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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

thực hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện  

kinh doanh dịch vụ karaoke 
    

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

Căn cứ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 

của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 

năm 2018 của UBND tỉnh về phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

thực hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke trên địa bàn quản lý. 

Điều 2. Thời gian ủy quyền: 02 năm (từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2023). 

Điều 3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố có trách nhiệm:  

1. Tổ chức, phân công thực hiện nội dung ủy quyền theo quy định tại Điều 1 

đảm bảo theo các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 

năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường và các quy định liên quan khác. 

2. Thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn; 

3. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật về kinh doanh dịch vụ karaoke; thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn biết, thực hiện; 

4. Thực hiện kiểm tra, thanh tra và tham mưu xử lý vi phạm trong kinh 

doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn theo quy định 
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5. Định kỳ 01 quý (ngày 26 tháng cuối quý), báo cáo tình hình thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ, xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa 

bàn quản lý; Báo cáo đột xuất khi có vướng mắc phát sinh với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch để thống nhất phương án quản lý, giải quyết phù hợp. 

Điều 4. Trưởng phòng Quản lý Văn hóa; Chánh Văn phòng Sở; Chánh 

Thanh tra Sở; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Thủ 

trưởng cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung ủy quyền 

về cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke tại Quyết định số 486/QĐ-SVHTTDL ngày 24/12/2019 của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ủy quyền cho Phòng Văn hóa và 

Thông tin các huyện, thành phố thực hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh; (thay BC) 

- BCĐ CCHC - Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH (HVĐ). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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