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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LA GI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/CT-UBND

La Gi, ngày 19 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa,
dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã

Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh
dịch vụ văn hóa và phòng chống các tệ nạn xã hội ở thị xã La Gi được các cấp, các
ngành quan tâm thực hiện. Nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp
phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trật tự xã hội ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý các hoạt động
văn hóa, dịch vụ văn hóa vẫn còn những tồn tại: có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng mua
bán băng đĩa hình trái phép. Một số điểm kinh doanh karaoke chưa thực hiện đúng
các quy định của Nhà nước; tình trạng mở thêm phòng không đúng quy định ghi
trong giấy phép hành nghề có chiều hướng gia tăng. Tệ nạn mại dâm núp dưới hình
thức tiếp viên nhưng thực chất là gái gọi trong một số nhà trọ, quán cà phê, cơ sở hớt
tóc ở các phường Bình Tân, Tân Thiện, Tân An và Tân Bình diễn biến phức tạp. Một
số tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Một
số điểm dịch vụ kinh doanh internet chưa thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.
Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết là do cơ quan chức
năng, các ngành, các xã, phường chưa làm tốt công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp
vi phạm. Đội 814 của thị xã và các xã, phường có tổ chức kiểm tra nhưng chất lượng
hoạt động còn hạn chế, kết quả kiểm tra chưa đạt yêu cầu, chưa ngăn chặn có hiệu
quả tình trạng kinh doanh vượt quá số lượng phòng ghi trong giấy phép, phòng kinh
doanh karaoke không đủ diện tích… Công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn dân
cư cũng như quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa, nhà trọ, quán cà phê, karaoke, cơ
sở xoa bóp, hớt tóc còn nhiều sơ hở, buông lỏng.
Để lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và
phòng chống các tệ nạn xã hội có hiệu quả trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã

