinh doanh karaoke sO 90/GP-UBND ngày 01/11/2019, dja chi kinh
doanh: Kbu phô Dông S, thj trân Lai Uyên, huyn Bàu Bang, tinh BInh Ducing, so
luçmg 11 phông, biên hiu kinh doanh: Karaoke 559.

- V thành ph.n h so: Dam bâo dCing theo quy djnh ti Diu 10 Nghi. djnh s
54/2019/ND-CP ngày 19/6/20 19 quy djnh v kinh doanh dch vii karaoke, djch vi vu
tru?Yng.
- Thai hn giãi quy& h so: Dam bão theo dung quy dnh ti khoàn 3, Diu 11,
Nghj dnh s 54/2019/ND-CP ngày 19/6/2019 (05 ngày lam vic).
+ Ngày tip nh.n: 28/10/2019 (biên nhn HS s 19-042000237)
+ Ngày cp giy phép: 01/11/2019
- V thm quyn cp giy phép: Do chua có van bn üy quyên cüa co quan
quán l nhà nucc v van hóa thuc UBND cap tinh (S& Van hóa, The thao và Du
ljch) üy quyn theo quy djnh tai khoan 2 Diêu 9 Nghi. djnh so 54/2019/ND-CP ngày
19/6/20 19 nên Phèng Van hóa Va Thông tin tham muu cho UBND huyn Bàu Bang
cap phép.
1.1.2 H kinh doanh: Nguyen Manh Cu?mg dUçYC Chü tjch UBND huyn Bàu
Bang cap Giây phép kinh doanh karaoke so 3 1/GP-UBND ngày 14/5/2020, dja chi
kinh doanh: Khu phô Dông So, thi trân Lai Uyên, huyn Bàu Bang, tinh BInh Duong,
s luqng 10 phàng, biên hiu kinh doanh: Karaoke Minh Hang 6.
- V thành phn h so: Dam bão dung theo quy djnh tai Diu 10 Nghi. djnh s
54/2019/ND-CP ngày 19/6/20 19 quy djnh ye kinh doanh djch viii karaoke, dch v,i vu
tnthng.
- Thii h?n giái quyt h so: Dam bào theo dung quy djnh ti khoân 3, Diu 11,
Nghi. djnh sO 54/2019/ND-CP ngày 19/6/2019 (05 ngày lam vic),
+ Ngày tip nhn: 08/5/2020 (biên nhn HS s 20-04200004 1)
+ Ngày cap giy phép: 14/5/2020
- V thm quyên cap giy phép: Can ci quy djnh tai khoàn 2 Diu 9 Nghi, djnh
so 54/2019/ND-CP ngày 19/6/20 19 Si Vn hóa, The thao và Du ljch có van ban so
683/QD-SVHTTDL ngày 29/11/2019 ye vic üy quyên cho Trung phông Van hóa
và Thông tin cap huyn cap, diêu chinh, thu hôi giây phép dü diêu kin kinh doanh
dch vii karaoke; UBND huyn Bàu Bang có van ban so 3560/UBND-VX ngày
09/12/2019 ye vic triên khai tic hin Quyêt di.nh so 6 83/QD-SVHTTDL ngày
29/11/2019 cüa S& Van hóa, The thao và Du ljch tuy nhiên Phông Van hóa và Thông
tin van tham muu cho UBNID huyn Bàu Bang Cap phép.
1.1.3 H kinh doanh: Nguyen Mnh Duc duçic Tru&ng Phông Van hóa và
Thông tin huyn Bàu Bang cap Giây phép kinh doanh karaoke s 01/GP-PVHTT
ngày 18/6/2020, dja chi kinh doanh: Duing D13, khu phô Dông S, thi. trân Lai Uyên,
huyn Bàu Bang, tinh BInh Duong, so luçing 13 phông, bin hiu kinh doanh:
Karaoke True yang II.
- V thah phn h so: Dam bao dung theo quy djnh ti Diu 10 Ngh djnh s
54/2019/ND-CP ngày 19/6/20 19 quy djnh ye kinh doanh djch vçi karaoke, djch vu
truYng.

