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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Lạng Sơn, ngày          tháng 9  năm 2022 

 

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. 
 
 

 

  

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

động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đã được các cấp, các ngành, chính 

quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả 

tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế, bất cập như: để xảy ra 

tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn 

về phòng, chống cháy nổ; đặc biệt tình trạng sử dụng ma túy tại cơ sở hoạt động 

kinh doanh dịch vụ karaoke có chiều hướng gia tăng, ngày càng phức tạp, ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.  

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, thực hiện Công văn số 735/VHCS-

VNQC, ngày 30/8/2022 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, 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, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả 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. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Quyết định số 371/QĐ-UBND, 

ngày 26/12/2021 của 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 trên địa bàn quản lý. 

Trong đó, lưu ý khi tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ cấp, điều chỉnh và thu 

hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cần tiến hành thẩm định 

chặt chẽ các tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke, đảm 

bảo tuân thủ nghiêm theo các quy định của pháp luật hiện hành (đặc biệt là về 
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địa điểm kinh doanh, diện tích, âm thanh, ánh sáng, cửa quan sát bên 

trong các phòng hát; phối hợp xem xét phương án đảm bảo phòng chống cháy 

nổ, thoát hiểm phòng khi sự cố xảy ra…)   

3. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật 

về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ và tiếng ồn tại 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Xử lý hành vi vi phạm theo 

thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này và thông báo 

kết quả xử lý đến các cơ quan có liên quan. 

Nhận được 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; (Phối hợp C/đ) 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
ơ 

 

 

 

 

 

 

     Phan Văn Hòa 
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