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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa của Đảng và 

Nhà nước, thành phố Hải Phòng nói chung và quận Lê Chân nói riêng, 

trong những năm vừa qua, đã đẩy mạnh phát triển các hình thức dịch vụ 

văn hóa. Nhiều mô hình hoạt động văn hóa đã ra đời như các câu lạc bộ, 

các đội nhóm văn nghệ, các vũ trường, cửa hàng kinh doanh băng đĩa, tụ 

điểm ca hát sân khấu ngoài trời, khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi, 

rạp chiếu phim, siêu thị sách… Các mô hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

đáng kể là dịch vụ kinh doanh karaoke, phát triển khá mạnh đã góp phần 

làm phong phú, đa dạng hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ 

văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân.  

Karaoke là hình thức giải trí du nhập vào nước ta. Về bản chất, đây 

là hình thức giải trí lành mạnh, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ 

văn hóa của cộng đồng, làm phong phú thêm cuộc sống văn minh. Tuy 

nhiên, trong quá trình kinh doanh, nhiều cơ sở đã lợi dụng karaoke để thực 

hiện các hoạt động trái pháp luật, làm biến tướng, mất đi ý nghĩa ban đầu 

của karaoke. Thay vì nghĩ đến karaoke là một hoạt động văn hóa giải trí thì 

nhiều người lại liên tưởng đến chốn ăn chơi dành cho những kẻ đua đòi, 

nơi chứa chấp các tệ nạn xã hội. Trước diễn biến tình hình phức tạp, các cơ 

quan quản lý nhận thấy những ảnh hưởng tiêu cực của loại hình dịch vụ 

nhạy cảm này và đã ban hành nhiều văn bản pháp lý cũng như có những 

động thái nhất định nhằm chấn chỉnh dịch vụ kinh doanh. Kinh doanh karaoke 

đã có những chuyển biến tích cực. Phần lớn các cơ sở tại quận đã đầu tư cho 

phòng hát với tiêu chí đẹp, lịch sự, an toàn phòng chống cháy nổ, đồng thời 

nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng trên thực tế, vẫn còn những cơ sở chưa 

chấp hành quy định về kinh doanh karaoke, thậm chí có những cơ sở cố tình 

vi phạm với những thủ đoạn tinh vi, được bao bọc kỹ càng.  
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Với những công cụ pháp lý được ban hành, việc quản lý dịch vụ kinh 

doanh karaoke tại quận Lê Chân, do đó, có phần thuận lợi hơn vì nhận 

được sự hợp tác của các cơ sở kinh doanh nhưng cũng có những khó khăn 

nhất định bởi một số cơ sở vẫn cố tình vi phạm, hoặc trước mặt thì hợp tác 

nhưng phía sau lại có những mánh khóe để tránh né các cơ quan chức năng. 

Từ thực tế trên, tôi quyết định chọn đề tài "Quản lý dịch vụ kinh doanh 

karaoke tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng" làm đề tài luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ quản lý văn hóa, để qua đó có cái nhìn thực tế về dịch vụ 

kinh doanh karaoke tại địa phương, đồng thời đề xuất những giải pháp cho 

công tác quản lý dịch vụ kinh doanh loại hình dịch vụ nhạy cảm này.  

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Kinh doanh dịch vụ văn hóa là chủ đề được đề cập rộng rãi trong 

lĩnh vực quản lý, không chỉ ở các văn bản pháp lý mà còn trên cả các 

phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong các công trình khoa học. 

Kinh doanh dịch vụ văn hóa, trong đó có kinh doanh dịch vụ 

karaoke, là hoạt động chịu sự quản lý của Nhà nước, quy chế hoạt động và 

kinh doanh dịch vụ văn hóa được quy định trong các văn bản pháp lý. Đối 

với việc quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke, nhiều văn bản pháp lý đã 

được ban hành như Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ 

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

karaoke, vũ trường, công văn số 1965/BVHTT-TTr chỉ đạo các Sở Văn hóa 

- thông tin các tỉnh, thành phố tạm ngừng cấp phép hành nghề karaoke, vũ 

trường, Nghị định số 11/2006/NĐCP về quy chế hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Mới đây nhất, ngày 6/11/2009, Chính 

phủ đã ban hành Nghị định 103/2009/NĐ-CP kèm theo Quy chế hoạt động 

văn hóa và kinh doanh văn hóa công cộng thay thế cho Nghị định 

11/2006/NĐ-CP và Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa 

thể thao và du lịch, quy định chi tiết một số quy định tại Quy chế hoạt động 

văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.  
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 Trên báo chí, karaoke là một trong các dịch vụ văn hóa được bàn 

luận nhiều nhất. Phần lớn các báo điện tử địa phương và trung ương phản 

ánh mảng tối, những mặt tiêu cực, phản cảm của dịch vụ kinh doanh dịch 

vụ này. Chẳng hạn, báo Hải Phòng điện tử ra ngày 17/7/2016 có bài: “Quản 

lý dịch vụ karaoke tại thành phố: quản lý lỏng lẻo, biến tướng khó lường” nói 

về thực trạng kinh doanh karaoke tại thành phố. Tác giả bài báo cho rằng, 

công tác quản lý của các cơ quan chức năng dường như chưa theo kịp thực tế, 

khiến cho các sai phạm trong dịch vụ kinh doanh này ngày càng nở rộ.  

 Quản lý văn hóa và dịch vụ văn hóa là đối tượng nghiên cứu của 

nhiều công trình khoa học. Các công trình Xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (Nguyễn Khoa Điềm, 

2001), Văn hóa và kinh doanh (Phạm Văn Nghiên chủ biên, 2001), Văn 

hóa và kinh doanh (Phạm Xuân Nam, 1996), Quản lý văn hóa Việt Nam 

trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế (Phan Hồng Giang chủ biên, 

2012) nhấn mạnh đến văn hóa kinh doanh và công tác quản lý văn hóa 

trong bối cảnh đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế. Công trình Quản lý 

văn hóa đô thị trong điều kiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (Lê 

Như Hoa, 2000) nghiên cứu mô hình và cách thức tổ chức quản lý văn hóa 

ở một số nước phát triển và các nước Đông Nam Á đồng thời đề ra những 

hình thức, biện pháp quản lý văn hóa đô thị trong bối cảnh công nghiệp 

hóa, đô thị hóa ở nước ta. 