- Thai han giái quyt h so: Dam bâo theo dung quy djnh tai khoân 3, Diêu 11,
Nghj djnh so 54/2019/ND-CP ngày 19/6/2019 (05 ngày lam vic).
+ Ngày tip nhn: 17/6/2020 (biên nhn HS s 20-042000077)
+ Ngày cp gi.yphép: 18/6/2020
- V thrn quyn cp giy phép: Dam bâo theo dung quy dnh tai khoãn 3, Diu
11, Nghj djnh so 54/2019tND-CP ngày 19/6/20 19.
1.2 Doàn Thanh tra ch9n 02 cci sô d kim tra, xác minh ngiu nhiên v diu
kin kinh doanh dich vu karaoke.
Các co s dm bào diu kin kinh doanh theo quy djnh tai Diu 4, Nghj djnh
so 54/2019/ND-CP ngày 19/6/20 19 quy diinh ye kinh doanh djch vi karaoke, djch vii
vu tnrng. Cii the nhu sau:
1.2.1 Co s Kinh doanh djch v11 Karaoke 559
-Phông VIP 11:
+ Din tIch: 6 m x 4,4 m = 26,4 m'
+ Cüa phông: không dt ch& ben trong hoc thit bj báo dng.
- Phông VIP 08:
+DiêntIch: 5,5 mx4,6m25,3 m'
+ CCra phông: không dt ch& ben trong hoc thit bj báo dng
1.2.2 Co s& Kinh doanh djch vi,i Karaoke Tthc Vàng II
- Phông VIP I:
+ Diên tIch: 6,6 mx 4,65 m = 30,69 m2
+ Ci'ra phông: không dt cht ben trong hoc thi& bj báo dng.
- Phông VIP II:
+ Diên tIch: 6,6 m x 3,4 m = 22,44 m'
+ Cua phông: không dt ch& ben trong hoc thit bj báo dng
2. Cong tác tham miru Uy ban nhân dan huyn v xtr pht vi phm hành
chInh
Näm 2019 và 6 tháng du näm 2020, Di Kim tra Lien ngành VAn hóa xA hi
cüa huyn Bàu bang dA kiêm tra 1p biên bàn 26 tru&ng hgp và tham miru cho Uy ban
nhan dan huyn ra quyêt djnh xü phat vi phm hành chInh 16 truông hqp véd tong so
tiên là 24.700.000 dOng.
Qua kim tra ngu nhiên 6 b h so xr phat vi pham hành chInh, k& qua nhu
sau:
Thm quyn, trinh tij thu tiic xü 1 vi pham hành chInh dam bão dung theo quy
dinh cüa Lu.t xr 1 vi pham hành chInh sO 15/2012/QH13 ngày 20/6/20 12, c1i the:

- Xir 1 vi pham hành chInh ông Nguyn NIht Thai: l.p Biên bàn VPHC s
01/BB-VPHC ngày 02/5/20 19 dn ngày ra QD xir pht VPHC so 880/QD - XPVPHC
ngày 4/5/2019 là 02 ngày. Xir pht theo khoàn 49 Diêu 2 Nghj dnh 28/2017- Mrc
trung bInh khung.
- Xr 1 vi phm hành chinh ông Lê Huy U'âc: 1pBiên bàn VPHC s 05/BBVPHC ngày 18/9/20 19 dn ngày ra QD xir phat VPHC so 1896/QD - XPVPHC ngày
19/9/2019 là 01 ngày. Xü phat theo khoàn 42 Diêu 2 Nghi, djnh 28/2017- Müc trung
bInh khung.
- Xir 1 vi phrn hành chInh bà Huinh Thj Anh Dài: 1p Biên bàn VPHC s
08/BB-VPHC ngày 29/9/2019 den ngày ra QD x11 ph.t VPHC so 20131QD XPVPHC ngày 02/10/20 19 là 02 ngày (trr thr bay, chü nhtt). Xir phat theo khoàn 42
Diêu 2 Nghj djnh 28/20 17- Mtrc trung bInh khung.
- Xir l vi phm hành chmnh ông Trn Thanh Vu: 1p Biên bàn VPHC s 0 1/BBVPHC ngày 20/02/2020 den ngày ra QD xi:r pht VPHC so 301/QD - XPVPHC ngày
2 1/02/2020 là 01 ngày. Xü pht theo khoàn 42 Diêu 2 Ngh cljnh 28/20 17- Mirc trung
bInh khung.
