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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Thị xã Phú Thọ đƣợc thành lập ngày 05/05/1903, thời gian trôi qua với 

những biến đổi to lớn về chính trị, kinh tế-xã hội và thay đổi địa giới hành 

chính, thị xã Phú Thọ luôn đóng vai trò của một trung tâm chính trị - văn hóa 

- xã hội của tỉnh Phú Thọ; là cầu nối giữa miền núi Tây bắc với trung du và 

đồng bằng Bắc bộ.  Trong những năm gần đây, thị xã Phú Thọ đã có những 

bƣớc phát triển mạnh mẽ về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, y tế - giáo 

dục, quốc phòng - an ninh.  

Từ năm 2013 khi thị xã Phú Thọ chính thức tổ chức thực hiện các tiêu 

chí để đƣa thị xã trở thành thành phố vào năm 2020, thị xã đã đầu tƣ xây dựng 

và nâng cấp rất nhiều công trình văn hóa nhƣ nhà văn hóa, quảng trƣờng Bình 

Minh, nhà thi đấu của thị xã... và nhiều hạng mục cơ sở vật chất quan trọng 

nhƣ khu công nghiệp Phú Hà, nút giao thông IC9 lên đƣờng cao tốc Nội Bài- 

Lào Cai.  Đây là những cơ sở vật chất-hạ tầng hết sức quan trọng để thị xã 

phát triển kinh tế- xã hội. 

Từ đây các loại hình kinh doanh dịch vụ về thƣơng mại, giao thông, 

y tế, văn hóa trên địa bàn cũng dần dần phát triển theo, trong đó có dịch 

vụ karaoke. Ban đầu các hộ kinh doanh dịch vụ này đầu tƣ mức độ nhỏ 

vừa phải, nhƣng vẫn thu hút đƣợc đông đảo mọi ngƣời tham gia. Do nhu 

cầu của thị trƣờng ngày càng cao nên ngày càng có nhiều ngƣời đầu tƣ 

vào kinh doanh dịch vụ karaoke. Khi sự cạnh tranh lên cao thì bắt đầu nảy 

sinh những vấn đề tiềm ẩn về tệ nạn xã hội nhƣ ma túy, mại dâm và các tệ 

nạn khác. 

Mặt khác, tính từ đầu năm đến tháng 12/2016, trên cả nƣớc đã xảy ra 

những vụ cháy quán karaoke gây thiệt hại lớn về ngƣời và tài sản. Điển hình 
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là vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, Hà Nội khiến 13 ngƣời tử 

vong và hủy hoại nhiều tài sản có giá trị. 

Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm những quy định về 

kinh doanh loại hình dịch vụ này làm cho chính quyền địa phƣơng và nhân 

dân thị xã Phú Thọ đang hết sức lo ngại. 

Là cán bộ văn hóa đang thực hiện nhiệm vụ quản lý loại hình kinh 

doanh dịch vụ này trên địa bàn thị xã Phú Thọ, nhận thức đƣợc tầm quan 

trọng của công tác quản lý nhà nƣớc về loại hình kinh doanh dịch vụ này, tôi 

chọn đề tài “Quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ” làm luận 

văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. 

 Mong muốn của tác giả luận văn là vận dụng những kiến thức đã học 

kết hợp với kinh nghiệm công tác để nghiên cứu thực tiễn, đồng thời đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với loại hình kinh 

doanh dịch vụ karaoke, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa 

bàn thị xã Phú Thọ. 

2. Tình hình nghiên cứu   

Trong những năm qua Bộ giáo dục – Đào tạo một số tài liệu, luận án 

tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, đề tài khoa học đề cập đến lĩnh vực quản lý văn hóa 

cũng nhƣ thị trƣờng văn hóa, dịch vụ văn hóa và karaoke… 

 Nhìn chung, các tác giả đã nêu ra đƣợc các khái niệm về văn hóa, thị 

trƣờng văn hóa, karaoke, quản lý dịch vụ văn hóa…. Đồng thời nghiên cứu 

quá trình hình thành và phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, từ đó đề xuất 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dịch vụ văn hóa và 

karaoke. Có thể kể đến một số công trình tiêu biểu nhƣ: 

Hoàng Vinh (2000), Thể chế xã hội trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ ở 

nước ta, Đề tài cấp Bộ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.   

Nguyễn Thị Hƣơng (2006), Thị trường văn hoá phẩm ở nước ta - hiện 
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trạng và giải pháp, Đề tài cấp Bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

  Vũ Thị Phƣơng Hậu (2008), Quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa 

những vấn đề lý luận và thực tiễn, Đề tài cấp Bộ, Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh;   

Hoàng Thị Thu Thủy (2012), Quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện 

đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học Văn 

hóa Hà Nội. 

      Nguyễn Ngọc Chiến (2014), Quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang, Luận văn thạc sĩ Đại học Văn hóa Hà Nội. 

Bùi Mạnh Thắng (2016), Quản lý dịch vụ Karaoke, Vũ trường ở thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật 

Trung ƣơng. 

Ngoài ra, còn một số đề án, dự án, quy hoạch, các bài viết trên báo, tạp 

chí khoa học, cổng thông tin điện tử liên quan đến vấn đề quản lý văn hoá, 

dịch vụ văn hóa, dịch vụ karaoke, các báo cáo thực tập của sinh viên tại 

Phòng văn hóa thông tin thị xã Phú Thọ và các báo cáo tổng kết hàng năm 

của UBND thị xã Phú Thọ cũng có nhắc đến quản lý dịch vụ karaoke trên 

địa bàn tuy nhiên các tài liệu trên chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc tổng 

hợp số lƣợng các loại hình dịch vụ văn hóa và karaoke, nhất là chƣa đánh 

giá đƣợc thực trạng và các hình thức hoạt động dịch vụ văn hóa, karaoke 

và chƣa đƣa ra đƣợc các giải pháp để khắc phục những yếu kém trong 

quản lí loại dịch vụ này. Cho đến nay vẫn chƣa có một chuyên luận nào đề 

cập đến việc quản lý dịch vụ karaoke tại thị xã Phú Thọ. 

 Kế thừa nội dung, kết quả của các công trình nghiên cứu trƣớc, tác 

giả đã tham khảo, tiếp thu và vận dụng để giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề 

đặt ra cho đề tài “Quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ”. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
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3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh karaoke cũng nhƣ  

quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ để đƣa hoạt 

động này ngày càng  phát triển hơn. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

           Trình bày cơ sở lý luận quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke và giới 

thiệu về địa bàn nghiên cứu. 

Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý kinh doanh dịch vụ 

karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ karaoke trên 

địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là hoạt động kinh doanh karaoke và 

công tác quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Luận văn đi sâu nghiên cứu công tác quản lý dịch vụ karaoke trên địa 

bàn thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ trong đó tập trung vào bộ máy và phƣơng 

pháp quản lý, quy trình thực hiện quản lý, sự phối hợp giữa các cơ quan liên 

quan và công tác thanh tra kiểm tra hoạt động Karaoke. 

- Luận văn  nghiên cứu hoạt động kinh doanh và quản lý dịch vụ 

karaoke trên địa bàn thị xã từ năm 2013 đến nay (Từ năm 2013 Thị xã Phú 

Thọ bắt đầu được đầu tư nhiều hạng mục quan trọng để phát triển lên thành 

phố vào năm 2020, từ đó các thiết chế văn hóa được đầu tư nhiều dẫn đến sự 

phát triển nhanh chóng của dịch vụ văn hóa trong đó có Karaoke). 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu chính nhƣ: 
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 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh để đánh giá thực 

trạng quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý 

cho phù hợp. 

 Phƣơng pháp điền dã với các thao tác nhƣ điều tra, quan sát, phỏng vấn các 

chủ nhà hàng karaoke để nắm bắt thực tế của hoạt động kinh doanh và công tác 

quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ. 

 Phƣơng pháp tiếp cận liên ngành để tìm hiểu hoạt động kinh doanh và quản 

lý nhà nƣớc về dịch vụ văn hóa và karaoke dƣới nhiều góc độ khác nhau nhƣ khoa 

học lãnh đạo và quản lý, văn hóa học, xã hội học... nhằm tìm rõ nguyên nhân, 

những bất cập trong quản lý loại hình dịch vụ nhạy cảm này hiện nay trong cả 

nƣớc cũng nhƣ tại thị xã Phú Thọ. 

6. Những đóng góp của Luận văn  

 Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về thực trạng hoạt động và quản lý 

dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Luận văn cũng chỉ ra những khó 

khăn, yếu kém, bất cập trong công tác quản lý dịch vụ văn hóa và karaoke tại 

địa phƣơng và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lí  trong 

thời gian tới. 

 Kết quả nghiên cứu có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ công 

chức viên chức quản lý ngành văn hóa tại địa phƣơng nhất là những ngƣời 

làm công tác quản lý dịch vụ văn hóa ở cơ sở và các ban ngành có liên quan. 

7. Bố cục của Luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận văn 

gồm có 03 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận, pháp lý về quản lý dịch vụ karaoke và khái quát về 

dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ 

Chƣơng 2: Thực trạng quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú  Thọ 

Chƣơng 3: Những vấn đề đặt ra và  giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dịch 

vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ 



6 

 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ DỊCH VỤ KARAOKE  

VÀ KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ KARAOKE  

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÖ THỌ 

1.1. Cơ sở lý luận, pháp lý về dịch vụ karaoke 

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

*Khái niệm karaoke  

Karaoke là hình thức hát theo bài nhạc đệm có sẵn với lời đƣợc chạy 

trên màn hình. Thông thƣờng, một bài hát đƣợc ghi âm sẽ bao gồm phần nhạc 

đệm của các nhạc cụ và tiếng hát. Các bài hát chỉ có nhạc đệm mà không có 

tiếng hát đƣợc gọi là karaoke. 

Karaoke là một hình thức giải trí bằng cách hát theo lời dƣới hình thức 

phụ đề và nhạc điệu âm nhạc do thiết bị Karaoke (hay dàn karaoke) 

cung cấp. Từ karaoke bắt nguồn từ sự phối hợp từ kara, có nghĩa là 

không (cũng nhƣ trong môn võ karate - từ kara có tức thị  không) với 

từ oke (viết tắt của từ okesutora) và có nghĩa là dàn nhạc. Thay bằng 

việc có cả âm nhạc và xƣớng âm, các đĩa karaoke chỉ có âm nhạc thôi. 

Phần xƣớng âm dành cho ngƣời trình diễn trực tiếp (và không phải là 

chuyên nghiệp), ngƣời sẽ cầm microphone và hát theo văn bản bài hát 

trên màn hình [40, Tr.1]. 

 Thông thƣờng một bài hát đƣợc ghi âm bao gồm ngƣời hát và nhạc 

đệm. Thay vì bài hát có cả nhạc đệm và xƣớng âm, các video karaoke có nhạc 

của bài hát. Phần xƣớng âm sẽ đƣợc ngƣời tham gia hát trực tiếp (và không 

phải là chuyên nghiệp), ngƣời sẽ cầm microphone hát theo những dòng chữ 

lời bài hát hiện trên màn hình trên nền nhạc giai điệu của bài hát. 

*Lịch sử ra đời và sự phát triển của karaoke 

http://truongcaaudio.com/tin-don/karaoke-la-gi
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Karaoke đƣợc nhiều ngƣời xác nhận là bắt nguồn từ quán bar ở thành 

phố Kobe, Nhật Bản. Trong 1 đêm nhạc, ngƣời nhạc công guitar đột ngột bị 

ốm và không thể biểu diễn. Chủ quán bar sau khi tìm không đƣợc ngƣời thay 

thế nên đã nghĩ ra 1 cách là cho các ca sĩ hát theo nhạc đệm đã đƣợc ghi âm. 

Buổi biểu diễn đã thành công hơn mong đợi và ý tƣởng của ông chủ quán 

bar hát theo nhạc đệm đã đƣợc ghi âm sẵn - karaoke bắt đầu từ đó.  

Từ năm 1868 khi cảng Kobe đƣợc mở cửa giao lƣu buôn bán với 

quốc tế, Kobe trở thành nơi dẫn đầu về thƣơng mại quốc tế, nhiều ngƣời 

ngoại quốc đã đến sống tại mảnh đất này. Họ thƣờng xuyên tổ chức các 

nhạc hội Jazz nên đã cuốn hút đƣợc rất nhiều ngƣời hâm mộ Jazz đến. Đây 

cũng chính là nơi hình thành và thúc đẩy sự phát triển của karaoke.  

Tới thập niên 80, các máy hát karaoke bắt đầu đƣợc bán ra thị trƣờng 

rộng rãi. Các nhà đầu tƣ đã nghĩ ra một hình thức kinh doanh mới bằng cách 

đặt mua mỗi phòng một chiếc máy karaoke. Họ cung cấp cho khách hàng lựa 

chọn để đặt hàng đồ ăn và đồ uống, gói gọn trong một menu. 

 Từ đó, các phòng hát karaoke riêng tƣ bắt đầu hình thành. Có thể thấy 

rằng, karaoke đảo ngƣợc lại, trở thành một loại dịch vụ chính. Còn các dịch 

vụ khác lại bổ sung và hỗ trợ cho nó. 

Từ thập niên 90, máy karaoke mới gọi là tsuushin karaoke (karaoke 

truyền thông) đƣợc tạo ra. Đến lúc đó, các hãng thứ ba đã có thể cung cấp nội 

dung cho máy karaoke. Trƣớc khi tsuushin karaoke ra đời, ngƣời sử dụng chỉ 

có thể hát những bài hát mà đã có sẵn trên băng, đĩa Laser có sẵn.  

Với chiếc máy thuộc thế hệ mới, bất kỳ bài hát nào cũng có thể đƣợc 

yêu cầu và chơi thông qua hệ thống kết nối giữa các máy tính và các nhà 

cung cấp nội dung thƣơng mại.  

 Một thay đổi lớn khác liên quan đến ngƣời sử dụng, đó là trong 

những ngày đầu, máy karaoke chỉ đƣợc sử dụng trong các phòng hát, khách 
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sạn và quán bar. Hầu những ngƣời biểu diễn đều là những ngƣời xa lạ. Sau 

đó, khi hình thành các phòng karaoke chuyên biệt, ngƣời sử dụng là một 

nhóm nhỏ ngƣời thân quen.  

 Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, karaoke đã du nhập 

vào Việt Nam, cũng không rõ chính xác thời gian và địa điểm xuất hiện 

karaoke đầu tiên ở Việt Nam nhƣng hiện tại karaoke thực sự đã trở thành một 

phần của đời sống văn hóa tinh thần, nhu cầu hƣởng thụ sản phẩm văn hóa 

ngày càng cao làm cho karaoke phát triển ở Việt Nam một cách rầm rộ. 

     Mặt khác nền văn hóa mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mở rộng giao lƣu với văn hóa thế giới, đồng 

thời tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại, kết hợp hài 

hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế. Chính vì thế, karaoke 

đƣợc tiếp nhận, ứng dụng trong đời sống và đƣợc xem nhƣ món ăn tinh thần 

của ngƣời Việt.  

       Cho đến nay, thời gian và con đƣờng du nhập karaoke vào Việt Nam 

đang còn nhiều tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu. Có nhiều ngƣời cho rằng, 

những thƣơng nhân ngƣời Nhật khi vào Việt Nam làm việc, trong thời gian 

thƣ rỗi họ đã hát karaoke; sau đó ngƣời Việt đã học hỏi và karaoke đƣợc xuất 

hiện ở Việt Nam.  

      Một số ý kiến khác lại cho rằng không phải karaoke đƣợc truyền từ ngƣời 

Nhật mà từ khách du lịch trên thế giới, họ đến Việt Nam để tham quan, du 

lịch và chính họ đã tổ chức hoạt động này nhằm để giải trí trong nhà, nhất là 

ban đêm.  

      Cũng còn những ý kiến khác nữa về karaoke, nhƣng có một điều mà chúng 

ta phải công nhận, đó chính là sự học hỏi và tiếp thu văn hóa của nhân loại và 

ứng dụng vào cuộc sống và sinh hoạt văn hóa của ngƣời Việt Nam. 

*Dịch vụ và dịch vụ văn hóa 
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Dịch vụ trong quốc tế đƣợc hiểu là những thứ tƣơng tự nhƣ hàng 

hóa nhƣng là phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu 

hình và những sản phẩm thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ, Tuy nhiên đa số 

là những sản phẩm nằm trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa-dịch 

vụ[40, tr.2]. 

Có thể hiểu một cách thông thƣờng dịch vụ văn hóa chính là hoạt động 

thƣơng mại trong lĩnh vực văn hóa bởi vì phƣơng tiện thanh toán giữa đôi bên, 

ngƣời cung ứng dịch vụ và ngƣời sử dụng dịch vụ vẫn là đồng tiền. 

 Nhƣ vậy, nó có tính chất bán mua, nhƣng dù sao hoạt động dịch vụ văn hóa 

cũng không phải là một hoạt động thƣơng mại bình thƣờng chính bởi các đặc 

điểm, tính chất của nó. Trong kinh tế thị trƣờng, văn hóa cũng trở thành hàng 

hóa, cũng hòa vào guồng máy bán mua của thị trƣờng. 

Kinh tế thị trƣờng là nền kinh tế nhiều thành phần, việc thƣơng mại đã là 

một công việc phức tạp với không ít những rủi ro lại càng phức tạp hơn. Vì 

thế, nó làm nảy sinh nhiều tiêu cực, nhiều sai trái cho cả phía ngƣời bán lẫn 

ngƣời mua. Và hoạt động dịch vụ văn hóa cũng không ngoại lệ. Cho nên khi 

đã có dịch vụ văn hóa và để làm cho dịch vụ văn hóa phát triển lành mạnh thì 

cần có chiến lƣợc xây dựng văn hóa dịch vụ. 

Dịch vụ là một lĩnh vực rất rộng và nằm trong cấu trúc nền sản xuất xã 

hội. Ngoài lĩnh vực sản xuất sản phẩm vật chất còn có lĩnh vực sản xuất sản 

phẩm phục vụ đời sống tinh thần. Do vậy dịch vụ không chỉ ở các ngành phục 

vụ nhƣ lâu nay ngƣời ta vẫn thƣờng quan niệm mà dịch vụ là hoạt động cung 

ứng lao động, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu về sản 

xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần, các hoạt động ngân hàng, tín 

dụng, cầm đồ, bảo hiểm Dịch vụ phát triển ở tất cả các lĩnh vực quản lý, đời 

sống và các công việc có tính chất riêng tƣ  nhƣ tƣ vấn về sức khoẻ, trang trí 

tiệc, tiếp đãi khách, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần…. 
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Dịch vụ văn hóa là loại hình dịch vụ vô cùng đặc thù mà sản phẩm của 

nó là văn hóa. Văn hóa là sản phẩm của loài ngƣời, văn hóa đƣợc tạo ra và 

phát triển trong quan hệ qua lại giữa con ngƣời và xã hội. Văn hóa tham gia 

vào việc giáo dục con ngƣời và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội.  

Văn hóa đƣợc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình 

xã hội hóa và đƣợc tái tạo và phát triển trong quá trình hành động và tƣơng 

tác xã hội của con ngƣời. Văn hóa là trình độ phát triển của con ngƣời và của 

xã hội đƣợc biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức đời sống và hành 

động của con ngƣời cũng nhƣ trong giá trị vật chất và tinh thần mà do con 

ngƣời tạo ra. Do vậy có thể khảng định, dịch vụ văn hóa là loại hình dịch vụ 

vô cùng đặc biệt, thông qua các sản phẩm văn hóa để cung cấp cho ngƣời sử 

dụng có thể tiếp cận đƣợc với những sản phẩm văn hóa đó. Dịch vụ văn hóa 

có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất ra các sản phẩm văn hóa và 

cung ứng cho xã hội hƣởng thụ các sản phẩm văn hóa đó. 

*Dịch vụ karaoke 

Dịch vụ karaoke là hoạt động văn hóa giải trí, là hoạt động phục vụ mà 

sản phẩm mang yếu tố tinh thần. Sau khi sử dụng dịch vụ, ngƣời sử dụng dịch 

vụ phải có tránh nhiệm thanh toán kinh phí cho ngƣời cung cấp dịch vụ. 

Dịch vụ karaoke góp phần thỏa mãn tinh thần của ngƣời sử dụng dịch 

vụ, giúp họ giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng, tăng cƣờng giao lƣu học hỏi giữa 

những ngƣời sử dụng dịch vụ và tạo cơ hội việc làm cho các hộ kinh doanh 

dịch vụ và nhân viên. 

* Quản lý nhà nước, quản lý xã hội  

  Quản lý nhà nƣớc là hoạt động thực hiện quyền lực nhà nƣớc của các 

cơ quan trong bộ máy nhà nƣớc nhằm thực hiện các chức năng đối nội và 

đối ngoại của nhà nƣớc trên cơ sở các quy luật phát triển xã hội, nhằm mục 

đích ổn định và phát triển đất nƣớc. 
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Quản lý xã hội là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích của chủ 

thể quản lý xã hội lên xã hội và các khách thể có liên quan, nhằm duy trì và 

phát triển xã hội theo các đặc trƣng và các mục tiêu mà các chủ thể quản lý 

đặt ra phù hợp với xu thế phát triển khách quan của lịch sử. 

Muốn tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích, ngƣời quản lý phải 

thực hiện 5 khâu quan trọng là: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo triển khai kế 

hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn, kiểm tra, kiểm soát, 

đánh giá việc thực hiện kế hoạch. 

Từ định nghĩa về quản lý, có thể thấy hoạt động quản lý đƣợc thể hiện 

trong 5 thành tố: chủ thể quản lý, khách thể quản lý, mục đích quản lý, công 

cụ quản lý, cách thức quản lý. 

Căn cứ vào các thành tố cơ bản cấu thành hoạt động quản lý, có thể đƣa 

ra định nghĩa quản lý nhà nƣớc đối với xã hội: Quản lý nhà nƣớc đối với xã 

hội là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích của nhà nƣớc bằng hệ 

thống luật pháp và bộ máy của mình nhằm điều chỉnh các hoạt động của mọi 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội, hành vi của công dân, với mục đích 

duy trì và phát triển xã hội, bảo toàn và củng cố quyền lực nhà nƣớc. 

Thành tố quan trọng nhất trong quản lý là chủ thể quản lý, quyết định 

mục đích, cách thức quản lý và lựa chọn công cụ quản lý. Bởi vậy, quản lý 

nhà nƣớc có những đặc điểm: mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao; 

có mục tiêu chiến lƣợc, chƣơng trình và kế hoạch thực hiện mục tiêu; có tính 

chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc điều hành, phối hợp, huy động mọi 

lực lƣợng; có tính liên tục, tính tổ chức, tính thống nhất.  

Muốn vậy bộ máy nhà nƣớc phải ổn định, thống nhất từ trung ƣơng đến 

địa phƣơng; hệ thống pháp luật phải đồng bộ và hoàn thiện phù hợp với yêu 

cầu thực tế khách quan. 

* Quản lý nhà nước về văn hóa 
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Văn hóa là một quá trình hoạt động sáng tạo của con ngƣời, biến đổi 

thế giới tự nhiên thành thế giới tự nhiên thứ hai có cấu trúc cao hơn, có tính 

ngƣời. Trong quá trình đó con ngƣời hình thành thiên nhiên bên trong, đồng 

thời thể hiện thái độ ứng xử đối với chính mình. 

Văn hóa là một cấu trúc toàn diện gồm ba hình thái: chuẩn mực, giá trị 

và biểu tƣợng. Bởi vậy, cần quan niệm rõ văn hóa nhƣ thế nào trong khuôn 

khổ của ngành quản lý văn hóa, nó là khái niệm rộng hay hẹp, liệu văn hóa có 

phải là khái niệm bậc trên của nghệ thuật nhƣ sân khấu, âm nhạc, nhảy múa 

hay văn học.Văn hóa là không gian sống của con ngƣời, là phƣơng tiện kiến 

tạo cuộc sống của con ngƣời,hay văn hóa có tƣ cách là hệ thống cấu trúc ý 

nghĩa cộng đồng, mà với những ý nghĩa này con ngƣời kinh nghiệm, định 

nghĩa xử lý, thể hiện và biến đổi thực tại. 

 Bởi vậy, văn hóa là hình thái chuẩn mực, hình thái giá trị và hình thái 

biểu tƣợng do con ngƣời sáng tạo nên nhằm giúp con ngƣời có những điển 

quy để hành động, nhân thức và biến đổi thực tại. Trong hoàn cảnh lý tƣởng, 

những hình thái chuẩn mực, giá trị và biểu tƣợng này đƣợc khắc họa bởi nghệ 

thuật, bởi vì thông qua nghệ thuật, văn hóa trở nên có tính sáng tạo cao hơn. 

Có thể hiểu khái niệm:  Quản lý về văn hóa là sự quản lý của nhà nƣớc đối 

với toàn bộ hoạt động văn hóa của quốc gia bằng quyền lực của nhà nƣớc 

thông qua hiến pháp, pháp luật và cơ chế chính sách, nhằm đảm bảo sự phát 

triển của nền văn hóa dân tộc. 

Quản lý nhà nƣớc trên lĩnh vực văn hóa là quản lý một dạng hoạt động đặc 

biệt. Bởi hoạt động văn hóa là hoạt động sáng tạo, có thể làm ra các sản phẩm 

văn hóa mang giá trị lƣu truyền từ đời này sang đời khác, làm giàu đẹp thêm 

cho cuộc sống, con ngƣời.  

Chính vì tính đa năng của hoạt động văn hóa, quản lý trên lĩnh vực văn 

hóa mang tính đặc thù. Tính đặc thù trong lãnh đạo, quản lý văn hóa 
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không những thể hiện trong từng lĩnh vực cụ thể của đời sống văn hóa, mà 

nó còn thể hiện ở công tác quản lý nhà nƣớc ở các cấp, từ vĩ mô đến các 

đơn vị cơ sở. 

Về cơ bản, quản lý nhà nƣớc về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ 

chức, có chủ đích của nhà nƣớc bằng hệ thống pháp luật và bộ máy nhằm phát 

triển văn hóa, điều chỉnh hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

lĩnh vực văn hóa và liên quan. 

Chủ thể quản lý nhà nƣớc về văn hóa là Nhà nƣớc, đƣợc tổ chức 

thống nhất từ trung ƣơng đến địa phƣơng, quyền quản lý đƣợc phân cấp: 

cấp trung ƣơng, cấp tỉnh (tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ƣơng), 

cấp huyện (huyện thuộc tỉnh, quận thuộc thành phố), cấp xã (xã thuộc 

huyện, phƣờng thuộc quận). Quản lý nhà nƣớc về văn hóa ở cấp nào thì 

cơ quan nhà nƣớc cấp ấy là chủ thể quản lý. Quản lý nhà nƣớc về văn hóa 

ở cấp xã thì UBND xã là chủ thể quản lý nhà nƣớc. Công chức văn hóa - 

xã hội xã đƣợc giao nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về văn hóa giúp UBND 

xã có thể đƣợc coi là chủ thể quản lý nhà nƣớc về văn hóa trên địa bàn xã. 

Khách thể quản lý nhà nƣớc về văn hóa là văn hóa và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hoặc có liên quan đến lĩnh 

vực văn hóa. Văn hóa với tƣ cách là khách thể quản lý đƣợc hiểu theo nghĩa 

cụ thể là: các hoạt động văn hóa (trong đó có các dịch vụ văn hóa, hoạt động 

sáng tạo…) và các giá trị văn hóa (cụ thể là các di sản văn hóa vật thể và phi 

vật thể). Mặt khác, theo sự phân công trong hệ thống các cơ quan nhà nƣớc 

các cấp, không phải toàn bộ hoạt động văn hóa hiểu theo nghĩa rộng đều do 

ngành văn hóa quản lý. Văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ… do cơ quan 

giáo dục, khoa học công nghệ quản lý [22, tr.1]. 

 Nhƣ vậy mục đích quản lý nhà nƣớc về văn hóa là giữ gìn và phát huy 

những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây 
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dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, trong hoạt động 

quản lý nhà nƣớc về văn hóa ở từng cấp, từng địa phƣơng, từng hoạt động cụ 

thể thì mục đích quản lý nhà nƣớc về văn hóa phải đƣợc xác định cụ thể sát 

với yêu cầu nhiệm vụ và hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, quản lý nhà nƣớc chƣơng 

trình mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thì cấp trung ƣơng mục đích 

là gì, cấp tỉnh, quận huyện, xã phƣờng là gì phải đƣợc xác định một cách cụ 

thể. Có nhƣ vậy hoạt động quản lý mới hiệu quả. 

Cơ sở pháp lý của quản lý nhà nƣớc về văn hóa là hiến pháp, luật và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác. Nhƣ vậy quản lý nhà nƣớc nói chung 

và quản lý nhà nƣớc về văn hóa nói riêng có công cụ là hệ thống luật và các 

văn bản có tính pháp quy. Quản lý bằng pháp luật chứ không phải bằng ý chí 

của nhà quản lý. 

Cách thức quản lý là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích 

chứ không phải là việc làm có tính thời vụ, cũng không phải là sự thụ 

động của nhà quản lý, càng không phải là hoạt động đơn lẻ, tùy tiện của 

nhà quản lý  

Ngƣời làm công tác quản lý nhà nƣớc về văn hóa luôn tự đặt và trả lời 

câu hỏi: ai là ngƣời quản lý, quản lý ai và quản lý cái gì, quản lý vì cái gì, 

công cụ nào để quản lý? Ngoài 4 câu hỏi cơ bản trên, ngƣời quản lý có kinh 

nghiệm còn biết đặt và trả lời một số câu hỏi có tính nghiệp vụ khác mới có 

thể thực thi nhiệm vụ quản lý có hiệu quả. 

Quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa không đơn giản chỉ là công 

tác tuyên huấn, mà chính là quản lý những quá trình xã hội này. Khoa học 

quản lý đòi hỏi phải nhìn nhận đối tƣợng quản lý trong sự vận động của nó, 

phải nắm bắt đƣợc những quy luật của đối tƣợng vận động và vận động của 

đối tƣợng  
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*Quản lý nhà nước về dịch vụ karaoke 

Quản lý nhà nƣớc về dịch vụ karaoke là việc thông qua các điều luật, 

các nghị định liên quan về karaoke và dịch vụ văn hóa để đƣa ra các quy 

định về hoạt động karaoke và kinh doanh dịch vụ karaoke. Thông qua các 

quy định đó nhà quản lý yêu cầu đối tƣợng tham gia hoạt động karaoke và 

chủ kinh doanh phải chấp hành và làm theo những quy định này nếu không 

sẽ bị xử lý vi phạm. 

Trên thực tế việc kinh doanh dịch vụ karaoke đôi khi còn có yếu tố tự 

phát, đó là việc chủ cơ sở kinh doanh tự mở phòng hát và thu tiền của khách 

hàng mà chƣa nghiên cứu kĩ các quy định về kinh doanh dịch vụ văn hóa và 

dịch vụ karaoke, chƣa xin cấp giấy phép đăng kí kinh doanh và đảm bảo yêu 

cầu về tiêu chuẩn kĩ thuật và tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy đối với loại 

hình kinh doanh này. Do vậy việc quản lý nhà nƣớc về dịch vụ karaoke là một 

việc làm vô cùng cần thiết góp phần định hƣớng và phát triển loại hình kinh 

doanh dịch vụ này. 

1.1.2. Hệ thống văn bản pháp quy 

1.1.2.1. Hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước 

Mỗi văn bản pháp quy đều có những điều khoản cụ thể xác định trách 

nhiệm của chủ thể quản lý và đối tƣợng của quản lý kèm theo là những điều 

khoản quy định rõ việc nhà nƣớc cho phép cái gì đƣợc làm và cái gì cấm làm 

trong từng lĩnh vực. Đó không phải là những định hƣớng mà là quy định bắt 

buộc mọi đối tƣợng phải thực hiện đúng và nghiêm túc. 

