
               UBND TỈNH LẠNG SƠN 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

 Số:            /SVHTTDL-QLVHGĐ 
 

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước        

  về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke,  

dịch vụ vũ trường 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Lạng Sơn, ngày      tháng 11  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Sở; Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm        

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 
 

 

 Thưc̣ hiêṇ Công văn số 759/VP-KT, ngày 19/11/2020 của Cục Văn hóa 

cơ sở về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn yêu cầu: Phòng Quản lý Văn 

hóa và Gia đình, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị 

định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/06/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

2. Thường xuyên rà soát và tham mưu thực hiện công bố, công khai các 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 

theo quy định của pháp luật, theo thẩm quyền. 

3. Phối hợp với các cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh: Công 

an, Công thương, Tài chính và các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên 

địa bàn quản lý.  

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tăng cường 

công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm trong kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường. Rà soát các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ 

karaoke, vũ trường không đủ điều kiện hoạt động, có biện pháp chấn chỉnh, xử 

lý theo quy định của pháp luật. Đối với cơ sở đã cấp phép nhưng vi phạm an 

toàn phòng, chống cháy nổ, kiên quyết xử lý, không để tình trạng kéo dài làm 

ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tính mạng của người dân. 
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5. Hàng năm, thống kê, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị 

định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/06/2019 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước ngày 20/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Nhâṇ đươc̣ công văn này, yêu cầu Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, 

Văn phòng Sở,Thanh tra Sở; các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông các 

huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác quản lý nhà 

nước đạt hiệu quả./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; (T/h)    

- Cục Văn hóa cơ sở; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
ơ 

 

 

 

 

 

 

     Phan Văn Hòa 
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