
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-CA 

V/v tăng cường công tác quản lý 

Nhà nước đối với kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ 

 vũ trường 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

                       Kính gửi: 

    - Các phòng, ban trực thuộc UBND thành phố; 

    - UBND các xã, phường. 

(Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 02/VPCP-KGVX ngày 01/01/2023 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước đối với kinh doanh dịch 

vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình 

mới; Công văn số 13/VHCS-VNQC ngày 06/01/2023 của Cục Văn hóa cơ sở về 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ; Thực hiện Công văn số 86/UBND-VX ngày 13 tháng 01 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

Trong thời gian qua, công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo đối với hoạt động 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường đã được các cấp, các ngành, chính 

quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả 

tích cực. Để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh 

vực này, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1. Triển kha thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Chỉ thị số 01/CT-TTg và Công văn số 02/VPCP-KGVX. 

2. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được 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, dịch vụ vũ trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan trước 

khi cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; thực hiện 

các thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đủ điều kiện an 

toàn về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự theo kiến nghị của ngành Công an 

hoặc các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định 

số 54/2019/NĐ-CP. 
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4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp 

luật về hoạt động karaoke, vũ trường; phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống 

tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ 

trường. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hoàn 
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