Hiện nay công tác quản lý nhà nƣớc về dịch vụ văn hóa ngày càng trở nên 

phức tạp hơn, căn cứ vào tình hình thực tế Quốc hội đã ban hành Luật, Chính 

phủ ban hành Nghị định, Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành các thông tƣ 

hƣớng dẫn nhằm tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về dịch vụ văn hóa trong đó có 

dịch vụ karaoke, cụ thể là: 
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Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của 

Quốc Hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Chỉ thị số 09/2000/CT-TTg ngày 20/4/2004 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa; 

 Chỉ thị 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tƣớng chính phủ về 

việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng, karaoke, vũ 

trƣờng (Thay thế Chỉ thị 814/TTg); 

Nghị định số 87 ngày 12/12/1995 của Chính phủ quy định về tăng 

cƣờng quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ 

một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng; 

Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; 

Nghị định số 11 ngày 18/1/2006 của Chính phủ về việc “Ban hành quy 

chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng”; 

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";  

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012của Chính phủ "Quy 

định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi ngƣời đẹp và ngƣời 

mẫu, lƣu hành kinh doanh ban ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu"; 

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về "Sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch"; 

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

"Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

và quảng cáo". 
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 Ngoài các Nghị định quy định về điều kiện hoạt động kinh doanh, 

Thông tƣ hƣớng dẫn thực hiện các quy định về điều kiện hoạt động kinh 

doanh karaoke, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 158/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 "Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo” thay thế cho Nghị định số 75/2010/NĐ-CP. 

 Trong Nghị định này quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính 

đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh có hành vi vi phạm là rất nặng. Mức 

phạt cho các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke thấp nhất là 

3.000.000đ, cao nhất là 30.000.000đ.  Đối với cùng một hành vi vi phạm quy 

định tại một số điểm, khoản, Điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, mức 

phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Xong cũng có 

một số quy định đã bị cắt bỏ, gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm hành 

chính cụ thể là: Tại khoản 4, Điều 32, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP quy 

định “Không đƣợc bán rƣợu hoặc để cho khách uống rƣợu trong phòng 

karaoke”; trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP không quy định mức phạt đối 

với hành vi vi phạm này. Trƣớc đây, Nghị định số 75/2010/NĐ-CP có quy 

định các vi phạm về kinh doanh không đúng mục đích, không đúng với nội 

dung đăng ký kinh doanh và một số quy định khác sẽ bị tƣớc quyền sử dụng 

giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke. 

 Nghị định số 158 đã bỏ hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, 

phƣơng tiện vi phạm đối với hành vi “Kinh doanh hoạt động karaoke, vũ 

trƣờng không có giấy phép”. Chính những điều này đã làm giảm sức răn đe 

đối với các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, làm hạn chế công tác quản lý 

nhà nƣớc trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. 

Thông tƣ 54/2006/TT-BVHTT ngày 24/5/2006 của Bộ Văn hóa Thông 

tin hƣớng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trƣờng; 



18 

 

Thông tƣ 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa Thông 

tin hƣớng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trƣờng, karaoke, 

trò chơi điện tử quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐCP; 

Thông tƣ 12/2007/TT-BVHTT ngày 29/5/2007 của Bộ Văn hóa Thông 

tin hƣớng dẫn thực hiện Nghị định 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động Văn hóa - Thông tin; 

Thông tƣ số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch "Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị 

định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ"; 

Thông tƣ số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch "Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy 

định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"; 

Thông tƣ số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 

04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tƣ số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 

55/1999/QĐ-BVHTT nhƣ sau: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 04/2009/TT-

BVHTTDL. 

 Tại Điều 13 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 3, khoản 

4 nhƣ sau: “2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke thực hiện 

theo quy định tại điểm g, điểm i khoản 6 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-

CP” 

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3). 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2009/TT-BVHTTDL&match=False&area=2&lan=1&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2009/TT-BVHTTDL&match=False&area=2&lan=1&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2009/TT-BVHTTDL&match=False&area=2&lan=1&vc=True
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“3. Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra điều 

kiện thực tế của ngƣời xin giấy phép kinh doanh và đối chiếu với quy hoạch 

để cấp giấy phép”. 

Bổ sung khoản 4 Điều 13 nhƣ sau: “4. Tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp giấy phép nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đề nghị 

cấp phép”. 

Thông tƣ số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính 

"Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy phép kinh doanh dịch vụ kraoke ".  

Một số điểm mới trong hệ thống văn bản pháp quy về quản lý dịch 

vụ văn hóa: 

Tại 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”; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tƣ số 04/TT-

BVHTTDL “Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động 

văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 

số 103/2009/NĐ-CP” thay thế cho Nghị định số 11/2006/NĐ-CP về việc 

“Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng”; cơ bản các điều kiện quy định về hoạt động dịch vụ karaoke đƣợc giữ 

nguyên, chỉ có một nội dung mới: Tại khản 3 Điều 38, Nghị định số 

11/2006/NĐ-CP  quy định cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, 

bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng. Sự thay đổi đó ảnh hƣởng tích cực 

đến hoạt động karaoke và giảm thiểu các nguy cơ tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn 

mại dâm. 

 Tại khoản 2, Điều 30, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP quy định cửa 

phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ 

phòng [12, tr.13]. 
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Trong quá trình quản lý hoạt động dịch vụ karaoke theo Nghị định số 

103/2009/NĐ-CP các cơ quan có thẩm quyền cũng nhận thấy cần phải sửa đổi 

một số điều quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP cho phù hợp với sự phát 

triển chung của toàn xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá 

nhân hoạt động kinh doanh.  

Ngày 04/01/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2012/NĐ-

CP "Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan 

đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch";  

 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP quy định đối với hoạt động kinh doanh 

karaoke, vũ trƣờng nhƣ sau: 

 Tại khoản 2 Điều 24 quy định Ngƣời điều hành hoạt động trực tiếp tại 

phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật 

trở lên. Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cƣ phải đƣợc sự đồng ý 

bằng văn bản của các hộ liền kề [11, tr.12-13]. 

 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP quy định nhƣ sau: 

 Tại điểm e, khoản 2, Điều 18 quy định Bỏ khoản 2 Điều 24 Quy chế 

hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm 

theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP. Tại điểm h, khoản 2, Điều 25 quy định 

Bỏ khoản 5 Điều 30 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP [13, tr.6]. 

 Theo ý kiến của nguyên Bộ trƣởng Bộ VH, TT& DL Hoàng Tuấn Anh: 

Hoạt động quản lý văn hóa thời gian qua đã góp phần đảm bảo định 

hƣớng lớn của Đảng trong việc “xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Các giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp đƣợc bảo tồn và phát huy, bản sắc văn hóa dân tộc không 

bị mai một, hòa tan trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Nhiều giá 
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trị văn hóa mới, tiến bộ đã đƣợc xác lập, củng cố trên cơ sở tiếp thu có 

chọn lọc những cái hay, cái đẹp của văn hóa nhân loại.  

Hoạt động quản lý văn hóa cũng làm cho văn hóa trở thành một tác 

nhân kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phƣơng. 

Có thể nói, công tác quản lý nhà nƣớc về văn hóa đã góp phần hiện 

thực hóa quan điểm của Đảng “Văn hóa… vừa là mục tiêu vừa là 

động lực thúc đẩ sự phát triển kinh tế - xã hội”. Từ một lĩnh vực bị 

xem là chủ yếu mang chức năng giáo dục, tuyên truyền, văn hóa đã 

dần trở thành một lĩnh vực có giá trị kinh tế, mang lại lợi nhuận, góp 

phần nâng cao đời sống ngƣời dân, ổn định an ninh xã hội. 

 Chủ trƣơng sáp nhập lĩnh vực văn hóa với thể thao và đặc biệt là với du lịch 

là đúng đắn, thể hiện tầm nhìn vĩ mô về văn hóa trong tiến trình phát triển bền 

vững đất nƣớc [2, tr.1]. 

1.1.2.2. Các văn bản pháp quy của địa phương  

Tại kỳ họp thứ ba ngày 12/12/2011 HĐND tỉnh Phú Thọ đã ban hành 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND Quy định về một số chính sách khuyến khích 

phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo, dạy nghề, y tế,văn hóa, thể thao, môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh 

Phú Thọ đối với việc khuyến khích thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực trong đó 

có Karaoke 

 Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 

30/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định chính sách miễn, giảm tiền 

thuê đất đô thị đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trƣờng, giám định tƣ pháp trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
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 Ngày 4/5/2017 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 

14/2017/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ… 

 Có thể nhận thấy thị xã Phú Thọ xác định hiện nay địa phƣơng 

đang tiến hành quản lý văn hóa trong cơ chế kinh tế thị trƣờng, nhƣng dấu 

ấn của cơ chế bao cấp vẫn còn khá sâu đậm, khiến cho nhiều cơ quan 

quản lý, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa vẫn trông chờ, ỷ lại vào Nhà 

nƣớc, chƣa phát huy tốt tính tích cực, chủ động, sáng tạo. Chủ trƣơng xã 

hội hóa các hoạt động văn hóa tại địa phƣơng chƣa phát huy hiệu quả cao. 

Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa còn nhiều hạn chế, chƣa 

đồng bộ. Một số văn bản pháp luật về văn hóa chƣa theo kịp sự phát triển 

của thực tiễn, việc tổ chức thực hiện còn chậm, một số  văn bản chƣa thực 

sự đi vào cuộc sống.  

Thực tế tại địa phƣơng cho thấy, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về 

văn hóa ở một số địa phƣơng và lĩnh vực cụ thể chƣa cao. Sự tách bạch giữa 

quản lý nhà nƣớc với hoạt động tác nghiệp chƣa rõ, vẫn còn sự trùng chéo, 

nhầm lẫn giữa chức năng quản lý nhà nƣớc với chức năng triển khai các hoạt 

động mang tính sự nghiệp. Có lúc, có nơi còn có biểu hiện buông lỏng quản 

lý, nhất là trong các lĩnh vực nhƣ: di sản văn hóa, tổ chức lễ hội, bản quyền 

tác giả,…  

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung quản lý ở một số đơn vị 

còn yếu, ngân sách sử dụng chƣa hiệu quả. Đặc biệt, còn lúng túng trong xử 

lý các hiện tƣợng văn hóa mới, nhƣ: văn hóa trên In-tơ-nét, văn hóa mạng, 

văn hóa giới trẻ, văn hóa các nhóm thiểu số trong xã hội, các loại hình nghệ 

thuật đƣơng đại…  

Việc tổ chức một số phong trào văn hóa còn mang tính hình thức, bề 

nổi; nội dung phong trào còn nghèo nàn, hiệu quả xã hội chƣa cao. Công tác 
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quản lý tổ chức các lễ kỷ niệm, sự kiện, festival,… còn chƣa sát sao, để xảy ra 

tình trạng lãng phí, phô trƣơng, hình thức. Hệ thống các thiết chế văn hóa vùng 

nông thôn (nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) còn thiếu; 

khoảng cách chênh lệch trong hƣởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, các bộ 

phận dân cƣ còn cao. Việc kiểm soát xu thế thƣơng mại hóa văn hóa thái quá 

trong kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa và sự phục hồi, bùng phát hiện 

tƣợng mê tín dị đoan, các hủ tục còn chƣa hiệu quả… 

1.2.  Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã Phú 

Thọ 

1.2.1. Khái quát về thị xã Phú Thọ 

  Đặc điểm tự nhiên 

Thị xã Phú Thọ thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, là nơi tiếp 

giáp giữa đồng bằng sông Hồng và vùng đồi núi, trung du. Thị xã nằm 

cách thành phố Việt Trì 30 km, cách sân bay Nội Bài 80 km, cách cảng  Hải 

Phòng  190 km, cách thủ đô Hà Nội 90 km, về phía tây bắc và cách cửa khẩu 

quốc tế Lào Cai 200 km. 

Địa giới của thị xã Phú Thọ nhƣ sau: phía bắc và đông bắc giáp 

huyện Phù Ninh, phía tây và tây nam giáp huyện Thanh Ba, phía nam giáp 

huyện Tam Nông (bên kia sông Hồng), phía đông nam giáp huyện Lâm Thao. 

Thị xã Phú Thọ có diện tích tự nhiên là 64,6 km², dân số thƣờng trú năm 2013 

là 77.614 ngƣời, mật độ dân số là 1201 ngƣời/km², trong đó khu vực nội 

thành có 39.899 ngƣời, mật độ 8.551 ngƣời/km [37, tr.2]. 

Dân số năm 2016 là 91.650 ngƣời. Trong đó: Dân số thƣờng trú 71.650 

ngƣời, dân số tạm trú bao gồm dân nhập cƣ, học sinh, sinh viên và lao động 

tại các nhà máy, xí nghiệp 20.000 ngƣời. 

Theo số liệu thống kê năm 2016, tính trên toàn đô thị, số lao động 

trong độ tuổi lao động là 43.161 ngƣời, trong đó lao động làm việc trong 

ngành công nghiệp, xây dựng là 12.965 ngƣời, lao động trong ngành 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_du_v%C3%A0_mi%E1%BB%81n_n%C3%BAi_ph%C3%ADa_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Tr%C3%AC
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o_Cai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B9_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_N%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Thao
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thƣơng mại - dịch vụ là 14.426 ngƣời, lao động trong ngành nông ngƣ 

nghiệp là 12.833 ngƣời. 

 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp là 68,1%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

chiếm gần 39%. 

Trong đó khu vực nội thị là: số lao động làm việc trong ngành công 

nghiệp, xây dựng là 8.485 ngƣời, lao động trong ngành thƣơng mại - dịch vụ 

là 10.818 ngƣời, lao động trong ngành nông ngƣ nghiệp là 3.848 ngƣời. 

  Hệ thống giao thông rất phong phú gồm cả đƣờng bộ, đƣờng thủy, 

đƣờng sắt và đƣờng hàng không. Nơi đây có quốc lộ 2 chạy qua, nối Hà Nội 

với các tỉnh vùng Tây Bắc và có tuyến đƣờng sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua 

nơi này (dài 9,4 km). Tổng chiều dài đƣờng bộ là 425,51 km, chƣa kể 3 tuyến 

đƣờng lớn: đƣờng Hồ Chí Minh, đƣờng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đƣờng nối 

trung tâm thị xã với quốc lộ 2 và hàng chục tuyến đƣờng tỉnh lộ, huyện lộ 

đang đƣợc đầu tƣ xây dựng với tổng chiều dài hàng trăm km. [37, tr.5]. 

     Tỷ lệ đất giao thông nội thị so với đất xây dựng nội thị là 18,18%. Mật độ 

đƣờng rộng trên 11,5m khu vực nội thị là 13,59 km/km². Đƣờng thủy trên 

sông Hồng có chiều dài qua thị xã hơn 10 km nhƣng hiệu quả sử dụng chƣa 

cao. Thị xã còn có 1 sân bay quy mô nhỏ hiện đang do quân đội quản lý, 

trong quy hoạch có tính đến mở rộng để sử dụng dân sự khi cần thiết. 

Thị xã Phú Thọ nằm ở trung tâm các hệ thống giao thông đƣờng bộ, 

đƣờng sắt và đƣờng sông từ các tỉnh thuộc Tây - Đông - Bắc đi Hà Nội, 

Hải Phòng và các nơi khác. Là cầu nối giao lƣu kinh tế - văn hoá - khoa 

học kỹ thuật giữa các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh miền núi Tây 

Bắc. Quốc lộ 2 qua thị xã Phú Thọ đi Tuyên Quang, Hà Giang sang Vân 

Nam (Trung Quốc) và quốc tế. 

Thị xã Phú Thọ có 10 đơn vị hành chính cấp xã, phƣờng bao gồm 

phƣờng Âu Cơ, phƣờng Hùng Vƣơng, phƣờng Phong Châu, phƣờng Trƣờng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_-_L%C3%A0o_Cai
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Thịnh, phƣờng Thanh Vinh, xã Hà Lộc, xã Phú Hộ, xã Văn Lung, xã Thanh 

Minh, xã Hà Thạch. 

Thị xã Phú Thọ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có một mùa 

đông lạnh. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23
0
C, lƣợng mƣa trung bình trong 

năm khoảng 1.600 đến 1.800 mm. Độ ẩm trung bình trong năm tƣơng đối lớn, 

khoảng 85 – 87%. Nhìn chung khí hậu của thị xã Phú Thọ thuận lợi cho việc 

phát triển cây trồng, vật nuôi đa dạng. 

  Đặc điểm Kinh tế  

Thị xã Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

hiện nay trong điều kiện có nhiều thuận lợi: Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, 

lạm phát đƣợc kiểm soát ở mức thấp, tín dụng ngân hàng tăng trƣởng tạo điều 

kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.  

 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế hàng năm đạt 7,5%. Trong đó: Công nghiệp 

- Xây dựng (CN-XD) ƣớc đạt 610,3 tỷ đồng, Nông Lâm nghiệp, Thủy sản ƣớc 

đạt 240,5 tỷ đồng, Thƣơng mại - Dịch vụ ƣớc đạt 643,8 tỷ đồng. 

     Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Xây dựng 39,23%; Nông lâm nghiệp, thủy 

sản 16,73%; Dịch vụ - thƣơng mại 44,04%  

  Tổng thu NSNN ƣớc thực hiện 420,237 tỷ đồng, trong đó: thu trên địa 

bàn ƣớc đạt 121,749 tỷ đồng. 

Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội ƣớc đạt 909,598 tỷ đồng. Trong đó: Đầu tƣ 

qua ngân sách địa phƣơng là 111,166 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn: Đầu tƣ qua 

ngân sách địa phƣơng chiếm 12,2%; vốn đầu tƣ qua các Bộ, ngành, doanh 

nghiệp, khu dân cƣ chiếm 87,8%. [37, tr.7]. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, 

thách thức cho thị xã khi triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã thƣờng chịu tác động của mƣa 
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bão ảnh hƣởng đến sản xuất nông lâm nghiệp; việc thu hút nguồn lực đầu tƣ 

cho thị xã còn gặp nhiều khó khăn… 

 Song với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp và nhân dân thị xã trong những năm vừa qua tình hình kinh 

tế - xã hội của thị xã có nhiều chuyển biến tích cực: Kinh tế hàng năm tiếp tục 

tăng trƣởng; kết cấu hạ tầng đƣợc cải thiện; tình hình chính trị - xã hội ổn 

định; quốc phòng, an ninh đƣợc bảo đảm.  

  Đặc điểm văn hóa - xã hội 

Trƣớc đây trong cơ cấu xã hội của nƣớc ta thì hoạt động của các cộng 

đồng làng xã là nền tảng cơ bản. Nó tồn tại theo suốt chiều dài của lịch sử 

Việt Nam và gắn liền với sản xuất nông nghiệp, dựa trên nền tảng của chế độ 

công điền công thổ, với việc tự quản cao của các cộng đồng làng xã.  

Để bƣớc vào xã hội hiện đại với những sự phát triển hoàn toàn mới, 

mang tính đột phá cao, lần đầu tiên trong lịch sử, cơ cấu của xã hội Việt Nam 

truyền thống sẽ phải đối diện với những sự thay đổi mạnh mẽ nhất, trong đó 

những trì trệ và bảo thủ của xã hội nông nghiệp truyền thống sẽ bị phá vỡ. 

Cơ cấu xã hội gắn liền với các cộng đồng làng xã sẽ bị thay đổi.  

Nó giải phóng con ngƣời khỏi tác động đơn tuyến của môi trƣờng xã 

hội cổ truyền, đồng thời mang lại cho họ quyền tự do lựa chọn các phƣơng 

thức sinh sống và phong cách văn hoá mà mình ƣa thích. 

 Sự biến đổi này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà có cơ sở xã 

hội, hoặc sâu xa, hoặc trực tiếp gắn liền với nó. Sự biến đổi này biểu hiện 

trên nhiều phƣơng diện không chỉ ở  kinh tế, chính trị, xã hội quen thuộc, mà 

còn ở cả các phƣơng diện văn hoá và lối sống với mọi biểu hiện vừa đa dạng 

vừa sinh động của nó.  

Thị xã Phú Thọ cũng nằm trong sự biến đổi đó. Thị xã Phú Thọ vốn 

có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Thời Pháp thuộc nơi đây là sở lị của 
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chính quyền Đông Dƣơng cai trị và đƣợc ngƣời Pháp trùng tu duy trì suốt 42 

năm. 

 Đây chính là lý do mà ngay sau  khi dành độc lập thị xã Phú Thọ đã 

trở thành trung tâm buôn bán dịch vụ của tỉnh Phú Thọ. Cũng từ đây hình 

thành tƣ duy về kinh doanh dịch vụ văn hóa cho ngƣời dân địa phƣơng sau 

này. 

Thị xã Phú Thọ có đặc điểm dân cƣ và thành phần xã hội đa dạng và 

phức tạp do có nhiều đơn vị, trƣờng học đóng trên địa bàn nhƣ: Trƣờng Đại 

học Hùng Vƣơng cơ sở 2, Trƣờng Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Trƣờng Cao đẳng 

Nghề công nghệ và Nông lâm Phú Thọ, Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp 

Quốc phòng, nhà máy Z121 và nhiều công ty đang hoạt động trong khu công 

nghiệp Phú Hà. Đây là một lợi thế vì có đông ngƣời trẻ tuổi có nhu cầu 

thƣởng thức văn hóa tinh thần, nhƣng đồng thời cũng là một thách thức 

trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và trong quản lý kinh doanh 

dịch vụ này trên địa bàn. Các loại hình văn hóa truyền thống trên địa bàn 

vẫn đang đƣợc duy trì và phát triển một cách thƣờng xuyên và liên tục, trên 

địa bàn hiện tại còn 06 Câu lạc bộ hát xoan hoạt động tại các nhà văn hóa 

khu dân cƣ, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phƣơng loại hình văn 

hóa truyền thống này đang đƣợc bảo tồn và phát huy mang lại những giá trị 

văn hóa cao đẹp. Hiện tại Địa phƣơng đang nhân rộng mô hình hát xoan 

nhằm bảo tồn và phát huy loại hình văn hóa này, các trƣờng tiểu học, 

THCCS trên địa bàn cũng đã đăng kí thành lập các câu lạc bộ hát xoan và 

mời các nghệ nhân về giảng dạy. Gắn với đó là các loại hình văn hóa truyền 

thống khác nhƣ các lễ hội: Lễ hội đền Trù Mật, Lễ hội Bắt Lợn xã Hà 

Thạch…qua đó duy trì đƣợc loại hình văn hóa truyền thống của địa phƣơng 

[37, tr.10]. 
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Tiểu kết  

Chƣơng 1 tác giả đã trình bày cơ sở lý luận và pháp lý của quản lý hoạt 

động dịch vụ Karaoke nhƣ  khái niệm, lịch sử ra đời và  sự phát triển của dịch 

vụ karaoke và nhu cầu của dịch vụ karaoke trong đời sống văn hóa. Tác giả đã 

hệ thống hóa các khái niệm có liên quan đến quản lý nhà nƣớc về văn hóa, 

đặc biệt là quản lý dịch vụ văn hóa trong đó có quản lý kinh doanh dịch vụ 

karaoke. Tác giả cũng đã điểm lại  các văn bản pháp quy của Chính phủ, của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về quản lý dịch vụ văn hóa và karaoke làm 

cơ sở cho việc triển khai các hoạt động quản lý dịch vụ văn hóa và karaoke 

trên địa bàn thị xã Phú Thọ.  

Tác giả cũng khái quát hóa đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa- xã hội 

của thị xã Phú Thọ, những đặc điểm này chính là tiền đề cho sự hội nhập văn 

hóa và phát triển karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ tỉnh phú thọ. Từ cơ sở 

lý luận và thực tiễn đã nêu là điểm tựa để tác giả tiếp tục phân tích, đánh giá 

thực trạng hoạt động và công tác quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã 

Phú Thọ trong chƣơng 2 của luận văn. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KARAOKE 

 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÖ THỌ  

2.1. Bộ máy quản lý  

Hiện nay bộ máy quản lý nhà nƣớc về văn hóa cũng nhƣ dịch vụ văn 

hóa đƣợc tổ chức kết hợp theo ngành và theo lãnh thổ, bao gồm bốn cấp: 

Biểu 1: Bộ máy quản lý nhà nƣớc về văn hóa, dịch vụ văn hóa  

CẤP QUẢN LÝ BỘ MÁY QUẢN LÝ CƠ SỞ SẢN XUẤT 

Trung ƣơng 
Bộ VH,TT&DL 

(cục - vụ - viện) 

Cung văn hóa, nhà văn hóa, 

bảo tàng, thƣ viện Trung 

ƣơng… 

Tỉnh, thành phố  

thuộc Trung ƣơng 

Sở VH,TT&DL 

(phòng, ban) 

Nhà văn hóa, trung tâm 

triển lãm, 

thƣ viện tỉnh… 

Quận, huyện, thị 

xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

Phòng Văn hóa Thông tin 

Nhà Văn hóa, trung tâm 

Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Thƣ viện huyện… 

Xã, phƣờng, 

thị trấn 
 Ban Văn hóa xã, phƣờng 

Trung tâm VH xã, phƣờng, 

thƣ viện, nhà truyền thống… 

   

   Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phú Thọ là đơn vị trực thuộc 

UBND thị xã Phú Thọ, có nhiệm vụ tham mƣu trực tiếp cho UBND thị xã 
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về công tác quản lý nhà nƣớc thuộc lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, 

thể thao, du lịch, gia đình, thông tin, truyền thông.  

 Phòng có trách nhiệm hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ 

sở xã, phƣờng để tổ chức quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa tại 

địa phƣơng. 

   Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phú Thọ là 1 trong số 20 phòng ban 

trực thuộc cơ quan UBND thị xã Phú Thọ. Phòng có tƣ cách pháp nhân, có con 

dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác 

của UBND thị xã Phú Thọ; đồng thời chịu sự hƣớng dẫn, kiểm tra, thanh tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. 

   Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ 

trƣởng, do Trƣởng phòng phụ trách chung, giúp việc cho Trƣởng phòng là các 

Phó Trƣởng phòng và các chuyên viên, cán sự nghiệp vụ. 

   Hiện nay Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phú Thọ có 12 cán bộ 

nhân viên, trong đó có 01 Trƣởng phòng và 01 Phó trƣởng phòng và đƣợc 

phân công nhiệm vụ cụ thể nhƣ sau: 

   Trƣởng phòng phụ trách, điều hành tất cả các hoạt động của phòng và 

phụ trách những công việc trọng tâm. Phó Trƣởng phòng trực tiếp giải quyết 

các công việc thuộc lĩnh vực công tác đƣợc Trƣởng phòng phân công. 

   Trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực, Phó 

Trƣởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hƣớng giải quyết, chỉ trình 

Trƣởng phòng quyết định những vấn đề chƣa có sự nhất trí hoặc những vấn 

đề mới phát sinh mà chƣa có chủ trƣơng, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

   Trong trƣờng hợp Trƣởng phòng yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải 

quyết công việc thuộc phạm vi của Phó Trƣởng phòng thì cán bộ, chuyên viên 

thực hiện yêu cầu Trƣởng phòng, đồng thời phải báo cáo cho phó Trƣởng 

phòng phụ trách trực tiếp biết. 
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   Trên thực tế đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn 

thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã phân công trực tiếp cán bộ theo 

dõi kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa trong đó có dịch vụ karaoke. 

     Cán bộ đƣợc phân công phụ trách công tác này thƣờng xuyên báo cáo với 

trƣởng phòng các vấn đề liên quan đến việc quản lý kinh doanh dịch vụ 

karaoke trên địa bàn. Đồng thời, tham mƣu đề xuất thành lập đoàn kiểm tra 

liên ngành để kiểm tra vào thời gian cao điểm về hoạt động của các quán 

karaoke trên địa bàn thị xã. 

   Hiện tại theo sự phân công nhiệm vụ của ủy ban nhân dân thị xã Phú 

Thọ, phòng Văn hóa- Thông tin thị xã là đơn vị trực tiếp quản lý nhà nƣớc về 

hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Phòng thƣờng xuyên xây 

dựng kế hoạch để báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình hoạt 

động kinh doanh dịch vụ vă hóa trên địa bàn, ngoài ra phải xây dựng kế hoạch 

phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn để có phƣơng án kiểm tra, giám 

sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã. 

   Ở cấp xã, phƣờng mỗi đơn vị có một biên chế phụ trách mảng văn hóa- 

xã hội còn gọi là cán bộ văn hóa xã hay trƣởng ban văn hóa xã. Nhiệm vụ của 

cán bộ này là tham mƣu cho ủy ban nhân dân xã, phƣờng về các hoạt động 

văn hóa- xã hội trong đó có hoạt động karaoke. Ngoài ra ban văn hóa xã còn 

có các thành viên khác tham gia cùng từ các tổ chức chính trị xã hôi nhƣ 

Đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh, hội Phụ nữ, hội Nông dân… 

Trƣớc những ảnh hƣởng và mặt trái của các loại hình dịch vụ đầy nhạy cảm 

này, UBND thị xã Phú Thọ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đƣa ra nhiều giải 

pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ 

karaoke. Tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý, ký hàng trăm quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính; tịch thu, tiêu hủy nhiều tang vật của các điểm kinh doanh dịch 

vụ văn hoá này.  
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Tuy nhiên, những quy định mang tính máy móc nhƣ: quản lý số phòng 

karaoke, diện tích, ánh sáng tối thiểu, âm thanh, cửa phòng không có chốt trong, 

để ô kính trắng nhìn rõ toàn bộ phòng hát, quy định tiếp viên nữ phải có hợp đồng 

lao động, không đƣợc ăn mặc hở hang khêu gợi, không đƣợc hoạt động sau 12 giờ 

đêm và trƣớc 8 giờ sáng và biện pháp chế tài, dƣờng nhƣ chỉ mang tính hình thức 

tại các cơ sở karaoke hiện nay.  

Bên cạnh đó, các gia đình, tổ chức xã hội, đoàn thể cũng không chú ý việc 

giáo dục hay đấu tranh với các hoạt động này, tất cả dƣờng nhƣ đều bị cơn lốc thị 

trƣờng cuốn đi. 

 Thực tế quản lý cho thấy, cán bộ quản lý khó có thể ngăn chặn triệt để đƣợc 

các hiện tƣợng tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh karaoke, khi các văn bản pháp 

luật còn thiếu những quy định cụ thể, khó áp dụng, thậm chí còn quá nhiều kẽ hở.  

Dƣ luận xã hội cho rằng: các quán karaoke kinh doanh không chấp hành 

pháp luật nhƣng vẫn cứ tồn tại hàng nhiều năm nay là do có một thế lực nào đó 

bảo kê và câu hỏi cho các cơ quan chức năng là bấy lâu nay làm gì mà lại để cho 

tệ nạn xã hội ngang nhiên nhƣ vậy?  

Một cán bộ quản lý văn hóa ở phƣờng Âu Cơ cho biết: Các quyết định, văn 

bản pháp lý được cấp trên phê duyệt rất rõ rang, tỉ mỉ và chi tiết song khi triển 

khai đến tổ dân, khu phố thì chỉ mang tính chất hình thức, đối phó, rất khó quản lý 

dẫn đến tình hình cũng không thể chuyển biến được [PL5, tr.173]. 

 Một số ý kiến khác cũng cho rằng khâu triển khai các văn bản pháp quy từ 

chính quyền đến ngƣời dân gặp nhiều khó khăn, bất cập. Những vấn đề bất cập 

trong hoạt động dịch vụ karaoke là do nguyên nhân khách quan trong công tác 

quản lý của chính quyền địa phƣơng và do ý thức của ngƣời dân chƣa cao. 

