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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện Thông tư số 212/2016/TT-BTC về quy định mức 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ 

trường trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Công văn số 788/SVHTTDL-QLVH ngày 24/7/2019 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc thống kê, báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện Thông tư 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh 

karaoke, vũ trường, UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Việc cấp Giấy phép kinh doanh karaoke  

Căn cứ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND, ngày 21/01/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, theo đó kể từ ngày 01/02/2018, UBND tỉnh đã phân cấp cho UBND các huyện, 

thành phố thực hiện việc thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.  

Ngày 19/3/2018, UBND huyện Đình Lập đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-

UBND, Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính cấp Giấy 

phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đình Lập, 

kết quả như sau: 

Từ năm 2018 đến nay, UBND huyện Đình Lập đã thực hiện việc thẩm 

định, cấp 10 Giấy phép kinh doanh karaoke cho 09 tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

(trong đó có 01 tổ chức, 08 cá nhân; cấp lại do tăng thêm phòng cho 01 cá nhân).  

Việc cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn huyện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ và thời gian quy định. 

2. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh 

karaoke 

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke 

được Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện: 

- Về thu: áp dụng điểm a, khoản 2, Điều 4 Thông tư 212/2016/TT-BTC ngày 

10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh 

karaoke cho các tổ chức, cá nhân như sau: 
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1. Cơ sở Phúc Nguyên, khu 6, thị trấn Đình Lập: 02 phòng = 3.000.000 

đồng/giấy2. Cơ sở Bế Thị Nga, khu 7 thị trấn Đình Lập: 02 phòng = 3.000.000 

đồng/giấy 

3. Cơ sở Lộc Thị Thái, khu 4 thị trấn Đình Lập: 04 phòng = 3.000.000 

đồng/giấy 

4. HTX Sơn Tùng, khu 8 thị trấn Đình Lập: 04 phòng = 3.000.000 đồng/giấy 

5. Cơ sở Chu Văn Biên, thôn Bản Mọi, xã Bính Xá: 01 phòng = 3.000.000 

đồng/giấy 

6. Cơ sở Bế Văn Bằng, thôn Nà Lừa, xã Bính Xá: 01 phòng = 3.000.000 

đồng/giấy 

7. Cơ sở Đặng Thị Tâm, thị trấn Nông Trường Thái Bình: 01 phòng = 

3.000.000 đồng/giấy 

8. Cơ sở Phạm Tuấn Anh, thị trấn Nông Trường Thái Bình: 03 phòng = 

3.000.000 đồng/giấy 

9. Cơ sở Nguyễn Thị Huệ, Thôn Xưởng, xã Lâm Ca: 01 phòng = 3.000.000 

đồng/giấy 

 10. Cấp lại, do tăng thêm phòng (Cơ sở Phúc Nguyên, khu 6, thị trấn Đình Lập) 

02 phòng x 1.000.000 đồng/phòng = 2.000.000 đồng. 

 Tổng thu: 29.000.000 đồng (Hai mươi chín triệu đồng) 

 Việc thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, Phòng Văn hóa và Thông 

tin sử dụng Biên lai thu tiền, phí, lệ phí do Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn phát hành. 

3. Việc quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke 

 Phòng Văn hóa và Thông tin đã nộp 70% số tiền thu được từ việc thẩm định 

cấp phép kinh doanh karaoke vào ngân sách Nhà nước (tương ứng với số tiền là 

20.300.000 đồng); số còn lại 30% tổng số tiền phí thu được (tương ứng với số tiền là 

8.700.000 đồng), Phòng Văn hóa và Thông tin đã dùng để trang trải chi phí phục vụ 

thẩm định, mua sắm văn phòng phẩm... 

 Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 212/2016/TT-BTC 

ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn huyện Đình 

Lập./. 

          KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:        PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

 

             Vi Văn Đông 
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