 Mặc dù các công trình khoa học về hoạt động văn hóa và quản lý dịch 

vụ văn hóa khá phong phú, song các nghiên cứu khoa học về quản lý dịch 

vụ kinh doanh karaoke còn thiếu vắng. Phần lớn các nghiên cứu về chủ đề 

này chỉ dừng lại ở các luận văn cao học về quản lý văn hóa nói chung và 

dịch vụ kinh doanh karaoke nói riêng của các trường, các học viện trên cả 

nước. Chẳng hạn, năm 2016, tại trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung 

ương, học viên Vũ Thị Lan Hương và Bùi Mạnh Thắng đã bảo vệ thành 
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công luận văn thạc sĩ của mình về quản lý dịch vụ kinh doanh dịch vụ 

karaoke. Các luận văn này chủ yếu tập trung vào công tác quản lý của các 

cơ quan chức năng tại các địa bàn cụ thể. Vũ Thị Lan Hương tìm hiểu công 

tác quản lý hoạt động này tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, trong 

khi Bùi Mạnh Thắng lại quan tâm đến lĩnh vực này tại thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh. Mới đây, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, luận án “Quản 

lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, massage, 

vũ trường tại thành phố Hà Nội” của Nguyễn Xuân Văn được bảo vệ thành 

công năm 2015. Đây được coi là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách 

có hệ thống và tương đối toàn diện về lý luận và thực tiễn hoạt động quản 

lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội như: khái niệm, vai trò, đặc điểm, nội dung, hình thức, biện 

pháp tiến hành và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội với các lực lượng khác trong quản lý nhà nước về 

an ninh trật tự đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, massage [40]. 

Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của luận án mới chỉ tập trung vào hoạt động 

quản lý của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, chưa đề cập đến công tác 

này của các cơ quan khác.  

 Tiếp tục chủ đề quản lý nhà nước đối với các hình thức kinh doanh 

dịch vụ văn hóa, cụ thể là dịch vụ kinh doanh dịch vụ karaoke, đề tài tập 

trung tìm hiểu thực trạng dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng, từ đó đề xuất một số giải pháp cho công tác quản lý 

dịch vụ kinh doanh này tại địa phương.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của đề tài "Quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng" là nghiên cứu thực trạng hoạt 

động và công tác quản lý dịch vụ karaoke ở quận Lê Chân, thành phố Hải 
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Phòng, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dịch 

vụ kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Hệ thống hóa một số khái niệm công cụ được sử dụng trong nghiên 

cứu đề tài: quản lý, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước đối với dịch vụ văn 

hóa, kinh doanh và cách hiểu về karaoke. 

- Phân tích vai trò của karaoke trong đời sống xã hội và vai trò của 

quản lý nhà nước trong quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke. 

 - Đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý dịch vụ 

kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa bàn, xác định những yếu tố tác động làm 

ảnh hưởng đến karaoke và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả của công tác quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke trong đời sống 

hiện nay tại Quận Lê Chân thành phố Hải Phòng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhà hàng kinh doanh karaoke 

tại quận Lê Chân, qua đó thấy được thực trạng dịch vụ kinh doanh và công 

tác quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại địa phương. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu dịch vụ karaoke và việc quản lý hoạt động này tại 

quận Lê Chân (cụ thể ở các phường Dư Hàng Kênh, Hàng Kênh, Niệm 

Nghĩa, Cát Dài, nơi tập trung số lượng lớn các nhà hàng karaoke) từ năm 

2012, thời điểm các nhà hàng kinh doanh karaoke xuất hiện nhiều tại quận, 

sau khi Chính phủ cho phép dịch vụ kinh doanh karaoke được tiếp tục cấp 

phép trở lại. Trong đó, đề tài tập trung vào các nhà hàng kinh doanh 

karaoke, các nhà hàng, khách sạn có dịch vụ karaoke không vì mục đích 

kinh doanh được tìm hiểu thêm để so sánh.   
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5. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, luận văn sử dụng các 

phương pháp:  

- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Nghiên cứu tài liệu, từ đó rút ra 

một cách khái quát nhất những vấn đề hiện tượng trong dịch vụ kinh doanh 

karaoke cũng như công tác quản lý của nhà nước về hoạt động này. 

- Phương pháp khảo sát thực địa: Tìm hiểu và đánh giá thực trạng 

dịch vụ kinh doanh karaoke qua khảo sát thực tiễn. 

- Phương pháp thu thập ý kiến, phỏng vấn (đối tượng được hỏi, 

phỏng vấn là nhân viên tại quán karaoke, hộ liền kề quán karaoke, cán bộ 

quản lý, người dân). 

6. Những đóng góp của luận văn 

Về lý luận: Đề tài hệ thống những vấn đề lý luận về quản lý, quản lý 

nhà nước, quản lý nhà nước đối với dịch vụ văn hóa, kinh doanh karaoke 

Về thực tiễn: đề tài khái quát tình hình quản lý và thực trạng dịch vụ 

kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân. Trên cơ sở đó đưa ra các đánh giá về 

công tác quản lý và thực trạng dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận, làm cơ 

sở cho việc đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý phù hợp với thực tiễn và 

xu hướng vận động của loại hình dịch vụ nhạy cảm này.    

7. Cấu trúc của luận văn 

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

gồm 3 chương: 

Chương 1: Khái quát về quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke và địa 

bàn nghiên cứu 

Chương 2: Thực trạng quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

Chương 3: Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp quản lý dịch vụ 

kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ KINH DOANH KARAOKE 

VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

1.1 . Khái quát về quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke 

1.1.1. Khái niệm  

1.1.1.1. Karaoke 

Karaoke là một dịch vụ giải trí mang tính cộng đồng, được hình 

thành, phát triển ở đất nước Nhật Bản, du nhập vào Việt Nam từ những 

năm 90 của thế kỉ XX và phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ trên khắp cả 

nước. Ở Nhật Bản, karaoke là một loại hình giải trí tiêu biểu dành cho 

giới doanh nhân. Sau giờ làm việc, họ cùng nhau đến một quán bar nào 

đó, mua đồ uống và cùng hát những bài hát đang thịnh hành qua thiết bị 

có tên là “karaoke”. Karaoke thường được hát trong các buổi tiệc để làm 

không khí vui nhộn lên, dù cho người hát có hát hay hay hát dở thì cũng 

đều được vỗ tay tán thưởng. Vì thế, người Nhật ít cảm thấy ngại ngùng 

khi hát giữa đám đông và karaoke dễ dàng được chấp nhận, được phổ biến 

rộng rãi không chỉ ở Nhật Bản mà còn lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới. 

