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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke năm 2018 

 

 Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-SVHTT ngày 10/4/2018 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ - chỉ tiêu thi đua công 

tác Văn hóa, Gia đình và TDTT khối Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố năm 2018; 

Thực hiện Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của 

UBND tỉnh Khành Hòa về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke; 

 Thực hiện Công văn số 2229/SVHTT-QLVH ngày 13/10/2017 của Sở 

Văn hóa và Thể thao về việc hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh karaoke, 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 1. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI : 

- Ban hành Quyết định số 1083/QĐ-VHTT-KT ngày 30/10/2017 về việc 

kiện toàn Tổ thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke. 

- Ban hành Quyết định số 1087/QĐ-VHTT-KT ngày 30/10/2017 về việc 

kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ tiếp nhận, xử lý và trả kết 

quả cấp Giấy phép kinh doanh karaoke. 

- Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quy chế “một 

cửa” “một cửa liên thông” theo quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 

30/6/2015 của UBND tỉnh trong đó thực hiện theo đúng hướng dẫn, đúng biểu 

mẫu (Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ 

sơ….) đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn hoặc trước hạn cho 

cá nhân, tổ chức. 

- Đã thiết lập quy trình ISO giải quyết thủ tục : “Cấp giấy phép kinh 

doanh karaoke” trên phần mềm một cửa điện tử. 

- Đã tham gia lớp tập huấn tăng cường kỹ năng sử dụng phần mềm một 

cửa (Giải pháp kiến trúc mới) đối với quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

cấp giấy phép kinh doanh karaoke. 

 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

Năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đã tiếp 

nhận 8 hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Phòng đã thực hiện đúng theo quy trình tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm 

một cửa điện tử. Tháng 10/2018, Phòng đã áp dụng thực hiện thủ tục cấp giấy 
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phép kinh doanh karaoke trên phần mềm một cửa điện tử (kiến trúc mới) là 01 

hồ sơ. 

Trong đó :  

- 8 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 

- Giải quyết trước hẹn là 06 hồ sơ. 

- Giải quyết đúng hạn là 01 hồ sơ.  

- 01 hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke đã có 

thông báo từ chối và hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện đúng theo Nghị định 

số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. (Danh sách đính kèm) 

3.KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT : Không có 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke 

năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn thành phố Nha Trang./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao  (VBĐT) (b/c); 

- UBND thành phố  (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Thư, Long, Chi (4b). 
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