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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 800/UBND-VHTT 

 

V/v triển khai thực hiện 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 

        Đình Lập, ngày 29 tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi: - Các Phòng: Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên 

và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động, Thương 

binh và Xã hội - Dân tộc; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông;  

- Công an huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Công văn số 714/SVHTTDL-QLVH ngày 05/7/2019 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện 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 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019).  

Để đảm bảo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP được triển khai kịp thời, đồng bộ 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Đối với các phòng, ban, ngành liên quan 

Căn cứ trách nhiệm của các ngành chủ quản quy định tại Điều 18 Nghị định 

số 54/2019/NĐ-CP, triển khai công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường theo chức năng của đơn vị trên địa bàn huyện. 

2. Đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Bằng nhiều hình thức thực hiện tốt chức năng tuyên truyền rộng dãi đến cán 

bộ và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động… 

3. Đội chiếu bóng lưu động 

Tổ chức tuyên truyền trước các buổi chiếu phim tại cơ sở. 

 4. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp tuyên truyền, phổ biến về nội dung 

của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn. 

(Gửi kèm trên Eoffice Công văn số 714/SVHTTDL-QLVH ngày 05/7/2019 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn) 



 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực 

hiện theo nội dung văn bản yêu cầu./. 

          KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:        PHÓ CHỦ TỊCH  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.    

 

 

 

                         Vi Văn Đông 
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