UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1570/VHTT-QLVH

Nha Trang, ngày 06 tháng 12 năm 2019

V/v thực hiện quản lý, kiểm tra, xử lý các
hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa,
biểu diễn nghệ thuật năm 2020

Kính gửi : UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 9356/ VHTT-VP ngày 22/11/2019 của Ủy ban
nhân dân thành phố Nha Trang về việc thực hiện kết luận của Thường trực
Thành ủy Nha Trang tại Hội nghị giao ban công tác tuần ( ngày 18/11/2019),
Để đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh trong tháng 12 năm 2019 và
năm 2020, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị UBND các xã,
phường thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội tham mưu kiện toàn Tổ Kiểm tra
liên ngành văn hóa- thông tin cấp xã, phường theo đủ thành phần quy định.
2. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các hộ kinh doanh, doanh
nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công
văn số 8421/UBND-VHTT ngày 21/10/2019 và Công văn số 7922/UBNDVHTT ngày 01/10/2019.
3. Tổ chức kiểm tra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật (ca nhạc, cải lương)
và các hình thức vui chơi giải trí khác như: xiếc, lô tô, đu quay, phi tiêu, câu cá,
quay số, xổ số …, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Điều 6 và
Điều 7 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về
biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành,
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số
15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ thì tiến hành lập
biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
4. Tăng cường quản lý và kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn các hình thức
vui chơi giải trí mang tính chất cờ bạc, các hoạt động văn hóa có nội dung không
lành mạnh và trái với thuần phong mỹ tục.
5. Trong tháng 12 năm 2019, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo
kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 22/12/2019, để báo cáo
UBND thành phố. Từ năm 2020, báo cáo hằng tháng về Phòng theo quy định.
Nơi nhận :

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên ( VBĐT);
- UBND thành phố (VBĐT)(b/cáo);
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Long.
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