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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường, nhà hàng quầy bar rượu 

trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2020 

 

Căn cứ Chương trình công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Nha Trang năm 2020; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin 

thành phố Nha Trang; 

Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin xây dựng kế hoạch kiểm tra  

hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, nhà hàng quầy bar 

rượu trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt 

động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, nhà hàng quầy bar rượu 

trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội thành phố năm 2020.  

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Cơ sở pháp lý: 

- 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; 

- 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;  

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, 

quyền liên quan;  

- 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; 

- Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ 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; 
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2. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận Đầu tư. 

- Kiểm tra giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường.  

- Kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

- Kiểm tra Giấy chứng nhận đã thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả âm nhạc 

kèm theo hợp đồng sử dụng quyền tác giả âm nhạc.  

- Kiểm tra các điều kiện kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được quy định tại 

Chương II, 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. 

- Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy thời gian gần nhất. 

- Kiểm tra các những bài hát, tác phẩm âm nhạc chưa được phép lưu hành 

và các quy định về hoạt động kinh doanh nhà hàng quầy bar rượu. 

- Tiến hành xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm các quy định 

quản lý của Nhà nước về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng. 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, LỰC LƯỢNG KIỂM TRA  

1. Đối tượng:  

Tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường, nhà hàng quầy bar rượu (kèm theo danh sách). 

2. Thời gian:  

- Từ ngày 10/01/2020 đến ngày 25/10/2020: Tiến hành kiểm tra, lập biên 

bản xử lý vi phạm hành chính nếu vi phạm. 

- Ngày 29/10/2020: Tổng hợp báo cáo . 

3. Lực lượng và phương tiện kiểm tra:  

- Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá – thông tin theo 

Quyết định số 18522/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Chủ tịch UBND thành 

phố Nha Trang. 

- Sử dụng xe cá nhân hoặc xe ô tô. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN   
1. Ông Đinh Văn Cường, Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – 

thông tin điều hành và chỉ đạo trong hoạt động kiểm tra. 

2. Ông Nguyễn Thăng Long, Đội phó Đội Kiểm tra chuẩn bị quyết định của 

Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin, các biên bản, danh sách các doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, nhà hàng quầy bar 

rượu các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu, máy ảnh, các thiết bị cần thiết 

liên quan đến hoạt động kiểm tra, lập hồ sơ trình UBND thành phố ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, thành viên Đội Kiểm tra tham gia kiểm tra. 

4. Ông Đinh Văn Danh, thành viên Đội Kiểm tra tham gia kiểm tra. 

5. Ông Võ Thành Quân, thành viên Đội Kiểm tra tham gia kiểm tra. 

6. Công chức Văn hóa – Xã hội các xã, phường được kiểm tra. 
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Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh các doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, nhà hàng quầy bar 

rượu trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2020./. 

 
 

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

- UBND TP (VBĐT)(b/c); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 
- Thành viên Đội Kiểm tra; 

- Lưu: VT, Trâm (8b). 

                                     

                                                                      TRƯỞNG PHÕNG V. HÓA VÀ  T. TIN       

                                                                                        Đinh Văn Cường 


		2019-12-31T17:45:10+0700
	Việt Nam
	Đinh Văn Cường<dvcuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




