
   UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       

          Số: 1453 /VHTT-QLVH                     Nha Trang, ngày   02   tháng  11  năm 2018                        
 

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện  

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018  

của Chính phủ sửa đổi một số quy định  

  về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa,  

             Thể thao và Du lịch. 

                                           

     Kính gửi :    

          - Đài Truyền thanh thành phố Nha Trang; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Bút phê chỉ đạo của Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố tại Công văn số 2217/SVHTT-QLVH ngày 24/10/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Khánh Hòa Về việc hướng dẫn cấp phép kinh doanh karaoke và 

quản lý hoạt động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, Phòng Văn hóa và Thông 

tin đề nghị như sau: 

1. Đài Truyền thanh thành phố phối hợp thông báo nội dung Nghị định số 

142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ trên hệ thống truyền thanh thành 

phố để các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện theo quy định mới ban hành.  

2. UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, nhân viên và nhân dân biết về nội dung Nghị định số 

142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về Sửa đổi một số quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vị quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tại các cuộc họp của cơ quan và thôn, tổ dân phố biết và thực hiện./. 

 

     (Đính kèm Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ) 
 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 
- UBND TP (VBĐT) (b/cáo); 

- Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng (VBĐT);            

- Lưu: VT, Vy, Long (3b)   

         TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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