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V/v tăng cường quản lý đối với hoạt 
động kinh doanh dịch vụ karaoke 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Sơn Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

      Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;                                      
                     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thời gian qua, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn 
huyện đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh, tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận người dân. Tuy nhiên, bên 
cạnh đó vẫn còn một số cơ sở lợi dụng hoạt động kinh doanh thực hiện các 
hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là một số cơ sở tại các xã khu vực giáp 

ranh với tỉnh Vĩnh Phúc như: Ninh Lai, Thiện Kế, Sơn Nam... đã và đang có 
những biểu hiện kinh doanh thiếu lành mạnh, gây phức tạp tình hình an ninh 

trật tự (ANTT) tại cơ sở, tạo dư luận xấu trong Nhân dân; 

Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh karaoke theo đúng quy 

định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Công an huyện 

Chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý 

địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở karaoke lợi dụng hoạt động 
kinh doanh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các cơ quan 

chức năng thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
theo đúng quy định. 

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác 

tham mưu, tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt 
động kinh doanh karaoke theo thẩm quyền. Kịp thời báo cáo Công an huyện các cơ 

sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu hoạt động vi phạm có tính chất phức tạp để xử lý 
theo quy định; quản lý chặt chẽ số nhân viên, người làm việc tại các cơ sở kinh 

doanh karaoke; tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ số công dân từ địa bàn khác đến cư trú, 
làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Thực hiện nghiêm các quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh cho cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke; kịp thời thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm pháp luật theo 

quy định. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

Tăng cường hoạt động của các Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, Đội kiểm 
tra phòng chống tệ nạn xã hội huyện; tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời xử lý 
nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm pháp luật về văn hóa công cộng, sử dụng 

lao động. 
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4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

Tăng cường tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh 
karaoke như: Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 
ANTT đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT;  

Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ vũ trường; Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của 

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; 
Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, 
chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định số 

12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi lmf 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng ...; tuyên truyền về hoạt động thanh tra, kiểm tra, 
xử lý vi phạm của cơ quan chức năng để nâng cáo ý thức chấp hành pháp luật của 

chủ cơ sở kinh doanh, người lao động trong lĩnh vực karaoke. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên và Nhân dân 

chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, lành 
mạnh; phối hợp giám sát đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường quản lý đối với hoạt động 

kinh doanh karaoke tại địa bàn. Chỉ đạo các đoàn thể, thôn, tổ dân phố đẩy mạnh 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”  gắn 

với việc xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; xây dựng 
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra các tụ điểm, vụ việc phức tạp về an ninh, 

trật tự tại các cơ sở karaoke mà không nắm được hoặc nắm được nhưng không 
kịp thời báo cáo và có biện pháp ngăn chặn, xử lý, gây dư luận xấu trong quần 

chúng nhân dân, ảnh hưởng chung đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.  

7. Các cơ quan, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực 
hiện nghiêm các quy định về quản lý, giám sát, tuyên truyền, phối hợp xử lý vi 

phạm về kinh doanh karaoke./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên (thực hiện); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- CVNC; 
- Lưu: VT (L:.....b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
 

Giang Tuấn Anh 
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