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KẾ HOẠCH
Kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh
dịch vụ Internet trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa năm 2021
Nhằm quản lý tốt việc hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet
trên địa thị trấn theo đúng quy định; đồng thời để kịp thời phát hiện chấn chỉnh và
xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm. UBND thị trấn xây dựng Kế hoạch
kiêm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên địa
bàn thị trấn năm 2021, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ kinh doanh Internet trên địa bàn thị trấn
Nhơn Hòa theo quy định của pháp luật. Đảm bảo các cơ sở dịch vụ kinh doanh
Internet hoạt động có nề nếp, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội.
Kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các quy định của
pháp luật về quản lý các hoạt động dịch vụ Internet, đồng thời tuyên truyền các
quy định của pháp luật về quản lý các hoạt động dịch vụ Văn hóa để góp phần
ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định pháp luật.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực
Văn hóa trên địa bàn thị trấn.
2. Yêu cầu:
Quá trình kiểm tra được tiến hành đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu và
thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.
Thực hiện công tác kiểm tra phải được tiến hành kịp thời nhằm phát hiện
những vi phạm của các cơ sở dịch vụ Internet để kịp thời có biện pháp ngăn chặn
xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh Internet trên địa bàn thị trấn
Nhơn Hòa.
II. Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn
thị trấn.
III. Nội dung, thời gian kiểm tra:
1. Nội dung kiểm tra: Các nội dung quy định tại Nghị định 72/2013/ NĐ CP của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin
trên mạng, gồm các nội dung cụ thể sau:
- Đại điểm cung cấp dịch vụ.
- Việc niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet.
- Giấy phép kinh doanh, Hợp đồng làm đại lý ký với doanh nghiệp.
- Việc giám sát người sử dụng dịch vụ tại đại lý Internet.
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- Việc lưu giữ thông tin, hình ảnh có nội dung độc hại trong máy tính tại các
đại lý Internet.
- Việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
- Tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường để bảo vệ an
toàn và sức khỏe cho người sử dụng.
- Thực hiện quy định về giờ đóng mở cửa.
2. Thành phần đoàn kiểm tra: Gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn: Trưởng đoàn;
2. Bà Bùi Thị Thanh Thủy, Công chức Văn hóa-XH: Phó đoàn;
3. Ông Tô Ninh Anh, Trưởng công an thị trấn: Phó đoàn;
4. Bà Nguyễn Thị Huệ, Công chức Tư pháp – HT: Thành viên;
5. Ông Nay Ka Buôr Phú, Công an viên thị trấn: Thành viên;
6. Thôn trưởng các thôn cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet: Thành viên.
Các thành viên đoàn kiểm tra khi có thông báo của Trưởng đoàn (hoặc Phó
đoàn) về kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet phải tham gia đoàn kiểm tra
và chấp hành đầy đủ nhiệm vụ do Trưởng đoàn (hoặc Phó đoàn) phân công.
3. Thời gian tiến hành kiểm tra:
- Thời gian kiểm tra từ ngày 20/1/2021 đến hết ngày 30/12/2021, chia làm 4
đợt kiểm tra, cụ thể:
Đợt 1. Từ ngày 20/1/2021 đến ngày 10/2/2021.
Đợt 2. Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021.
Đợt 3. Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 30/8/2021.
Đợt 4. Từ ngày 01/12/ 2021 đến ngày 30/12/2021.
- Ngoài thời gian kiểm tra nêu trên Đoàn kiểm tra có thể kiểm tra đột xuất
việc chấp hành giờ giấc đóng, mở của đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ
Internet trên địa bàn.
4. Kinh phí thực hiện: Giao Công chức Văn hóa - XH phối hợp với Công
chức Tài chính – Kế toán tham mưu hỗ trợ kinh phí xăng xe, làm ngoài giờ cho
các thành viên Đoàn kiểm tra theo đúng quy định.
5. Thông tin báo cáo: Sau đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng
hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND thị trấn để biết theo dõi, chỉ đạo.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh
dịch vụ Internet trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa năm 2021. Đề nghị các tổ chức, cá
nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND thị trấn;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- UBMT và các đoàn thể thị trấn;
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VP-TK.
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