Biểu 2: Tình hình quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ 

(Từ 2013 - 2016) 
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Năm 

Cơ sở karaoke 

Tổng số Có phép Không phép 

2013 20 19 01 

2014 22 21 01 

2015 25 23 02 

2016 28 25 03 

 

2.2. Quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ 

2.2.1. Việc thực hiện quản lý dịch karaoke trên địa bàn thị xã 

Tính đến ngày 01/12/2016, trên địa bàn thị xã Phú Thọ có 28 cơ sở dịch 

vụ karaoke, trong đó có 25 cơ sở kinh doanh đã đƣợc cấp giấy phép hoạt 

động và 3 cơ sở kinh doanh chƣa đƣợc cấp giấy phép hoạt động  [ 25.tr.3.] 

Các cơ sở kinh doanh chủ yếu tập trung ở các phƣờng có điều kiện kinh tế 

văn hóa phát triển nhƣ phƣờng Hùng Vƣơng, phƣờng Âu Cơ, phƣờng 

Phong Châu, phƣờng Trƣờng Thịnh... 

Cụ thể phƣờng Phong Châu có 4 cơ sở kinh doanh karaoke, phƣờng 

Âu Cơ: 3, phƣờng Hùng Vƣơng: 3,  xã Hà Lộc: 3, phƣờng Trƣờng Thịnh: 3, 

xã Văn Lung: 3, phƣờng Thanh Vinh: 2, Xã Phú Hộ: 2, xã Hà Thạch: 1, xã 

Thanh Minh: 1 . 03 cơ sở chƣa đƣợc cấp phép ( phƣờng Âu Cơ: 2, phƣờng 

Hùng Vƣơng: 1) [25,tr.4]. 

Hiện tại trên địa bàn thị xã Phú Thọ có 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke đang trong quá trình xây dựng và cấp phép, 2 cơ sở này đều nằm 

trên địa bàn phƣờng Trƣờng Thịnh và  kinh doanh cả dịch vụ ăn uống. 

Khi tác giả phỏng vấn chủ cơ sở kinh doanh karaoke 4A đang trong 

quá trình xây dựng thì đƣợc biết: “Trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn 

uống tại nhà hàng, nhiều khách hàng đã động viên nhà hàng nên đầu tư 

thêm dịch vụ karaoke để khách hàng sau khi ăn uống có thể sử dụng dịch vụ 
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ngay mà không phải đi xa, do vậy nhà hàng tiếp tục đầu tư thêm 6 phòng hát 

karaoke để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đó chính là lý do khởi nguồn 

cho cảm hứng kinh doanh của nhà hàng...” [PL5, tr.173]. 

 Chủ Quán Karaoke Khánh Linh cho biết:  “Trong quá trình kinh 

doanh, nhiều khách hàng đến đặt ăn phục vụ đám cưới, hội nghị, họp lớp đã 

chủ động nhờ nhà hàng thuê giúp dàn âm thanh ánh sáng để phục vụ văn 

nghệ trong bữa tiệc. Đây chính là nguyên nhân làm cho tôi nghĩ đến việc 

đầu tư thêm loại hình dịch vụ này để phục vụ khách hàng....” [PL5, tr.173]. 

Theo thống kê của tác giả thì các quán karaoke trên địa bàn thị xã 

thƣờng xuất hiện trƣớc các quán karaoke trên địa bàn 2 huyện giáp ranh là 

huyện Phù Ninh và huyện Thanh Ba. Mật độ phân bố của các điểm dịch vụ 

này của thị xã cũng dày hơn và chủ yếu nằm theo các tuyến phố trên đƣờng 

trục chính đi vào thị xã. Trong khi đó các huyện khác quán karaoke nằm chủ 

yếu ở khu trung tâm huyện, phân bố không đồng đều và có những xã không 

có quán kinh doanh karaoke nào. Trong khi đó ở thị xã Phú Thọ tất cả các xã 

Phƣờng đều có quán karaoke và sự đầu tƣ cho các quán karaoke ở thị xã 

cũng mạnh hơn và hiệu quả kinh doanh cao hơn. 

Biểu 1: Số lƣợng và sự phân bố các cơ sở kinh doanh karaoke trên 

địa bàn thị xã Phú Thọ 

STT Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

1 Phƣờng Hùng Vƣơng 04 
01 cơ sở chƣa đƣợc cấp 

giấy phép kinh doanh 

2 Phƣờng Âu Cơ 05 
2 cơ sở chƣa đƣợc cấp 

giấy phép kinh doanh 

3 Phƣờng Phong Châu 04  

4 Phƣờng Trƣờng Thịnh 03  

5 Phƣờng Thanh Vinh 02  
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6 Xã Hà Lộc 03  

7 Xã Phú Hộ 02  

8 Xã Văn Lung 03  

9 Xã Hà Thạch 01  

10 Xã Thanh Minh 01  

Tổng số: 28   

 Các quán karaoke trên địa bàn thị xã hoạt động tất cả các ngày trong 

tuần chủ yếu từ 13h trƣa đến 22 giờ tối, thời gian hoạt động chủ yếu nhƣ vậy 

bởi vì hầu hết các khách hàng trên địa bàn sau khi liên hoan hoặc sử dụng 

dịch vụ ăn uống mới đi hát để giải trí. 

 Trên địa bàn có 3 quán thƣờng đông khách nhất là quán karaoke Thiên 

đƣờng SamPa, quán karaoke Lasvegas và quán karaoke 3G. Lý do chính là 3 

quán karaoke này so với các quán khác trên địa bàn có sự đầu tƣ cao hơn, 

nhiều phòng hát hơn và âm thanh ánh sáng cũng tốt hơn, thêm vào đó lại có 

đội ngũ nhân viên trẻ, nhanh nhẹn và phục vụ nhiệt tình hơn.  

 Trong quá trình kinh doanh loại hình dịch vụ này, các chủ quán cũng  

gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, bất cập.  

        Chủ quán karaoke karaoke Thiên Đƣờng Sampa ở phƣờng trƣờng thịnh  

cho biết:  

    “Hơn 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực này tôi gặp nhiều vấn đề rất bất 

cập, từ việc thay đổi hệ thống văn bản pháp quy đến việc hợp đồng thuê lao 

động, tôi ở nhà kinh doanh thì làm sao biết được việc thay đổi các nội dung 

liên quan đến việc kinh doan này. Chẳng hạn việc thay đổi mức xử phạt, việc 

quy hoạch lại các quán karaoke trên địa bàn... 

      Nếu có điều kiện trước khi có những thay đổi thì cán bộ quản lý nên có 

các thông báo sớm để chúng tôi biết, đằng này cứ kiểm tra rồi lại xử phạt, rất 

vất vả cho những cơ sở kinh doanh như chúng tôi...” [PL5, tr.173]. 
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 Bên cạnh những lợi ích mà các quán karaoke trên địa bàn mang lại, 

nhất là việc đóng thuế kinh doanh cho thị xã,  thực tế trên địa bàn cũng đang 

xảy ra tình trạng các cơ sở  karaoke vi phạm các quy định về kinh doanh loại 

dịch vụ này. Chẳng hạn nhƣ các cơ sở kinh doanh còn để tình trạng hoạt động 

quá giờ quy định. Một số cơ sở vi phạm về việc thực hiện hợp đồng lao động 

với nhân viên hoặc vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy và điều kiện 

âm thanh ánh sáng chƣa đạt tiêu chuẩn... 

 Thực tế cho thấy đa số các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã chấp 

thành các quy định về kinh doanh dịch vụ này. Một số chủ quán đổ lỗi cho 

khách đến sử dụng dịch vụ quá giờ, một số khác lại giải thích do chƣa nghiên 

cứu kĩ về tiêu chuẩn phòng hát, nhƣng thấy mô hình kinh doanh hoạt động 

này mang lại hiệu quả kinh tế nên mở quán kinh doanh, dẫn đến tình trạng 

phòng hát không đủ tiêu chuẩn về kích cỡ.  

    Một chủ cơ sở kinh doanh phàn nàn rằng: “bây giờ đập quán đi cũng không 

được mà xây lại cũng không xong, tốt nhất là để đấy kinh doanh tạm...”.  

    Tuy nhiên cũng có cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận đã bỏ qua các quy định 

nên chủ động kinh doanh quá giờ, thuê các tiếp viên nữ về để phục vụ, lôi kéo 

khách dẫn đến tình trạng tiềm ẩn về trật tự an toàn xã hội và các tệ nạn ma túy 

mại dâm. 

 Qua tìm hiểu các tiếp viên phục vụ trong các quán karaoke trên địa bàn 

thị xã cho thấy, chủ yếu họ là sinh viên trƣờng Đại học, Cao đẳng trên địa bàn 

nhƣ trƣờng Đại học Hùng Vƣơng và trƣờng Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Sinh 

viên các trƣờng này đi làm thêm vào buổi tối hay các ngày nghỉ. Chủ quán 

không làm hợp đồng lao động cho đội ngũ nhân viên này mà chủ yếu theo 

phƣơng thức “ cứ có khách là gọi”. 

 Một sinh viên làm tiếp viên cho cơ sở kinh doanh cho biết: “ Chúng em 

có nhiều thời gian nghỉ nên cũng nghĩ đến chuyện đi làm thêm, nhưng các 
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việc mà chúng em đi làm thử lương đều thấp và vất vả, chỉ có đi làm ở quán 

hát là lương cao mà không vất vả, lại thoải mái về thời gian, khi nào bận học 

thì nghỉ. Lắm lúc gặp được ông đại gia ông ấy còn cho tiền bằng đi làm chỗ 

khác cả tháng ấy...”[PL5, tr.173]. 

 Một số nhân viên khác phục vụ chuyên nghiệp hơn, dành tất cả thời 

gian trong ngày cho công việc  tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Mức 

lƣơng của họ phục vụ tại quán dao động từ 5-10 triệu đồng, tùy theo quán 

đông khách hay ít khách. Tuy nhiên với việc tận dụng nguồn lao động đi làm 

thêm, các chủ cơ sở kinh doanh có thể tiết kiệm đƣợc tối đa tiền lƣơng trả cho 

nhân viên. Vấn đề đặt ra là các em đi làm thêm không thể ký đƣợc hợp đồng 

lao động theo quy định của nhà nƣớc, dẫn đến việc khi các cơ quan chức năng 

tiến hành thanh tra, kiểm tra sẽ bị xử lí vi phạm. 

 Về hình thức tổ chức hoạt động và kinh doanh dịch vụ karaoke, trên địa 

bàn thị xã Phú Thọ có 20 cơ sở kinh doanh  không có tiếp viên nữ. Nhân viên 

phục vụ trong các cơ sở này chủ yếu là ngƣời trong gia đình hoặc thuê lao 

động theo hợp đồng kí kết. Trên địa bàn còn có 06 cơ sở kinh doanh sử dụng 

tiếp viên nữ, mà chủ yếu là sinh viên các trƣờng Đại học, Cao đẳng. 

 Qua tìm hiểu và nắm bắt thông tin về hoạt động kinh doanh của các 

quán karaoke trên địa bàn, có thể nhận thấy tình hình tƣ tƣởng của các chủ cơ 

sở kinh doanh  phần lớn đều tốt, hiểu rõ đƣợc tầm quan trọng của việc chấp 

hành đƣờng lối chủ trƣơng của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nƣớc 

về hoạt động kinh doanh loại hình dịch vụ này. Bên cạnh đó còn  một số ít 

chủ quán karaoke trên địa bàn vì quá ham lợi nhuận dẫn đến các vi phạm 

theo quy định. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn các vấn đề nhức nhối của xã 

hội trên địa bàn  thị xã.  

 Tính từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2017 trên địa bàn thị xã đã xảy ra 

nhiều vụ việc đánh ngƣời gây thƣơng tích, trong đó có 5 vụ xảy ra trong quán 
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kinh doanh dịch vụ karaoke, có 02 vụ nghiêm trọng xảy ra tại 2 quán thuộc 

phƣờng Hùng Vƣơng và phƣờng Âu Cơ.  

     Đa số khách đến quán hát karaoke đều sử dụng rƣợu bia, do vậy chỉ cần 

những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc hát, nếu không đƣợc giải quyết kịp thời 

sẽ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề đó đặt ra cho các nhà quản lý là 

làm sao vừa phát triển loại hình kinh doanh dịch vụ này một cách lành mạnh 

nhƣng vẫn giữ gìn đƣợc an ninh trật tự trên địa bàn. 

 Qua khảo sát thực tế của tác giả cho thấy trên địa bàn thị xã Phú Thọ có 

15 cơ sở kinh doanh karaoke/ trên tổng số (là bao nhiêu cơ sở của toàn thị 

xã)đạt tiêu chuẩn về phòng hát. Các cơ sở này đa số mở phòng hát từ năm 

2010 trở lại đây. Số còn lại đều có phòng hát chƣa đảm bảo tiêu chuẩn quy 

định về diện tích (phòng phải từ 20m2 trở lên).  

Số lƣợng phòng hát của các cơ sở karaoke trên địa bàn từ 4- 15 phòng 

đƣợc đầu tƣ về cơ sở vật chất khang trang và chất lƣợng âm thanh ánh sáng. 

Một số địa điểm có số phòng hát nhiều nhƣ quán karaoke Huy Anh (15 

Phòng), 4A (14 phòng), Lasvegas (13 phòng), 3G (10 phòng) ... 

Do xây dựng sau nên các cơ sở đã định hình đƣợc phƣơng pháp thiết kế 

phòng hát  phù hợp với tiêu chuẩn và quy định về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, đó là phòng phải có diện tích từ 20 m2 trở lên. Một số cơ sở có 

phòng hát rộng và đẹp, trang trí nội thất sang trọng nhƣ: Karaoke Huy Anh, 

Karaoke Lasvegas, Karaoke Thiên đƣờng SamPa. Gần đây nhất là quán 

Karaoke 4A phố Long Xuyên phƣờng Hùng Vƣơng thị xã Phú Thọ. 

 Một số cơ sở không đảm bảo quy định về diện tích phòng hát đối với 

kinh doanh Karaoke là do những cơ sở này xây dựng lâu, chƣa nghiên cứu kĩ  

quy định về điều kiện kinh doanh Karaoke, một số cơ sở khác chuyển đổi mục 

đích sử dụng từ phòng ăn, phòng nghỉ sang phòng hát Karaoke. Do vậy việc 

vi phạm cũng là điều rễ hiểu. 
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 Khi tác giả phỏng vấn chủ quán Karaoke A6 thì ông cho biết: “ Cơ sở 

được đầu tư xây dựng từ đầu năm 2010 đến cuối năm 2010 thì hoàn thiện. 

Trước khi kinh doanh tôi cũng đã nghiên cứu kỹ các điều kiện kinh doanh 

karake, trong đó có quy định về phòng hát, âm thanh, ánh sáng... Sau đó mới 

làm hợp đồng xây dựng. Do vậy cơ bản các phòng hát hiện nay đều đạt tiêu 

chuẩn kinh doanh...” [PL5, tr.173]. 

 Chủ cơ sở kinh doanh Karaoke 4A cho biết: 

 “ Một số phòng hát không đảm bảo diện tích phòng hát là do trước đây là 

nhà nghỉ, tôi xây dựng chủ yếu cho sinh viên trường Đại học Hùng Vương  

vấnthuê trọ. Tuy nhiên cách đây vài năm, trường Đại học Hùng Vương 

chuyển cơ sở 1  về Việt Trì. Do đó số lượng sinh viên ít đi, tôi chuyển sang 

kinh doanh  Karaoke, nên một số phòng nghỉ vẫn được tận dụng làm phòng 

hát, mỗi phòng chỉ đạt từ 12- 15 m2 ....” [PL5, tr.173]. 

Về điều kiện âm thanh, ánh sáng đa số các cơ sở đều chƣa đảm bảo tiêu 

chuẩn này. Theo quy định, ánh sáng trong phòng hát phải đảm bảo trên 10 

Lux, tƣơng đƣơng 1 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.  Khi hát, âm thanh 

vang ra ngoài phòng karaoke không vƣợt quá quy định của Nhà nƣớc về tiêu 

chuẩn mức ồn tối đa cho phép đƣợc đo tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào 

phòng karaoke; Nhà hàng karaoke có nhiều phòng thì phải đánh số thứ tự 

hoặc đặt tên cho từng phòng. Phòng của nhân viên phục vụ và sinh hoạt phải  

riêng biệt với khu vực kinh doanh, không đƣợc tự tiện để cho khách vào hát 

karaoke ngay tại nơi dành cho nhân viên thuộc cơ sở mình. 

Ngoài diện tích quy định đối với phòng hát, không kể công trình phụ, 

phòng phải đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ, cửa phòng 

karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng. 

Phòng không đƣợc đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc lắp thiết bị báo động 

để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền... 
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 Cơ sở kinh doanh tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh để đáp 

ứng nhu cầu của khách dù không thu riêng tiền dịch vụ karaoke mà chỉ thu tiền 

ăn uống hoặc dịch vụ khác tại phòng hát thì cũng phải có đủ điều kiện kinh 

doanh karaoke và phải đƣợc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. 

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn vẫn có một số ít cơ sở kinh doanh 

thƣờng xuyên vi phạm những quy định trên, nhất là quy định về cửa kính 

không màu, thậm chí vẫn sử dụng chốt cửa để đối phó với cơ quan chức năng 

trong các đợt kiểm tra. Do vậy đòi hỏi  cơ quan quản lý văn hóa cần sâu sát 

hơn và có biện pháp quản lý loại hình kinh doanh này hiệu quả hơn.  

2.2.2. Quản lý dịch vụ karaoke theo các tiêu chuẩn kinh doanh 

Qua kết quả báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, trên địa bàn thị xã 

Phú Thọ đã có 10 cơ sở kinh doanh karaoke đảm bảo các điều kiện về an tòan 

phòng chống cháy nổ. Một số cơ sở khác đã trang bị phƣơng tiện phòng cháy 

chữa cháy tại chỗ nhƣng chƣa đảm bảo về chất lƣợng, số lƣợng, chủng loại 

(nhƣ quán karaoke Huy Tuấn, Karaoke 3G...); chƣa lắp đặt hệ thống chống sét 

đánh thẳng; chƣa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, hệ 

thống họng nƣớc chữa cháy (Nhƣ quán Karaoke Khánh Linh, Karaoke Thảo 

Hà...). Nhân viên phục vụ chƣa đƣợc huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa 

cháy. Nhiều cơ sở chỉ có một lối thoát nạn duy nhất là cầu thang bộ (Kaeaoke 

Trúc Xanh, Karaoke Thu.Nét..). Đa số các cửa phòng hát đều không đảm bảo 

thoát nạn khi cần thiết, nếu có sự cố xảy ra. Tình trạng này cũng không khác 

gì so với việc vi phạm về điều kiện phòng hát. Nguyên nhân chính là do hầu 

hết các cơ sở chuyển đổi từ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hay cửa hàng ăn 

uống sang dịch vụ karaoke. 

Quá trình xử lí vi phạm của cơ quan quản lý cho thấy các lỗi phổ biến 

của các cơ sở kinh doanh karaoke đó là: thay đổi công năng sử dụng, do cải 

tạo từ nhà ở, công trình khác không đúng với mục đích sử dụng nên không 
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đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Các cơ sở kinh doanh 

có nhà cao từ 2 tầng trở lên thì chỉ có một lối thoát nạn. Các phòng hát đều 

đƣợc thiết kế kín, cách âm, nên nếu xảy ra sự cố, việc báo động, hô hoán cho 

mọi ngƣời ra khỏi phòng hát là rất khó khăn... 

 Bên cạnh đó các cơ sở kinh doanh karaoke còn thiếu kiến thức về 

phòng cháy chữa cháy và chủ quan, chƣa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của 

ngƣời đứng đầu cơ sở đối với công tác này. 

Về đội ngũ nhân viên phục vụ các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa 

bàn thị xã Phú Thọ có thể chia ra thành 2 nhóm khác nhau: 

 Nhóm thứ nhất là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, sử dụng ngƣời nhà làm 

nhân viên phục vụ, trong đó có một số là bố, mẹ, anh chị em trong gia đình 

vừa làm công việc khác kết hợp với phục vụ khách có nhu cầu đến sử dụng 

dịch vụ trong thời gian rảnh rỗi.  

    Nhóm thứ hai là các cơ sở kinh doanh lớn hơn thƣờng sử dụng nhân viên 

theo hợp đồng lao động và trả lƣơng hàng tháng. Nhân viên phục vụ chủ yếu 

là sinh viên của các trƣờng Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn. Ngoài giờ 

học, các em đi làm thêm. Số nhân viên còn lại là lao động từ các tỉnh miền núi 

phía Bắc về nhƣ Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang… 

Đa số các sơ sở kinh doanh trên địa bàn đã chấp hành các quy định về 

sử dụng lao động. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở kinh doanh, chủ yếu nằm ở 

phƣờng Trƣờng Thịnh và phƣờng Hùng Vƣơng vẫn vi phạm quy định về kí 

kết hợp đồng lao động. Các cơ sở này hợp đồng với nhân viên bằng lời, 

không trên văn bản, nghĩa là chỉ trao đổi, thỏa thuận mức lƣơng và giờ làm. 

Sau đó để các lao động đến làm việc mà không đảm bảo các quyền lợi đầy đủ 

cho họ theo quy định.  

Ở một số cơ sở khác, nhân viên làm việc theo kiểu chạy xô, có nghĩa là 

cứ nơi nào có khách thì chủ quán gọi điện và cho ngƣời đón nhân viên đến 
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phục vụ. Lƣợng lao động phục vụ theo kiểu này chủ yếu là nữ và chủ yếu là 

học sinh sinh viên trẻ trên địa bàn đi làm thêm. Qua tìm hiểu cho thấy, cho 

đến nay chƣa phát hiện các cơ sở karaoke trên địa bàn thị xã có dấu hiệu tổ 

chức hoạt động mại dâm. Tuy nhiên sau khi phục vụ khách hát theo kiểu “gái 

ôm” thì một số nhân viên có dấu hiệu thỏa thuận với khách để thực hiện hoạt 

động trái phép này. 

Về việc đăng ký giấy phép kinh doanh karaoke, thì hiện nay trên địa 

bàn thị xã đã có 25 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, còn 03 cơ sở chƣa 

đăng ký nhƣng vẫn hoạt động và thu tiền của khách.  

Quá trình kiểm tra xử lý vi phạm thì các cơ sở này giải thích là họ chủ 

yếu  phục vụ “ngƣời nhà” do vậy không đăng ký kinh doanh. Ngoài ra chủ cơ 

sở cho biết, khách đến hát toàn là anh em trong gia đình, lúc rảnh rỗi thì đến 

sinh hoạt cho vui nên chƣa đi đăng ký kinh doanh. Khi đƣợc hỏi về việc thu 

tiền thì chủ quán giải thích là chỉ lấy tiền “điện, nƣớc”… 

Nhìn chung, việc đăng ký giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn 

thị xã đƣợc thực hiện bài bản và nhanh chóng theo đúng quy định, tạo điều 

kiện thuận lợi cho ngƣời dân khi làm thủ tục này. Lãnh đạo UBND thị xã 

Phú Thọ thƣờng xuyên quán triệt, nhắc nhở tất cả các phòng ban khi làm 

việc với nhân dân cần có thái độ nhiệt tình, niềm nở và tạo điều kiện thuận 

lợi cho họ. Do vậy việc giải quyết đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke trên 

địa bàn đƣợc thực hiện nhanh chóng và kịp thời, không gây phiền hà với 

các cơ sở kinh doanh. 

2.3. Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke 

Sau nhiều lần sửa đổi và bổ sung một số điều về quản lý dịch vụ văn 

hóa nơi công cộng, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ban hành “Quy chế hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng” đã tạo hành lang 

pháp lý cho hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa phát triển. Công tác cấp 
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duyệt, kiểm tra, quản lý giấy phép kinh doanh cơ bản đúng trình tự và quy 

định của nhà nƣớc, các hộ kinh doanh đa số chấp hành và tuân thủ các quy 

định này. 

Theo quy định của Nghị định 103/2009/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh karaoke ngoài cơ sở lƣu trú du lịch đã đƣợc xếp hạng sao hoặc hạng 

cao cấp có đủ điều kiện đƣợc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan 

cấp huyện đƣợc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh. Cơ quan, tổ chức tổ chức 

hoạt động karaoke để đáp ứng nhu cầu nội bộ của cơ quan, tổ cức mình không 

phải xin cấp giấy phép nhƣng khi hoạt động phải tuân thủ quy định về hoạt 

động karaoke và đảm bảo an ninh, trật tự. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ 

chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của nhân viên 

thuộc cơ sở mình thì không phải xin phép, nhƣng phải riêng biệt với khu vực 

kinh doanh, phải thực hiện quy định về hoạt động karaoke và đảm bảo an ninh 

trật tự. 

Khi xin phép kinh doanh, tổ chức cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ theo 

Điều 31, Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaokr trong đó ghi rõ địa điểm 

kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng; 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý; 

- Ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

VH, TT&DL hoặc cơ quan cấp huyện đƣợc phân cấp có trách nhiệm cấp giấy 

phép kinh doanh; trƣờng hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, 

nêu rõ lý do. 

Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ do Phòng tài 

chính Kế hoạch tham mƣu cho UBND thị xã Phú Thọ cấp. 
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Đối với các cơ sở thuê lao động phải thực hiện việc ký kết hợp đồng 

lao động và kê khai danh sách lao động tại phòng Lao động Thƣơng binh và 

Xã hội. 

Đối với tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu đăng ký kinh doanh thì Tổ 

chức, cá nhân tự lập hồ sơ hoặc đến Phòng tài chính Kế hoạch thị xã để đƣợc 

giúp đỡ cung cấp hồ sơ, hƣớng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ 

và các yêu cầu, điều kiện theo quy định để thực hiện thủ tục hành chính. 

Hoàn thiện hồ sơ: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực 

thuộc văn phòng UBND thị xã Phú Thọ. 

Nhận giấy phép (kết quả) giải quyết của UBND thị xã tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả trực thuộc văn phòng UBND thị xã Phú Thọ. 

Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc văn phòng UBND 

thị xã Phú Thọ có trách nhiệm cung cấp, hƣớng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ 

sơ; Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; Lập phiếu hẹn và trả kết quả; Thu lệ phí cấp 

phép theo quy định. 

Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh 

karaoke (Mẫu 3-TT05/BVHTTDL); Bản sao công chứng hoặc chứng thực 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ngành hàng karaoke);  

 Số bộ hồ sơ cần nộp: Một (01) bộ.  

Thời hạn giải quyết: Thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thị xã Phú Thọ. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép (Không thời hạn). 

          Tên mẫu đơn:  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (Mẫu 3).                                  

Một số yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



45 

 

Địa điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke phải cách trƣờng học, 

bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng, di tích lịch sử văn hóa, cơ quan hành 

chính nhà nƣớc từ 200m
 
trở lên, phù hợp với quy hoạch dịch vụ karaoke của 

địa phƣơng. 

Phòng hát karaoke phải có diện tích từ 20m
2  

trở lên, không kể công 

trình phụ. 

Cửa phòng hát karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể 

nhìn thấy toàn bộ bên trong phòng hát. 

Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, cách âm, phòng, chống cháy 

nổ, vệ sinh môi trƣờng theo quy định. 

Bảo đảm âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vƣợt quá quy định 

của nhà nƣớc về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép (trừ các điểm karaoke hoạt 

động ở vùng dân cƣ không tập trung). Ánh sáng trong phòng karaoke đảm bảo 10 

Lux/20m
2
 tƣơng đƣơng 01 bóng đèn sợi đốt 40W. 

Không đƣợc đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối 

phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

Không đƣợc bán rƣợu hoặc để cho khách uống rƣợu trong phòng 

karaoke. 

Chỉ đƣợc sử dụng bài hát đã đƣợc phép phổ biến; băng, đĩa đã dán nhãn 

kiểm soát theo quy định. 

Mỗi phòng karaoke chỉ đƣợc sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi trở 

lên; nếu nhân viên phục vụ là ngƣời làm thuê thì phải có hợp đồng lao động và 

đƣợc quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động. 

Không đƣợc hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ khách sạn từ 

4 sao trở lên đƣợc hoạt động không quá 2 giờ sáng. 

Nghiêm cấm các hành vi khiêu dâm, môi giới và mua bán dâm, mua, 

bán hoặc sử dụng ma túy tại phòng karaoke. 
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Phí, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp lệ phí (một lần) theo quy 

định của Bộ Tài chính tại thời điểm đề nghị cấp phép đƣợc thực hiện theo 

điểm a khoản 1 Điều 3 của Thông tƣ số: 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 

năm 2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy phép kinh doanh karaoke cụ thể: 

          Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy phép; 

          Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000 đồng/giấy phép. 

Phí, lệ phí về sở hữu trí tuệ (tiền bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh 

vực karaoke). 

Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh karaoke thực hiện đăng ký, sử 

dụng và nộp tiền bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực karaoke theo từng 

năm (mỗi năm một lần), cụ thể nhƣ sau: 

Thực hiện lần một ngay sau khi thực hiện xong thủ tục cấp giấy phép 

kinh doanh karaoke ;  

Thực hiện cho những năm tiếp theo: Theo thông báo của Phòng Văn 

hóa và Thông tin thị xã (đơn vị đƣợc ủy quyền).  

Đơn giá: Tính theo số phòng ghi trên giấy phép kinh doanh karaoke 

(chƣa bao gồm 10%VAT): 

Số lƣợng phòng Đơn giá (VNĐ/1 phòng/năm) 

Từ 01 phòng đến 04 phòng 700.000 

Từ phòng thứ 05 đến phòng thứ 10 560.000 

Từ phòng thứ 11 trở đi 490.000 

[6, tr.3] 

          Cách tính: Cách tính lũy tiến theo biểu giá (căn cứ vào số phòng ghi 

trên giấy phép kinh doanh karaoke). 
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Các cơ sở kinh doanh karaoke căn cứ hƣớng dẫn thực hiện nghiêm túc thủ 

tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

trực thuộc văn phòng UBND thị xã Phú Thọ 

2.4. Thực hiện các văn bản pháp quy, chế tài 

Khi thu nhập xã hội tăng lên, một bộ phận chủ cơ sở karaoke vì hám lợi 

đã có những biểu hiện tiêu cực trong kinh doanh và tổ chức hoạt động trá 

hình, biến tƣớng gây nhiều bất bình trong xã hội. 

 Để xảy ra tình trạng đó là do quản lý nhà nƣớc vừa gò bó, vừa buông 

lỏng; các quy định về quản lý chƣa thật cụ thể, rõ ràng, thiếu đồng bộ, chƣa 

phù hợp, còn nhiều khe hở để các cơ sở kinh doanh lợi dụng. Công tác quản 

lý loại hình kinh doanh này còn bất cập cả trong định hƣớng phát triển, quy 

hoạch và chỉ đạo thực hiện đối với từng địa phƣơng.  

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, UBND thị xã Phú Thọ về việc triển khai, thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật trong quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng, trong đó có các quy định về quản lý dịch vụ karaoke, Phòng Văn 

hóa và Thông tin đã tham mƣu cho Uỷ ban nhân dân thị xã ký công văn số 

66/UBND ngày 03/08/2011 về “Quản lý dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã 

Phú Thọ” trong đó có hoạt động karaoke; Công văn số 98/UBND ngày 

19/03/2012 về “Quản lý và cấp phép hoạt động karaoke” để chỉ đạo các 

phòng, ban, ngành thị xã và UBND các xã, phƣờng triển khai thực hiện.  

Đồng thời phòng cũng tổ chức hƣớng dẫn các xã, phƣờng và tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn thị xã triển khai, thực hiện tốt các nghị định, quy định về 

quản lý dịch vụ karaoke. 

