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KẾ HOẠCH 

 Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 

trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng; Thông tư số 04/2009/TT- BVHTT&DL, ngày 16/12/2009 của 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số quy 

định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009; 

Căn cứ Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng; 

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, ngày 24/12/2013 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về quản lý, điểm truy cập internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;  

Căn cứ Nghị định 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính - 

Viễn thông - công nghệ thông tin và tần số vô tuyến; 

Nhằm tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các ngành kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn 

xã hội, đồng thời đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, giải trí lành 

mạnh, an toàn của mỗi người dân, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc xây dựng kế 

hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện 

năm 2023 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Để lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh  

karaoke nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự xâm nhập và bài 

trừ những sản phẩm văn hoá có nội dung độc hại, các hành vi khiêu dâm và mua 

bán dâm, mua bán, sử dụng ma túy trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. 

- Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên 

ngành về hoạt động karaoke, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về 

an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện. 
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- Không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá 

nhân trong hoạt động kinh doanh karaoke nhằm giảm dần các cơ sở hoạt động 

kinh doanh karaoke không đúng quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra giấy phép kinh doanh karaoke. 

- Kiểm tra các điều kiện hoạt động kinh doanh karaoke được quy định tại 

Điều 27, Điều 30, Điều 32 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của 

Chính phủ về Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành về 

hoạt động karaoke, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, 

trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke. 

- Kiểm tra hợp đồng lao động của nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke. 

- Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa bán tại các cơ sở karaoke. 

- Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở. 

- Tiến hành xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm các quy định 

quản lý của Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh karaoke. 

2. Hình thức kiểm tra 

Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. 

3. Đối tượng kiểm tra 

Tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn 

huyện. 

IV. THỜI GIAN VÀ LỰC LƯỢNG KIỂM TRA 

1. Thời gian 

Từ ngày 09/01/2023 đến 30/12/2023 (thời gian cụ thể do Đội trưởng 

quyết định và thông báo). 

2. Lực lượng, phương tiện và kinh phí  

- Lực lượng: Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa, thể 

thao và phòng, chống tệ nạn xã hội huyện Bảo Lạc theo Quyết định số 06/QĐ-

UBND ngày 05/01/2023 của UBND huyện Bảo Lạc. 

 - Phương tiện, kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Bà Quan Hồng Tiềm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Đội trưởng 

Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa, thể thao và phòng, chống tệ nạn xã hội: Điều 

hành, chỉ đạo công tác kiểm tra. 

2. Ông Nông Trịnh Hổ, thành viên Đội kiểm tra Liên ngành: chuẩn bị 

danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, máy ảnh, các thiết bị cần thiết 

liên quan đến hoạt động kiểm tra, ghi biên bản kiểm tra.  

3. Các thành viên đội kiểm tra Liên ngành: chuẩn bị các tài liệu chuyên 

môn liên quan đến công tác kiểm tra. 

4. Thủ trưởng các đơn vị có thành viên đội kiểm tra liên ngành văn hóa, 

thể thao và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Bảo Lạc: Phân công 

nhiệm vụ cho thành viên của đơn vị thức hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra 

thuộc lĩnh vực ngành phụ trách và lịch làm việc của Đội trưởng đội kiểm tra liên 

ngành văn hóa, thể thao và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện thông 

báo.  

5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Phân công Trưởng công an, công chức 

văn hóa - xã hội tham gia kiểm tra cùng đoàn kiểm tra tại địa bàn. 

Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ 

karaoke trên địa bàn huyện năm 2023 của UBND huyện Bảo Lạc./. 

 
Nơi nhận:                                        
- Sở VH, TT và DL tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan thành viên  

ĐKTLN VHTT và PCTNXH; 

- Thành viên ĐKTLN VHTT và  

PCTNXH (T/h); 

- UBND các xã, thị trấn (PH);  

- Lưu: VT. VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Đà 
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