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật là một nhân tố quan trọng khiến cho 

karaoke ngày càng được phổ biến rộng rãi. Karaoke không chỉ xuất hiện 

trong phạm vi các quán bar, nhà hàng mà còn lan tỏa đến cả phạm vi gia 

đình, với mọi đối tượng khác nhau, từ thanh niên đến người lớn tuổi, từ 

học sinh, sinh viên, nội trợ đến công chức, viên chức, doanh nhân…  

 Có nhiều ý kiến khác nhau về sự du nhập của karaoke vào Việt 

Nam. Một bộ phận cho rằng những thương nhân người Nhật khi đến Việt 

Nam làm việc, trong những lúc rảnh rỗi họ đã hát karaoke, sau đó người 

Việt đã học hỏi. Một bộ phận khác lại cho rằng karaoke được truyền từ 

khách du lịch nước ngoài, khi họ đến du lịch ở Việt Nam, và chính họ đã tổ 

chức hoạt động này với mục đích giải trí ở nhà, nhất là vào ban đêm. Dù 
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bằng con đường nào, cũng có thể thấy, người Việt đã học hỏi, tiếp thu văn 

hóa từ bên ngoài áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, làm phong phú thêm 

đời sống văn hóa.  

Phần lớn các tài liệu đều thống nhất cho rằng, karaoke là một từ ghép 

bởi hai từ “kara”, viết tắt từ chữ “karapo”nghĩa là trống, không có và “oke” 

viết tắt bởi chữ “okesutora” nghĩa là dàn nhạc. Karaoke nghĩa là không có 

dàn nhạc [40, tr.106]. Trong Từ điển tiếng Việt, karaoke được định nghĩa là 

lối hát hòa theo nhạc đệm, dựa vào thiết bị nghe nhìn, vừa nghe được nhạc, 

vừa có thể xem được hình ảnh minh họa và phụ đề ghi lời của bài hát trên 

một màn hình [30, tr.496]. Trong cuốn từ điển “The Oxford English 

dictionary”, một trong những từ điển được đánh giá là uy tín và chuẩn mực 

nhất ở Anh, karaoke được định nghĩa là: “không có dàn nhạc”, một hình 

thức giải trí thường được cung cấp bởi các quan bar và các câu lạc bộ, nơi 

mà mọi người có thể hát những bài hát nổi tiếng trên nền nhạc được thu 

âm sẵn (1970s: from Japanese, literally “empty orchestra”, A form of 

entertainment, offered typically by bars and clubs, in which people take 

turns to sing popular songs into a microphone over pre-recorded backing 

tracks”) [43].  

Thông thường, các đĩa hát được ghi âm lại luôn bao gồm cả phần lời 

và phần nhạc. Các đĩa chỉ có nhạc đệm mà không có tiếng hát thì được gọi 

là karaoke. Phần nhạc đệm cho bài hát được ghi từ các buổi diễn tấu của 

ban nhạc nơi phòng thu hoặc được tạo ra do một nhà chuyên môn về phối 

kỹ thuật số. Người ta có thể chép nốt của bản nhạc vào máy vi tính hoặc 

nhập nốt nhạc vào đàn organ, sau dó dùng phần mềm phối khí chuyên 

nghiệp để tạo ra âm sắc của các nhạc cụ khác nhau như: trống, đàn ghita, 

đàn organ, violong, kèn, sáo… Phần nền bài hát là những hình ảnh tĩnh 

hoặc những đoạn phim ngắn để làm tăng tính hấp dẫn, sinh động cho bài 

hát và cho người hát. Tuy nhiên, hiện nay có những chương trình karaoke 
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mà nội dung phần nền không ăn nhập với nội dung bài hát, một số điểm 

dịch vụ karaoke còn nhận lồng hình hoặc phim của gia đình vào làm nền 

cho chương trình karaoke theo đơn đặt hàng. Ca từ được ghép vào từng 

cảnh và hiển thị phù hợp với từng câu nhạc, thông thường chữ nền màu 

trắng, sau đó chuyển dần sang màu xanh hoặc đỏ cho đến hết câu nhạc. 

Ca sĩ của karaoke là tất cả những ai thích ca hát, họ hát để giải trí, hát để 

giao lưu…  

Karaoke có nhiều loại hình: karaoke gia đình, karaoke hàng quán vỉa 

hè, karaoke nhà hàng, khách sạn.  

Karaoke gia đình: thiết bị và trang bị cho phòng hát karaoke gia 

đình đơn giản: một ti vi, một đầu máy, một vài micro một dàn âm li. 

Karaoke gia đình có điểm bất lợi là ảnh hưởng đến hàng xóm vì phòng 

hát của gia đình thường không theo tiêu chuẩn, dễ gây tiếng ồn cho các 

gia đình lân cận.  

Karaoke hàng quán vỉa hè: là loại hình giải trí bình dân ở quán cóc 

hay quán caphe nho nhỏ. Chỉ cần một âm li nhỏ, một cặp loa vừa phải, một 

cái tivi, một micro và vài chiếc bàn ghế nhựa là đủ trang bị cho loại hình 

karaoke này. Giá cả phục vụ rẻ, khoảng năm bảy chục ngàn hoặc không 

tính tiền hát, chỉ tính tiền đồ uống. Chính vì sự bình dân ấy mà karaoke có 

thể thâm nhập mọi ngóc ngách, xóm làng. Loại hình karaoke này không 

những vi phạm quy định điều kiện dịch vụ karaoke mà còn gây ồn ào, ảnh 

hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.  

Karaoke nhà hàng, khách sạn: là loại hình giải trí khá cao cấp. Một 

số nhà hàng, khác sạn để phòng hát lộ thiên để khách thích hát thì hát, 

không thu tiền. Đối với các nhà hàng kinh doanh karaoke, phần phụ là bán 

đồ ăn uống. Với loại nhà hàng này, phòng hát được thiết kế riêng, có cách 

âm để không gây phiền hà đến các hộ dân lân cận. Khách vào hát có quyền 

hát cho thỏa thích và nhà hàng tính tiền theo giờ. Tùy từng nơi, từng địa 
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điểm kinh doanh mà giá giờ hát khác nhau, dao động từ một trăm đến vài 

trăm, có khi cả triệu đồng một giờ.  

Trong các loại hình karaoke trên, karaoke ở các nhà hàng kinh doanh 

dịch vụ này sẽ là đối tượng nghiên cứu chính của đề tài, vì đó là loại hình 

chủ yếu chịu sự quản lý nhà nước.   

