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Số:      /QĐ-UBND 
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Nam Trực, ngày     tháng 09 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  

trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/06/2005; 

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 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 30/06/2015 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ 

về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa Thông tin; Thể thao 

và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các 

công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 22/03/2011 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ủy quyền, phân cấp quản lí, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực 

trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27/05/2019 của Chính phủ ban 

hành Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; 

Căn cứ Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ ban 

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

Căn cứ Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh 

dịch vụ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện, gồm các 

Ông (Bà) có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Thế Lưu: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin – Trưởng 

đoàn 



2. Ông Ngô Thế Mạnh: Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin – Phó 

Trưởng đoàn; 

3. Ông Đoàn Phương Đông: Phó Đội trưởng đội An ninh Công an huyện – 

Thành viên. 

4. Bà Trần Thị Huế: Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin – Thành viên; 

5. Ông Bùi Ngọc Quân: Cán bộ đội An ninh Công an huyện - Thành viên. 

Khi Đoàn đến kiểm tra các xã, thị trấn, đồng chí Lãnh đạo UBND, Công 

chức Văn hóa - Thông tin và Trưởng Công an xã, thị trấn tham gia thành viên 

đoàn. 

 Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra. 

 - Nội dung kiểm tra: 

 + Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt 

động kinh doanh; 

 + Kiểm tra về việc đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh; 

 + Kiểm tra về việc thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh. 

 - Đối tượng kiểm tra: Các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực Văn hóa - Thông tin trên địa bàn huyện Nam Trực. 

 - Thời gian kiểm tra: Từ ngày  03/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

 - Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra:  

 + Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

theo các nội dung nêu trên; 

 + Xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; 

 + Báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện, Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT. 

 - Các Ông (Bà) chủ doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực Văn hóa - Thông tin quy định tại Điều 1 có trách nhiệm báo cáo với Đoàn 

kiểm tra về những nội dung ghi trong kế hoạch kiểm tra, cung cấp đầy đủ số 

liệu, tài liệu liên quan, trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để 

việc kiểm tra đạt kết quả. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các ông, bà có tên tại Điều 1 và chủ 

doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Văn hóa - Thông tin 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công an huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Tiến Duật 
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