
ỦY BAN NHÂN DÂN  

        HUYỆN BẢO LẠC 

Số:         /QĐ-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

     Bảo Lạc, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa, thể thao 

và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Bảo Lạc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh phòng chống mại dâm; 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng; 

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền 

liên quan và 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; 

Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo 

lực gia đình; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 về sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về 

việc quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường; 

 Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 

định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số 

vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; 

 



Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và thông tin. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa, thể thao và phòng, 

chống tệ nạn xã hội huyện Bảo Lạc gồm các ông, bà sau: 

1. Ông Nguyễn Minh Châu, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Đội 

trưởng; 

2. Ông Trương Văn Hải, Đội trưởng đội An ninh, Công An huyện - Phó 

đội trưởng; 

3. Ông Hoàng Quốc Vĩnh, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 4 - Phó 

đội trưởng; 

4. Ông Nguyễn Văn Hiến, Chuyên viên phòng LĐTB&XH - Thành viên;  

5. Bà Trương Nguyệt Anh, Cán sự phòng Y tế huyện  - Thành viên; 

6. Bà Lê Thanh Điệp, Chuyên viên phòng Văn hóa - TT - Thành viên; 

7. Ông Mã Văn Duy, Viên chức Trung tâm VH-TT - Thành viên; 

8. Ông Bế Lãng Thuận, Cán bộ đội An ninh CA huyện - Thành viên; 

9. Ông Nông Trịnh Hổ, Viên chức Trung tâm VH-TT - Thành viên. 

Điều 2. Đội kiểm tra liên ngành hoạt động dưới sự chỉ đạo, quản lý của 

Ủy ban nhân dân huyện; có thẩm quyền kiểm tra các hoạt động lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, thông tin truyền thông và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; tham 

mưu xử lý các hành vi vi phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng 

Quy chế hoạt động, Kế hoạch công tác của Đội kiểm tra liên ngành. Báo cáo kết 

quả thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 1191/QĐ-UBND, ngày 12/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện về 

việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hóa, thông tin, Internet, 

phòng chống mại dâm huyện Bảo Lạc. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Văn 

hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (t/h); 

- Sở VH, TT& DL tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin và TT (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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