1.1.1.2. Quản lý và quản lý nhà nước 

Quản lý 

Quản lý là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, trong 

mỗi lĩnh vực, phạm vi hoặc mỗi ngành nghề nghiên cứu, ứng dụng và vận 

hành quản lý ở mỗi góc độ riêng biệt, từ đó cũng đưa ra các định nghĩa 

khác nhau dành cho khái niệm này từ góc độ ngành, lĩnh vực. C.Marx cho 

rằng: tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào đó đều 

tiến hành trên quy mô tương đối lớn thì ít nhiều cũng đều cần đến một sự 

chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức 

năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với 

vận động của những cơ quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự 

mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì phải có nhạc trưởng [7, 

tr.180]. Như vậy, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, con người 

muốn tồn tại và phát triển đều phải dựa vào sự nỗ lực của một tổ chức, một 

nhóm nhỏ đến phạm vi rộng lớn hơn ở tầm quốc gia, quốc tế và đều phải 

thừa nhận chịu sự quản lý nào đó.  

Ngày nay, thuật ngữ quản lý trở nên phổ biến nhưng chưa có định 

nghĩa thống nhất. Có nhiều cách định nghĩa và hiểu về thuật ngữ quản lý 

khác nhau. F.W. Taylor, nhà thực hành quản lý lao động và nghiên cứu quá 

trình lao động trong từng bộ phận của nó, xuất phát từ nhu cầu khai thác tối 

đa thời gian lao động, sử dụng hợp lý nhất các công cụ và phương tiện lao 

động nhằm tăng năng suất lao động thì cho rằng: “Quản lý là biết được 

chính xác điều bạn muốn người khác làm, và sau đó hiểu được rằng họ đã 
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hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất” [28, tr.34]. Trong khi 

đó, ở góc độ điều khiển học, A.I.Berg cho rằng quản lý là quá trình chuyển 

một hệ động lực phức tạp từ trạng thái này sang trạng thái khác nhờ sự tác 

động vào các phần từ biến thiên của nó [18, tr.4]. Trong từ điển tiếng Việt, 

khái niệm quản lý được hiểu rằng: “Quản lý là tổ chức và điều khiển các 

hoạt động theo những yêu cầu nhất định” [42, tr.389].  

Như vậy, ở mỗi lĩnh vực khác nhau, khái niệm này lại được hiểu một 

cách khác nhau. Tác giả Đỗ Minh Cương khi xem xét mối quan hệ giữa 

văn hóa và kinh doanh đã cho rằng, trong các loại quản lý trên thì quản lý 

xã hội là phức tạp nhất. Bởi, một mặt xã hội là một hệ thống trên của kinh 

tế, bao gồm tất cả các hoạt động cả về kinh tế, chính trị, đạo đức, tinh 

thần… nên nó chứa đựng tất cả những sự phức tạp của các đối tượng phải 

quản lý. Mặt khác, trong quản lý xã hội có những quan hệ phi chính thức 

như quan hệ đạo đức, quan hệ cá nhân, quan hệ xã hội nằm ngoài phạm vi 

điều chỉnh của pháp luật. Hơn nữa, sự tác động qua lại giữa các đối tượng, 

các quan hệ như giữa quan hệ kinh tế với quan hệ đạo đức, giữa quan hệ 

kinh tế với quan hệ hành chính, quan hệ pháp lý… làm cho việc quản lý 

càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Hiểu một cách chung nhất, quản lý 

là một sự điều tiết cao, mang tính xã hội, nó luôn là hoạt động hướng đích 

giữa chủ thể quản lý với đối tượng quản lý khiến các hoạt động trong xã 

hội phải tự giác tuân thủ đi đúng theo đường hướng đã vạch ra, thông qua 

những biện pháp, phương pháp, phương tiện quản lý nhằm hoàn thiện hóa 

hoặc làm thay đổi tình trạng hiện hữu. Nói tới quản lý là nói tới cả một quá 

trình chứ không phải chỉ nói như một hành động hay chỉ một hành động 

ngăn chặn. Cho nên, có thể nói rằng quản lý là một quá trình đi từ chỗ nắm 

được, nắm đúng cái hiện có, thấy được thấy đúng cái cần có đến biết tìm 

mọi biện pháp, phương tiện khả thi và tối ưu để đưa cái hiện có lên cái cần 

có trong mọi điều kiện biến đổi của môi trường. Chủ thể quản lý có thể là 
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một tổ chức, một cá nhân và tác nhân tạo ra các tác động trong quá trình 

quản lý. Đối tượng quản lý có thể là một người, một nhóm người hoặc một 

cộng đồng người; có thể là một sự vật. Đối tượng quản lý phải tiếp nhận 

các tác động quản lý của chủ thể quản lý tạo ra. Chủ thể của quá trình quản 

lý này có thể là đối tượng của quá trình quản lý kia. Quản lý là một khoa 

học và nghệ thuật vì nó tuân thủ chặt chẽ các thao tác hợp quy luật, hơn thế 

đòi hỏi phải có kinh nghiệm, có tầm nhìn, dự báo tương lai, sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực để có thể xử lý tốt các mối quan hệ, đưa đến hiệu quả tối 

ưu. Từ những phân tích trên, đề tài cũng đồng quan điểm khi cho rằng: 

quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới đối 

tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đã đề ra [17, tr.11]. 

Quản lý nhà nước 

Quản lý là một dạng hoạt động có mục đích của chủ thể quản lý tác 

động lên đối tượng nhằm thực hiện mục tiêu nhất định thông qua các 

nguyên tắc, các hình thức, các phương pháp quản lý phù hợp. Quản lý bao 

giờ cũng mang tính mục đích, tính tổ chức và tính hiệu quả. Quản lý ở tầm 

vĩ mô chính là quản lý nhà nước.  

Như vậy, quản lý nhà nước là hoạt động quản lý có mục tiêu rõ ràng, 

có chiến lược và kế hoạch để thực hiện mục tiêu, xây dựng chiến lược và 

kế hoạch hoạt động của mình nhằm đạt các mục tiêu đã xác định trên cơ sở 

chiến lược, kế hoạch của cấp trên và đường lối, chính sách của Đảng. Quản 

lý nhà nước là hoạt động dựa trên những quy định chặt chẽ của pháp luật, 

đồng thời là hoạt động có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong thực 

tiễn điều hành, quản lý trên cơ sở những quy định của pháp luật và mục 

tiêu, định hướng, kế hoạch của cấp trên và đường lối, chính sách của Đảng.  

Quản lý nhà nước luôn mang tính quyền lực nhà nước, tính tổ chức 

chặt chẽ. Đặc điểm pháp lý của hệ thống quản lý là sự không bình đẳng 

giữa các bên trong quan hệ quản lý hành chính, vì vậy trong quản lý nhà 
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nước, mọi mệnh lệnh, quyết định quản lý luôn luôn mang tính đơn phương 

một chiều, bắt buộc thực hiện và khi cần các chủ thể quản lý có thể áp dụng 

các biện pháp cưỡng chế thi hành. Mọi mệnh lệnh, quyết định quản lý phải 

được chấp hành nghiêm túc, triệt để, xác định rõ trách nhiệm pháp lý và xử 

lý nghiêm minh mọi sự chây ỳ, dây dưa, không nghiêm túc.  

