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   Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã. 
  

         Căn cứ Công văn số 1542/SVHTTDL-QLVH&GĐ, ngày 08/9/2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác 

quản lý, chấn chỉnh hoạt động karaoke, vũ trường; biểu diễn nghệ thuật. 

 Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực 

hiện một số nội sung sau: 

 1. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke: 

 -  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 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 và các quy định pháp luật có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức, 

ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ này. 

 - UBND các xã phối  hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường 

công tác nắm bắt tình hình, chú trọng kiểm tra về Kinh doanh không có giấy 

phép, hoạt động quá giờ, âm thanh phòng hát vượt quá quy định cho phép; vi 

phạm các quy định về sử dụng lao động; sai phạm trong lắp, đặt biển hiệu, bảng 

quảng cáo gây khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy; sử dụng trái phép 

ma túy...để xử lý theo quy định của pháp luật. 

 - Phòng VH&TT huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức 

năng, đội kiểm tra liên ngành về văn hóa và tệ nạn xã hội tỉnh trong việc kiểm 

tra, ngăn chặn, triệt phá các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Đối với những trường hợp vi phạm quy 

định tại Điều 15, 16 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính 

phủ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kịp thời có có văn bản đề nghị (kèm theo 

hồ sơ xử lý vi phạm hành hành chính) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để 

xem xét, ra quyết định tạm dừng hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định, bảo đảm sức răn đe, tính nghiêm 

minh của pháp luật. 

 2. Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật:  Các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tại thời điểm các đơn vị 

Về việc tăng cường công tác quản 

lý,chấn chỉnh hoạt động karaoke;  

biểu diễn nghệ thuật. 



tổ chức biểu diễn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong 

quá trình biểu diễn theo quy định của pháp luật. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm 

túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng VH&TT) 

trước  ngày 15/11/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.   

     
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 
- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Quang 
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