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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn pháp luật về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 

2214/UBND-KGVX ngày 29/8/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Mục đích – Yêu cầu 

- Phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, vũ trường; công tác phòng chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự tại 

các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường; những quy định về xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực kinh doanh karaoke, vũ trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh trên; 

- Giúp các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nắm được những quy định 

cơ bản của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh của mình; từng bước nâng cao nhận 

thức, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình kinh 

doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; 

- Trao đổi, trợ giúp về pháp luật, các đề xuất, kiến nghị của cơ sở kinh 

doanh; 

- Tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm giữa các 

cơ sở kinh doanh trong toàn tỉnh. 

- Việc tổ chức Hội nghị đảm bảo đúng mục đích, chất lượng nội dung, 

phù hợp đem lại hiệu quả thiết thực. 

2. Thời gian, địa điểm: Dự kiến 01 ngày, trong tháng 6/2020 (cụ thể sẽ 

có thông báo sau) tại Khách sạn Thái Bình, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

3. Nội dung 

 Phổ biến quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường và các quy định khác có liên quan: 

- Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ Quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

- Thông tư 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép 

karaoke, vũ trường. 



- Nghị định 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 kinh doanh có điều kiện; 

- Các văn bản quy định về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh 

karaoke, vũ trường; 

- Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng 

cáo; 

- Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 

16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác 

giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo. 

3. Thành phần tham dự 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Lãnh đạo và chuyên viên một số phòng, ban thuộc Sở có liên quan;  

- Lãnh đạo, cán bộ phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh. 

* Số lượng: Dự kiến 200 đại biểu. 

 4. Kinh phí 

    Kinh phí phục vụ tổ chức Hội nghị sử dụng từ nguồn kinh phí cấp cho Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 

năm 2020.  

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị; 

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ Hội nghị chuyển cho Văn phòng 

Sở in ấn; 

- Lập danh sách đại biểu; gửi Giấy triệu tập đến các cơ sở kinh doanh; 

Giấy mời đại biểu; thông tin, xác nhận đại biểu tham dự Hội nghị; 

- Phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị hội trường và các điều kiện đảm 

bảo tổ chức thành công Hội nghị. 

5.2. Văn Phòng Sở: 

  - Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình chuẩn bị hội 

trường, trang trí khánh tiết, nước uống cho đại biểu và các điều kiện đảm bảo 

phục vụ Hội nghị. 

- In ấn các văn bản, tài liệu phục vụ Hội nghị; 

- Chuẩn bị kinh phí, tập hợp hóa đơn, chứng từ thanh quyết toán tổ chức 

Hội nghị. 



    - Đăng tải nội dung Thông báo Hội nghị phổ biến, hướng dẫn pháp luật 

về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

    5.3. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Du 

lịch các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ 

trường:  

- Cử cán bộ, công chức tham gia Hội nghị đầy đủ theo thời gian triệu tập. 

- Giúp Sở đôn đốc, lập danh sách các học viên trên địa bàn theo đối tượng 

được triệu tập (theo mẫu gửi kèm) gửi về Sở VHTTDL (qua phòng Quản lý Văn 

hóa và Gia đình). Email: thuthuy7782@gmail.com trước ngày 30/5/2020 để 

tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn pháp luật về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, yêu 

cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức triển 

khai thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian và có hiệu quả. Giao phòng Quản lý 

Văn hóa và Gia đình theo dõi, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Cục VHCS, Bộ VHTT&DL (b/c);  

- Công an tỉnh (p/h);  

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban liên quan; 

- Phòng VHTT các huyện, thị, thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Mạnh Huân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

HUYỆN………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN  

PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH  

DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020 

 
 

Tên đơn vị: ………………………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………... 

Điện thoại: ………………………… Fax: ……………………………… 

 

Đăng ký danh sách học viên tham dự tập huấn phổ biến, hướng dẫn pháp 

luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên năm 2020 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại 

1     

2     

3     

…     

 

 

 

Người lập biểu 
………., ngày ...... tháng …… năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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