Theo nghĩa rộng, quản lý nhà nước là việc thực hiện quyền lực nhà 

nước về chính trị, kinh tế, hành chính để quản lý công việc của quốc gia. 

Nói cách khác, đó là sự tổ chức thực thi quyền lực nhà nước trong việc 

quản lý các nguồn lực xã hội và kinh tế phục vụ sự phát triển của đất nước 

[17, tr.17].  

Theo nghĩa hẹp, quản lý nhà nước là việc tổ chức thực thi quyền 

hành pháp một cách dân chủ để quản lý các hoạt động kinh tế, xã hội của 

đất nước, được thực hiện bởi hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước 

với sự tham gia của nhân dân dưới nhiều hình thức, dưới sự chỉ đạo của 

Đảng trên cơ sở quy định của pháp luật [17, tr.19]. 

Quản lý nhà nước chính là quản lý hành chính pháp chế, căn cứ vào 

hiến pháp, cơ quan lập pháp tối cao đưa ra các điều luật, pháp chế, quy định 

giao cho hệ thống các cơ quan hành pháp từ trung ương đến địa phương 

thực hiện thông qua các văn bản, thể chế, nghị định, chế tài, điều lệ các văn 

bản, điều lệ tiêu chuẩn, chế độ… Hệ thống các cơ quan hành pháp có 

nhiệm vụ xây dựng cơ cấu tổ chức, xác lập mối quan hệ giữa chủ thể quản 

lý và đối tượng quản lý, tổ chức chỉ đạo đưa ra các quyết định, các chỉ thị, 

mệnh lệnh, điều chỉnh hoạt động đúng hướng, uốn nắn sai lệch. Như vậy, 

quản lý nhà nước chính là quản lý pháp quyền dựa trên cơ sở pháp lý của 

Hiến pháp và pháp luật ban hành theo từng hệ thống, phân cấp quản lý theo 

từng phạm vi, lĩnh vực trên cả nước và từng địa phương. 

Vậy, quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang 

tính quyền lực nhà nước và sử dụng pháp luật nhà nước để điều chỉnh hành 
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vi hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội do 

các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp 

pháp của con người, duy trì sự ổn định và phát triển xã hội.    

1.1.1.3. Kinh doanh và kinh doanh karaoke 

Kinh doanh 

Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm kinh doanh 

hay dịch vụ kinh doanh. Nhưng dưới góc độ pháp lý tại Khoản 2 Điều 4 

Luật Doanh nghiệp 2005 thì kinh doanh được hiểu là: “Việc thực hiện 

liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ 

sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường 

nhằm mục đích sinh lợi” [12, tr.2]. 

Dịch vụ kinh doanh trong một số trường hợp được hiểu như hoạt 

động thương mại, Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 giải thích: “Hoạt 

động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động 

nhằm mục đích sinh lợi khác” [18, tr.13].  

 Như vậy, qua các khái niệm trên, có thể hiểu kinh doanh là việc đầu 

tư công sức và tiền của để tổ chức hoạt động nhằm mục đích sinh lợi nhuận 

trên thị trường. 

Kinh doanh karaoke  

Karaoke là một trong những sản phẩm văn hóa làm cầu nối cho 

những sáng tạo nghệ thuật của tác giả tới công chúng nhằm thỏa mãn nhu 

cầu của công chúng. Kinh doanh karaoke là hoạt động cung ứng dịch vụ 

hàng hóa đặc biệt nhằm mục đích sinh lời nhưng đồng thời phải nâng cao 

mức hưởng thụ văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, hiện đại.  

Sản phẩm chính của dịch vụ karaoke là các tác phẩm âm nhạc được 

các nghệ sỹ sáng tác, thu âm, quay hình… để cho ra đời một sản phẩm 
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hoàn thiện. Quá trình lao động sáng tạo của các nghệ sĩ trong các khâu 

khác nhau tạo nên một giá trị khó có thể đo được bằng giá trị vật chất cụ 

thể. Vì vậy, các sản phẩm văn hóa đó là loại hàng hóa đặc biệt và dịch vụ 

văn hóa là dịch vụ đặc thù nên việc kinh doanh karaoke không chỉ với mục 

đích sinh lời mà còn là việc phổ biến các tác phẩm âm nhạc, nâng cao trình 

độ thưởng thức giá trị nghệ thuật cho công chúng, là cầu nối giữa nghệ sĩ 

với quần chúng nhân dân, tạo nên đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú 

và gián tiếp nâng cao sức sáng tạo cho con người. Do vậy, kinh doanh 

karaoke là việc đầu tư công sức, tiền của cho hoạt động văn hóa, có mục 

đích sinh lợi nhuận và tạo ra một xã hội có đời sống văn hóa phong phú, 

lành mạnh. 

1.1.1.4. Quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa và dịch vụ kinh doanh 

karaoke 

 Văn hóa ngày nay có ý nghĩa to lớn trong đời sống con người và 

trong sự phát triển xã hội. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành 

Trung ương Đảng đã khẳng định: “văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa 

là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Văn 

hóa là một hệ thống những giá trị và chuẩn mực xã hội. Những giá trị 

không tồn tại siêu hình. Giá trị là nội dung, bản chất của văn hóa được 

khách quan hóa, đối tượng hóa dưới dạng hình thức (của nội dung), những 

hiện tượng (của bản chất), những quan hệ xã hội và những quá trình xã hội. 

Các hoạt động văn hóa là yếu tố cốt lõi tạo nên bản chất văn hóa của mỗi 

cộng đồng dân tộc quốc gia.  

 Căn cứ vào các văn bản pháp quy đã ban hành, hiện nay có các hoạt 

động văn hóa cần được quản lý như sau: 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực di sản văn hóa 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực điện ảnh 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 
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- Các hoạt động thuộc lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm 

  - Các hoạt động thuộc lĩnh vực thư viện, bảo tồn, bảo tàng 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa quần chúng và thông tin 

tuyên truyền, cổ động 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa các dân tộc thiểu số 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực quyền tác giả, nhuận bút 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy quản lý văn hóa 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo 

- Các hoạt động thuộc lĩnh vực thanh tra [17, tr.358]. 

