
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
         

  Số:           /UBND-VHTT 
V/v tăng cường quản lý nhà nước 

đối với kinh doanh dịch vụ karaoke 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày        tháng 01 năm 2023 

 
  Kính gửi:  

    - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

              

 Thực hiện Công văn số 86/VP-VX, ngày 13 tháng 01 năm 2023, của  Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh 

doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. 

 Trong thời gian qua, công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo đối với hoạt 

động kinh doanh dịch vụ Karaoke được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai 

thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết 

quả tích cực trên vẫn còn một số nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra, để nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Công văn số 86/VP-VX ngày 13 tháng 01 năm 2023 về việc tăng 

cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. 

 2. Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại nghị định 

54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan trước khi có giấy phép có liên quan trước khi có giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép 

kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện an toàn về phòng 

cháy chữa cháy, an ninh trật tự theo các cơ quan có thẩm quyền. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chỉ đạo đội Kiểm tra liên ngành 

lĩnh vực văn hóa, thông tin, phòng chống tệ nạn mại dâm huyện phối hợp với 

các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận:                                          
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                              

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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