
QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814 

về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về tổ chức và 

quản lý lễ hội có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2018; 

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, ngày 16/11/2009 của Bộ Văn 

hóa thể thao và Du lịch 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 của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 604/VBHN-BVHTTDL ngày 21/02/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 

           Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Văn hóa - Thông tin và Nội vụ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814 về hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng huyện Nghi Xuân gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Phan Thanh Là, Trưởng phòng VH&TT,                            Đội trưởng; 

 2. Ông: Trần Vũ Quang, Phó Trưởng phòng VH&TT,                          Đội phó; 

    3. Ông: Phan Xuân Tình, Đội trưởng đội an ninh Công an huyện,        Đội phó; 

 4. Bà: Võ Thị Hà, Đội trưởng Đội QLHC, Công an huyện,                  Đội phó; 

 5. Ông: Đậu Đình Hà, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT,                Thành viên; 

 6. Ông: Lê Hồng Tình, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH,                  Thành viên; 

 7. Ông: Lê Hồng Thắng, Đội phó Đội QLHC, Công an huyện,       Thành viên; 

 8. Bà: Trần Thị Thu Thủy, Đội phó Đội an ninh Công an huyện,    Thành viên;   

9. Ông: Ngụy Khắc Tú, Đội phó Đội QLHC, Công an huyện,       Thành viên; 

10. Ông:  Đinh Văn Thế, Cán bộ Đội an ninh, Công an huyện,       Thành viên; 

11. Bà: Lê Thị Nga, Chuyên Viên phòng VH&TT,                          Thành viên. 
 

Điều 2. Đội kiểm tra liên ngành 814 về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch 

vụ văn hóa công cộng huyện Nghi Xuân có nhiệm vụ: Phối hợp với các cơ quan liên 

quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch 

vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện; trực tiếp xử lý và tham mưu UBND 

ỦY BAN NHÂN DÂN   
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huyện xây dựng kế hoạch, phương án, hình thức xử lý kịp thời các tổ chức, hộ kinh 

doanh và cá nhân có vi phạm theo quy định pháp luật. Đội kiểm tra liên ngành 814 

sử dụng con dấu của phòng Văn hóa- Thông tin để giao dịch. 

       Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 

195/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND huyện. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Văn 

hóa - Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND 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 3;  

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV, VHTT.                                                              

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hải Nam 
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