 Tuy nhiên trong các văn bản pháp quy vẫn còn một số điểm bất cập, 

đang gặp phải sự bất đồng quan điểm của ngƣời dân. 
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Ví dụ: Quy định cấp giấy phép kinh doanh karaoke phải có kèm văn bản 

đồng ý của các hộ liền kề trong khu dân cƣ.  

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là nếu các hộ liền kề có kiến nghị không 

chấp thuận về quán karaoke ngay trong thời gian quán karaoke đang hoạt 

động thì phải làm thế nào?  Đối với các phòng karaoke có diện tích chƣa đủ 

20m
2
 sẽ tạm thời đƣợc gia hạn thêm một thời gian nữa để chỉnh sửa. Tuy 

nhiên liệu các hộ kinh doanh có đủ điều kiện để phá bỏ những phòng không 

đủ tiêu chuẩn quy định hay không? 

Điều 33 của nghị định 103/2009 quy định: "Các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ khác và tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động karaoke tại nơi công cộng 

nhưng không kinh doanh thì không phải xin giấy phép..." thì ngay lập tức 

cũng xuất hiện nhiều hộ kinh doanh lợi dụng để lẩn tránh sự kiểm soát.  

Có trƣờng hợp cơ sở karaoke bị rút giấy phép karaoke, đã tháo bỏ biển 

hiệu karaoke, trƣng bày biển hiệu ăn uống, giải khát lên. Khi ghi hóa đơn thì 

tính tiền tăng giá các món ăn, dịch vụ và... không ghi giá tiền hát karaoke, 

nhƣng thực chất vẫn là ăn uống, hát xƣớng nhƣ trƣớc kia. 

 Các đoàn thanh, kiểm tra biết rõ nhƣng không xử lý đƣợc vì họ không 

treo biển kinh doanh… 

Cũng theo Nghị định 103/2009 quy định chủ kinh doanh không đƣợc 

bán rƣợu hoặc để cho khách uống rƣợu trong phòng karaoke. Nhƣng  thông tƣ 

56/2012 lại quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 ngàn đồng 

đối với một trong các hành vi cho ngƣời say rƣợu, bia vào vũ trƣờng, nơi 

khiêu vũ công cộng, phòng karaoke.  

Hai nghị định ban hành cách nhau không xa, tuy nhiên đã cho thấy sự 

thiếu đồng bộ, nên khi áp dụng trong xử phạt hành chính đã gặp phải không ít 

khó khăn. 
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Trƣớc những bất cập và ý nhiều ý kiến phản ảnh từ nhiều phía, ngày 

28/8/2006, Bộ Văn hóa Thông tin đã ban hành Thông tƣ 69/2006/TT-

BVHTT, hƣớng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 

11/2006/NĐ-CP. 

Theo đó, một số điều còn gây thắc mắc, bức xúc trong quy chế đã đƣợc 

giải thích và hƣớng dẫn chi tiết, cụ thể hơn. Ví dụ nhƣ khoảng cách từ 200m 

trở lên chỉ áp dụng trong các trƣờng hợp trƣờng học, bệnh viện...có trƣớc, chủ 

địa điểm kinh doanh, đăng ký kinh doanh hoặc xin giấy phép kinh doanh sau. 

Về quy định, địa điểm kinh doanh karaoke trong khu dân cƣ phải đƣợc 

sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề. Vấn đề này sẽ đƣợc hiểu và thực 

hiện là: hộ liền kề có quyền đồng ý cho ngƣời kinh doanh karaoke trong 

trƣờng hợp hộ liền kề đã ở từ trƣớc, ngƣời kinh doanh xin giấy phép kinh 

doanh sau. 

 Trong trƣờng hợp ngƣời kinh doanh đã đƣợc cấp giấy kinh doanh 

trƣớc, hộ liền kề đến ở sau thì hộ liền kề không có quyền có ý kiến (theo quy 

định tại khoản 5 điều 38 của quy chế này). 

Các đối tƣợng sau đây phải ngừng kinh doanh kể từ ngày Thông tƣ có 

hiệu lực: các phòng karaoke có diện tích từ 14m
2 

đến 20m
2
 trong các cơ sở 

lƣu trú du lịch từ một sao trở lên đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh trƣớc ngày Nghị định 11/2006/NĐ-CP có hiệu lực.  

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đã đƣợc cấp giấy phép 

đầu tƣ, kinh doanh karaoke, trò chơi điện tử thì thời hạn kinh doanh và địa 

điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại giấy phép đã đƣợc cấp. 
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Với những hƣớng dẫn và quy định khá cụ thể trong Thông tƣ 

69/2006/TT-BVHTT vừa nêu, đã giải quyết một số ý kiến thắc mắc cũng nhƣ 

những bức xúc của dân. 

 Do vậy, trong thời gian tới, công tác tổ chức, triển khai quản lý, cấp đổi 

giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke của các cấp chính quyền và 

cơ quan chuyên môn văn hóa chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi hơn. 

2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Điều 16, Nghị định 103/2009/NĐ-CP xác định các hành vi vi phạm pháp 

luật về điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng gồm: 

Kinh doanh karaoke và vũ trƣờng ở địa điểm cách trƣờng học, bệnh viện, 

cơ sở tôn giáo, tinh ngƣỡng, cơ quan hành chính nhà nƣớc dƣới 200m; 

Không đảm bảo đủ ánh sáng tại phòng karaoke theo quy định; 

Không đảm bảo đủ diện tích của phòng karaoke theo quy định; 

Không đảm bảo quy định về thiết kế cửa phòng karaoke; 

Sử dụng thiết bị báo động không đúng quy định. 

Hình thức xử phạt và mức xử phạt 

Với các hành vi vi phạm nêu trên, Điều 16, Nghị định 103/2009/NĐ-CP 

cũng quy định về hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính gồm: 

Hình thức xử phạt gồm: 

Hình thức xử phạt chính: phạt tiền 

Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm 

Mức phạt: Tùy thuộc vào hành vi vi phạm mà mức phạt có thể từ: 

3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Điều 17, nghị định 103/2009/NĐ-CP xác định các hành vi vi phạm pháp 

luật về giấy phép trong tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng gồm: 
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Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh hoạt 

động Karaoke; 

Kinh doanh hoạt động karaoke không đúng nội dung, không đúng phạm 

vi quy định trong giấy phép; 

Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hoặc sử dụng giấy phép 

của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh hoạt động karaoke; 

 Kinh doanh hoạt động kaaraoke không có giấy phép hoặc không đăng 

ký với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền trƣớc khi kinh doanh; 

Điều 17, Nghị định 103/2009/NĐ-CP cũng quy định về hình thức và mức 

xử phạt vi phạm hành chính gồm: 

Hình thức xử phạt gồm: 

 Hình thức xử phạt chính: phạt tiền 

Hình thức xử phạt bổ sung: Tƣớc quyền sử dụng giấy phép từ 12 tháng 

đến 24 tháng. 

Mức phạt: Tùy thuộc vào hành vi vi phạm mà mức phạt có thể từ: 

5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Điều 19, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP hình thức xử phạt và mức xử 

phạt với các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch xác định các hành vi vi phạm quy định cấm trong lĩnh vực kinh doanh 

karaoke gồm: 

Sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vƣợt quá số lƣợng 

theo quy định; 

Treo, trƣng bày tranh, ảnh, lịch hay đồ vật khác có nội dung khiêu dâm, 

kích động bạo lực, đồi trụy; 

Hoạt động karaoke quá giờ đƣợc phép; 

Dùng các phƣơng thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại địa điểm kinh 

doanh karaoke; 
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Bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, 

đồi trụy, nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi 

trụy tại địa điểm kinh doanh karaoke. 

Điều 19 Nghị định số 158/2013/ NĐ- CP cũng quy định hình thức và 

mức xử phạt với các hành vi vi phạm quy định cấm trong lĩnh vực kinh doanh 

karaoke gồm: 

Hình thức xử phạt gồm: 

Hình thức xử phạt chính: phạt tiền 

Hình thức xử phạt bổ sung: Tƣớc quyền sử dụng giấy phép từ 12 tháng 

đến 24 tháng với hành vi bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, 

kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại địa điểm kinh doanh 

karaoke; tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoạc tổ chức hoạt động khác 

mang tính chất đồi trụy tại địa điểm kinh doanh karaoke. 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với 

hành vi treo, trƣng bày tranh, ảnh, lịch hay đồ vật khác có nội dung khiêu 

dâm, kích động bạo lực, đồi trụy tại địa điểm kinh doanh karaoke; bán tranh, 

ảnh có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy. 

Mức phạt: Tùy thuộc vào hành vi vi phạm mà mức phạt có thể từ 

3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.  

Hàng năm UBND thị xã Phú Thọ đều ban hành quyết định thành lập 

đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội bao gồm Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Công an thị xã Phú Thọ, Phòng Lao động Thƣơng binh và Xã hội, Phòng 

Kinh tế và một số cơ quan, phòng ban có liên quan để thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra các Nhà nghỉ, Khách sạn, Cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thị 

xã Phú Thọ 

Thực tế cho thấy đội kiểm tra liên ngành trong thời gian qua đã hoạt 

động hết sức tích cực và mang lại hiệu quả cao. Hàng tháng đội kiểm tra đều 
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có báo cáo bằng văn bản gửi về UBND thị xã, trong báo cáo nêu rõ thời gian 

kiểm tra, số lƣợng, thành phần, địa điểm và công tác phối hợp giữa các thành 

viên trong công tác thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 

trên địa bàn.  

Đội thanh tra liên ngành đã tích cực thâm nhập vào các địa bàn, cơ sở 

kinh doanh karaoke có dấu hiệu tệ nạn xã hội, có đơn thƣ tố giác, phản ảnh 

của nhân dân.  

 Đội thanh tra đã có nhiều nổ lực và biện pháp thanh kiểm tra, xử lý các 

vi phạm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên lực lƣợng kiểm tra của ngành Văn hóa 

quá mỏng, thành viên là cán bộ của nhiều ngành tập trung lại, không có lực 

lƣợng nghiệp vụ và phƣơng tiện đầy đủ nhƣ ngành Công an, đa số làm nhiệm 

vụ kiêm nhiệm, trong khi ngành văn hóa phải quản lý nhiều lĩnh vực phức tạp, 

nên chủ yếu chỉ tổ chức kiểm tra về việc chấp hành các quy định, điều kiện 

hoạt động nhƣ: âm thanh, ánh sáng, độ ồn, không đăng ký hợp đồng lao 

động… Điều này cũng làm hạn chế phần nào trong công tác kiểm tra, phát 

hiện vi phạm trên địa bàn. 

Theo kế hoạch hoạt động hàng năm, trên địa bàn thị xã đã tổ chức hơn 

sáu trăm lƣợt kiểm tra các cơ sở dịch vụ văn hóa (trong đó karaoke trên 300 

lƣợt kiểm tra); ra quyết định xử phạt nhiều trƣờng hợp vi phạm hành chính, 

tịch thu nhiều phƣơng tiện, tang vật vi phạm.  

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy số đông các chủ cơ sở karaoke 

đã chấp hành các quy định về thủ tục giấy phép và điều kiện hoạt động. Tuy 

nhiên cũng còn 02  cơ sở chƣa chấp hành chƣa nghiêm. Công tác quản lý địa 

bàn của chính quyền địa phƣơng chƣa sâu sát, chặt chẽ nên dẫn đến tình trạng 

có cơ sở hoạt động nhiều năm liền nhƣng vẫn không đăng ký giấy phép; Có 

cơ sở cố tình không thực hiện quy định về điều kiện hoạt động nhƣng vẫn tổ 
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chức hoạt động kinh doanh trong thời gian dài đã làm ảnh hƣởng đến công tác 

quản lý chung của thị xã. 

Ngoài ra UBND thị xã Phú Thọ còn tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp 

vụ về kiểm tra liên ngành cho các thành viên đội kiểm tra và cán bộ văn hóa 

các xã, phƣờng nhằm bồi dƣỡng kiến thức trong công tác quản lý nghiệp vụ 

và kiểm tra. 

Nhìn chung bƣớc đầu việc thực hiện Chỉ thị 17/2005TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ đã có kết quả, tạo ra đƣợc sự hƣởng ứng đồng tình của nhân dân, lập 

lại trật tự, kỹ cƣơng trong hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã Phú 

Thọ. 

Với sự chỉ đạo kiên quyết của UBND thị xã Phú Thọ, cùng với những 

biện pháp quyết liệt và kịp thời của các lực lƣợng kiểm tra liên ngành, hiện nay 

hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn đã từng bƣớc đƣợc chấn 

chỉnh, ý thức của ngƣời dân khi tham ra hoạt động này tăng lên rõ rệt. Qua việc 

giáo dục tuyên truyền pháp luật cho các chủ cơ sở cùng với hình thức xử phạt 

nghiêm minh mang tính răn đe nhƣ: chế tài nặng kèm hình thức phạt bổ sung là 

thu hồi giấy phép kinh doanh, không gia hạn cho các cơ sở vi phạm hoạt động 

hình thức sử dụng tiếp viên nữ trong phòng karaoke… hiện nay các chủ cơ sở 

đã có ý thức hơn trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh. Các hiện tƣợng tiêu 

cực lén lút trong hoạt động karaoke trƣớc đây nhƣ: khiêu dâm, mại dâm tại 

chỗ, múa thóat y…giảm thiểu đáng kể. 

Trong thời gian tới, UBND thị xã Phú Thọ tiếp tục lãnh chỉ đạo các đơn 

vụ liên quan đấu tranh ngăn ngừa tệ nạn xã hội trong các dịch vụ văn hóa, 

từng bƣớc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh karaoke làm trong sạch môi 

trƣờng văn hóa đối với loại hình kinh doanh nhạy cảm này.  

2.6. Đánh giá về quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ 

* Những kết quả 
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      Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, công nghiệp hóa và đô 

thị hóa, trong thời gian qua hoạt động karaoke trên địa bàn thị xã phát triển 

tƣơng đối mạnh mẽ, tác động đến đời sống văn hóa xã hội, bƣớc đầu đáp ứng 

nhu cầu hƣởng thụ văn hóa của nhân dân, hoạt động quản lý  karaoke trên địa 

bàn thị xã đã dần đi vào nề nếp. 

         Mở rộng các hoạt động dịch vụ văn hóa và karaoke trên địa bàn thị xã 

Phú Thọ là một yếu tố thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội và kinh tế của địa 

phƣơng. Trong thời gian từ năm 2013 đến nay UBND thị xã Phú Thọ đã thực 

hiện nhiều chủ trƣơng, chính sách hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển loại hình 

dịch vụ này nhƣ chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong hoạt động kinh 

doanh dịch vụ karaoke, quy hoạch các quán kinh doanh dịch vụ karaoke trên 

địa bàn, tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý hoạt 

động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. 

Tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn thị xã Phú Thọ có 28 cơ sở dịch 

vụ karaoke; trong đó có 25 cơ sở kinh doanh đã đƣợc cấp giấy phép hoạt 

động và 3 cơ sở kinh doanh chƣa đƣợc cấp giấy phép. 

 Các chủ cơ sở kinh doanh đã có ý thức trong việc thực hiện các quy 

định của pháp luật, nhiều cơ sở đã có sự đầu tƣ, nâng cao chất lƣợng dịch vụ 

và trang thiết bị phục vụ. Điều đáng mừng là việc quản lý nhà nƣớc về hoạt 

động văn hóa, dịch vụ văn hóa  và karaoke đƣợc chú trọng và tăng cƣờng; các 

hiện tƣợng tiêu cực trong hoạt động karaoke từng bƣớc đƣợc hạn chế. 

Karaoke là loại hình nghệ thuật giải trí phục vụ nhu cầu cần thiết của xã 

hội, loại hình dịch vụ này phát triển càng lành mạnh, đúng quy định sẽ đáp 

ứng sự hƣởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cũng nhƣ nhu cầu kinh doanh 

chính đáng của ngƣời dân.  

Để quản lý chặt chẽ và hạn chế các vi phạm, từng bƣớc quản lý các 

hoạt động văn hóa- dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân thị xã Phú Thọ đã ra chỉ thị về tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về 

các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã theo 

quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các 

quy định pháp luật khác liên quan.  

Tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà 

nghỉ, khách sạn… đặc biệt là kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy; kiên quyết 

xử lý vi phạm nếu không đủ các điều kiện về an toàn, yêu cầu thu hồi giấy 

phép hoạt động và niêm phong toàn bộ cơ sở kinh doanh. 

 Tổ chức diễn tập phƣơng án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp 

nhiều lực lƣợng theo chuyên đề, nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, tránh bị 

động, bất ngờ. Kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng đặc biệt là kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm các quy định 

pháp luật về lao động… 

Chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phƣờng tăng cƣờng quản lý về 

phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh Karaoke trên 

địa bàn xã, phƣờng quản lý, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo yêu 

cầu của UBND thị xã. UBND xã phƣờng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy 

ra cháy nổ, mất an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa 

bàn. 

Quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và các cơ 

quan quản lý, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke về cơ bản đã nắm đƣợc 

những quy định về kinh doanh dịch vụ này. Phòng VHTT thị xã tổ chức tuyên 

truyền đến những chủ cơ sở đang chuẩn bị kinh doanh dịch vụ karaoke hiểu 

rõ những quy định cơ bản về điều kiện cơ sở vật chất nhƣ: diện tích phòng 

hát, tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng, tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa 

cháy, về nhân viên phục vụ…  
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Để tránh tình trạng đã xảy ra vừa qua nhƣ một số hộ kinh doanh chƣa 

nắm rõ quy định đã tiến hành triển khai xây dựng sau đó mới xin giấy phép 

dẫn đến tình trạng không đủ điều kiện nên không đƣợc cấp phép mà chi phí 

đầu tƣ sửa chữa phòng hát quá lớn, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho các hộ 

kinh doanh, ảnh hƣởng đến phát triển kinh doanh. 

 Ngoài ra  UBND thị xã đã chủ động cải cách thủ tục hành chính, tiến 

hành niêm yết công khai và hƣớng dẫn các thủ tục hành chính để cấp giấy 

phép kinh doanh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động karaoke trên địa bàn 

một cách thƣờng xuyên, kiên quyết xử lý vi phạm và xử phạt hành chính đối 

với các cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm những quy định của pháp luật. 

Phòng văn hóa thông tin phối hợp Đài truyền thanh thị xã thƣờng xuyên tổ 

chức tuyên truyền về ý nghĩa của pháp luật về văn hóa thông tuyên truyền về 

thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn… 

Thực tế trên địa bàn thị xã nhiều năm qua cho thấy, hoạt động kinh 

doanh dịch vụ karaoke đã tuyên truyền các giá trị văn hoá đến đông đảo 

ngƣời dân ở cơ sở. Có thể khẳng định, loại hình dịch vụ văn hóa này là 

món ăn tinh thần quý giá, có ảnh hƣởng, tác động lớn tới hành vi của 

ngƣời dân trong lao động sản xuất, học tập, đời sống sinh hoạt và quan hệ 

cộng đồng. 

 Cùng với đó, các hoạt động văn hoá tham gia dịch vụ nhƣ karaoke ngày 

càng phát triển đã kéo theo nhiều nhà cung cấp dịch vụ ở mọi thành phần kinh 

tế khác nhau tham gia với quy mô ngày càng rộng trên địa thị xã, không chỉ 

tập trung ở khu vực trung tâm thị xã, mà đang từng bƣớc phát triển về khu 

vực nông thôn. 

 Trong thời gian vừa qua hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa 

bàn thị xã Phú Thọ có nhiều chuyển biến tích cực và đạt đƣợc kết quả đáng 

khích lệ.  Có đƣợc kết quả nhƣ vậy là do việc tuyên truyền giáo dục, hƣớng 
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dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn chấp hành nội quy quy 

định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ này.  

Theo quy luật của cuộc sống, khi kinh tế - xã hội phát triển, nhu cầu 

hƣởng thụ văn hóa tinh thần, cũng nhƣ các dịch vụ văn hoá của ngƣời dân 

tăng lên dẫn tới hình thành nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Hoạt 

động kinh doanh dịch vụ karaoke phát triển góp phần thúc đẩy kinh tế thƣơng 

mại, dịch vụ của thị xã phát triển. 

* Những hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc có thể nhận thấy hiện nay, tuy Nhà 

nƣớc đang tiến hành quản lý văn hóa trong cơ chế kinh tế thị trƣờng, nhƣng 

dấu ấn của cơ chế bao cấp vẫn còn khá sâu đậm, khiến cho nhiều cơ quan 

quản lý, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa vẫn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nƣớc, 

chƣa phát huy tốt tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mình.  

Chủ trƣơng xã hội hóa các hoạt động văn hóa chƣa phát huy hiệu quả 

cao. Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa còn nhiều hạn chế, bất cập 

và chƣa đồng bộ. 

 Một số văn bản pháp luật về văn hóa chƣa theo kịp sự phát triển của 

thực tiễn, việc triển khai tổ chức thực hiện còn chậm, một số văn bản chƣa 

thực sự đi vào cuộc sống. 

Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự ngành Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch nhất là khi sáp nhập thành bộ đa ngành và các cấp quản lý ở địa 

phƣơng, đặc biệt là ở huyện và cơ sở xã, phƣờng còn quá nhiều lúng túng. 

Trong khi quản lý dịch vụ văn hóa và  hoạt động karaoke là một công việc rất 

phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi ngƣời quản lý phải hiểu biết về pháp luật, về 

nghệ thuật âm nhạc và kinh tế thị trƣờng, kỹ năng lẫn tâm huyết, tinh thần 

trách nhiệm. 
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 Tuy nhiên, cán bộ quản lý và chuyên môn trong lĩnh vực này vừa 

mỏng lại luôn biến động, còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chƣa 

đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác. Các cán bộ phụ trách văn hóa xã, 

phƣờng chủ yếu học trung cấp sau đó liên thông lên đại học, một số do 

chuyển từ vị trí công tác khác nhƣ Đoàn thanh niên (Quá tuổi phải chuyển…) 

do vậy kiến thức về quản lý văn hóa chƣa sâu, chƣa rộng và hạn chế về kinh 

nghiệm dẫn đến hiệu quả quản lý chƣa cao, cách thức quản lý chƣa khoa học, 

chƣa hiệu quả.  

Thực tế cho thấy, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về dịch vụ 

karaoke trên địa bàn thị xã còn nhiều hạn chế. Sự tách bạch giữa quản lý nhà 

nƣớc với hoạt động tác nghiệp chƣa rõ ràng, vẫn còn sự trùng chéo, nhầm lẫn 

giữa chức năng quản lý nhà nƣớc với chức năng triển khai các hoạt động 

mang tính sự nghiệp.  

Có lúc, có nơi còn có biểu hiện buông lỏng quản lý. Việc xây dựng và 

tổ chức thực hiện nội dung quản lý kraoke ở một số đơn vị xã, phƣờng tại thị 

xã còn yếu, ngân sách sử dụng chi cho hoạt động quản lý còn thấp và chƣa 

hiệu quả. Việc tổ chức kiểm tra mang tính hình thức, bề nổi, hiệu quả văn hóa 

xã hội chƣa cao. 

 Thị xã Phú Thọ là địa phƣơng đang trong quá trình phát triển lên thành 

phố trực thuộc tỉnh, thời gian qua việc vi phạm các quy định của Nhà nƣớc 

trong hoạt động kinh doanh karaoke còn phổ biến: còn cơ sở kinh doanh 

không có giấy phép nhƣng vẫn hoạt động, địa điểm kinh doanh không đủ điều 

kiện nhƣ diện tích chật hẹp, thiết bị âm thanh ánh sáng chƣa đảm bảo; không 

có phƣơng tiện phòng cháy, chữa cháy, không có cam kết về an ninh trật tự, 

hoạt động quá giờ, tiếng ồn vƣợt quá quy định, gây ảnh hƣởng xấu đến sinh 

hoạt của ngƣời dân xung quanh… 
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 Khi tác giả tiến hành phỏng vấn Trƣởng phòng Văn hóa- Thông tin là 

phòng trực tiếp lãnh đạo quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn, thì ông cho 

biết:  

“Công tác quản lý karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ thực sự là công việc 

khá phức tạp, số lượng cơ sở kinh doanh trên địa bàn tuy không nhiều nhưng 

đây là loại hình kinh doanh mang tích chất đặc thù, luôn tiềm ẩn nguy cơ tệ 

nạn xã hội, hơn nữa kinh doanh dịch vụ karaoke lại chịu sự quản lý của nhiều 

ngành, nhiều cơ quan do vậy việc phối hợp trong công tác quản lý cũng gặp 

nhiều khó khăn…”[PL5, tr.172]. 

* Nguyên nhân 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng yếu kém trong quản lý văn 

hóa và dịch vụ văn hóa, karaoke hiện nay trên địa bàn có cả nguyên nhân 

khách quan và chủ quan. 

Về khách quan, là do karaoke là loại hình dịch vụ văn hóa rất phức tạp, 

nhạy cảm, chứa đựng cả những yếu tố vật thể và phi vật thể, mang tính đặc 

thù cao, nên việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, văn hóa dân 

tộc hiện nay đang bị chi phối bởi mặt trái của kinh tế thị trƣờng, với những 

tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, nên thƣờng xuyên xuất hiện những vấn 

đề, hiện tƣợng văn hóa mới, phức tạp, không dễ dàng nhận thức và quản lý 

có hiệu quả một sớm một chiều.  

Nhận thức của ngƣời dân, kể cả ngƣời chủ kinh doanh và ngƣời đến 

hát, thƣởng thức karaoke về pháp luật văn hóa thông tin về dịch vụ văn hóa 

cũng nhƣ Karaoke còn nhiều hạn chế. 

Nguyên nhân chủ quan từ phía chủ thể quản lý, trƣớc hết là quan 

niệm của cấp ủy, chính quyền địa phƣơng về vị trí, vai trò của văn hóa 

trong phát triển kinh tế-xã hội chƣa đầy đủ, sâu sắc, làm ảnh hƣởng đến 

chất lƣợng, hiệu quả của công tác quản lý.  
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Hệ thống luật pháp và các hƣớng dẫn của địa phƣơng thực hiện các văn 

bản của Nhà nƣớc có liên quan đến dịch vụ văn hóa và karaoke chƣa đồng bộ, 

còn nhiều khoảng trống hoặc trùng chéo. Nguồn ngân sách, phƣơng tiện vật 

chất dành cho hoạt động quản lý dịch vụ này chƣa đáp ứng yêu cầu của thực 

tiễn. Năng lực quản lý của cán bộ văn hóa và các ban ngành có liên quan tại 

địa phƣơng vẫn còn nhiều hạn chế… 

 

 

 

Tiểu kết 

Trong chƣơng 2 của luận văn tác giả đã  khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động 

karaoke trên địa bàn thị xã và thực trạng quản lý hoạt động này của các cơ quan 

chức năng, nhất là vai trò quản lý của Phòng Văn hóa Thông tin thị xã. 

Tác giả tiến hành phỏng vấn một số chủ cơ sở kinh doanh karaoke, nhân 

viên làm việc tại các cơ sở này và cán bộ văn hóa - những ngƣời quản lý trực tiếp 

lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này tại thị xã Phú Thọ để có cơ sở đánh giá thực trạng 

và xu thế phát triển của loại hình kinh doanh dịch vụ này. 

 Tác giả cũng đã trình bày thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ 

karaoke, việc thực hiện, triển khai các văn bản pháp quy tại địa phƣơng. Phần 

cuối của chƣơng 2 tác giả nghiên cứu, đánh giá thực trạng của công tác thanh 

tra kiểm tra lĩnh vực karaoke trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động của đội kiểm 

tra liên ngành, đƣợc UBND thị xã giao cho nhiệm vụ thƣờng xuyên kiểm tra 

hoạt động kinh doanh và xử lý vi phạm của các chủ cơ sở kinh doanh. 

 Tác giả cũng nêu bật những khó khăn, bất cập trong quản lý kinh 

doanh karaoke trên địa bàn thị xã, từ những tồn tại hạn chế của hoạt động 

quản lý dịch vụ karaoke tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

hoạt động này trên địa bàn thị xã Phú Thọ ở chƣơng 3 của luận văn.  
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Chƣơng 3 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

QUẢN LÝ DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÖ THỌ 

3.1. Những vấn đề đặt ra về quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã 

Phú Thọ 

3.1.1. Những khó khăn, bất cập trong quản lý dịch vụ karaoke  

Cũng giống nhƣ các địa phƣơng khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thị xã 

Phú Thọ cũng gặp rất nhiều khó khăn và bất cập trong quá trình thực hiện 

việc quản lý loại hình dịch vụ này. 

Đầu tiên có thể kể đến đó là nguồn kinh phí, trang bị dành cho hoạt động 

quản lý dịch vụ này còn rất hạn hẹp. 

 Đa số các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn chủ yếu 

hoạt động về đêm, những vi phạm hành chính của các chủ cơ sở phần lớn là 

kinh doanh quá giờ hoặc tình trạng để âm thanh quá to, quá ồn làm ảnh hƣởng 

tới sinh hoạt của ngƣời dân. 

 Do vậy cán bộ quản lý văn hóa phải làm việc ngoài giờ rất nhiều, thậm 

chí nhiều khi còn về rất muộn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra trang 

thiết bị phục vụ cho các hoạt động kiểm tra, xử lí vi phạm cho cán bộ quản lý 

loại hình dịch vụ này gần nhƣ chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng. Hệ thống 

văn bản pháp quy còn nhiều bất cập, đã số các văn bản chỉ đạo việc quản lý 

hoạt động dịch vụ karaoke trên địa bàn phổ biến chậm và muộn, nội dung chỉ 

đạo chung chung chƣa đi sâu vào việc giải quyết vấn đề, nhiều cơ sở kinh 

doanh chƣa đƣợc cấp giấy phép nhƣng vẫn ngang nhiên hoạt động, có cơ sở 

phát sinh tệ nạn xã hội nhƣng không đƣợc ngăn chặn và xử lý kịp thời. Việc 

thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cơ sở kinh doanh chủ yếu mang tính 

đối phó, hình thức, ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này 

đa số là chƣa cao. 
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Cán bộ quản lý kinh doanh dịch vụ trên địa bàn không đƣợc chuyên môn 

hóa, đa số đều thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ chuyên môn và phần lớn 

không quan tâm nhiều đến hoạt động kinh doanh loại hình dịch vụ này dẫn 

đến việc nắm, xử lý thông tin chậm, tham mƣu cho lãnh đạo chƣa kịp thời, để 

xảy ra tình trạng vi phạm rồi mới tìm cách báo cáo, tuyên truyền, nhắc nhở, 

xử lý. 

Chủ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phần lớn chƣa hiểu rõ về văn hóa 

và karaoke, chủ yếu xuất phát từ lợi nhuận kinh tế để kinh doanh loại hình 

dịch vụ văn hóa này. Do tình trạng kém hiểu biết, vì lợi nhuận sẵn sàng vi 

phạm pháp luật và đạo đức xã hội, làm ảnh hƣởng đến hoạt động quản lý và 

ảnh hƣởng đến đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự chung của cộng 

đồng trên địa bàn thị xã Phú Thọ. 

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke  

 Thị xã Phú Thọ đã xác định kinh doanh dịch vụ phải trở thành một thế 

mạnh của Thành phố tƣơng lai, do vậy việc đầu tƣ cho phát triển kinh doanh 

dịch vụ trong đó có dịch vụ văn hóa phải đƣợc quan tâm hàng đầu. Ngoài ra 

cần có cơ chế, chính sách rõ rang để phát triển dịch vụ văn hóa và dịch vụ 

karaoke. Việc đầu tƣ phát triển khu công nghiệp và các thiết chế trên địa bàn 

đang là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh doanh dịch vụ, việc quy hoạch tổng thể 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ và quản lý dịch vụ karaoke đang tạo môi 

trƣờng thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh karaoke phát triển. Thị xã đang 

phấn đấu những năm tiếp theo số lƣợng cơ sở kinh doanh karaoke tiếp tục 

tăng và đảm bảo các yêu cầu về điều kiện kinh doanh và các cơ sở chấp hành 

tốt các quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke. 