- Xir 1 vi phrn hành chInh ông Hoàng Thiên Van: 1p Biên bàn VPHC s
02/BB-VPHC ngày 23/03/2020 den ngày ra QD xcr phat VPHC so 520/QD XPVPHC ngày 25/03/2020 là 02 ngày. Xü phat theo khoãn 42 Diêu 2 Nghj djnh
28/20 17- Mrc trung bInh khung.
- Xir l vi pham hành chInh ông Nguyn Phüc Hin: 1p Biên bàn VPHC s
04/BB-VPHC ngày 6/8/2020 den ngày ra QD x1r phat VPHC so 1712/QD - XPVPHC
ngày 11/8/2020 là 03 ngày (tth thir bay, chü nht). Xü phat theo khoàn 42 Diêu 2
Nghj djnh 28/20 17- Müc trung binh khung.
Tuy nhiên mOt s h so' chua luu hinh inh chimg minh hành vi vi pham hành
chInh theo quy dtnh tai diem d, khoàn 2, diêu 3 Lust xir l vi pham hành chInh.
3. Cong tác tham miru tO chirc triên khai thtc hin theo van ban chi dio
cüa S& VHTTDL
Trong nàm 2019 và 6 tháng du nàm 2020, Phông Van hóa và Thông tin huyn
Bàu Bang dà tharn miiutô chirc thirc hin tot và khá day dñ các van bàn chi dao cüa
SVän hóa, The thao và Du ljch trên các 1mb virc quân l cüa ngành, qua kiêm tra
ngâu nhiên mt so nhim vi cong tác nhu sau:
- V cong tác quàn l linh virc Van hóa và gia dInh:
+Tham muu cho UBND huyn Bàu Bang ban hành K hoach s 15/KH-UBND
ngày 30/01/2020 nhàm thirc hin Kê hoach so 04/KH-SVHTTDL ngày 08/01/2020
ye vic thrc hin cong tác gia dInh 11am 2020; K hoach s 06/KH-SVHTTDL ngày
20/01/2020 ye vic trien khai thirc hin Chuo'ng trInh hành dng phOng, chng bao
lirc gia dInh tinh Bmnh Duo'ng nàm 2020.
+ Ban hành van bàn sO 75/PVHTT ngày 25/6/2020 nhm thirc hin van bàn s
439/S\THTTDL-QLVH ngày 24/6/2020 ye vic tang cuè'ng quail l, kim soát khI
N20.

+ Ban hành van bàn s 62IPVHTT ngày 06/8/2020 nh.m thirc hin van bàn so
612/S VHTTDL-.QLVH ye vic cong tác bào ton và phát huy di san vn boa phi 4t
the cüa dông bào dan tc thiêu so.
- V côngtác quàn 1 linE virc th thao: Tham mixu cho UBND huyn Bàu
Bang ban hành Kê hoach so 72/KH-UBND ngày 18/5/2020 nhim thirc hin Kê hoach
so 49/KH-SVHTTDL ngày 05/5/2020 ye vic to chirc Lê phát dng toàn dan tp 1uyn
mon boi, phông chông duOi nuc nàm 2020.
- V cOng tác quãn 1 linh vçrc du ljch: Ban hành van bàn s 28/PVHTT ngày
17/3/2020 nhàm thc hin van bn so 30/KH-SVHTTDL ngày 10/3/2020 ye vic to
chüc cuc thi "thiet kê biêu trixng và biêu ngü ye du ljch tinE BInh Duong".
Ill. KET LUiN yE N]1NG NQI DUNG oA TIEN HANH THANH TRA
1. Cong tác cp giy phép dü diu kiin kinh doanh karaoke
1.1. V thành phân ho so' cp giy phép dü diu kin kinh doanh karaoke
Dam bào dung theo quy djnh ti Diu 10 Nghj dnh s 54/2019/ND-CP ngày
19/6/2019 quy dinh ye kinh doanh dich v1i karaoke, djch vi.i vci truô'ng
1.2. Vê thô'i hn giãi quyêt thu tiic hành chInh
Dam bào theo dung quy djnh tai khoàn 3, Diu 11, Nghi. djnh s 54/2019/NDCP ngày 19/6/2019 (05 ngày lam vic)
1.3. Ye thm quyên cap giy phép
.x
•
.
