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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuyển thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi 

 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

 cho Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố 

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ Quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về 

việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc; 

 Căn cứ văn bản số 8140/UBND-KSTT3 ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh về 

việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện giải 

quyết TTHC và cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; cấp Giấy 

phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; 

 Căn cứ Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh bãi 

bỏ Quyết định số 1802/QĐ-CTUBND ngày 22/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc chuyển thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động karaoke cho Chủ tịch UBND các 

huyện, thành, thị; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke cho Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố. 

Điều 2. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố có trách nhiệm: 

- Tham mưu UBND cùng cấp quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa 

bàn, đảm bảo hoạt động kinh doanh karaoke phát triển tích cực, đúng quy định pháp luật 

- Kiểm tra, thẩm định trước khi cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, theo đúng quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ  



- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn. 

Thu hồi giấy phép, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm những cơ sở kinh 

doanh karaoke hoạt động trái quy định pháp luật.  

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng 

phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ VH,TT&DL (b/c);  

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp); 

- CPGĐ; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, QLVH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Ngọc Oanh 
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