Chính quyền địa phƣơng vẫn tiếp tục quan tâm và đầu tƣ để thúc đẩy 

phát triển kinh doanh dịch vụ karaoke. Ví dụ: Việc ƣu đãi vay vốn đƣợc 

UBND thị xã Chỉ đạo các ngân hàng tăng số lƣợng vay vốn cho các hộ kinh 
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doanh và giảm lãi xuất để thúc đẩy kinh doanh. Việc tuyên truyền giáo dục 

ngày càng đƣợc thực hiện một cách chủ động, tích cực hơn. Ví dụ: lồng ghép 

chƣơng trình giáo dục học đƣờng cho học sinh cấp trung học phổ thông vào 

vào tuyên truyền phòng chống HIV và giáo dục tham gia các hoạt động xã hội 

cũng nhƣ hoạt động karaoke để các em chủ động thu thập kiến thức, trách 

đƣợc sự lôi kéo vào tệ nạn xã hội… 

Trong thời gian tiếp theo thị xã Phú Thọ đang triển khai thu hồi mặt 

bằng và phát triển khu công nghiệp Phú Hà thêm 130 ha, với tiềm năng lợi thế 

phát triển kinh tế đó thị xã sẽ thu hút đƣợc nhiều lao động, công nhân về làm 

việc và sinh sống tại thị xã. Đây là một yếu tố vô cùng thuận lợi để phát triển 

kinh doanh dịch cụ ở thị xã Phú Thọ trong đó có phát triển karaoke. Thị xã 

Phú Thọ sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tƣ nghiên cứu và điều chỉnh quy hoạch các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke cho xứng tầm với một thành phố trong 

tƣơng lai. 

Ngoài ra công tác quản lí dịch vụ kinh doanh karaoke trên địa bàn thị 

xã cũng ngày đƣợc nâng cao, UBND thị xã thƣờng xuyên tổ chức các cuộc 

họp liên quan đến nội dung phát triển kinh tế của địa phƣơng trong đó có 

quản lý dịch vụ văn hóa và karaoke. Giao phòng văn hóa là đơn vị trực tiếp 

quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực này, các đơn vị khác nhƣ: Công an thị xã, phòng 

kinh tế, phòng tài chính kế hoạch, phòng thanh tra trật tự đô thị phối hợp với 

phòng văn hóa trong công tác quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa 

bàn. 

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ karaoke trên địa 

bàn thị xã Phú Thọ 

3.2.1. Giải pháp Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao 

nhận thức về văn hóa và karaoke 
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Hoạt động phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên 

của quá trình thi hành pháp luật, trong đó có những quy định liên quan đến 

các dịch vụ văn hóa cũng nhƣ karaoke có vai trò hết sức quan trọng trong việc 

tăng cƣờng pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam 

XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.  

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn quan tâm đến vấn đề này này. Trong rất 

nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc đã đề cập đến hoạt động 

phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Một biện pháp cần thiết và hữu hiệu nhất để dịch vụ karaoke đạt đƣợc 

nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần làm tăng nhanh giá trị của nền kinh tế và các 

lĩnh vực khác của xã hội, đó là giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa và 

karaoke. 

Giáo dục nâng cao nhận thức là thực hiện "chiến lƣợc con ngƣời", bởi con 

ngƣời quyết định mọi thành bại của sự việc. Sự nghiệp giáo dục nâng cao nhận 

thức là sự nghiệp cách mạng về văn hóa tƣ tƣởng do Đảng lãnh đạo, Nhà nƣớc 

và nhân dân cùng thực hiện. 

Sự nghiệp giáo dục nâng cao nhận thức bao gồm trên mọi mặt đời sống văn 

hóa tinh thần mà trƣớc tiên là trên mặt bằng học vấn, học thức của nhân dân. 

Việc giáo dục phổ cập bậc tiểu học đƣợc nhà nƣớc nêu ra và thực hiện từ 

nhiều năm, nhƣng hiện tại vẫn còn có ngƣời mù chữ, nhất là vùng đồng bào 

dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Hiện vẫn có tình trạng ở giữa thị trấn, thị xã mà 

vẫn còn có những thanh thiếu niên không biết đọc, biết viết. Có trƣờng hợp 

ngƣời không biết chữ vẫn kinh doanh, buôn bán, lao động bình thƣờng.  

Đúng là nhƣ vậy, nhƣng không có nghĩa nhƣ thế là không cần biết chữ, 

không cần có dân trí. Bởi phải có trình độ học vấn nhất định -hiện nay là phổ 
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cập phổ thông trung học, có tri thức mới tiếp thu đƣợc khoa học kỹ thuật và 

các chính sách pháp luật, các kỹ năng hoạt động ngành nghề.  

Việc triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật; 

huy động lực lƣợng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ 

cƣơng và các hoạt động thƣờng xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo 

pháp luật trong cơ quan nhà nƣớc và trong xã hội phải thực hiện một cách 

thƣờng xuyên và liên tục.  

Hoạt động tuyên truyền sâu rộng chủ trƣơng, chính sách pháp luật của 

Đảng và Nhà nƣớc về các Chỉ thị, Nghị định, Nghị quyết, Thông tƣ… cùng các 

văn bản chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ, của thị xã Phú Thọ về những quy định trong 

lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa, karaoke đến các đơn vị, tổ chức và nhân 

dân để họ nhận thức đúng, đầy đủ nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trƣơng 

lành mạnh hóa trong kinh doanh hoạt động karaoke là một việc làm vô 

cùng cần thiết.  

Thông qua việc tuyên truyền giáo dục để ngƣời dân nắm đƣợc những 

quy định của nhà nƣớc về kinh doanh dịch vụ karaoke, giúp ngƣời dân nhìn 

nhận karaoke dƣới một góc nhìn thiện cảm hơn nhƣ một loại hình giải trí văn 

hóa nghệ thuật chứ không phải là một loại tai tệ nạn xã hội. 

Muốn làm đƣợc nhƣ vậy cần sự vào cuộc của các cấp các ngành, các 

phòng ban đơn vị, các tổ chức chính trị trên toàn địa bàn thị xã, cần chú 

trọng đến việc tuyên truyền tại các trƣờng học, khu vực có dân số đông và 

tập trung, tới các phƣờng, xã phát triển loại hình kinh doanh dịch vụ này. 

 Tăng  cƣờng  nghiên  cứu,  làm  rõ các  vấn  đề,  đặc điểm, tính  chất 

hoạt động, về trách  nhiệm của các tổ chức xã hội trong  hoạt động kinh 

doanh  karaoke, để từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp.  
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Mở các lớp bồi dƣỡng, tập huấn ngắn ngày, thông báo các quy định, 

điều kiện,  tiêu  chuẩn  cho  phép  hoạt  động  kinh  doanh  karaoke,  những  

quy  định nghiêm  cấm  và  hình  thức  xử  phạt  hành  chính  trong  hoạt  

động  kinh  doanh karaoke đến các chủ cơ sở để họ nắm bắt và kinh doanh 

đúng pháp luật.  

Phổ biến những quy định về thái độ và biểu hiện của khách hàng nhƣ:  

say rƣợu hoặc có biểu hiện thiếu văn hóa trong khi hát có chế tài xử phạt theo 

Nghị định 158/2013/NĐ-CP hoặc bổ sung thêm vào quy định chế tài nặng 

hơn kèm theo hình thức giáo dục nhƣ: thông báo về cơ quan, đơn vị (đối với 

khách hàng là công chức, viên chức nhà nƣớc), thông báo cho chính quyền 

địa phƣơng và gia đình, khi phát hiện khách hàng tham gia vào những hành vi 

thiếu lành mạnh, trái với thuần phong đạo đức của dân tộc Việt Nam. 

 Các điều luật, quy định và nghiêm cấm; văn bản cam kết cần đƣợc 

treo, dán, phổ biến trong các quán, nhà hàng karaoke và phòng karaoke để 

mọi ngƣời dễ dàng nhìn thấy và chấp hành.  

Hàng năm tổ chức hội nghị giao lƣu các chủ cơ sở, nhà hàng karaoke, 

nêu gƣơng điển hình những điểm sáng văn hóa; kiểm điểm, nhắc nhỡ các cơ 

sở chƣa chấp hành đúng quy định trong tổ chức hoạt động kinh doanh. Phát 

động thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình đối với cơ sở tổ chức hoạt 

động kinh doanh lành mạnh, tích cực tham gia công tác xã hội…  

Thƣờng xuyên tổ chức tuyên truyền ở những cụm, điểm hay xảy ra vi 

phạm, những cơ sở kinh doanh có dấu hiệu, nguy cơ để xảy ra các tệ nạn xã 

hội. Tập trung vào tuyên truyền đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, những thành 

phần hay tiếp súc với loại hình kinh doanh này.  

Phối hợp tuyên truyền cùng với các trƣờng nhƣ: Đại học Hùng Vƣơng, 

Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Trƣờng THPT Hùng Vƣơng… là những đơn vị hay 

có học sinh, sinh viên thƣờng xuyên tham gia hoạt động karaoke và có những 
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tiếp viên nữ làm thêm ở các quán karaoke để các em nắm đƣợc những nguy 

cơ tiềm ẩn, không bị lôi kéo, mua chuộc vào những tệ nạn xã hội. 

Khuyến khích, động viên khen thƣởng kịp thời và đƣa ra những quy 

định bảo  mật,  đảm  bảo  an  toàn  đối  với  tập  thể,  cá  nhân  có  công  khai  

báo,  tố  giác những biểu hiện vi phạm tệ nạn xã hội nghiêm trọng trong kinh 

doanh karaoke.  

Thực tế tại thị xã Phú Thọ đa số ngƣời khai báo với cơ quan chức năng 

chƣa dám công khai danh tính của mình (đa số đơn thƣ phản ảnh, tố giác đều 

là nặc danh). Từ lâu chúng ta đã nhắc nhiều về tệ nạn xã hội và quản lý làm 

sao đạt hiệu quả. Song, đó là công việc của ngành văn hóa và các cơ quan 

chức năng mà quên đi đây là trách nhiệm của toàn xã hội. Có không ít văn 

bản quy định kinh phí cho hoạt động kiểm tra rất rõ ràng, cụ thể, nhƣng áp 

dụng thực tiễn lại là chuyện khác.  

Do vậy cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền giáo dục 

đến toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ này và nhân dân về tác dụng cũng nhƣ 

nguy cơ tiềm ẩn các tệ nạn xã hội và sự cần thiết trong quản lý và tố giác khi 

phát hiện những sai phạm của cơ sở kinh doanh. Từ đó có những phƣơng án 

phù hợp để quản lý tốt hơn loại hình kinh doanh dịch vụ này. 

3.2.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ karaoke 

Đây là một giải pháp hết sức quan trọng và cần thiết. Trong tƣơng lai khi 

nền kinh tế xã hội phát triển ngang tầm với các nƣớc phát triển trong khu vực 

và thế giới thì hoạt động dịch vụ cũng phải đƣợc hoàn thiện và chuyên nghiệp 

hơn đối với nhà cung cấp dịch vụ. Nhu cầu sử dụng dịch vụ cũng nhiều hơn 

và với chất lƣợng cao hơn. Do vậy, công tác quản lý nhà nƣớc các hoạt động 

dịch vụ cũng phải đƣợc đổi mới và hoàn chỉnh hơn nữa. 

Trƣớc hết, cần khắc phục những yếu kém, chồng chéo trong khâu quản 

lý hiện còn tồn tại. Rõ ràng hiện tại còn có những văn bản quản lý hoạt động 
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dịch vụ chất lƣợng chƣa cao, nội dung quy định chồng chéo hoặc chung chung, 

hoặc thiếu thực tế, thiếu tính khoa học. Vì vậy, đối tƣợng thực thi văn bản quản 

lý phát hiện ra những kẻ hở, những điều vô lý, từ đó dẫn đến việc ý thức chấp 

hành không nghiêm túc, không triệt để. 

Xuất phát từ tinh thần cầu thị và ý thức trách nhiệm, chúng ta có thể thấy 

rằng sự yếu kém, lỏng lẻo của văn bản quản lý và thực thi quản lý còn tồn tại 

đã góp một phần gây ra những bất cập của dịch vụ văn hóa. Từ đó làm nảy 

sinh không ít những sự việc đau lòng cho gia đình, cha mẹ mà do các thanh 

thiếu niên phạm phải tội lỗi làm xôn xao dƣ luận xã hội. 

Thậm chí có thời điểm quần chúng nhân dân bức xúc, thắc mắc, chƣa hài 

lòng trƣớc một số cách thức xử lý văn bản và cấp phép hoạt động dịch vụ văn 

hóa và karaoke của các đơn vị cơ quan chức năng. 

Đứng trƣớc các thực tế đó, để hoạt động dịch vụ karaoke phát huy đƣợc 

những mặt tích cực, ƣu điểm và hạn chế dần những mặt yếu kém, tiêu cực, 

dẫn tới sự ổn định, nề nếp và thực sự xứng đáng với vai trò góp phần thúc đẩy 

xã hội, đất nƣớc giàu đẹp hơn thì hoạt động quản lý nhà nƣớc về dịch vụ văn 

hóa và karaoke, cần đƣợc quan tâm và kiện toàn hơn nữa. 

Muốn làm tốt đƣợc điều đó, các ngành chức năng cần tăng cƣờng đổi 

mới tƣ duy quản lý, đổi mới phƣơng thức quản lý, nâng cao năng lực và phẩm 

chất đội ngũ cán bộ quản lý. 

 Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp quy về quản lý dịch vụ văn hóa, thể 

thao, du lịch trong cơ chế kinh tế thị trƣờng và hòa nhập cộng đồng, hòa nhập 

kinh tế quốc tế. 

3.2.3. Giải pháp Hoàn thiện bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực 

quản lý karaoke 

 Quản lý Nhà nƣớc đối với hoạt động văn hóa cũng nhƣ dịch vụ 

karaoke đòi hỏi phải có một bộ máy nhà nƣớc đủ mạnh, có hiệu lực và một 
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đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nƣớc có trình độ, năng lực thực sự và tận tâm, 

mẫn cán.   

Để hoạt động karaoke theo đúng hƣớng quy hoạch của thị xã Phú Thọ, 

cần hết sức quan tâm đến việc hoàn thiện bộ máy quản lý. Karaoke là hoạt 

động văn hóa nghệ thuật hiện nay ở nƣớc ta đang chịu sự quản lý, giám sát 

của nhiều ban ngành khác nhau nhƣ: Công an, ngành văn hóa, thanh tra đô 

thị. Do vậy cần phối hợp, phân công rõ ràng trong việc quản lý vì có thực hiện 

tốt điều này chúng ta mới có thể quản lý hoạt động karaoke có hiệu quả. 

 Phát triển nguồn nhân lực quản lý:  

Thực tế đã thấy rõ, nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất, quan trọng 

nhất trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa của đất nƣớc và địa 

phƣơng. Khi đề cập đến nguồn nhân lực thì điều quan trọng nhất cần phải 

quan tâm đó là những con ngƣời đƣợc đào tạo, có tri thức, sáng tạo, đầy nhiệt 

huyết, tận tâm và có trách nhiệm với công việc của mình. 

Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke cũng nhƣ vậy, liên quan 

đến các chủ cơ sở kinh doanh- đối tƣợng quản lý, họ phải có tinh thần ham 

học hỏi về  luật pháp, văn hóa và nghệ thuật kinh doanh. Chất lƣợng nguồn 

nhân lực sẽ quyết định sự thành bại trong cạnh tranh. Khi mới bắt đầu kinh 

doanh loại hình dịch vụ này, nhiều ngƣời tự hào cho rằng một trong những 

đặc tính hấp dẫn của loại hình này là đầu tƣ ít, chỉ một lần và lợi nhuận cao, 

nhƣng thực tế cho thấy nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã phải trả giá đắt cho 

việc kinh doanh vì không có kiến thức về lĩnh vực dịch vụ này và nguồn nhân 

lực chƣa đƣợc chuẩn bị tốt.  

Muốn phát triển tốt nguồn nhân lực về các hoạt động dịch vụ văn hóa, 

theo ý kiến của bản thân tác giả, cần giải quyết những vấn đề sau: 

Trƣớc hết cần có định hƣớng rõ ràng hơn cho sự phát triển nguồn nhân 

lực cho đất nƣớc để đáp ứng đƣợc nhu cầu lao động của từng ngành nghề dịch 
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vụ trong tƣơng lai. Ngoài ra cần phải bổ sung thêm các văn bản hƣớng dẫn 

dƣới luật nhằm hiện thực hóa nguồn nhân lực cho từng khu vực dịch vụ khác 

nhau, trong đó có dịch vụ văn hóa và karaoke chỉ có nhƣ vậy chúng ta mới 

chuẩn bị đƣợc nguồn nhân lực theo yêu cầu của kinh tế thị trƣờng đặt ra. 

  Tiếp theo cần có sự hợp tác sâu sắc hơn giữa các bộ - ban - ngành có 

liên quan tới tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ sự hợp tác cần có kế 

hoạch cụ thể, rõ rang theo từng giai đoạn để có thể phân định rõ khả năng 

và trách nhiệm mỗi ngành trong việc phát triển từng loại hình dịch vụ. 

Chẳng hạn, đối với ngành VH, TT&DL có thể phối hợp với ngành LĐ TB 

XH để thúc đẩy phát triển kinh doanh dịch vụ cho các đối tƣợng chính sách 

cần hỗ trợ của xã hội… 

 Ngoài ra cần phát huy vai trò của các chƣơng trình đào tạo trung hạn 

và ngắn hạn do các trung tâm, hiệp hội và các công ty đào tạo thực hiện. Cần 

động viên các tổ chức này có kế hoạch hợp tác đào tạo với các chuyên gia 

hoặc tổ chức nƣớc ngoài tại các quốc gia có dịch vụ văn hóa phát triển mạnh 

và hiệu quả, chẳng hạn, ở châu Á nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Các khóa học ngắn hạn này sẽ tập trung vào các mảng nghiệp vụ hoặc 

tác nghiệp chuyên biệt phục vụ cho một nhiệm vụ cụ thể của công việc, hoặc 

đào tạo kiến thức tổng thể cho các cán bộ quản lý văn hóa và các chủ doanh 

nghiệp, chủ cơ sở tƣ nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, chủ cơ sở kinh doanh 

karaoke, các khóa học cần tập chung xác định rõ mục đich, yêu cầu khóa học, 

thời gian đào tạo và kết quả sau khi triển khai có nhƣ vậy việc đào tạo mới đạt 

đƣợc mục đích thúc đẩy kinh doanh dịch vụ trong đó có karaoke. 

Các khóa học này trang bị cho ngƣời học cái nhìn toàn diện về dịch vụ 

văn hóa và karaoke từ đó có các biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ văn 

hóa và dịch vụ karaoke. Các hiệp hội tìm kiếm các nguồn kinh phí đào tạo 
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thƣờng xuyên, thu hút các đối tác nƣớc ngoài tham gia đào tạo cho cán bộ 

quản lý và chủ cơ sở, nhân viên phục vụ kinh doanh dịch vụ karaoke. 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa cần xây dựng kế hoạch phát triển 

nguồn nhân lực cụ thể bắt đầu từ khâu kế hoạch, cử ngƣời đi tham quan, học 

tập và có chính sách đãi ngộ xứng đáng với các nhân viên giỏi về kinh doanh 

dịch vụ này. 

Trong thời gian vừa qua thị xã Phú Thọ đã định hƣớng tập trung phát 

triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế trong đó có dịch vụ văn hóa và 

karaoke để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng, 

Tuy nhiên, sự phát triển loại hình dịch vụ này còn nhiều hạn chế, tốc độ tăng 

chƣa bền vững, chƣa theo quy hoạch, vốn đầu tƣ chƣa cao. 

 Thiết nghĩ, trong thời gian tới thị xã cần nâng cao chất lƣợng và đa 

dạng hóa loại hình dịch vụ này gắn phát triển về số lƣợng đi đôi với chất 

lƣợng và đảm bảo theo quy hoạch địa phƣơng. Tận dụng tối đa nguồn lực của 

các nhà đầu tƣ, phát triển kinh doanh một cách hài hòa, hệ thống và tuân thủ 

theo quy định của pháp luật. 

 Về phía chủ thể quản lý, cần chuyên môn hóa cán bộ quản lý, phụ 

trách hoạt động dịch vụ văn hóa, karaoke:  

Việc cử cán bộ theo dõi hoạt động dịch vụ văn hóa trong đó có dịch vụ 

karaoke trên toàn địa bàn thị xã nhằm nắm bắt thông tin nhanh chóng và kịp 

thời, giúp cho việc tăng cƣờng phối hợp quản lý giữa các phòng, ban, ngành 

chức năng chuyên môn của thị xã, phục vụ cho quản lý hoạt động kinh doanh 

dịch vụ văn hóa trên địa bàn.  

 Các các bộ đƣợc phân công quản lý, theo dõi mảng dịch vụ này cần 

xây dựng kế hoạch tổ chức, rà soát, thống kê các loại hình hoạt động văn hóa, 

kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn từng xã, phƣờng. 
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 Trên cơ sở đó có thể quản lý một cách chủ động và cụ thể, kịp thời 

phát hiện vi phạm hoặc các dấu hiệu vi phạm, báo cáo với các cơ quan chức 

năng để xử lí  nhanh chóng, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc trên địa bàn. 

 Mục đích của việc chuyên môn hóa cán bộ quản lý là để cán bộ chủ 

động trong xây dựng kế hoạch làm việc và tham mƣu kịp thời với cấp trên 

những diễn biến phức tạp của hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn. 

Đồng thời, tạo cơ hội để cán bộ có thể học tập, trải nghiệm thực tế, nắm vững 

địa bàn và nhu cầu giải trí nghệ thuật của nhân dân, nâng cao dần trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ của mình.  

  UBND thị xã và Phòng VHTT tổ chức các lớp tập huấn để tuyên truyền 

phổ biến cho cán bộ quản lý văn hóa và chủ các cơ sở kinh doanh về tầm quan 

trọng của việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke. Nhất là, các hộ kinh doanh cần đƣợc truyền đạt những 

kiến thức cơ bản trong PCCC nhƣ: Vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính 

chất của công tác PCCC; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân đối với việc PCCC; những kiến thức cơ bản về PCCC. Thậm chí thông 

tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về ngƣời và tài sản xảy ra 

trong cả nƣớc và trên địa bàn thị xã, trong đó có những vụ liên quan đến các 

cơ sở, thiết chế văn hóa.  

    Đồng thời phổ biến các văn bản pháp luật về PCCC; các nguyên nhân 

gây ra cháy nổ; một số biện pháp PCCC tại chỗ; hƣớng dẫn sử dụng phƣơng 

tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố 

cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm tại cơ sở kinh doanh… 

Ngoài ra cần phổ biến cho các hộ kinh doanh về kinh nghiệm xử lí tình 

huống khi có mâu thuẫn xảy ra trong khu vực kinh doanh, bởi đa số khách 

hàng đến sử dụng dịch vụ Karaoke đều trong tình trạng có nồng độ cồn, nếu 

không có kinh nghiệm xử lí sẽ để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. 
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3.2.4. Giải pháp Tiêu chuẩn hóa cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và đội ngũ 

nhân viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 

  Về tiêu chuẩn phòng hát: Điều kiện về phòng hát karaoke đƣợc quy 

định cụ thể tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, điều 12 của Thông tƣ số 

04/2009/TT-BVHTTDL. Phòng karaoke phải có diện tích 20m
2
 trở lên, công 

trình phụ bố trí bên ngoài, hợp lý để sử dụng chung cho nhiều phòng karaoke 

khác. Phòng hát karaoke xây dựng phải thông thoáng đảm bảo cách âm tƣờng 

và trần phòng, biển hiệu phải đƣợc làm theo đúng quy định của luật quảng 

cáo số 16 năm 2012. Phòng đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống 

cháy nổ; cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu; bên ngoài nhìn thấy 

toàn bộ phòng; nếu có khung thì không đƣợc quá hai khung dọc và ba khung 

ngang; diện tích khung không quá 15% diện tích cửa; Không đƣợc đặt khóa, 

chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm 

tra của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền;  

     Khoảng cách từ 200m trở lên đo theo đƣờng giao thông từ cửa phòng đến 

cổng trƣờng học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng, di tích lịch sử - văn 

hóa, cơ quan hành chính nhà nƣớc. Khoảng cách đó chỉ áp dụng trong các 

trƣờng hợp trƣờng học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng, di tích lịch sử - 

văn hóa, cơ quan hành chính nhà nƣớc có trƣớc, chủ địa điểm kinh doanh 

đăng ký kinh doanh hoặc đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sau, phù hợp với 

quy hoạch về karaoke đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

     Âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vƣợt quá quy định của Nhà 

nƣớc về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép đƣợc đo tại phía ngoài cửa sổ 

và cửa ra vào phòng karaoke. 

     Nhà hàng karaoke có nhiều phòng thì phải đánh số thứ tự hoặc đặt tên 

cho từng phòng. Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại 

nơi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của nhân viên thuộc cơ sở mình phải 
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riêng biệt với khu vực kinh doanh và không đƣợc để cho khách vào hát 

karaoke tại nơi dành cho nhân viên thuộc cơ sở mình. 

 Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh 

để đáp ứng nhu cầu của khách dù không thu riêng tiền dịch vụ karaoke mà chỉ 

thu tiền ăn, uống hoặc dịch vụ khác tại phòng hát karaoke cũng phải có đủ 

điều kiện kinh doanh karaoke và phải đƣợc cấp giấy phép. 

Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cƣ phải đƣợc sự đồng ý 

bằng văn bản của các hộ liền kề. Theo đó, khi muốn đăng kí kinh doanh dịch 

vụ karaoke, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cần phải có văn bản chứng nhận sự 

đồng ý của các hộ liền kề đồng ý cho kinh doanh dịch vụ này và đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 

 Hộ liền kề là hộ có tƣờng nhà ở liền kề với tƣờng phòng hát karaoke 

hoặc đất liền kề mà tƣờng nhà ở cách tƣờng phòng hát karaoke dƣới 5m. 

          Hộ liền kề có quyền đồng ý cho ngƣời kinh doanh karaoke trong trƣờng 

hợp hộ liền kề đã ở từ trƣớc, ngƣời kinh doanh xin Giấy phép kinh doanh sau. 

 Trƣờng hợp ngƣời kinh doanh đã đƣợc cấp Giấy phép kinh doanh 

trƣớc, hộ liền kề xây dựng nhà ở sau hoặc đƣợc quyền đến ở sau khi ngƣời 

kinh doanh đã đƣợc cấp Giấy phép kinh doanh thì hộ liền kề không cần sự 

đồng ý của hộ liền kề đó. 

Văn bản đồng ý của hộ liền kề phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân 

xã, phƣờng, thị trấn sở tại, do ngƣời xin giấy phép kinh doanh nộp trong hồ sơ 

xin cấp giấy phép và có giá trị trong suốt thời hạn ngƣời kinh doanh đƣợc 

quyền kinh doanh quy định trong giấy phép; 

       Trƣờng hợp hộ liền kề không có văn bản đồng ý nhƣng cũng không phản 

đối thì đƣợc coi là không có ý kiến và phải có văn bản xác định hộ liền kề 

không có ý kiến. Văn bản xác định hộ liền kề không có ý kiến đƣợc hiểu là hộ 
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liền kề không sử dụng quyền có đồng ý hay không đồng ý cho cơ sở kinh 

doanh dịch vụ đó hoạt động. 

       Tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhân viên phục vụ:  

      Tuyển chọn nhân viên phục vụ trong độ tuổi lao động (trên 18 tuổi), đƣợc 

tập huấn về kỹ năng chuyên môn, văn minh trong giao tiếp, ứng xử; đạo đức, 

lối sống…  

Trong quá trình tuyển dụng nhân viên phục vụ phải tuân thủ các quy 

định về luật lao động, phải có hợp đồng rõ ràng, trong hợp đồng cần nêu rõ 

quyền lợi và trách nhiệm của chủ cơ sở khi sử dụng lao động, quyền và nghĩa 

vũ của ngƣời lao động, thời gian của hợp đồng lao động và những vấn đề phát 

sinh trong quá trình sử dụng lao động. 

Nhân viên phục vụ trong các quán karaoke, nhà hàng karaoke phải 

đƣợc trang bị đồng phục, gọn gàng, kín đáo, có bảng tên để khách hàng dễ 

dàng nhận biết.  

Mỗi phòng karaoke chỉ sử dụng 1 nhân viên phục vụ (nam hoặc nữ) để 

điều chỉnh hệ thống máy hát karaoke, máy điều hòa, ánh sáng. Đặc biệt, nhân 

viên nữ không đƣợc ngồi chung với khách nam và lƣu lại trong phòng  

karaoke sau khi  hoàn thành xong công việc của mình.  

Thái độ phục vụ phải nhiệt tình đúng mực, tuân thủ nội quy của cơ sở 

trong quá trình phục vụ khách hàng, không lợi dụng khách hàng làm nảy sinh 

những nguy cơ, tiềm ẩn của tệ nạn xã hội…  

3.2.5. Giải pháp Thể chế hóa các văn bản pháp quy và thủ tục cấp giấy phép 

  Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu đã đánh giá về tình hình hoạt 

động kinh doanh dịch vụ văn hóa ở nƣớc ta trong thời gian qua nhƣ sau: 

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa ở nƣớc ta có 

dấu hiệu đi chệch hƣớng chỉ đạo của nhà nƣớc và hƣớng dẫn của Bộ 

văn hóa và thông tin, đã làm nảy sinh nhiều tiêu cực về tệ nạn xã 
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hội, có nơi “điểm nóng” kéo dài và tồn tại nhiều năm liền, nhƣng 

chƣa kịp thời dập tắt. [35, tr.34]. 

   Trên thực tế một mặt, do buông lỏng trong quản lý hoạt động dịch vụ 

karaoke ngay từ cơ sở, xã, phƣờng, khu phố. Chính quyền địa phƣơng đều 

biết hiện tƣợng đó, nhƣng chƣa đƣợc xử lý nghiêm. 

      Một số cơ sở karaoke đƣợc “bảo kê” và dựa vào thế lực của những ngƣời 

có chức vụ, tồn tại hoạt động nhiều năm liền, nhƣng chƣa đƣợc kịp thời giải 

quyết những hạn chế, tiêu cực gây bức xúc trong dƣ luận, làm ảnh hƣởng đến 

trật tự của cộng đồng.  

   Mặt khác, hệ thống văn bản pháp quy nhà nƣớc về hoạt động kinh doanh 

dịch vụ văn hóa (trong đó có karaoke) thực hiện trong một thời gian dài, nên 

các quy định, điều kiện thi hành không còn phù hợp với tình hình mới nhƣng 

chƣa đƣợc điều chỉnh kịp thời, nên mỗi địa phƣơng triển khai áp dụng khác 

nhau, không có sự thống nhất đã làm giảm hiệu lực của văn bản.  

Thị xã Phú Thọ đang trong quá trình phát triển lên thành phố, do vậy 

việc thể chế hóa các văn bản pháp quy trong quản lý hoạt dịch vụ văn hóa và 

karaoke là nhiệm vụ bắt buộc. Muốn giải quyết đƣợc vấn đề này thì thị xã Phú 

Thọ cần thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau: 

Trên cơ sở các văn bản pháp quy của nhà nƣớc và các văn bản của cơ 

quan quản lý cấp trên theo ngành dọc về các điều khoản quy định hoạt động 

kinh doanh karaoke cần đƣợc vận dụng và cụ thể hóa vào tình hình, đặc điểm, 

điều kiện của địa phƣơng.  

