
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG  

     Số:             /UBND     

V/v tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, thể thao, du lịch, Thông 

tin và Truyền thông. 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Đô Lương, ngày        tháng      năm 2022 

  

Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông; 

- UBND 33 xã, thị. 

 

Thực hiện Công văn số 2480/SVHTT-QLVH ngày 14/9/2021 của Sở Văn 

hóa và Thể thao Nghệ An về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh 

doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. UBND huyện Đô Lương đề nghị Phòng Văn 

hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông; UBND 33 xã, thị 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: 

- Ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng 

cháy, chữa cháy tại các văn bản: Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022; Công 

điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022; Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022; 

Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn 

số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, 

du lịch, Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm 

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

hành quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke. 

2. Phối hợp với các phòng, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra 

định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành về 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, Thông tin và Truyền thông; việc chấp hành 

pháp luật về an ninh, trật tự phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, Thông tin và Truyền thông 

trên địa bàn. 

3. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, thu hồi (đề 

nghị thu hồi) Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, 

Thông tin và Truyền thông tại các cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng, chống 
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cháy, nổ và an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

Nhận được công văn, đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn 

hóa Thể thao và Truyền thông; UBND 33 xã, thị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:        
- Như kính gửi;                                                                                               
- Sở VH&TT; 

- Sở TT&TT; 

- Sở Du Lịch;                                             

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT.                                                                           

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thị Anh Quang 
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