Hoạt động văn hóa có một hệ thống tổ chức chặt chẽ đòi hỏi và cho 

phép vận dụng khoa học quản lý nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước 

trong việc khắc phục tình trạng hành chính hóa các tổ chức văn hóa và khắc 

phục hữu hiệu tình trạng thương mại hóa các hoạt động văn hóa. Không thể 

biến hoạt động văn hóa thành chuyện buôn bán lời lãi, nhưng điều đó 

không đồng nghĩa với việc triệt tiêu hoàn toàn tính chất thương mại trong 

lĩnh vực hoạt động văn hóa, nơi tồn tại đa thành phần hoạt động (nhà nước, 

tập thể, cá nhân), nơi tồn tại quy luật cung - cầu. Đây là những vấn đề kinh 

tế học trong văn hóa không chỉ có ý nghĩa to lớn trong nghiên cứu lý luận 

mà còn có giá trị thiết thực và cấp bách trong tổ chức hoạt động thực tiễn. 

Hoạt động văn hóa là một dạng hoạt động xã hội quan trọng, tất yếu 

phải có sự quản lý của nhà nước. Chính vì thế, quản lý nhà nước đối với 

các hoạt động văn hóa là tất yếu, khách quan. Do hoạt động văn hóa là một 

hoạt động sáng tạo, là hoạt động tư tưởng, là hoạt động kinh tế và là hoạt 

động mang ý nghĩa xã hội nên quản lý văn hóa là hoạt động xã hội mang 

tính đặc thù. Quản lý văn hóa được thực hiện bằng hệ thống luật pháp và 

các chính sách liên quan đến sự phát triển văn hóa. Tùy mỗi quốc gia, mỗi 

truyền thống văn hóa của từng nước mà có những cách thức quản lý khác 
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nhau. Nội dung, phương pháp, biện pháp để quản lý văn hóa cũng có sự 

thay đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. 

Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động văn hóa 

bằng những biện pháp chuyên môn và kinh tế là điều kiện cần thiết để phát 

triển văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, đáp ứng những nhu cầu thiết 

yếu về đời sống tinh thần của nhân dân. 

Từ những phân tích trên, có thể hiểu: quản lý nhà nước đối với hoạt 

động văn hóa là sự quản lý bằng quyền lực nhà nước lên hệ thống tổ chức 

sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu thụ các sản phẩm văn hóa thông qua các 

cơ sở dịch vụ, các thiết chế văn hóa để đưa văn hóa đến với công chúng 

một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa của 

người dân. 

Vậy, quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke là quản lý bằng quyền lực 

nhà nước (thông qua hệ thống các văn bản pháp lý của nhà nước) nhằm 

điều chỉnh dịch vụ kinh doanh karaoke theo đúng quan điểm, đường lối của 

Đảng, pháp luật của nhà nước, đúng với quan điểm xây dựng và phát triển 

đường lối văn hóa Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng 

thụ văn hóa của xã hội nhằm xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, lành mạnh. 

Chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa nói chung và 

dịch vụ kinh doanh karaoke nói riêng được thực hiện bằng các biện pháp 

hành chính và các công cụ quản lý. Nội dung quản lý của nhà nước đối với 

karaoke bao gồm: 

- Xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật, các văn bản pháp luật tạo 

hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý và kinh doanh karaoke khi thực 

hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa trong nền kinh tế thị trường. Đồng 

thời pháp luật cũng quy định những vùng cấm trong dịch vụ kinh doanh 

karaoke như: nghiêm cấm hoạt động phản động về chính trị, nghiêm cấm 

hoạt động làm băng hoại đạo đức, phá hoại nhân phẩm, nghiêm cấm hoạt 
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động xâm phạm quyền tác giả... Quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke theo 

pháp luật sẽ góp phần tích cực vào việc lập lại trật tự kỷ cương. Giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân 

dân, đảm bảo các quyền lợi và trách nhiệm của các nghệ sĩ và nhân dân, tăng 

cường hợp tác giữa các cơ quan công quyền, các doanh nghiệp, các tổ chức xã 

hội... và toàn dân tham gia vào hoạt động văn hóa và phát triển văn hóa. 

- Thể chế hóa các quan điểm, các giải pháp của nhà nước để giải 

quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý karaoke tác động lên 

các cộng đồng văn hóa, cộng đồng dân cư nhằm thực hiện mục tiêu, 

phương hướng phát triển văn hóa và xã hội hóa các hoạt động văn hóa. 

- Xây dựng, tổ chức lực lượng cán bộ quản lý dịch vụ kinh doanh 

karaoke đủ về số lượng và chất lượng nhằm quản lý dịch vụ kinh doanh 

karaoke hiệu quả, đúng phương hướng đặt ra. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của nhà nước đối với dịch 

vụ kinh doanh karaoke là nhiệm vụ quan trọng của quản lý nhà nước. Tình 

trạng các hoạt động trá hình giả danh karaoke, các sản phẩm văn hóa độc 

hại phát triển mạnh trong những năm qua, càng nhấn mạnh sự cần thiết 

phải tăng cường kiểm tra, giám sát dịch vụ kinh doanh karaoke. 

Các nội dung quản lý trên đòi hỏi phải được thực hiện đúng quy định 

phân cấp quản lý theo chức năng của từng cơ quan nhà nước nói chung, cơ 

quan quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke nói riêng.  

Để thực hiện việc quản lý dịch vụ karaoke có hiệu quả, nhà nước áp 

dụng các cách thức nhằm tổ chức, điều hành hoạt động này nhằm hướng tới 

thực hiện những mục tiêu đề ra. Phương pháp quản lý karaoke là biểu hiện 

cụ thể mối quan hệ qua lại giữa đối tượng và khách thể quản lý. Các 

phương pháp quản lý hoạt động này khá đa dạng, cần phối hợp các phương 

pháp khác nhau trên cơ sở luật pháp để đạt hiệu quả cao nhất. 
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Phương pháp hành chính: Tác động trực tiếp lên khách thể bằng các 

quy định dứt khoát mang tính quyền lực bắt buộc của nhà nước. Đặc điểm 

cơ bản của phương pháp hành chính trong quản lý nhà nước là tính nguyên 

tắc và tính quyền lực. Nó đòi hỏi đối tượng quản lý phải chấp hành nghiêm 

chỉnh các quy định hành chính. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời. Tính 

quyền lực đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước phải sử dụng đúng và đầy 

đủ quyền lực của mình trong các tác động hành chính gắn với thẩm quyền 

của mình. Thực chất của phương pháp này là sử dụng quyền lực nhà nước 

để tạo ra sự phục tùng của cá nhân và tổ chức. Vai trò của hành chính tạo ra 

các kỷ cương của nhà nước và cộng đồng trong quản lý. Vì vậy, phương 

pháp quản lý hành chính yêu cầu các văn bản quản lý phải chính xác, khoa 

học, gắn với thẩm quyền của các cấp quy định. 

