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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Để tăng cường 

công tác quản lý, trong đó có hoạt động thanh tra, kiểm tra, căn cứ điểm đ, khoản 

1 Điều 18 của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các 

cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường như sau:  

I. VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 

07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan 

được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra 

chuyên ngành. Đối với vụ việc phức tạp thì tổ chức thành lập Đoàn thanh tra, trình 

tự, thủ tục tiến hành thanh tra thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 

16 tháng 10 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ. 

II. VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN 

NGÀNH CÁC CẤP 

Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân xem xét, quyết 

định việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và 

ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Đoàn với những nội dung cơ bản 

như: 

1. Về tổ chức, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân chủ 

trì, giúp Ủy ban nhân dân quản lý các hoạt động thường xuyên của Đoàn. Các 

thành viên của Đoàn gồm đại diện cơ quan Công an, Quản lý thị trường, Tài 

nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan khác 

có liên quan, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Về hoạt động, Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra theo kế 

hoạch và thực hiện kiểm tra đột xuất. Kế hoạch kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra 

xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt. Việc kiểm tra đột xuất do 
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Trưởng đoàn kiểm tra quyết định trong các trường hợp: Theo yêu cầu của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan liên quan có thành viên tham gia 

Đoàn; khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo; khi thành viên Đoàn kiểm tra phát hiện cơ 

sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

 Đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Nghị định 

54/2019/NĐ-CP; các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện 

cách âm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; quy định pháp luật 

về vệ sinh an toàn thực phẩm; quy định pháp luật về bản quyền tác giả, việc sử 

dụng các bài hát, bản ghi âm, ghi hình; quy định pháp luật về lao động, việc sử 

dụng lao động, hợp đồng lao động, an toàn lao động; bảo hiểm; quy định pháp 

luật về quảng cáo, kinh doanh rượu, phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, 

chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Cục Văn hóa cơ sở; 

- Vụ Pháp chế; 

- Thanh tra Bộ; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL; 

- Lưu: VT, TTr, QH (150). 

KT BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Khánh Hải 
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