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Kính gửi:  

 - Công an thành phố; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

 - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 
 

Thực hiện Văn bản số 374/UBND-VP7 ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự 

tại các cơ sở kinh doanh karaoke; Công văn số 1546/QCHTT-TTr ngày 14/9/2022 

của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổng kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà 

nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. UBND thành phố yêu cầu: 

 1. Công an thành phố 

 Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng 

cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố. 

Xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép về phòng cháy, chữa cháy, đảm 

bảo an ninh trật tự đối với các cơ sở không đủ điều kiện.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 tổ chức 

tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke; tăng cường công tác 

quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, xử lý các vi phạm 

theo thẩm quyền. Kiến nghị với cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke đối với các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các 

quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ karaoke và các quy định khác của pháp luật liên quan đến 

hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

Tham mưu thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực kinh doanh 

dịch vụ karaoke; xây dựng các tin bài, phóng sự phản ánh kết quả thực hiện của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch 

vụ karaoke góp phần đưa hoạt động này trở thành hoạt động giải trí lành mạnh. 

 



5. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

 - Tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn 

(theo mẫu đính kèm), báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và 

Thông tin) trước ngày 22/9/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao, 

UBND tỉnh.  

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện tổng 

kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke thuộc địa bàn quản lý. 

Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phải có lối thoát nạn 

thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các 

phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn 

an toàn.  

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực 

hiện. Giao phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi kết quả việc tổ chức thực hiện, 

thường xuyên báo cáo lãnh đạo UBND thành phố./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 
                   HTTM     

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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