  Phương pháp kinh tế: Tác động vào đối tượng quản lý thông qua 

các phương pháp kinh tế để đối tượng quản lý lựa chọn phương pháp 

hiệu quả nhất trong phạm vi của họ. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh 

trên lĩnh vực văn hóa nói chung và karaoke nói riêng đều tuân thủ các 

quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cạnh tranh, quy luật quản lý 

giá trị, quy luật cung - cầu.  

Để thực hiện mở rộng, áp dụng các phương pháp kinh tế vào quản lý 

dịch vụ kinh doanh karaoke, nhà nước cần phải hoàn thiện hệ thống các 

đòn bẩy kinh tế, nâng cao năng lực vận dụng các quan hệ thị trường, phải 

thực hiện việc phân cấp quản lý theo hướng mở rộng quyền hạn cho cấp 

dưới. Sử dụng phương pháp kinh tế trong quản lý dịch vụ kinh doanh 

karaoke đòi hỏi cán bộ quản lý phải có năng lực trình độ nhiều mặt, kiến 

thức văn hóa, kinh tế, luật pháp cũng như đạo đức nghề nghiệp. 

Phương pháp giáo dục: là cách thức tác động bằng tình cảm, nhận 

thức của con người nhằm nâng cao tính tự giác và tính tích cực công dân 

trong thực hiện nhiệm vụ chung, để tác động vào con người không chỉ bằng 
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phương pháp hành chính, kinh tế mà cần phải giáo dục, thuyết phục…tác 

động tới tinh thần tình cảm, tâm lý xã hội… Phương pháp giáo dục dựa trên 

cơ sở vận dụng quy luật tâm lý. Đặc trưng của phương pháp này là tính 

thuyết phục, làm cho đối tượng được quản lý nhận thức được phải trái, 

đúng sai, thiện ác… từ đó nâng cao tính tích cực công dân của họ.  

Để thực hiện chức năng quản lý, các chủ thể quản lý phải vận 

dụng tổng hợp các phương pháp và căn cứ vào các điều kiện cụ thể, yêu 

cầu cụ thể trong từng giai đoạn phát triển để nhấn mạnh phương pháp 

này hay phương pháp khác. 

1.1.2. Vai trò của karaoke trong đời sống xã hội 

Karaoke là một công cụ hiện đại, được chế tạo đặc biệt rất chuyên 

dụng, thiết kế nhỏ gọn, có thể hòa âm phối khí và hiển thị âm thanh, hình 

ảnh minh họa tách rời. Thông qua phương tiện karaoke, mọi người có thể 

tự trình diễn và cảm nhận nội dung sâu xa của bài hát. Con người có hai 

loại nhu cầu cơ bản là nhu cầu vật chất (ăn uống, ngủ, nghỉ, mặc, sinh tồn) 

và nhu cầu tinh thần (thư giãn, vui chơi giải trí, du lịch, an dưỡng). Ngoài 

nhu cầu vật chất thì con người cũng cần thỏa mãn như cầu về tinh thần. 

Karaoke là một loại hình văn hóa phục vụ nhu cầu tinh thần của con người. 

Sau những giờ làm việc căng thẳng thì vui chơi giải trí bằng sinh hoạt 

karaoke là một trong những hoạt động cần thiết và bổ ích, giúp mỗi cá nhân 

tự hoàn thiện bản thân mình, tự nâng cao nhận thức thẩm mỹ, thiết lập mối 

quan hệ giao tiếp hai chiều. Hát karaoke làm cho ta cân bằng về mặt tâm - 

sinh lý, giúp tinh thần hưng phấn để tái sản xuất nâng cao chất lượng hiệu 

quả lao động. Hát karaoke là một cách biểu hiện trạng thái tình cảm của 

con người, khi vui hay khi buồn chúng ta đều có thể quây quần cùng bạn bè 

để ca hát. Trong xã hội hiện đại, luôn phải đối đầu với áp lực và nguy cơ 

căng thẳng (stress) thì thư giãn bằng hát karaoke là một sự lựa chọn của 

không ít người. Do đó, để thư giãn, giải trí, giải tỏa những căng thẳng trong 

công việc và cuộc sống, nhiều cá nhân, nhóm bạn đã chọn đi hát karaoke.  
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Hát Karaoke còn góp phần làm phong phú các hoạt động quần chúng 

tại các khu phố, trường học, trong các xí nghiệp, nhà máy… với mọi thành 

phần, độ tuổi. Hàng năm, tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị diễn ra 

phong trào ca hát quần chúng như các hội thi hát karaoke dành cho nhiều 

đối tượng khác nhau, góp phần phát hiện tài năng văn hóa nghệ thuật.  

Ngoài khả năng đem lại niềm vui, sự sảng khoái và nghị lực cho con 

người trong cuộc sống, karaoke còn có tác dụng thức tỉnh tình cảm qua 

những cung bậc tinh tế của âm nhạc, giúp con người vươn tới một nhân 

cách toàn vẹn. Ngay thời cổ đại, ở Trung Quốc, Khổng Tử đã cho rằng âm 

nhạc làm thay đổi đạo đức và tập quán xã hội. Tuân Tử trong cuốn Luận về 

âm nhạc, có viết: “Âm nhạc nhập vào lòng người rất sâu, cảm hóa rất 

nhanh. Nhạc mà bình thì dân hòa, không bị dục vọng lôi cuốn. Nhạc 

nghiêm trang thì dân tề nhất mà không loạn. Trái lại, nhạc mà bất nghiêm 

mà hiểm hóc thì dân sa đà, bi tiện” [45].  

Như vậy, bản chất của karaoke cũng như âm nhạc, là cái đẹp và cái 

thiện, hướng tới hình thành và phát triển, hoàn thiện nhân cách mỗi con 

người, giúp giải tỏa căng thẳng, tái tạo sức lao động sản xuất và năng lực 

sáng tạo của mỗi người. 

Ngoài việc giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, hát karaoke là cơ hội thích 

hợp để mỗi người thể hiện bản thân ở khía cạnh khác ngoài công việc, thay 

đổi vai trò xã hội của mình, giúp họ khám phá, trải nghiệm bản thân, tìm ra 

những năng lực, khả năng khác của mình. Điều đó giúp mỗi người thêm tin 

yêu vào cuộc sống. 