Đây là quá trình đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo và quản lý ở 

địa phƣơng. Vì đã từ lâu việc ban hành, triển khai văn bản của nhà nƣớc vào 

thực tế luôn gặp nhiều khó khăn bất cập.  
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Các văn bản của Nhà nƣớc nội dung phần lớn mang tính chất định 

hƣớng và chỉ đạo. Do vậy, khi áp dụng vào đặc điểm tình hình cụ thể của địa 

phƣơng thƣờng xảy ra nhiều bất cập. 

 Trong quá trình thực hiện phải căn cứ vào tình hình thực tế điều kiện 

cụ thể, đặc điểm của từng địa phƣơng, cơ sở, có tính đến điều kiện kinh tế, cơ 

sở vật chất, hạ tầng.  

Thị xã Phú Thọ có đặc thù riêng, diện tích nhỏ hẹp, dân cƣ tập trung và 

có truyền thống kinh doanh, nhân dân nơi đây sớm đƣợc tiếp súc với kinh tế 

hàng hóa và thị trƣờng.  Nơi đây có khả năng tiếp thu và phát triển kinh doanh 

dịch vụ cao. Do vậy việc cụ thể hóa các văn bản pháp quy trong lĩnh vực kinh 

doanh dịch vụ văn hóa là điều kiện tiên quyết, tạo điều kiện để các chủ cơ sở 

kinh doanh có thể yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình. Chính 

quyền địa phƣơng và các ban ngành chức năng, nhất là Phòng VHTT sẽ chủ 

động hơn trong hoạt động quản lý dịch vụ văn hóa trên địa bàn. 

3.2.6. Giải pháp Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm  

 Thanh tra, kiểm tra là khâu cuối cùng trong toàn bộ quá trình quản lý. 

Mục đích của hoạt động này để xem xét việc thực hiện kế hoạch quản lý nhƣ 

thế nào, phát hiện, biểu dƣơng, khen thƣởng kịp thời những nhân tố tích cực, 

xử lý những vi phạm và điều chỉnh kế hoạch hoạt động quản lý. 

Cần tăng cƣờng sự cộng tác, phối hợp giữa các ngành chức năng nhƣ: 

văn hóa, thể thao, du lịch, tài nguyên môi trƣờng, thanh tra, công an và chính 

quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ.  

Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa vi 

phạm trên thị trƣờng. 

Muốn công tác này đạt hiệu quả cao thì đội ngũ những ngƣời làm công 

tác quản lý, thanh kiểm tra phải am hiểu công việc, nắm chắc các kiến thức, 
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thông tin về các hệ thống văn bản, các quy định của pháp luật đối với kinh 

doanh dịch vụ văn hóa và dịch vụ karaoke 

Hiện nay lực lƣợng kiểm tra tại các xã phƣờng hầu nhƣ kiêm nhiệm thêm 

nhiệm vụ này. Do vậy cán bộ văn hóa cần đƣợc tổ chức đi tham gia các khóa tập 

huấn văn hóa cơ sở do tỉnh, thị xã tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn. 

Công tác thanh tra, kiểm tra phải có kế hoạch và đƣợc triển khai thƣờng 

xuyên. Cần phải lập kế hoạch trƣớc khi tiến hành kiểm tra, xác định những 

vấn đề trọng tâm cần giải quyết tạo bƣớc chuyển biến quan trọng, không nên 

chỉ đánh mạnh, kiểm tra liên tục vào một vấn đề nổi cộm, mà bỏ qua vấn đề 

khác. 

Các kế hoạch thanh tra, kiểm tra tùy vào trƣờng hợp cụ thể có thể công 

khai hay giữ bí mật, nếu bí mật thì tránh rò rỉ thông tin khiến cho các đợt 

kiểm tra không thu đƣợc kết quả. Đây chính là bài học kinh nghiệm rút ra từ 

những ngƣời làm công tác này trong nhiều năm. 

Khi tiến hành công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm dịch vụ văn hóa phải 

có sự nghiên cứu kỹ địa bàn, đối tƣợng, hoạt động kinh doanh và những biểu 

hiện vi phạm của các chủ cơ sở kinh doanh. Kiểm tra phải có đầy đủ phƣơng 

tiện, cơ sở vật chất đi kèm. Dự đoán các tình huống xấu nhất có thể xẩy ra và 

đƣa ra các phƣơng án đối phó dự phòng. Đối với các đợt kiểm tra mang tính chất 

nguy hiểm có thể kết hợp giữa ngành văn hóa cùng các ban ngành khác nhƣ 

phòng văn hóa, công an, đội quản lý thị trƣờng..., tránh tình trạng gây nguy hiểm 

cho ngƣời và khả năng thủ tiêu tang chứng. Các ban ngành cần có sự phân công 

công việc, phân cấp quản lý một cách  cụ thể, rõ ràng. 

Áp dụng các trang thiết bị, khoa học công nghệ hiện đại cho công tác 

quản lý thanh kiểm tra là hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu 

quả trong kiểm tra, giúp ccong tác kiểm tra đƣợc sâu sát, phát hiện các vi 
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phạm pháp luật dƣới các hình thức tinh vi, nguy hiểm trong thời đại xã hội và 

công nghệ thông tin ngày càng phát triển. 

Do vậy cán bộ kiểm tra, thanh tra cần đƣợc trang bị các thiết bị nhƣ Máy 

quay phim, chụp ảnh(kỹ thuật số)mới, đặc biệt hệ thống máy vi tính chất 

lƣợng cao để xử lý các vấn đề nghiệp vụ nhƣ xử lý hồ sơ, tài liệu lƣu trữ hệ 

thống văn bản quản lý nhà nƣớc, nối mạng nội bộ và với trung tâm công nghệ 

thông tin của thị xã, của tỉnh để thƣờng xuyên nắm bắt thông tin trên lĩnh vực 

quản lý văn hóa.  

Làm tốt các nhiệm vụ trên là chúng ta đã thực hiện đƣợc những bƣớc đi 

cơ bản nhất cho việc xây dựng một nền tảng vững bền và bộ mặt tƣơi đẹp của 

dịch vụ văn hóa. 

 Vấn đề đặt ra là với những biểu hiện vi phạm pháp luật, một số cơ sở 

dịch vụ karaoke hoạt động không phép, kinh doanh quá giờ quy định để kiếm 

lời bất chính, gây mất an ninh trật tự, thậm chí có nơi đã trở thành tụ điểm 

phức tạp về tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, gây bất bình trong nhân dân và 

dƣ luận xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhƣ: hoạt động 

quản lý nhà nƣớc còn buông lỏng, chƣa thực sự sâu sát và thƣờng xuyên liên 

tục; ý thức của ngƣời dân còn nhiều hạn chế; việc nắm bắt tình hình đối tƣợng 

vi phạm và xử lý các vi phạm pháp luật của cơ quan quản lý văn hóa còn 

nhiều bất cập. Bên cạnh đó, một số cơ sở kinh doanh vi phạm còn dùng thủ 

đoạn, đối phó tinh vi với hoạt động kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng 

nhƣ vậy chúng ta cần có biện pháp nhƣ thế nào. 

Thời gian gần đây, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản thành lập 

và chấn chỉnh các đội kiểm tra liên ngành để thực hiện công việc thanh tra, 

kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ.  

Trƣớc hết cần rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ tham gia đoàn thanh tra 

kiểm tra về các mặt nhƣ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khả năng phối hợp 
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trong công tác, đạo đức nghề nghiệp…  Sau khi rà soát cần tổ chức ngay lại 

bộ máy đoàn công tác thanh tra, kiểm tra, giao, phân công nhiệm vụ rõ ràng 

và sự phối hợp công tác đối với từng thành viên trong đoàn.  

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lƣợng hoạt động thanh tra, kiểm tra 

. Thực hiện nhiều hình thức kiểm tra nhƣ kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột 

xuất, huy động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trên địa bàn thị 

xã trong việc giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra các dịch vụ văn hóa, 

karaoke.  

Cần tiến hành phân loại các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke và cơ sở kinh doanh thƣờng xuyên vi phạm, cơ sở 

kinh doanh tiềm ẩn các tai tệ nạn xã hội.  

Trong việc phối hợp thanh tra, kiểm tra cần nêu cao tinh thần tự giác 

tích cực và tinh thần đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong hoạt 

động này.  

Qua thực tế cho thấy tại địa phƣơng đã phát hiện những đoàn thanh tra 

kiểm tra có những biểu hiện tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ, gây mất lòng tin 

của nhân dân, làm nảy sinh các tệ nạn xã hội ngay trên địa bàn đƣợc quản lý.  

Nhiều cán bộ chủ chốt vì lợi ích hay quan hệ với các chủ cơ sở kinh doanh mà 

buôn lỏng quản lý, thậm chí có cán bộ còn thông báo trƣớc cho cơ sở kinh 

doanh biết nội dung thanh tra kiểm tra đột xuất. Điều này làm ảnh hƣởng 

nghiêm trọng đến hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm dịch vụ văn 

hóa và karaoke.  

Kế hoạch kiểm tra cần đƣợc xây dựng rõ ràng, phân công nhiệm vụ cho 

từng đơn vị khi phối hợp. Cần xây dựng quy chế phối kết hợp giữa các lực 

lƣợng kiểm tra trên địa bàn thị xã, có phƣơng án kiểm tra chéo giữa các xã, 

phƣờng trong thị xã nhằm phát huy tính tích cực và nâng cao hiệu quả thanh, 

kiểm tra. 
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 Nghiêm cấm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ 

kiểm tra có mối quan hệ móc nối bất chính với các chủ quán karaoke, nhà 

hàng karaoke.  

Ngoài ra UBND thị xã và Phòng VHTT cần tạo điều kiện hơn nữa về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị và thời gian cho cán bộ tham gia đoàn công tác thanh 

tra kiểm  tra lĩnh vực này.  Để có thể xử lý các vi phạm của các cơ sở kinh 

doanh, đoàn thanh tra kiểm tra phải tốn mất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức 

mới có thể phát hiện và xử lý đƣợc những vụ việc 

Xử lý vi phạm là hoạt động áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà 

nƣớc và cá nhân có thẩm quyền vào từng vụ, việc vi phạm hành chính cụ thể. 

Hoạt động xử lý vi phạm hành chính có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống 

xã hội, là cơ sở để đảm bảo công bằng xã hội và tăng cƣờng pháp chế xã hội 

chủ nghĩa. 

Việc xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên 

địa bàn thị xã  là một yêu cầu tất yếu và có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn đời 

sống xã hội tại địa phƣơng. Hoạt động xử lý vi phạm đạt hiệu quả sẽ góp phần 

đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng xã hội. Ý thức chấp 

hành pháp luật của ngƣời dân, trách nhiệm của những ngƣời thực thi pháp luật 

qua đó đƣợc nâng cao. Đồng thời, nó có vai trò quan trọng trong việc đấu 

tranh, phòng và chống vi phạm pháp luật hành chính nói chung. 

 Tuy nhiên, việc xử phạt phải đảm bảo đúng ngƣời, đúng tội, đúng 

thời điểm có nhƣ vậy mới tuyên truyền giáo dục đƣợc các cơ sở kinh doanh 

không tái phạm và đạt đƣợc mục đích của việc xử lý vi phạm, tránh tình 

trạng xử lý ồ ạt, không mang tính giáo dục dẫn đến các cơ sở kinh doanh 

tái phạm nhiều lần, hay xử lý không dứt khoát, không có tính răn đe hay 

giáo dục. 
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      Trong thời gian tới Phòng VHTT thị xã và các cơ quan chức năng tiếp tục 

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực tế hơn nữa để hoạt động quản lý dịch 

vụ văn hóa và  công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm đạt hiệu quả cao 

hơn nữa ,góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh loại dịch vụ này một cách 

lành mạnh và đảm bảo an toàn trật tự xã hội tại địa phƣơng 

Tiểu kết 

Từ  những khó khăn, bất cập của công tác quản lý dịch vụ karaoke trên 

địa bàn thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ, từ việc phân tích thực trạng, đánh giá 

công tác quản lý dịch vụ karaoke trong đó đề cập đến cấp duyệt và kiểm tra cấp 

giấy phép theo quy định; quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép karaoke; việc 

thực hiện, triển khai các văn bản pháp quy, chế tài; đánh giá chung về công tác quản 

lý dịch vụ karaoke; những kết quả đã đạt đƣợc trong công tác kiểm tra, quản lý; 

những hạn chế tồn tại trong công tác quản lý và rút ra bài học kinh nghiệm. 

Tác giả đề xuất  một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản 

lý đối với dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ đảm bảo đúng định hƣớng 

của Đảng và các quy định của Nhà nƣớc, đồng thời phù hợp với nhu cầu lợi ích xã 

hội, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý và tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả, hạn 

chế thấp nhất về tệ nạn xã hội, các vụ cháy lớn do hoạt động kinh doanh karaoke 

gây ra, làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng văn hóa chung của thị xã Phú Thọ. 



84 

 

KẾT LUẬN  

1. Hoạt động karaoke là hoạt động văn hóa có tính chất giải trí, đƣợc 

nhiều ngƣời ƣa thích, loại hình hoạt động này đã xuất hiện ở nhiều nƣớc trên 

thế giới. Ở nƣớc ta trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về 

kinh tế - xã hội, đời sống của ngƣời dân từng bƣớc đƣợc cải thiện, nhu cầu 

hƣởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân đƣợc nâng cao, vì vậy hoạt động 

văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng cũng có bƣớc phát triển 

mới.  

2. Thị xã Phú Thọ trực thuộc tỉnh Phú Thọ và đang phấn đấu phát triển 

lên thành phố thực thuộc tỉnh vào năm 2020. Thị xã đang thực hiện từng bƣớc 

đạt các tiêu chuẩn của thành phố tƣơng lai. Chính vì vậy các thiết chế văn hóa 

đang đƣợc đầu tƣ một cách đồng loạt, cùng với sự phát triển vƣợt bậc của 

kinh tế địa phƣơng, dịch vụ văn hóa và dịch vụ karaoke ở đây cũng đang  phát 

triển.  

Đến với karaoke trong thời gian rỗi con ngƣời đƣợc giải tỏa bớt căng 

thẳng của thần kinh, cơ bắp, cân bằng sinh thái, tái sản xuất sức lao động và 

sáng tạo. Tổ chức quản lý và phát triển hoạt động karaoke là tạo ra phong trào 

khắp nơi ca hát, nhảy múa, khiêu vũ, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây 

dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cƣ. 

3. Trong giai đoạn 2013 - 2016, thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của 

thị xã, công tác quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa ở thị xã Phú Thọ 

đã đạt đƣợc những kết quả đáng khích lệ với 25/28 cơ sở karaoke đƣợc cấp 

giấy phép đủ điều hoạt động kinh doanh. Nhìn chung các cơ sở kinh doanh cơ 

bản đã chấp hành nghiêm các quy định của nhà nƣớc trong hoạt động kinh 

doanh. 
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4. Bên cạnh những mặt tích cực, các lĩnh vực này cũng phát sinh và 

tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp nhƣ: sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động 

mại dâm…gây mất ổn định an ninh trật tự, để lại những hệ lụy đáng tiếc do 

vậy đòi hỏi phải quan tâm tới việc quản lý loại hình dịch vụ văn hóa đặc thù 

này. 

 Một số hạn chế, tồn tại, khó khăn nảy sinh trong quản lý nhƣ: hoạt 

động tuyên truyền và phối hợp kiểm tra, quản lý giữa các cấp, các ngành có 

lúc, có nơi chƣa đƣợc thƣờng xuyên, liên tục; quá trình xử lý vi phạm đôi lúc 

còn nể nang xử lý chƣa nghiêm;  thanh tra chƣa sâu sát kip thời; trình độ, 

năng lực của cán bộ quản lý dịch vụ văn hóa còn hạn chế... 

 Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động và quản lý dịch 

vụ karaoke trên địa bàn thị xã là một việc làm cần thiết.  

5. Nhờ những kiến thức đã đƣợc trang bị ở Khoa Sau Đại học Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng kết hợp với quá trình trực tiếp làm 

công tác quản lý văn hóa tại thị xã Phú Thọ, tác giả đã tìm hiểu và mạnh dạn 

đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm tăng cƣờng  quản lý dịch vụ karaoke 

trên địa bàn bao gồm:  Nhóm giải pháp về hoạt động tuyên truyền, giáo dục, 

nâng cao nhận thức về hoạt động karaoke;  Tăng cƣờng công tác quản lý nhà 

nƣớc về văn hóa và dịch vụ karaoke; Nhóm giải pháp về phát triển nguồn 

nhân lực phục vụ kinh doanh dịch vụ karaoke;  Nhóm giải pháp về tiêu chuẩn 

hóa cơ sở vật chất, phƣơng tiện kỹ thuật và đội ngũ nhân viên phục vụ; Nhóm 

giải pháp về thể chế hóa các văn bản pháp quy và thủ tục cấp giấy phép; 

Nhóm giải pháp về tăng cƣờng hoạt động thanh tra kiểm tra và xử  lý vi 

phạm. 

6. Trong thời gian tới nếu có điều kiện về thời gian tác giả sẽ tiếp tục 

mở rộng nghiên cứu hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke ở các huyện lân 

cận và mở rộng nghiên cứu hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke ở tỉnh Phú 
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Thọ. Qua đó mở rộng kiến thức kĩ năng về quản lý hoạt động kinh doanh dịch 

vụ văn hóa và đặc biệt là kinh doanh dịch vụ karaoke. Góp phần nâng cao hơn 

nữa hiệu quả quản lý dịch vụ karaoke tại địa phƣơng, giảm bớt các tiềm ẩn về 

tai tệ nạn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội trên quê hƣơng 

thị xã Phú Thọ. 
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Phụ lục 1 

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN 

QUẢN LÝ DỊCH VỤ KARAOKE, VŨ TRƢỜNG 

1.1. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của 

Quốc Hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

1.2. Chỉ thị số 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

"Tăng cƣờng quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy 

mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng"; 

1.3. 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"; 

1.4. Thông tƣ số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch "Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy 

chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban 

hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của 

Chính phủ";  

1.5. Thông tƣ số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch "Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các 

quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"; 

1.6. Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ "Sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch"; 

1.7. Thông tƣ số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 



95 

 

04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tƣ số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết 

định số 55/1999/QĐ-BVHTT"; 

1.8. Thông tƣ số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính "Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 

kinh doanh kraoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường"; 

1.9. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ "Quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 

quảng cáo”. 
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CHÍNH PHỦ  

              ------ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

------------------- 

Số: 103/2009/NĐ-CP             Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009 

 

NGHỊ ĐỊNH 

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH 

DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG 

 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

 

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế hoạt động văn hóa và 

kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

Điều 2. Hiệu lực của Nghị định 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế 

Nghị định số11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban 

hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

Điều 3. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh 

doanh vũ trƣờng, karaoke. 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng đã phê duyệt quy hoạch vũ trƣờng, 

karaoke theo quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 

tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Chỉ thị 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 

5 năm 2005 của Thủ tƣớng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2005/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


97 

 

trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trƣờng đƣợc tiếp tục cấp mới giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh theo đúng quy 

hoạch đã đƣợc phê duyệt. 

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện 

1. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hƣớng dẫn thi 

hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 Nơi nhận:  

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- VP BCĐ Trung ƣơng về phòng, chống 

tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

TM. CHÍNH PHỦ  

THỦ TƢỚNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 



98 

 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nƣớc; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, Đơn vị trực thuộc, Công 

báo; 

- Lƣu: Văn thƣ, KGVX (5b).   
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QUY CHẾ 

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA       

CÔNG CỘNG  

(Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 

2009 của Chính phủ) 

Chƣơng 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng; trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với hoạt 

động văn hóa của cơ quan, tổ chức mình 

1. Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng phải 

nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giáo dục nếp 

sống lành mạnh và phong cách ứng xử có văn hóa cho mọi ngƣời; kế thừa và 

phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục; nâng cao hiểu 

biết và trình độ thẩm mỹ, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; 

ngăn chặn sự xâm nhập và bài trừ những sản phẩm văn hóa có nội dung độc 

hại; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. 

2. Ngƣời đứng đầu các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức 

kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa thuộc phạm vi quản lý 

của mình. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

a) Quy chế này quy định các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng (sau đây gọi là Quy chế) bao gồm: lƣu hành, kinh doanh băng, 

đĩa ca nhạc, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; triển lãm 
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văn hóa, nghệ thuật; tổ chức lễ hội; viết, đặt biển hiệu; hoạt động vũ trƣờng, 

karaoke, trò chơi điện tử, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các hình 

thức vui chơi giải trí khác; 

b) Nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

quy định tại Quy chế này bao gồm nhà hát, nhà văn hóa, nhà triển lãm, trung 

tâm văn hóa, câu lạc bộ, cơ sở lƣu trú du lịch, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng 

ăn uống, giải khát, cửa hàng, cửa hiệu, sân vận động, nhà thi đấu thể thao, 

quảng trƣờng, phƣơng tiện vận tải hành khách công cộng và các phƣơng tiện, 

địa điểm khác có tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa quy định tại điểm a khoản này. 

2. Đối tƣợng áp dụng: 

Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; trong trƣờng hợp Điều ƣớc quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của Điều 

ƣớc quốc tế đó. 

Điều 3. Quy định cấm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng 

Nghiêm cấm các hoạt động sau đây: 

1. Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội dung: 

a) Kích động nhân dân chống lại Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; 

b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lƣợc, gây hận thù 

giữa các dân tộc và nhân dân các nƣớc; truyền bá tƣ tƣởng, văn hóa phản 

động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị 

đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi 

trƣờng sinh thái; 
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c) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nƣớc, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, 

đối ngoại, bí mật đời tƣ của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.  

d) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc 

phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và 

nhân phẩm của cá nhân. 

2. Lƣu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa; sản xuất, nhập 

khẩu trái phép các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lƣu hành, 

cấm lƣu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà 

không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh 

theo quy định. 

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy 

định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ 

………………………………………………………………………….. 

Chƣơng 8 

HOẠT ĐỘNG KARAOKE 

Điều 30. Điều kiện kinh doanh karaoke 

1. Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m
2
 trở lên, không kể công 

trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ; 

2. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn 

bộ phòng; 

3. Không đƣợc đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối 

phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

4. Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trƣờng học, bệnh viện, cơ sở tôn 

giáo, tín ngƣỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nƣớc từ 

200m trở lên; 

5. Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cƣ phải đƣợc sự đồng ý bằng 

văn bản của các hộ liền kề; 
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6. Phù hợp với quy hoạch về karaoke đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 31. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke ngoài cơ sở lƣu trú du lịch đã đƣợc 

xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp có đủ điều kiện quy định tại Điều 30 và các 

khoản 1 và 2 Điều 32 Quy chế này phải đƣợc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch hoặc cơ quan cấp huyện đƣợc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh. 

2. Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm 

kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng; 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý; 

- Ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện đƣợc phân cấp có trách 

nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; trƣờng hợp không cấp giấy phép phải trả lời 

bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Điều 32. Trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh karaoke 

Khi hoạt động kinh doanh karaoke, chủ cơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo 

các quy định sau đây: 

1. Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tƣơng đƣơng 01 bóng đèn sợi 

đốt 40W cho 20m
2
; 

2. Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vƣợt quá quy định 

của Nhà nƣớc về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép; 

3. Chỉ đƣợc sử dụng bài hát đã đƣợc phép phổ biến; băng, đĩa đã dán nhãn 

kiểm soát theo quy định; 

4. Không đƣợc bán rƣợu hoặc để cho khách uống rƣợu trong phòng karaoke; 
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5. Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định 

số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ; 

6. Mỗi phòng karaoke chỉ đƣợc sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi trở 

lên; nếu nhân viên phục vụ là ngƣời làm thuê thì phải có hợp đồng lao động 

và đƣợc quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; 

7. Không đƣợc hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trƣờng hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 37 Quy chế này; 

8. Các điểm karaoke hoạt động ở vùng dân cƣ không tập trung không phải 

thực hiện quy định về âm thanh tại khoản 2 nhƣng phài thực hiện quy định tại 

các khoản 1, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này. 

Điều 33. Hoạt động karaoke không có mục đích kinh doanh 

1. Cơ quan, tổ chức hoạt động karaoke để đáp ứng nhu cầu nội bộ của cơ 

quan, tổ chức mình không phải xin cấp giấy phép nhƣng khi hoạt động phải 

thực hiện quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 32 Quy chế này và đảm bảo an 

ninh, trật tự. 

2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh 

để đáp ứng nhu cầu của nhân viên thuộc cơ sở mình thì không phài xin phép, 

nhƣng phải riêng biệt với khu vực kinh doanh, phải thực hiện quy định tại các 

khoản 2 và 3 Điều 32 Quy chế này và đảm bảo an ninh, trật tự. 

Điều 34. Quy định cấm trong hoạt động karaoke 

Nghiêm cấm các hành vi khiêu dâm và mua bán dâm, mua bán, sử dụng ma 

túy tại phòng karaoke. 

  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=72/2009/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Chƣơng 10 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 37. Quy định về hoạt động sau 12 giờ đêm 

1. Quầy bar trong các cơ sở lƣu trú du lịch đƣợc xếp hạng từ 3 sao trở lên 

hoặc hạng cao cấp đƣợc hoạt động sau 12 giờ đêm nhƣng không quá 2 giờ 

sáng. 

2. Vũ trƣờng, phòng karaoke trong các cơ sở lƣu trú du lịch đƣợc xếp hạng từ 

4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp đƣợc hoạt động sau 12 giờ đêm nhƣng không 

quá 2 giờ sáng. 

Điều 38. Quy định chuyển tiếp 

Các vũ trƣờng, nhà hàng karaoke không thuộc cơ sở lƣu trú du lịch, đã đƣợc 

cấp giấy phép kinh doanh theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 

01 năm 2006 của Chính phủ đƣợc tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn đƣợc 

phép. Khi hết hạn, cơ sở kinh doanh muốn tiếp tục hoạt động phải xin phép 

theo quy định tại Quy chế này./. 

  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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BỘ VĂN HOÁ, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

           -------------------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

               ------------------------------------- 

Số: 04/2009/TT-BVHTTDL                                Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009 

  

THÔNG TƢ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUY CHẾ 

HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HOÁ CÔNG 

CỘNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2009/NĐ-CP NGÀY 

06 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn 

hoá công cộng; 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại 

Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban 

hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 

của Chính phủ. 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tƣ này quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy 

chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành 

kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP: 
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a) Quy định chung; 

b) Quy định về lƣu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc sân khấu; 

c) Quy định về tổ chức lễ hội; 

d) Quy định về hoạt động vũ trƣờng; 

đ) Quy định về hoạt động karaoke; 

e) Quy định về hoạt động trò chơi điện tử; 

g) Quy định về biểu diễn nghệ thuật quần chúng. 

2. Các hoạt động sau đây thực hiện theo văn bản của Bộ Văn hóa - Thông tin 

(cũ) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết riêng đối với từng 

lĩnh vực: 

a) Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; 

b) Thi hoa hậu, hoa khôi, ngƣời đẹp; 

c) Trình diễn thời trang, ngƣời mẫu; 

d) Triển lãm văn hóa nghệ thuật; 

đ) Xây dựng tƣợng đài, tranh hoành tráng; 

e) Sáng tác và triển lãm tranh cổ động; 

g) Sáng tác điêu khắc; 

h) Nhiếp ảnh; 

i) Dạy nhạc, dạy khiêu vũ ngoài các cơ sở đào tạo công lập; 

k) Một số hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa khác. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Một số từ ngữ quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ 

văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP (sau 

đây gọi là Quy chế) đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và các hình thức vui chơi giải trí 

khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quy chế 
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a) Các dịch vụ văn hoá khác gồm: Thu âm (phòng thu nhạc và lời); ghi hình 

(quay camera); vẽ truyền thần, vẽ tranh, sao chép tranh; làm tƣợng; sản xuất 

hàng mã; dạy khiêu vũ, dạy nhạc. 

b) Các hình thức vui chơi giải trí khác gồm: Các trò chơi dân gian; biểu diễn 

nghệ thuật quần chúng và các hình thức vui chơi giải trí có nội dung văn hoá. 

c) Các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và các hình thức vui chơi giải trí 

khác chƣa đƣợc qui định tại các điểm a và b khoản này. 

2. Các lễ hội quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy chế 

a) Lễ hội dân gian là lễ hội đƣợc tổ chức nhằm tôn vinh ngƣời có công với 

nƣớc, với cộng đồng; thờ cúng thần thánh, biểu tƣợng có tính truyền thống và 

các hoạt động tín ngƣỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về 

truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức xã hội. 

b) Lễ hội lịch sử, cách mạng là lễ hội đƣợc tổ chức nhằm tôn vinh những danh 

nhân, sự kiện lịch sử, cách mạng. 

c) Lễ hội văn hoá, thể thao, du lịch là lễ hội đƣợc tổ chức để quảng bá về văn 

hoá, thể thao, du lịch bao gồm các Festival, liên hoan văn hoá, thể thao, du 

lịch, tuần văn hoá, thể thao, du lịch, tuần văn hoá - du lịch, tháng văn hoá - du 

lịch, năm văn hoá - du lịch. 

d) Lễ hội có nguồn gốc từ nƣớc ngoài tổ chức tại Việt Nam là lễ hội do tổ 

chức của Việt Nam hoặc tổ chức nƣớc ngoài đang hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam tổ chức nhằm giới thiệu giá trị văn hoá tốt đẹp của nƣớc ngoài với 

công chúng Việt Nam. 

3. Khiêu vũ quy định tại các Điều 24 và 27 Quy chế là môn nghệ thuật đƣợc 

thể hiện bằng những điệu nhảy, có sự phối hợp các động tác của tay, chân và 

cơ thể theo nhịp điệu âm nhạc đƣợc thực hiện bởi những đôi nam, nữ hoặc tập 

thể nam, nữ nhằm mục đích giải trí, giao lƣu tình cảm, thẩm mỹ. 

http://luatkhaiphong.com/
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4. Cơ quan hành chính nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 24 và khoản 4 

Điều 30 Quy chế bao gồm cơ quan quản lý nhà nƣớc, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp, doanh trại Công an, Quân đội; các tổ chức 

quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nƣớc. 

5. Trường học quy định tại khoản 1 Điều 24 và khoản 4 Điều 30 Quy chế bao 

gồm các trƣờng mẫu giáo, trƣờng mầm non, trƣờng tiểu học, trƣờng trung học 

cơ sở, trƣờng trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 3. Quy định cấm trong hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ 

văn hoá công cộng 

1. Các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá có nội dung kích 

động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

Quy chế là những hoạt động trong đó có hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh, hành 

động miêu tả cảnh đánh đập, tra tấn, giết ngƣời dã man, tàn bạo và những 

hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con ngƣời, trái với truyền thống yêu 

hoà bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam, không nhằm tố cáo tội ác, không 

nhằm đề cao chính nghĩa, bao gồm: 

a) Mô tả cảnh đầu rơi, máu chảy, cắt, chặt bộ phận cơ thể con ngƣời; 

b) Mô tả cảnh đâm chém, đấm đá, đánh đập tàn bạo; 

c) Mô tả cảnh rùng rợn, kinh dị, quằn quại, đau đớn của con ngƣời; 

d) Mô tả cảnh thoả mãn, khoái trá của kẻ gây tội ác; 

đ) Mô tả các hành động tội ác khác. 

