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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:              /UBND-VHTT 

V/v tăng cường quản lý, kiểm soát khí 

N2O trong các cơ sở kinh doanh karaoke 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Tam Dương, ngày     tháng 7  năm 2020 

 
 

    Kính gửi:  

- Các phòng: Văn hóa và Thông tin, TC-KH; 

- Công an huyện Tam Dương; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 597/SVHTT&DL- QLVH ngày 30/6/2020 và Văn bản 

số 627/SVHTT&DL- QLVH ngày 03/7/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịchcủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý, kiểm soát khi 

N2O trong cơ sở kinh doanh karaoke. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và 

kịp thời chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, UBND 

huyện yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì phối hợp Công an huyện, Tổ kiểm tra Liên ngành thường xuyên 

kiểm tra để phát hiện kịp thời các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn 

huyện có sử dụng N2O (Còn gọi khí cười) tại các phòng hát karaoke, từ đó có biện 

pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy, tác hại của khí 

N2O (khí cười) và các quy định pháp luật liên quan.  

2. Công an huyện 

Chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ 

quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke có sử dụng N2O (khí cười) và ANTT, phòng cháy chữa cháy, từ đó có biện 

pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra, rà soát, kiên 

quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 

khi bị các cơ quan chức năng hoặc người dân phát hiện thấy có sử dụng N2O tại các 

phòng hát. 

4. Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện 

Thường xuyên phối hợp với Công an huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, các 

ngành chức năng để tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định số 54/2019/NĐ - CP 

ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường, đăng các tin, bài trên hệ thống truyền thanh; chuyên trang, phóng sự (Đài 

truyền hình Vĩnh Phúc) về công tác phòng chống ma túy, tác hại của khí N2O (khí 
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cười) để người dân biết tuyên truyền, thuyết phục và đề cao cảnh giác trước mọi thủ 

đoạn của tội phạm ma tuý.  

5. UBND các xã, thị trấn 

 Chỉ đạo Đài truyền thanh địa phương tiếp âm, tiếp sóng Đài truyền 

thanh huyện, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng chống ma 

túy, tác hại của khí N2O (khí cười) đến toàn thể nhân dân. 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Đặng Công Hòa 
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