.
Trong ky cap giay
phep du dieu
kin
kinh
doanh karaoke cho 03 co so tr
do cO 01 giây phép dam bào theo ditng quy djnh tai khoãn 3, Diêu 11, Nghj dnh
54/2019/ND-CP ngày 19/6/20 19.
1.4 Ye diu kiin cp gi&y phép dü diu kin kinh doanh karaoke
Dam bào diing theo quy djnh tai khoãn 3, 4 Diêu 4, Nghj djnh s 54/2019/NDCP ngày 19/6/20 19 quy dinh ye kinh doanh djch vi karaoke, djch viii vu trithng.
2. Cong tác tham miru Uy ban nhân dan huyn Bàn Bang ye xu' pht vi
phm hành chInh
Vic tham miru cho US' ban nhãn dan huyn xü phat vi pham hành chInh trên
linh vrc van boa, dam bão thc hin dung vôi thâm quyen, trInh tir, thu tic và thai
gian giãi quyêt theo quy djnh tai Lut Xü iS' vi pham hành chinh so 15/20 12/QH13
ngày 20 tháng 06 näm 2012; Nghj djnh so 81/2013/ND-CP ngày 19/07/2013 cüa
ChInh phü Quy djnh chi tiet mt so dieu và bin pháp thi hành Lut Xi:r iS' vi pham
hành chInE; Nghj dnh 97/2017/ND-CP ngày 18/8/2017 cüa ChInE phü ye yic sàa
dôi, bô sung mOt so dieu cüaNghi. djnh so 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu cüa Lut Xir iS' vi pham hành chinh. Tat cà các
Quyet djth deu ducic chap hành, không xày ra tinh trng ton d9ng kéo dài. Phông
Van boa và Thông tin can bO sung tài lieu, hmnh ánh chüng mirth hành vi vi pham
hành chInh theo quy djnh tai diem d, khoãn 2, diêu 3 Lut xfr iS' vi pham hành chfnh
khi 1p ho xir phat vi pham hành chinh.

3. Cong tác tham miru t chwc triên khai thic hin theo van ban chi dio
cüa S& Van hóa, The thao và Du ljch
Phông \THTT dä quan tam tham gia, th chrc trin khai khá dy dü các van bàn
chi dio cüa S& VHTTDL dê nghj tiêp tiic phát buy trong thai gian tâi, dông th?ii quan
tam cà di din tham dr day dü các buôi hi nghj, tp huân do Sà to chüc.

iv. MEN NGH! CAC BIN PHAP xiY L
Tang cung cOng tác tuyên truyn, ph bin van bàn quy phm pháp lust trong
linh virc quãn 1 cüa ngành và lTnh vçrc có lien quan cho các Ca nhân, to chirc kinh
doanh trong lTnh virc van hóa, the thao và du ljch trên dja bàn huyn nhäm nâng cao
thtrc chap hành pháp luat cho ngu?ñ kinh doanh.
Phông Van boa và Thông tin cn tang cuè'ng cOng tác kim tra sau khi cp phép
karaoke, nêu phát hin hành vi vi phm thI xem xét, xir l dung theo quy dh tai
Nghj djnh so 158/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChInh phñ, Nghj dnh sO
28/2017/ND-CP ngày 20/3/20 17 cüa Chinh phü ye vic sra dôi, bô sung mt so diêu
Nghj djnh sO 158/2013/ND-CP ngày 12/11/2013; Nghj dnh so 131/2013/ND-CP
ngày 16/10/2013 cüa ChInh phü Quy djnh xir pht vi phm hành chInh ye quyên tác
già, quyên lien quan.
Trên day là kt lu.n thanh tra hành chInh Phông Van boa và Thông tin huyn
Bàu Bàng./.
Noinhn:
- Thanh tra tinh;
- Ban Giám dôc S&;
- Phông VH và TT huyn Bàu Bang;
- Lixu: VT, TTr.
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