2. Các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá có nội dung thể hiện lối sống 

dâm ô đồi truỵ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quy chế là những hoạt 

động có hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh, hành động khêu gợi, kích thích dâm ô, 

truỵ lạc, vô luân, loạn luân trái với truyền thống đạo đức và thuần phong mỹ 

tục của dân tộc Việt Nam, bao gồm: 
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a) Mô tả bộ phận sinh dục, hành động tình dục giữa ngƣời với ngƣời, giữa 

ngƣời với súc vật, hành động thủ dâm dƣới mọi hình thức; 

b) Mô tả khoả thân, hoặc không khoả thân nhƣng kích thích tình dục; 

c) Mô tả nhu cầu tình dục. 

3. Trƣờng hợp trên các sản phẩm văn hoá, trong các hoạt động văn hoá có 

những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này để làm rõ tính cách nhân vật 

phải phù hợp với chủ đề của tác phẩm hoặc hoạt động cụ thể. 

4. Hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá có nội dung mê tín dị đoan quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quy chế là những hoạt động có nội dung làm mê 

hoặc ngƣời khác, trái với tự nhiên, gây tác động xấu về nhận thức, bao gồm: 

Cúng khấn trừ tà ma, chữa bệnh bằng phù phép, lên đồng phán truyền, xem 

bói, xin xăm, xóc thẻ, truyền bá sấm trạng, phù chú, cầu lợi cho mình gây hại 

cho ngƣời khác bằng cách yểm bùa, đốt đồ mã ở nơi công cộng và các hình 

thức mê tín dị đoan khác. 

Điều 12. Điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh karaoke 

1. Cơ sở lƣu trú du lịch đã đƣợc xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp khi kinh 

doanh karaoke không phải xin giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 

3 Điều 66 của Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005 nhƣng phải có đủ điều 

kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 30 Quy chế; 

2. Cửa phòng karaoke quy định tại khoản 2 Điều 30 Quy chế phải là cửa kính 

không màu; nếu có khung thì không đƣợc quá hai khung dọc và ba khung 

ngang; diện tích khung không quá 15% diện tích cửa. 

3. Khoảng cách từ 200 m trở lên quy định tại khoản 4 Điều 30 Quy chế áp 

dụng nhƣ quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tƣ này; 

4. Địa điểm kinh doanh karaoke trong khu dân cƣ phải đƣợc sự đồng ý bằng 

văn bản của các hộ liền kề quy định tại khoản 5 Điều 30 Quy chế đƣợc thực 

hiện nhƣ sau: 
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a) Hộ liền kề là hộ có tƣờng nhà ở liền kề với tƣờng phòng hát karaoke hoặc 

đất liền kề mà tƣờng nhà ở cách tƣờng phòng hát karaoke dƣới 5m; 

b) Hộ liền kề có quyền đồng ý cho ngƣời kinh doanh karaoke trong trƣờng 

hợp hộ liền kề đã ở từ trƣớc, ngƣời kinh doanh xin Giấy phép kinh doanh 

sau. 

Trƣờng hợp ngƣời kinh doanh đã đƣợc cấp Giấy phép kinh doanh trƣớc, hộ 

liền kề xây dựng nhà ở sau hoặc đƣợc quyền đến ở sau khi ngƣời kinh doanh 

đã đƣợc cấp Giấy phép kinh doanh thì hộ liền kề không có quyền quy định tại 

khoản 5 Điều 30 Quy chế; 

c) Văn bản đồng ý của hộ liền kề phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 

phƣờng, thị trấn sở tại, do ngƣời xin Giấy phép kinh doanh nộp trong hồ sơ xin 

cấp giấy phép và có giá trị trong suốt thời hạn ngƣời kinh doanh đƣợc quyền kinh 

doanh quy định trong giấy phép; 

d) Trƣờng hợp hộ liền kề không có văn bản đồng ý nhƣng cũng không phản đối 

thì đƣợc coi là không có ý kiến và phải có văn bản xác định hộ liền kề không có ý 

kiến. Văn bản xác định hộ liền kề không có ý kiến đƣợc hiểu là hộ liền kề không 

sử dụng quyền quy định tại khoản 5 Điều 30 Quy chế. 

5. Âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vƣợt quá quy định của Nhà nƣớc 

về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép quy định tại khoản 2 Điều 32 Quy chế đƣợc 

đo tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào phòng karaoke. 

6. Nhà hàng karaoke có nhiều phòng thì phải đánh số thứ tự hoặc đặt tên cho từng phòng. 

7. Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh để 

đáp ứng nhu cầu của nhân viên thuộc cơ sở mình quy định tại khoản 2 Điều 

33 Quy chế, phải riêng biệt với khu vực kinh doanh và không đƣợc để cho 

khách vào hát karaoke tại nơi dành cho nhân viên thuộc cơ sở mình. 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh để 

đáp ứng nhu cầu của khách dù không thu riêng tiền dịch vụ karaoke mà chỉ 
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thu tiền ăn, uống hoặc dịch vụ khác tại phòng hát karaoke cũng phải có đủ 

điều kiện kinh doanh karaoke quy định tại Điều 30 và phải đƣợc cấp giấy 

phép theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Quy chế. 

Điều 13. Hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trƣờng, 

karaoke 

Hồ sơ và thủ tục xin cấp giáy phép kinh doanh vũ trƣờng, karaoke quy 

định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 31 Quy chế thực hiện nhƣ sau: 

1. Ngƣời xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trƣờng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép 

tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke 

nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cơ 

quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng. 

2. Hồ sơ xin phép gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (mẫu số 3 và mẫu số 5 ban hành 

kèm theo Thông tƣ này); 

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý; 

c) Hợp đồng giữa ngƣời xin giấy phép kinh doanh với ngƣời điều hành hoạt 

động trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có giá trị pháp lý văn 

bằng của ngƣời điều hành (đối với kinh doanh vũ trƣờng); 

d) Văn bản đồng ý của các hộ liền kề hoặc văn bản xác định hộ liền kề không 

có ý kiến (đối với kinh doanh karaoke). 

3. Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thực 

tế của ngƣời xin giấy phép kinh doanh và đối chiếu với quy hoạch để cấp giấy 

phép (mẫu số 4 và mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tƣ này). 
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Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 

2. Bãi bỏ các văn bản sau đây: 

a) Quyết định số 165/VH-QĐ ngày 18 tháng 8 năm 1987 của Bộ trƣởng Bộ 

Văn hoá ban hành Quy chế Hội diễn nghệ thuật quần chúng; 

b) Thông tƣ số 05/TT-PC ngày 08 tháng 01 năm 1996 hƣớng dẫn thực hiện 

Quy chế “Lƣu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho 

thuê xuất bản phẩm; hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng; 

quảng cáo, viết, đặt biển hiệu” ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 

12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ; 

c) Thông tƣ số 35/2002/TT-BVHTT ngày 20 tháng 12 năm 2002 của Bộ Văn 

hoá - Thông tin hƣớng dẫn bổ sung một số quy định về hoạt động văn hoá và 

dịch vụ văn hoá nơi công cộng tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 

87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ; 

d) Thông tƣ số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Bộ Văn 

hoá - Thông tin hƣớng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ 

trƣờng, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và 

kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 

11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ. 

3. Các quy định do Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch đã ban hành trƣớc đây không thuộc các văn bản quy định tại 

khoản 2 Điều này có nội dung trái với các quy định tại Thông tƣ này 

đều bị bãi bỏ. 
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4. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vƣớng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân cần phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch để xem xét, bổ sung, sửa đổi. 

  

BỘ TRƢỞNG 

(Đã ký 

 

 

 

Hoàng Tuấn Anh 

 

 

 

 

THÔNG TƢ 

Sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Thông tƣ số 04/2009/TT-BVHTTDL, 

Thông tƣ số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 

năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

         BỘ VĂN HÓA 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

        ---------------------- 

Số: 05/2012/TT-

BVHTTDL 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              ------------------------------------- 

           Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012 
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Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên 

quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 

07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT.  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 04/2009/TT-

BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ trƣởng Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế 

hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành 

kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của 

Chính phủ 

1. Điều 4 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 nhƣ sau: 

“3. Cục trƣởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép lƣu hành băng, 

đĩa ca nhạc, sân khấu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quy chế.  

Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp nhãn 

kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế.  

Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (Mẫu 1).”. 

2. Điều 6 đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ sau: 

“Điều 6. Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở 

lƣu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát  
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Ít nhất 03 ngày trƣớc ngày tổ chức biểu diễn, cơ sở lƣu trú du lịch, nhà 

hàng ăn uống, giải khát tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nƣớc ngoài biểu 

diễn tại cơ sở của mình, không bán vé thu tiền xem biểu diễn quy định tại 

khoản 2 Điều 8 Quy chế phải thực hiện thông báo bằng văn bản với Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn. 

Thông báo bằng văn bản phải ghi rõ: Tên chƣơng trình, vở diễn; nội 

dung chƣơng trình, vở diễn; danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, hoạ 

sĩ, diễn viên; thời gian, địa điểm biểu diễn (Mẫu 2).”. 

3. Bãi bỏ mẫu số 1 và mẫu số 2. 

4. Bãi bỏ khoản 3 Điều 10. 

5. Bãi bỏ khoản 4 Điều 12. 

6. Điều 13 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 3 nhƣ sau:  

“2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trƣờng thực 

hiện theo quy định tại điểm g, điểm i khoản 6 Điều 2 Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3). 

3. Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra điều kiện 

thực tế của ngƣời xin giấy phép kinh doanh và đối chiếu với quy hoạch để cấp 

giấy phép.”.  

7. Bổ sung khoản 4 Điều 13 nhƣ sau: 

“4. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp lệ phí theo quy định 

của Bộ Tài chính tại thời điểm đề nghị cấp phép.”. 

Điều 2. Sửa đổi một số điều của Thông tƣ số 07/2001/TT-BVHTTDL 

ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định liên quan 
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đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch  

1. Mẫu 23 đƣợc sửa đổi nhƣ sau: 

Bỏ điểm 3 “Ngƣời điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ”. 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trƣờng (Mẫu 4). 

2. Mẫu 24 đƣợc sửa đổi nhƣ sau: 

Bỏ cụm từ “3. Ngƣời điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có 

trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật trở lên” và cụm từ 

“Giấy phép này có giá trị đến hết ngày … tháng … năm ...”. 

Giấy phép kinh doanh vũ trƣờng (Mẫu 5). 

Điều 3. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 

05 tháng 8 năm 1999 của Bộ trƣởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy 

chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lƣu hành, kinh doanh băng âm 

thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu 

Bãi bỏ khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, 

lƣu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca 

nhạc, sân khấu ban hành kèm theo Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

2. Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tƣ này./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Văn phòng Chính phủ; 

 

BỘ TRƢỞNG 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Tuấn Anh 
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- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng; 

- Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Lƣu: VT, VP (KSTTHC), H (200). 

 

 

 

 

THÔNG TƢ 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép 

 kinh doanh vũ trƣờng 

 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP 

ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-

CP ngày 03/6/2002; 

      BỘ TÀI CHÍNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

–––––   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  156/2012/TT-TC  –––––––––––––––––––––––––– 

                 Hà Nội, ngày 21 háng 9 năm 2012 
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Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban 

hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh văn hoá công cộng; 

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc 

đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp 

giấy phép kinh doanh vũ trường, như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Thông tƣ này quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép kinh doanh karaoke và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trƣờng. 

2. Tổ chức, cá nhân khi đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền cấp 

giấy phép kinh doanh karaoke, giấy phép kinh doanh vũ trƣờng theo quy định 

tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành 

Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng thì phải 

nộp lệ phí theo quy định tại Thông tƣ này. 

Điều 2. Thẩm quyền thu lệ phí 

Cơ quan đƣợc phép thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke, cấp giấy 

phép kinh doanh vũ trƣờng là cơ quan đƣợc quyền thu lệ phí cấp giấy phép 

kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trƣờng (sau đây đƣợc 

gọi tắt là cơ quan thu lệ phí). 

Điều 3. Mức thu lệ phí  

Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke và lệ phí cấp giấy phép kinh 

doanh vũ trƣờng nhƣ sau: 
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1. Tại các thành phố trực thuộc trung ƣơng (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải 

Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng) và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 

a) Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke:  

- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy;  

- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000 đồng/giấy. 

b) Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trƣờng là 15.000.000 

đồng/giấy. 

2. Tại khu vực khác (trừ các khu vực quy định tại Khoản 1 Điều này): 

a) Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke:  

- Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy;  

- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy. 

b) Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trƣờng là 10.000.000 

đồng/giấy. 

Điều 4. Quản lý và sử dụng lệ phí 

  Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh 

doanh vũ trƣờng là khoản thu thuộc ngân sách nhà nƣớc, đƣợc quản lý và sử 

dụng nhƣ sau: 

1. Cơ quan thu lệ phí đƣợc trích lại 30% (ba mƣơi phần trăm) số tiền thu lệ 

phí hàng năm để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo quy định tại Thông 

tƣ số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện 

các quy định pháp luật về phí, lệ phí, Thông tƣ số 45/2006/TT-BTC ngày 

25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 63/2002/TT-BTC và chi kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các quy định trong giấy phép. 

2. Số tiền còn lại 70% (bảy mƣơi phần trăm) cơ quan thu lệ phí phải nộp vào 

ngân sách nhà nƣớc theo chƣơng, loại, khoản tƣơng ứng của Mục lục ngân 

sách nhà nƣớc hiện hành. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
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 1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2012. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ 

thu, công khai chế độ thu lệ phí không đề cập tại Thông tƣ này đƣợc thực hiện 

theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tƣ 

số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 

63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện các 

quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tƣ số 28/2011/TT-BTC ngày 

28/02/2011 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản 

lý thuế, hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và 

Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hƣớng dẫn./. 

Nơi nhận:  

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thƣ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể; 

- Kiểm toán nhà nƣớc; 

- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham 

nhũng; 

- Công báo; 

- Website Chính phủ; 

- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Thị Mai 
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nhà nƣớc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tƣ pháp); 

- Website Bộ Tài chính; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Lƣu VT, CST (CST5). 

 

 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

      CHÍNH PHỦ            CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              -------                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                              ------------------------------------- 

 Số: 158/2013/NĐ-CP                   Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013  
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Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 

29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Pháp lệnh thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001; 

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, 
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Chƣơng 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, 

các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành 

chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 

quảng cáo. 

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 

quy định tại Nghị định này bao gồm: 

a). Vi phạm quy định trong lĩnh vực văn hóa; 

b). Vi phạm quy định trong lĩnh vực thể thao; 

c). Vi phạm quy định trong lĩnh vực du lịch; 

d).Vi phạm quy định trong lĩnh vực quảng cáo. 

3. Hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nƣớc liên quan 

đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo không quy định tại Nghị 

định này thì áp dụng quy định tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực khác để xử phạt. 

Điều 2. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, đ, e, h và i 

Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo còn có thể bị áp 

dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

1. Buộc hủy bỏ kết quả tuyển chọn vận động viên, kết quả phong đẳng cấp 

vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thành tích cao; 

2. Buộc hủy bỏ thành tích thi đấu thể thao; 

3. Buộc tháo dỡ triển lãm, biển hiệu; 
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4. Buộc trả lại đất đã lấn chiếm hoặc chấm dứt việc sử dụng trái phép di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật; 

5. Buộc trả lại tài liệu thƣ viện đã đánh tráo hoặc chiếm dụng; 

6. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo; 

7. Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân. 

Điều 3. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền 

1. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch là 50.000.000 đồng, trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền quy định tại Chƣơng II và Chƣơng III Nghị định này là mức 

phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trƣờng hợp quy định tại Điều 4; Khoản 

5 Điều 6; Điều 8; Điều 10; Điểm b Khoản 1, Điểm a Khoản 3, các điểm a, b 

và c Khoản 5, các khoản 6, 7 và 8 Điều 13; các khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Điều 

14; Điểm b Khoản 2 Điều 15; Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều 17; 

Điểm c Khoản 3 Điều 23; Khoản 1 và các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 24; 

Khoản 2 và Khoản 4 Điều 27; Điểm b Khoản 1 Điều 30; Khoản 2 Điều 32; 

Điều 33; Khoản 1, Khoản 5 Điều 40; Điều 41; các điểm a, b và d Khoản 1, 

các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 42; Điểm c Khoản 1 Điều 52; 

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 55; Khoản 2 Điều 56; Điều 57, Điều 58, các Điểm 

a, b và c Khoản 3 Điều 59, Điểm a Khoản 2 Điều 68, Khoản 2 Điều 69 và 

Khoản 1 Điều 70 Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Đối 

với cùng một hành vi vi phạm mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt 

tiền đối với cá nhân. 

3. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định 

tại Chƣơng IV Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm 

hành chính của cá nhân; thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 2 lần đối với 

cá nhân. 
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Chƣơng 2 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

MỤC 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA 

Điều 15. Vi phạm quy định về nếp sống văn hóa 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

hành vi đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại nơi tổ chức lễ hội, di tích 

lịch sử - văn hóa. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù 

chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tƣơng tự khác để trục lợi; 

b) Treo cờ Tổ quốc ở khu vực lễ hội không cao hơn, không trang trọng hơn 

các cờ hội. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi phục hồi 

phong tục, tập quán gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ, nhân cách con ngƣời và 

truyền thống văn hóa Việt Nam. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có đƣợc do thực hiện hành vi quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều này. 

Điều 16. Vi phạm quy định về điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Kinh doanh trò chơi điện tử ở địa điểm cách trƣờng tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông dƣới 200 mét; 
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b) Kinh doanh karaoke và vũ trƣờng ở địa điểm cách trƣờng học, bệnh viện, cơ sở 

tôn giáo, tín ngƣỡng, cơ quan hành chính nhà nƣớc dƣới 200 mét; 

c) Tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng; 

d) Không bảo đảm đủ ánh sáng tại vũ trƣờng và phòng karaoke theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi phát hành 

vé quá số ghế hoặc quá sức chứa tại nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang, thi ngƣời đẹp, ngƣời mẫu. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không bảo đảm đủ diện tích của vũ trƣờng, phòng karaoke theo quy định; 

b) Không bảo đảm quy định về thiết kế cửa vũ trƣờng, phòng karaoke. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

thiết bị báo động không đúng quy định. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có đƣợc do thực hiện hành vi quy định tại 

Khoản 2 Điều này. 

Điều 17. Vi phạm quy định về giấy phép trong tổ chức hoạt động văn hóa 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Tổ chức lễ hội theo quy định phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền mà không báo cáo hoặc có báo cáo nhƣng không đƣợc 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đồng ý mà vẫn tổ chức; 

b) Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh hoạt động 

vũ trƣờng, karaoke. 
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2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh hoạt động vũ trƣờng, karaoke không đúng nội dung, không 

đúng phạm vi quy định trong giấy phép; 

b) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hoặc sử dụng giấy phép của 

tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh hoạt động vũ trƣờng, karaoke. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép hoặc không đăng ký với 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền trƣớc khi kinh doanh; 

b) Tổ chức lễ hội theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi kinh 

doanh hoạt động vũ trƣờng không có giấy phép hoặc không đăng ký với cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền trƣớc khi kinh doanh. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tƣớc quyền sử dụng giấy phép từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy 

định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Điều 19. Vi phạm quy định cấm đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh 

dịch vụ văn hóa công cộng 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vƣợt quá số lƣợng 

theo quy định; 

b) Treo, trƣng bày tranh, ảnh, lịch hay đồ vật khác có nội dung khiêu dâm, 

kích động bạo lực, đồi trụy tại vũ trƣờng, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng 

karaoke, cơ sở lƣu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc tại nơi hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác. 
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2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Bán tranh, ảnh có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy; 

b) Hoạt động karaoke, quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ 

đƣợc phép. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Dùng các phƣơng thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại vũ trƣờng, nhà 

hàng karaoke, cơ sở lƣu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác; 

b) Hoạt động vũ trƣờng quá giờ đƣợc phép. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh 

doanh khiêu vũ không đúng nơi quy định. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi bao che cho 

các hoạt động có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y 

tại vũ trƣờng, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke, nơi tổ chức hoạt động văn 

hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác. 

6. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức 

cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi 

trụy tại vũ trƣờng, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng khác, nhà hàng ăn uống, giải khát, nhà hàng karaoke. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tƣớc quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vũ trƣờng, karaoke từ 12 tháng 

đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1, 

Điểm a Khoản 2 Điều này. 
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. 

 Nơi nhận: 

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực 

thuộc TW; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Hội đồng Dân tộc và các UB của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- UB Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nƣớc; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn 

thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý 

TTCP, TGĐ cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công 

báo; 

- Lƣu: Văn thƣ, KGVX (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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NGHỊ QUYẾT 

 

 

Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực 

hiện 

xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, 

 văn hóa, thể thao, môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÖ THỌ 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính 

phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế,  Văn hóa và thể dục 

thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục, dạy nghề, y tế, Văn hóa, thể thao, môi trƣờng; 

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ 

tƣớng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, 

tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 

dạy nghề, y tế, Văn hóa, thể thao, môi trƣờng;  

HĐND TỈNH PHÖ 

THỌ 

Số: 34/2011/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 12 tháng 12 năm 2011 

 

http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2005/NQ-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=69/2008/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Căn cứ Thông tƣ số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ 

Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 

năm 2008 của Chính phủ; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 4243/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2011 về 

ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã 

hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, Văn 

hóa, thể thao, môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Văn hóa - Xã hội và thảo luận. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các 

cơ sở thực hiện xã hội hóa (viết tắt là XHH) hoạt động trong các lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, Văn hóa, thể thao, môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ với những nội dung sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở 

thực hiện XHH (ngoài công lập) hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trƣờng trên địa bàn tỉnh. 

Những nội dung không có trong Quy định của Nghị quyết này, thực hiện theo 

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, Quyết định số 

1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ, Thông tƣ 

số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản Nhà 

nƣớc hiện hành. 

1.2. Đối tƣợng áp dụng 

a) Áp dụng đối với các cơ sở ngoài công lập đƣợc thành lập và có đủ điều 

kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền trong các 

lĩnh vực  XHH do các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, hội nghề 

http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=135/2008/TT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=69/2008/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=69/2008/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=135/2008/TT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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nghiệp, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cƣ thành lập, đầu tƣ cơ sở 

vật chất và tự đảm bảo kinh phí hoạt động, không sử dụng ngân sách Nhà 

nƣớc (gọi chung là cơ sở thực hiện XHH) hoạt động trong các lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trƣờng trên địa bàn tỉnh. 

b) Các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp có các dự án đầu tƣ, liên 

doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở thực hiện XHH có đủ điều kiện hoạt 

động theo quy định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền, hoạt động trong các 

lĩnh vực nêu tại Tiết a, Khoản 1.2, Điều 1 thuộc đối tƣợng áp dụng của Nghị 

quyết này. 

2. Những lĩnh vực ƣu tiên khuyến khích phát triển XHH và điều kiện 

đƣợc hƣởng chính sách khuyến khích phát triển XHH 

2.1. Những lĩnh vực ƣu tiên khuyến khích phát triển XHH 

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Trƣờng mầm non, trƣờng trung học phổ 

thông; các trƣờng trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, đại học. 

- Lĩnh vực dạy nghề: Trung cấp nghề, cao đẳng nghề. 

- Lĩnh vực y tế: Cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Lĩnh vực văn hoá: Khu văn hoá đa năng. 

- Lĩnh vực thể thao: Nhà luyện tập thể thao. 

- Lĩnh vực môi trƣờng: Cơ sở thu gom vận chuyển rác thải. 

2.2. Điều kiện để cơ sở thực hiện XHH đƣợc hƣởng các chính sách khuyến 

khích phát triển XHH quy định tại Khoản 1, Điều 2 là cơ sở phải đảm bảo loại 

hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Nghị quyết này (có phụ 

lục kèm theo). 

3. Những quy định cụ thể 

3.1. Chính sách về đất đai 

a) Cơ sở công lập khi chuyển sang loại hình XHH đƣợc tiếp tục giao đất và 

miễn tiền sử dụng đất, nếu không thay đổi lĩnh vực hoạt động. 
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b) Cơ sở thực hiện XHH đƣợc Nhà nƣớc giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn 

thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình XHH. Trƣờng hợp đất 

đƣợc giao hoặc thuê đất chƣa đƣợc giải phóng mặt bằng thì đƣợc ngân sách 

Nhà nƣớc hỗ trợ kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ 

theo dự toán đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt. 

Trƣờng hợp chủ đầu tƣ đã ứng trƣớc kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định 

cƣ để xây dựng dự án XHH theo dự toán đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

thì số kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ đã đầu tƣ đối với diện tích đất 

phục vụ hoạt động XHH sẽ đƣợc ngân sách Nhà nƣớc hoàn trả (kinh phí giải 

phóng mặt bằng ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh 30%). 

Riêng đối với đất đô thị, đất ở giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chế độ 

giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có thu tiền thuê đất, đồng thời 

quy định chế độ miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định 

của pháp luật. 

            c) Địa điểm, vị trí giao đất cho các cơ sở thực hiện XHH phải theo 

đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị và các 

điểm dân cƣ nông thôn. Cơ sở thực hiện XHH phải sử dụng đất đúng mục 

đích, không đƣợc chuyển nhƣợng, chuyển đổi, cho thuê lại, thế chấp quyền sử 

dụng đất đƣợc Nhà nƣớc giao dƣới mọi hình thức khi đã đƣợc hƣởng chế độ 

miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất (trừ trƣờng hợp đƣợc chuyển 

nhƣợng theo quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền). Thời gian 

giao đất, cho thuê đất không quá 50 năm. 

            3.2. Chính sách hỗ trợ đầu tƣ 

a) Đối với các cơ sở công lập hoặc bán công khi chuyển sang loại hình cơ sở 

thực hiện XHH, đƣợc tiếp tục quản lý toàn bộ cơ sở vật chất hiện đang sử 

dụng. Phần vốn đầu tƣ cơ sở vật chất từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc, tuỳ theo 
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điều kiện cụ thể của từng đơn vị cơ sở, việc bán hoặc cho thuê với giá ƣu đãi 

do Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Các cơ sở thực hiện XHH có dự án đầu tƣ hợp pháp trong phạm vi đất 

đƣợc giao hoặc thuê đất hoạt động trong lĩnh vực nêu tại Tiết a, Khoản 1.2, 

Điều 1 đƣợc hƣởng các chính sách ƣu đãi sau: 

b.1. Dự án đầu tƣ xây dựng mới các trƣờng mầm non, trung học phổ thông, 

trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, đại học; trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề đƣợc ngân sách tỉnh hỗ trợ (01 lần) vốn đầu tƣ theo các mức: 

- Trƣờng mầm non: Mức hỗ trợ có giá trị tƣơng đƣơng một nhà lớp học 04 

phòng học, theo mẫu thiết kế 4 P1; 

- Trƣờng trung cấp nghề: Mức hỗ trợ có giá trị tƣơng đƣơng một nhà lớp 

học                 (2 tầng) 06 phòng học, theo mẫu thiết kế 6 P1; 

- Các trƣờng: Trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề: 

Mức hỗ trợ có giá trị tƣơng đƣơng một nhà lớp học (2 tầng) 08 phòng học, 

theo mẫu thiết kế 8 P1; 

- Các trƣờng: Cao đẳng chuyên nghiệp, đại học: Mức hỗ trợ có giá trị tƣơng 

đƣơng một nhà lớp học (2 tầng) 10 phòng học, theo mẫu thiết kế 10 P1; 

            b.2. Dự án đầu tƣ xây dựng mới cơ sở khám, chữa bệnh đƣợc ngân 

sách tỉnh hỗ trợ (01 lần) vốn đầu tƣ theo mức: 

            - Các bệnh viện: Đa khoa, Điều dƣỡng và Phục hồi chức năng: Mức 

hỗ trợ có giá trị tƣơng đƣơng một nhà điều trị nội trú (2 tầng) có quy mô: 20 

phòng bệnh nhân, 02 phòng tiêm, 02 phòng trực bác sỹ, 02 buồng vệ sinh và 

01 cầu thang bộ. 

            - Bệnh viện chuyên khoa, cơ sở bảo trợ xã hội: Mức hỗ trợ có giá trị 

tƣơng đƣơng một nhà điều trị nội trú (2 tầng) có quy mô: 10 phòng bệnh 

nhân, 01 phòng tiêm,                01 phòng trực bác sỹ, 01 buồng vệ sinh và 01 

cầu thang bộ. 
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            b.3. Dự án đầu tƣ xây dựng mới cơ sở hoạt động văn hoá, thể thao 

đƣợc ngân sách tỉnh hỗ trợ (01 lần) vốn đầu tƣ theo mức: 

            - Khu văn hoá đa năng: Mức hỗ trợ từ 30 - 40% dự toán đƣợc sở quản 

lý chuyên ngành xây dựng thẩm định, mức hỗ trợ tối đa không quá 02 tỷ 

đồng. 

            - Nhà luyện tập thể thao: Mức hỗ trợ 40% dự toán đƣợc sở quản lý 

chuyên ngành xây dựng thẩm định, mức hỗ trợ tối đa không quá 2,5 tỷ đồng. 

            b.4. Dự án đầu tƣ xây dựng mới trong lĩnh vực môi trƣờng: Cơ sở thu 

gom, vận chuyển rác thải đƣợc ngân sách tỉnh hỗ trợ (01 lần) vốn đầu tƣ để 

mua sắm một xe ô tô vận chuyển rác thải, mức hỗ trợ tối đa không quá 02 tỷ 

đồng. 

            b.5. Các dự án đầu tƣ xây dựng mới, thuộc danh mục ghi tại Tiết b.1 

đến b.4 trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Tam 

Nông, Thanh Thuỷ, Hạ Hoà, Đoan Hùng, Thanh Ba đƣợc hỗ trợ thêm 20% so 

với mức hỗ trợ của loại hình đó. 

            3.3. Chính sách đào tạo và bồi dƣỡng cán bộ 

            a) Cán bộ, nhân viên cơ hữu trong các cơ sở công lập, bán công khi 

chuyển sang loại hình cơ sở thực hiện XHH, đƣợc tạo điều kiện để tiếp tục ký 

hợp đồng làm việc tại các cơ sở đó (nếu có nhu cầu) và đƣợc hƣởng các chế 

độ theo quy định. 

            b) Các cơ sở thực hiện XHH có nhu cầu về đào tạo, bồi dƣỡng nâng 

cao trình độ cho cán bộ, nhân viên tại các trƣờng cao đẳng, đại học công lập 

thuộc tỉnh quản lý (nếu trúng tuyển) đƣợc ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền học phí 

trong thời gian học tập       tại trƣờng. 

3.4. Chính sách khen thƣởng 



136 

 

a) Tập thể và ngƣời lao động trong các cơ sở thực hiện XHH có thành tích 

xuất sắc đƣợc Nhà nƣớc biểu dƣơng, khen thƣởng, công nhận các danh hiệu 

thi đua theo quy định Nhà nƣớc hiện hành. 

b) Các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ, tài trợ, đóng góp tiền của, vật tƣ, 

công sức... để tổ chức, phục vụ cho các hoạt động XHH trong các lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trƣờng đƣợc Nhà 

nƣớc ghi nhận và khen thƣởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; 

- Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ ba thông 

qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và thay thế Nghị quyết số 79/2006/NQ-

HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết 

này đƣợc áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

  

DANH MỤC 

LOẠI HÌNH, TIÊU CHÍ QUY MÔ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CƠ SỞ 

ĐƢỢC HƢỞNG 

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HÓA 

TRONG LĨNH VỰC  GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN 

HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƢỜNG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 34/2011/NQ-HĐND ngày 

12/12/2011                                                của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú 

Thọ, khóa XVII, kỳ họp thứ ba) 

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO 

http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=79/2006/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=79/2006/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=34/2011/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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A - ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG. 

Cơ sở 

giáo dục 

Quy mô 

tối thiểu 

Số trẻ, học sinh tối 

đa/lớp, nhóm trẻ 

Diện tích 

đất tối 

thiểu 

Tiêu 

chuẩn 

Điều kiện 

đƣợc ƣu đãi 

1. 

TrƣờngM

ầm non 

 3 - 12 tháng tuổi: 

15 trẻ 

13 - 24 tháng: 20 

trẻ 

25 - 36 tháng: 25 

trẻ 

3 - 4 tuổi: 25 trẻ 

4 - 5 tuổi: 30 trẻ 

5 - 6 tuổi: 35 trẻ 

 Điều lệ 

(QĐ số 

14/2008/Q

Đ- 

BGDĐT 

ngày 

07/4/2008 

của Bộ 

GD&ĐT 

Ổn định từ 3 

năm trở lên 

- Khu vực 

thành, thị 

150 trẻ 8 m
2
/trẻ Huy động 

từ          

      150 trẻ trở 

lên 

- Khu vực 

nông thôn, 

miền núi 

100 trẻ 12 m
2
/trẻ Huy động từ 

100 trẻ trở lên 

2. Trƣờng 

THPT 

   Điều lệ 

(QĐ số 

07/2007/Q

Đ- 

BGDĐT 

ngày 

02/4/2007 

của Bộ 

GD&ĐT 

Ổn định từ 3 

năm trở lên 

- Khu vực 

thành, thị 

9 lớp 45 học sinh/lớp 6 m
2
/HS Nhập học 

từ                    

3 lớp/năm 

- Khu vực 

nông thôn, 

miền núi 

6 lớp 45 học sinh/lớp 10 m
2
/HS Nhập học 

từ                    

2 lớp/năm 

 

http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=14/2008/Q%C4%90-&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=14/2008/Q%C4%90-&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=07/2007/Q%C4%90-&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=07/2007/Q%C4%90-&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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B - ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP: 

1. 

TrƣờngTrung 

cấp chuyên 

nghiệp 

200 HS Tỷ lệ tối đa 

HS/GV 

Y, dƣợc, TDTT 

20; khác 25-30 

HS/GV 

30 m
2
/HS Điều lệ (QĐ số 

43/2008/QĐ-

BGDDT ngày 

29/7/2008 

Ổn định 

trên 3 năm 

.huy động 

tối thiểu 

100 

hs/năm 

2. Trƣờng 

Cao đẳng 

chuyên 

nghiệp 

300 SV Tỷ lệ tối đa 

HS/GV. 

Y, dƣợc, TDTT 

15; khác 22-25 

HS/GV 

55 m
2
/SV Điều lệ (QĐ số 

43/2008/QĐ-

BGDDT ngày 

29/7/2008 

Ổn định 

trên 3 năm 

.huy động 

tối thiểu 

100 

hs/năm 

3. Trƣờng 

Đại học 

300 SV Tỷ lệ tối đa 

HS/GV. 

Y, dƣợc 15, 

TDTT 10; khác 

20-25 HS/GV 

55 m
2
/GV Điều lệ (QĐ số 

153/2003/QĐ-

TTgngày 

30/7/2003 

Ổn định 

trên 3 năm 

.huy động 

tối thiểu 

100 

hs/năm 

 

II - CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC DẠY 

NGHỀ 

Loại hình Quy 

hoạch 

mạng 

lƣới 

Quy mô 

tối thiểu 

CSVC, 

thiết bị 

D.tích đất  

tối thiểu 

Tiêu 

chuẩn 

thiết kế 

Số 

lƣợng 

nghề 

ĐT 

Đội 

ngũ 

CB, 

GV 

1. Trung Phù hợp 140 học Đảm bảo Đô thị 01 QĐ Từ 03 Theo 

http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=43/2008/Q%C4%90-BGDDT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=43/2008/Q%C4%90-BGDDT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=43/2008/Q%C4%90-BGDDT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=43/2008/Q%C4%90-BGDDT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=153/2003/Q%C4%90-TTg&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=153/2003/Q%C4%90-TTg&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


139 

 

cấp nghề với QH sinh 

(04 lớp) 

theo quy 

mô ĐT 

ha. Ngoài đô 

thị 3 ha 

số21/200

3/QĐ-

BXD ng

ày 

28/7/200

3 

nghề trở 

lên 

quy 

định 

nhà 

nƣớc 

hiện 

hành 

2. Trƣờng 

Cao đẳng 

nghề 

Phù hợp 

với QH 

175 học 

sinh 

(05 lớp) 

Đảm bảo 

theo quy 

mô đào 

tạo 

Đô thị 01 

ha. Ngoài đô 

thị 2 ha 

- Phòng 

học 

1,3m
2
/H

S 

- P. thực 

hành 

2,5m
2
/H

S 

Có 

chƣơng 

trình 

dạy 

nghề 

theo quy 

định 

Theo 

quy 

định 

nhà 

nƣớc 

hiện 

hành 

 

 

 

 

III - CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 

Cơ sở khám, 

chữa bệnh Tiêu chí, tiêu chuẩn Ghi chú 

1. Bệnh 

viên đa khoa, 

Điều dƣỡng và 

Phục hồi chức 

năng 

 

 

- Quy mô: Từ 100 giƣờng bệnh 

trở lên. 

- Nhân lực: Theo Thông tƣ liên 

tịch số08/2007/ 

TTLT-BYT-BNV ngày 

05/6/2007 

- XD Theo tiêu chuẩn Quyết định 

 

 

Áp dụng theo quy định 

Nhà nƣớc hiện hành 

 

 

 

http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=21/2003/Q%C4%90-BXD&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=21/2003/Q%C4%90-BXD&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=21/2003/Q%C4%90-BXD&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=08/2007/&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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số18/2007/QĐ-BXD ngày 

15/5/2007 của Bộ Trƣởng 

bộ           Xây dựng 

- Thiết bị y tế: Theo Quyết định 

số 437/QĐ-BYT ngày 

20/02/2002 của Bộ Trƣởng Bộ T 

tế 

 

2. Bệnh viện 

chuyên khoa  

(kể cả cơ sở Bảo 

trợ XH) 

 

 

   - Quy mô: Từ 50 giƣờng bệnh 

trở lên. 

- Nhân lực, tiêu chuẩn XD, trang 

thiết bị y tế: Thực hiện theo quy 

định Nhà nƣớc hiện hành 

 

 

  

 

IV - CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC VĂN 

HOÁ, THỂ THAO 

Danh mục, loại 

hình 

Tiêu chí về 

quy mô 

Tiêu chuẩn, chất lƣợng 

A - LĨNH VỰC 

VĂN HOÁ 

 

  

Khu văn hoá đa 

năng 

- Hoạt động độc 

lập, diện tích 

đất tối thiểu 

2.500 m
2
. 

- Tổ chức nhiều loại hình VH, dịch vụ văn 

hoá, thể thao, thƣơng mại, du lịch, vui chơi 

giải trí công nghệ cao. 

http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=18/2007/Q%C4%90-BXD&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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- Trong quy 

hoạch của địa 

phƣơng 

B - LĨNH VỰC 

THỂ DỤC THỂ 

THAO 

  

Nhà tập luyện 

thể thao 

- Diện tích tối 

thiểu 200 m
2
. 

- XD đảm bảo 

tiêu chuẩn xây 

dựng Việt Nam 

TCXDVN 287-

2004 

- Có Ban QL và đội ngũ nhân viên phục vụ. 

Có các công trình phụ trợ. Thiết bị phục vụ 

tập luyện đảm bảo tiêu chuẩn nhà nƣớc quy 

định. 

- Đảm bảo VSMT ứng các quy định an toàn, 

phòng chống cháy, nổ và VSMT 

- Dự án đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 

 

IV - CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC MÔI 

TRƢỜNG 

Loại hình, 

nghề nghiệp 

Quy mô Tiêu chuẩn 

cán bộ 

 

Nhu cầu cấp 

đất 

Yêu cầu 

CSVC, năng 

lực, công 

nghệ 

 

Ghi 

chú 

1. Cơ sở thu 

gom vận 

chuyển rác 

thải 

 

 

Theo 

quy hoạch 

đƣợc duyệt 

Cán bộ chủ 

chốt phải có 

trình độ Đại 

học các ngành 

Xây dựng, 

công nghệ 

MT, quản lý 

Theo quy 

hoạch, kế hoạch 

của địa phƣơng. 

Theo thông tƣ 

số05/2007/TT-

BTNMTngày 

30/5/2007 của 

- Đƣợc cấp 

phép đầu tƣ. 

Đăng ký năng 

lực về công 

nghệ đƣợc phê 

duyệt. Có 

năng lực tài 

 

http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2007/TT-BTNMT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2007/TT-BTNMT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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MT Bộ Tài nguyên 

và môi trƣờng 

chính. 

- Lập báo cáo 

tác động môi 

trƣờng. 

- Đã đi vào 

hoạt động 

đƣợc xác nhận 

đạt tiêu chuẩn 

  

   

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

  

Nguyễn Doãn Khánh 

    

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ 

--------------------------------- 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÖ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

UBND TỈNH PHÖ THỌ 

Số: 14 /2017/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày 4 tháng 5 năm 2017 
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Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 

14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ  hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Phú Thọ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tờ trình số 

45/TTr-SVHTTDL ngày 18/4/2017), ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp (Văn 

bản số 515/STP-XDVBQPPL ngày 27/9/2016); đề nghị của Giám đốc Sở Nội 

vụ tại Văn bản số 419/SNV-TCCB ngày 21/4/2017. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mƣu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

quản lý nhà nƣớc về Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 

(trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trƣờng mạng, trên xuất bản phẩm và 

quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bƣu chính, viễn thông, công 

nghệ thông tin) ở địa phƣơng theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công 

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo 

http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/phutho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=25/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tƣ cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra, thanh 

tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và 

hàng năm; đề án, dự án, chƣơng trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể 

thao và du lịch; chƣơng trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính nhà nƣớc; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực văn 

hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phƣơng; 

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với 

Trƣởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trƣởng, Phó 

Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối 

hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông; 

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; 

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn 

vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về 

văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. 

3. Hƣớng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chƣơng trình sau khi đƣợc phê 
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duyệt; thông tin, tuyên truyền, hƣớng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi 

hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch. 

4. Về di sản văn hoá: 

a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn 

lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phƣơng sau khi đƣợc 

phê duyệt; 

b) Tổ chức nghiên cứu, sƣu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật 

thể ở địa phƣơng; cấp giấy phép nghiên cứu, sƣu tầm di sản văn hoá phi vật 

thể trên địa bàn cho ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài; 

c) Quản lý, hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngƣỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa 

phƣơng; 

d) Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử -văn hoá 

và danh lam thắng cảnh ở địa phƣơng; 

đ) Thỏa thuận chủ trƣơng lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự 

án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phƣơng; hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện tu 

sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phƣơng 

quản lý sau khi đƣợc phê duyệt; 

e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo 

vệ di tích cấp tỉnh ở địa phƣơng có khả năng ảnh hƣởng đến cảnh quan, môi 

trƣờng của di tích; 

g) Tiếp nhận hồ sơ, hƣớng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép 

thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực 

hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phƣơng; 
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h) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 

của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công 

lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa 

phƣơng; 

i) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ 

chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phƣơng theo quy định của pháp luật; 

tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp 

giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, 

di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tƣ nhân ở địa phƣơng; cấp, thu 

hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám 

định cổ vật tại địa phƣơng; 

k) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện 

đƣợc cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phƣơng. 

5. Về nghệ thuật biểu diễn: 

a) Hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn 

thuộc phạm vi quản lý của địa phƣơng phù hợp với quy hoạch phát triển 

ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật; 

b) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phƣơng 

tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

c) Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang cho các tổ chức thuộc địa phƣơng: 

- Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; 

- Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; 

- Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật; 
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- Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực 

lƣợng vũ trang (trƣờng hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

nhằm mục đích kinh doanh). 

d) Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại 

địa phƣơng; 

đ) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho 

tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phƣơng ra nƣớc ngoài biểu diễn, cấp 

giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phƣơng mời tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài 

vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phƣơng, cấp giấy phép 

tổ chức thi ngƣời đẹp, ngƣời mẫu trong phạm vi địa phƣơng; 

e) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, ngƣời mẫu lĩnh vực 

nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật 

g) Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phƣơng sản xuất hoặc 

nhập khẩu. 

6. Về điện ảnh: 

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nƣớc bảo đảm kinh phí 

hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lƣu động phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi và lực 

lƣợng vũ trang; 

b) Làm nhiệm vụ thƣờng trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với 

việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nƣớc, Hội đồng thẩm định phim 

cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh; 

c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa 

học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến ngƣời 

xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phƣơng sản xuất hoặc nhập khẩu; 
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d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa 

phƣơng sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh; 

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lƣu động, phim phát trên 

các phƣơng tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công 

cộng; 

e) Hƣớng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phƣơng. 

7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm: 

a) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp 

tỉnh; 

b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển 

lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tƣợng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy 

phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật; 

c) Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy 

phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân Văn hóa, anh hùng dân tộc, 

lãnh tụ; 

d) Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp 

tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận 

đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hóa, thể 

thao và du lịch theo quy định của pháp luật; 

đ) Quản lý hoạt động mua bán, trƣng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa 

phƣơng. 

8. Về quyền tác giả, quyền liên quan: 

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà 

nƣớc, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan 

ở địa phƣơng theo quy định của pháp luật; 
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b) Tổ chức thực hiện và hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác 

phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng 

trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác 

giả, quyền liên quan ở địa phƣơng; 

c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

d) Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên 

quan theo quy định của pháp luật. 

9. Về thƣ viện: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất 

bản phẩm lƣu chiểu tại địa phƣơng cho thƣ viện cấp tỉnh theo quy định của 

pháp luật; 

b) Hƣớng dẫn việc đăng ký hoạt động thƣ viện ở địa phƣơng theo quy định 

của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động đối với thƣ viện tƣ nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của 

pháp luật; 

c) Hƣớng dẫn các thƣ viện ở địa phƣơng xây dựng quy chế tổ chức và hoạt 

động theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

10. Về quảng cáo: 

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu 

hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo 

nƣớc ngoài đặt tại địa phƣơng; 

b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng 

cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn ngƣời thực hiện quảng cáo tại địa 

phƣơng; 
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c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng 

cáo tại địa phƣơng; 

d) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp 

luật về hoạt động quảng cáo trên các phƣơng tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi 

trƣờng mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bƣu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin). 

11. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động: 

a) Hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa 

phƣơng sau khi đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

b) Hƣớng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn 

hoá cơ sở ở địa phƣơng trên cơ sở quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; 

c) Hƣớng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cƣới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá tại địa 

phƣơng; 

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hƣớng dẫn 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chịu trách nhiệm 

là cơ quan Thƣờng trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá” cấp tỉnh; 

đ) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc, 

bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng 

đồng các dân tộc cƣ trú tại địa phƣơng; 

e) Hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ 

thống cổ động trực quan tại địa phƣơng; 
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g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, 

cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phƣơng; 

h) Hƣớng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trƣờng; quản lý 

hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và 

vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phƣơng; 

i) Hƣớng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ 

quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phƣơng; 

k) Hƣớng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, 

chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật. 

12. Về văn học 

a) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phƣơng 

theo quy định của pháp luật; 

b) Hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phƣơng 

theo quy định của pháp luật. 

13. Về gia đình: 

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo 

lực trong gia đình; 

b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình 

Việt Nam; 

c) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình; 

d) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định 

của pháp luật; 
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đ) Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy 

chứng nhận nghiệp vụ tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân 

viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tƣ vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

14 . Về thể dục, thể thao cho mọi ngƣời: 

a) Hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể 

thao quần chúng ở địa phƣơng sau khi đƣợc phê duyệt; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng đội ngũ hƣớng dẫn 

viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi đƣợc Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt; 

c) Chủ trì, phối hợp với hội thể thao quốc gia vận động nhân dân tham gia 

phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hƣớng dẫn các phƣơng pháp 

tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề 

nghiệp; 

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hƣớng dẫn tổ 

chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; 

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nƣớc đối với các hoạt động thể 

thao giải trí tại địa phƣơng; 

e) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hƣớng 

dẫn ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối 

tƣợng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao; 

g) Tổ chức hƣớng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân 

tộc, các phƣơng pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống; 

h) Hƣớng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phƣơng; 

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trƣờng và thể dục, 

thể thao trong lực lƣợng vũ trang tại địa phƣơng. 
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15. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện 

vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực 

và quốc tế sau khi đƣợc cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt; 

c) Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, 

vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên 

nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao 

chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, 

trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. 

16. Về du lịch: 

a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi đƣợc phê duyệt; 

b) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên du lịch của địa phƣơng theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch; 

c) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và 

phát triển tài nguyên du lịch, môi trƣờng du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở 

địa phƣơng; 
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d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu 

du lịch địa phƣơng, điểm du lịch địa phƣơng, tuyến du lịch địa phƣơng; công 

bố sau khi có quyết định công nhận; 

đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nƣớc ngoài đặt tại địa phƣơng theo 

quy định của pháp luật; 

e)Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ 

hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phƣơng theo quy định của pháp 

luật; 

g) Thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng 

du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du 

lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lƣu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà 

nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lƣu trú du lịch 

khác; 

h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch; 

i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hƣớng dẫn viên du lịch, giấy chứng 

nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

k) Xây dựng kế hoạch, chƣơng trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện 

chƣơng trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của 

địa phƣơng sau khi đƣợc phê duyệt; 

l) Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo 

quy định của pháp luật. 

17. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các 

biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn 

hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. 
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18. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tƣ, phát triển liên quan đến 

văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phƣơng. 

19. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nƣớc đối với các doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế tập thể, kinh tế tƣ nhân; hƣớng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với 

các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể 

thao và du lịch theo quy định của pháp luật. 

20. Hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định 

của pháp luật. 

21. Tham mƣu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hoá, 

thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh. 

22. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể 

thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

23. Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao 

và du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân  dân cấp xã. 

24. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; 

xây dựng hệ thống thông tin, lƣu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc và 

chuyên môn nghiệp vụ của Sở. 

25. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 

và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo 

quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

26. Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hoá nghệ 

thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán 
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bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể 

thao và du lịch ở địa phƣơng. 

27. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, 

các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ 

cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lƣợng ngƣời làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tiền lƣơng và chính sách, chế độ đãi 

ngộ, khen thƣởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc 

phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc 

ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

28. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản đƣợc giao và thực hiện ngân 

sách đƣợc phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công 

hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

29. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch. 

30. Thực hiện công tác thi đua, khen thƣởng trong hoạt động Văn hóa, gia đình, 

thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thƣởng. 

31. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

1. Lãnh đạo Sở: 

a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám 

đốc; 

b) Giám đốc Sở là ngƣời đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trƣớc pháp luật về thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trƣớc Ủy ban 
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nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; báo cáo trƣớc Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử 

tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; 

c) Phó Giám đốc Sở là ngƣời giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và 

chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc Sở và trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân 

công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở đƣợc Giám đốc Sở ủy 

nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; 

2. Các tổ chức tham mƣu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ: 

2.1 Văn phòng; 

2.2 Thanh tra; 

2.3 Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

2.4 Phòng Tổ chức - Pháp chế; 

2.5 Phòng Quản lý văn hoá; 

2.6 Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình; 

2.7 Phòng Quản lý thể dục thể thao; 

2.8 Phòng Quản lý du lịch; 

2.9 Phòng Quản lý di sản Văn hóa; 

2.10 Phòng Phát triển tài nguyên du lịch; 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: 

3.1 Bảo tàng Hùng Vƣơng; 

3.2 Thƣ viện tỉnh; 

3.3 Trung tâm Văn hoá và Chiếu phim; 

3.4 Đoàn nghệ thuật Chèo; 

3.5 Đoàn Kịch nói; 

3.6 Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao; 

3.7 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; 

3.8 Trung tâm Quản lý, khai thác Khu liên hợp Thể dục Thể thao; 
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3.9 Trƣờng Năng khiếu Thể dục Thể thao; 

3.10 Trƣờng Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch; 

3.11 Ban quản lý Dự án Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Biên chế 

a. Biên chế công chức, số lƣợng ngƣời làm việc của Sở Văn hóa, thể thao và Du 

lịch đƣợc giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi 

hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng số lƣợng ngƣời làm việc 

của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng đƣợc cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. 

b. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ 

cấu chức danh công chức, viên chức đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng 

năm Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng 

kế hoạch biên chế công chức, số lƣợng ngƣời làm việc theo quy định của pháp 

luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, 

thể thao và Du lịch. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Sở Nội vụ, Sở Văn 

hóa, thể thao và Du lịch; Thủ trƣởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành, thị và các tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 

thực hiện./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

  

Bùi Minh Châu 
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Phụ lục 2 

MẪU BIÊN BẢN PHỎNG VẤN 

Thực trạng quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh 

phú thọ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

Họ và tên ngƣời phỏng vấn: Đỗ Trƣờng Quân. 

Ngày tháng năm sinh: 06/03/1988. 

Chỗ ở hiện tại: Phƣờng Hùng Vƣơng, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Đơn vị công tác: UBND thị xã Phú Thọ. 

Họ tên ngƣời đƣợc phỏng vấn: 

Ngày tháng năm sinh:…. 

Chức vụ công tác: 

Chỗ ở hiện tại:… 

Chủ đề phỏng vấn:  

Thời gian phỏng vấn:….. 

Địa điểm phỏng vấn:….. 

II. NỘI DUNG: 

1. Xin Anh, (Chị) cho biết thời gian hoạt động chủ yếu của cơ sở kinh 

doanh karaoke trên địa bàn thị xã? 

..................................................................................………………………

…………………………………………........................................................

............................................................................................................  

2. Xin Anh, (Chị) cho biết hiện tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã 

chấp hành tốt các quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke chƣa? Nhất 

là quy định về thời gian kinh doanh dịch vụ? 
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..................................................................................……………………….…

……………………………………….................................................................

Xin Anh, (Chị) cho biết hiện tại trên địa bàn có bao nhiêu cơ sở kinh doanh 

karaoke có sử dụng tiếp viên nữ?  

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

3. Xin anh (Chị) Cho biết trên địa bàn có bao nhiêu cơ sở đảm bảo tiêu 

chuẩn kinh doanh dịch vụ karaoke? 

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

4. Xin anh (Chị) cho biết quá trình triển khai văn bản pháp quy xuống cơ 

sở kinh doanh? Những thuận lợi, khó khăn và bất cập khi thực hiện các 

văn bản pháp quy? 

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

5. Xin Anh (Chị) cho biết thực trạng chấp hành quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã ra sao?  

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

6. Xinh Anh (Chị) cho biết cách thực trạng quá trình thanh tra, kiểm tra, 

xử lý vi phạm kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn nhƣ thế nào? 
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...............................................................................……………………………

…………………………………….....................................................................

.................................................................................................................  

7. Xin Anh(Chị)  cho biết thực trạng  quản lý và phuong pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã nhƣ thế nào? 

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Kết thúc vào lúc …h, ngày…, tháng…., năm…. 

MẪU BIÊN BẢN PHỎNG VẤN (bổ sung thêm phụ lục về danh sách 

những ngƣời đƣợc phỏng vấn, nhƣ chủ kinh doanh, cán bộ quản lý văn 

hóa, chính quyền…) 

Cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú thọ 

III. THÔNG TIN CHUNG: 

Họ và tên ngƣời phỏng vấn: Đỗ Trƣờng Quân. 

Ngày tháng năm sinh: 06/03/1988. 

Chỗ ở hiện tại: Phƣờng Hùng Vƣơng, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Đơn vị công tác: UBND thị xã Phú Thọ. 

Họ tên ngƣời đƣợc phỏng vấn: 

Ngày tháng năm sinh:…. 

Chỗ ở hiện tại:… 

Chủ đề phỏng vấn:  

Thời gian phỏng vấn:….. 

Địa điểm phỏng vấn:….. 

IV. NỘI DUNG: 

8. Xin Anh, (Chị) cho biết thời gian hoạt động chủ yếu của khách hàng 

khi tham gia hoạt động karaoke tại cơ sở kinh doanh này? 
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..................................................................................………………………

…………………………………………........................................................

............................................................................................................  

9. Xin Anh, (Chị) cho biết hiện tại cơ sở kinh doanh của mình đã chấp 

hành tốt các quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke chƣa? Nhất là quy 

định về thời gian kinh doanh dịch vụ ? 

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

10. Xin Anh, (Chị) cho biết hiện tại cơ sở có sử dụng tiếp viên nữ không?  

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

11. Xin anh (Chị) Cho biết số lƣợng phòng hát của cơ sở mình là bao 

nhiêu? Đã đảm bảo tiêu chuẩn về phòng hát và âm thanh ánh sáng 

chƣa? 

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

12. Xin anh (Chị) cho biết hệ thống văn bản pháp quy của nhà nƣớc về 

kinh doanh dịch vụ karaoke thế nào? Có rễ thực thi không? Thực trạng 

việc triển khai văn bản pháp quy từ chính quyền đến cơ sở kinh doanh 

thế nào? 

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  
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13. Xin Anh (Chị) cho biết mong muốn của cơ sở kinh doanh đối với chính 

quyền địa phƣơng nhƣ thế nào để có thể thực hiện tốt các quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke? 

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

(Phần Câu hỏi đối với cơ sở có tiếp viên nữ) 

14. Xin bạn cho biết bạn đi làm lâu chƣa? Thời gian làm việc và thu nhập 

thực tế thế nào? 

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

15. Xin bạn cho biết bạn có ký hợp đồng lao động với chủ cơ sở không? 

Các bạn tiếp viên khác đi làm ở đây có yêu thích công việc này không? 

..................................................................................…………………………

……………………………………….................................................................

.................................................................................................................  

16. Tại sao bạn lại lựa chọn công việc này? Bạn có sợ dƣ luận xã hội có 

định kiến với công việc này không? Bạn định gắn bó với công việc này 

bao lâu? 

.................................................................................……………………………

…………………………………….....................................................................

.................................................................................................................  

 

Xin trân trọng cảm ơn! 

             Kết thúc vào lúc …h, ngày…, tháng…., năm…. 
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Phụ lục 3 

BẢN ĐỒ THỊ XÃ PHÖ THỌ 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA 

BÀN THỊ XÃ PHÖ THỌ 

 

 

4.1.. Quán Karaoke Huy Anh thị xã Phú Thọ 

[Nguồn: Tác giả sƣu tầm tháng 3/2017] 

 

4.2. Một số hình ảnh biến tƣớng của hoạt động Karaoke 
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[Nguồn: Tác giả sƣu tầm tháng 3/2017] 

 

4.3. Hình ảnh quán Kaeraoke bị cháy   

[Nguồn: Tác giả sƣu tầm tháng 2/2017] 

 

4.4. Hình ảnh quán Kaeraoke bị cháy   
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[Nguồn: Tác giả sƣu tầm tháng 2/2017] 

 

 

4.5. Hình ảnh phòng Karaoke tại thị xã Phú Thọ 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 3/2017] 

 

4.6. Hình ảnh phòng Karaoke tại thị xã Phú Thọ 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 
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4.7. Hình ảnh phòng Karaoke tại thị xã Phú Thọ 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 3/2017] 

 

4.8. Một số hình ảnh kiểm tra quán Karaoke ở thị xã Phú Thọ 

[Nguồn: Tác giả sƣu tầm tháng 12/2015] 
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4.9. Một số hình ảnh kiểm tra quán Karaoke ở thị xã Phú Thọ 

[Nguồn: Tác giả sƣu tầm tháng 12/2016] 
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PHỤ LỤC 5 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN  

(Đề tài Quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Họ và tên Năm sinh Đơn vị Chức vụ 
Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Xuân Thịnh 1978 Phòng văn hóa 
Trƣởng 

phòng 

 

2.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1976 Phòng văn hóa 
P. Trƣởng 

phòng 

 

3.  Nguyễn Thị Huệ 1984 Phòng văn hóa Cán bộ  

4.  Nguyễn Anh Hùng 1977 
Đội thanh tra 

trật tự đô thị 
Đội Trƣởng 

 

5.  Nguyễn Hải Năm 1982 
Đội thanh tra 

trật tự đô thị 
Đội Phó 

 

6.  Phạm Đức Thọ 1983 
Công an thị xã 

Phú Thọ 

Đội trƣởng 

đội Tổng 

hợp 

 

7.  Tô Quốc Dƣơng 1989 
Công an thị xã 

Phú Thọ 

Đội điều tra 

kinh 

 

8.  Nguyễn Thế Anh 1985 
Công an thị xã 

Phú Thọ 

Đội quản lý 

hành chính 

 

9.  Nguyễn Anh Hòa 1980 
Công an thị xã 

Phú Thọ 
Đội PCCC 

 

10.  Nguyễn Anh Tuấn 1985 

 

Công an thị xã 

Phú Thọ 

Đội PCCC 
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11.  Thân Thị Mai Anh 1987 
UBND phƣờng 

Âu Cơ 

Cán bộ văn 

hóa 

 

12.  Phạm Văn Phú 1963 
UBND xã Văn 

Lung 

Cán bộ văn 

hóa 

 

13.  Nguyễn Thị Thanh Tâm 1989 
UBND phƣờng 

Hùng Vƣơng 

Cán bộ văn 

hóa 

 

14.  Nguyến Thị Hoa Mai 1966 
UBND xã Hà 

Thạch 

Cán bộ văn 

hóa 

 

15.  Trần Mạnh Tuấn 1968 
Karaoke Trúc 

Xanh 
Chủ cơ sở 

 

16.  Bùi Đức Quang 1980 Karaoke 3G Chủ cơ sở  

17.  Nguyễn Xuân Tú 1972 
Karaoke Huy 

Anh 
Chủ cơ sở 

 

18.  Hoàng Chính Công 1966 
Karaoke 

Lavegas 
Chủ cơ sở 

 

19.  Lê Văn Anh 1983 Karaoke 4A Chủ cơ sở  

20.  Trần Mạnh Hà 1986 
Kaeraoke Trúc 

Bạc 
Chủ cơ sở 

 

21.  Phạm Huyền Trang 1977 
Karaoke Hải 

Trang 
Chủ cơ sở 

 

22.  Nguyễn Mỹ Kiều 1972 
Karaoke Khánh 

Linh 
Chủ cơ sở 

 

23.  Trần Thị Thanh Thảo 1985 Karaoke A6 Chủ cơ sở 
 

24.  Lâm Đức Thuận  1967 
Karaoke Thiên 

Đƣờng SamPa 
Chủ cơ sở 
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25.  Hoàng Thị Thu  Thủy 1996 

Cao Đẳng Nghề 

CN&NL Phú 

Thọ 

Tiếp viên 

 

26.  

Nguyễn Mạnh Hải 

1992 

Cao Đẳng Nghề 

CN&NL Phú 

Thọ 

Tiếp viên 

 

27.  
Đặng Thị Thu Thảo 

1995 
Cao Đẳng Y tế 

Phú Thọ 
Tiếp viên 

 

28.  
Nguyễn Thị Việt Hồng 

1997 
Cao Đẳng Y tế 

Phú Thọ 
Tiếp viên 

 

29.  
Mai Văn Thành 

1955 
Phƣờng Hùng 

Vƣơng 
Ngƣời dân 

 

30.  Đỗ Mạnh Đạt 1962 Phƣờng Âu Cơ Ngƣời dân  

31.  
Trần Thị Bông 

1968 
Phƣờng Phong 

Châu 
Ngƣời dân 

 

 

 

 