Trong khi hát karaoke, con người được trau dồi cảm xúc, những 

cung bậc thăng trầm luyến láy của giai điệu, những bài hát dân ca làm cho 

tâm hồn bay bổng, lãng mạn; hay những ca khúc tiền chiến lại làm cho ta 

có cảm giác hừng hực khí thế một thời chiến đấu anh hùng của dân tộc, 
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hoặc những bài hát quốc tế góp phần trau dồi ngoại ngữ. Những lời tán 

thưởng, những tràng pháo tay của bạn bè cổ vũ giúp chúng ta tự tin hơn khi 

đứng trước đám đông và có người hàng ngày cảm thấy khó khăn trong việc 

bộc lộ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân hoặc e dè trong các mối quan hệ 

thì đi hát karaoke là dịp để họ bày tỏ tình cảm của mình đến người thân, 

bạn bè.  

Hát karaoke cũng là điều kiện để thiết lập mối quan hệ. Các mối 

quan hệ xã hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. 

Nhu cầu vui chơi giải trí của con người không phải chỉ dành riêng cho 

mình mà còn là giao lưu với mọi người. Từ đó, có thể nói, karaoke không 

những được ưa chuộng bởi vai trò giải trí, mà còn vì chức năng xã hội, tạo 

sự đoàn kết, gắn bó trong quan hệ, thân ái giữa đồng nghiệp, tình thương 

yêu giữa các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội.  

Kinh doanh dịch vụ karaoke theo đúng ý nghĩa, bản chất xã hội của 

nó sẽ góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho một lực lượng 

lao động trong xã hội. Cho đến nay chưa có con số thống kê về số người 

làm việc trong các nhà hàng karaoke nhưng theo khảo sát thực tế tại một số 

nhà hàng karaoke tại quận Lê Chân thì bình quân mỗi nhà hàng trung bình 

sử dụng từ 5-7 nhân viên, từ bảo vệ đến nhân viên chọn bài, phục vụ 

phòng, nhân viên thu ngân, quản lý… Lương trả cho nhân viên thấp nhất từ 

2 triệu đồng cho đến 5-7 triệu đồng tùy từng vị trí. Với những nhà hàng 

dịch vụ karaoke quy mô lớn thì con số này còn lớn hơn nhiều. 

Như vậy, có thể thấy karaoke là một hình thức giải trí mang lại lợi 

ích tinh thần cho con người và dịch vụ kinh doanh dịch vụ này còn mang 

lại lợi ích kinh tế, giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động, góp phần 

cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận nhân dân lao 

động, nhất là những lao động thời vụ. 
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1.2. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 

Lê Chân là một quận nội thành của Hải Phòng có diện tích tự nhiên 

là 12km2 và dân số 21 vạn người (số liệu năm 2009). Phía đông, quận tiếp 

giáp với quận Ngô Quyền và một phần quận Dương Kinh; phía Tây là quận 

Kiến An, huyện An Hải; quận Dương Kinh ở phía Nam và Quận Hồng 

Bàng ở phía Bắc. Vùng đất Lê Chân gắn liền với truyền thuyết về người 

con gái tài sắc có công khai phá Hải Phòng và đánh đuổi quân đô hộ 

phương Bắc -  nữ tướng Lê Chân [32, tr.7]. 

Quận Lê Chân thành lập năm 1961, ban đầu gồm 11 phường: An 

Biên, An Dương, Cát Dài, Đông Hải, Dư Hàng, Hàng Kênh, Hồ Nam, Lam 

Sơn, Mê Linh, Niệm Nghĩa, Trại Cau. Về sau, do công tác quản lý và đặc 

thù các địa phương, một số phường được chia tách và sáp nhập như phường 

Lam Sơn, An Dương thành 3 phường: Lam Sơn, An Dương và Trần 

Nguyên Hãn vào ngày 25 tháng 9 năm 1981; phường Niệm Nghĩa chia 

thành 2 phường: Niệm Nghĩa và Nghĩa Xá; sáp nhập phường Mê Linh vào 

phường An Biên ngày 10 tháng 1 năm 2004; phường Dư Hàng Kênh chia 

thành 2 phường: Dư Hàng Kênh và Kênh Dương ngày 5 tháng 4 năm 2007. 

Ngày 20/12/2002, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ban hành Nghị định 

106/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Lê Chân 

thành phố Hải Phòng. Theo đó, quyết định sáp nhập nguyên trạng diện tích 

tự nhiên và dân số của hai xã Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh thuộc huyện 

An Hải vào quận Lê Chân. Thành lập phường Vĩnh Niệm và Dư Hàng 

Kênh thuộc quận Lê Chân. Trong đó, diện tích tự nhiên phường Vĩnh Niệm 

là 562,66ha và 11.202 nhân khẩu, phường Dư Hàng Kênh rộng 246,60 ha 

và 23.373 nhân khẩu. Như vậy, tính đến nay, quận Lê Chân có 15 phường: 

An Biên, An Dương, Cát Dài, Đông Hải, Dư Hàng, Dư Hàng Kênh, Hàng 

Kênh, Hồ Nam, Kênh Dương, Lam Sơn, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá, Trại Cau, 

Trần Nguyên Hãn, Vĩnh Niệm [32], [35].  

https://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/1981
https://vi.wikipedia.org/wiki/10_th%C3%A1ng_1
https://vi.wikipedia.org/wiki/2004
https://vi.wikipedia.org/wiki/5_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/2007
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Là quận duy nhất của thành phố Hải Phòng không có "ruộng", cũng 

chẳng có "trâu", diện tích đất tự nhiên nhỏ lại không có các trung tâm kinh 

tế, chính trị, văn hoá lớn, song Quận Lê Chân lại là nơi tập trung nhiều cơ 

sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thế mạnh ấy chính là động 

lực giúp Lê Chân vượt qua mọi khó khăn và phát triển mạnh mẽ, với tốc độ 

tăng trưởng GDP bình quân luôn ở mức hai con số trong nhiều năm qua (25 

- 31%/năm). Hiện nay quận đang triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị 

Waterfront City nằm tại phường Vĩnh Niệm [36], [37], [38]. 

Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế quận Lê Chân đã 

trở thành một hiện tượng, một kỳ tích không chỉ với Hải Phòng mà với nền 

kinh tế cả nước. Thành công ấy có lẽ xuất phát từ nhận thức đúng đắn của 

chính quyền địa phương nơi đây khi thấy được vai trò của sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế. Vì thế, trong 

những năm qua, ủy ban nhân dân Quận Lê Chân luôn tạo mọi điều kiện 

thuận lợi, khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh trong hai 

lĩnh vực xương sống này. Hiện nay, ngành kinh tế này đang chiếm 35% 

GDP toàn quận [36]. Góp phần không nhỏ trong những thành tích kinh tế 

Quận Lê Chân trong 5 năm qua là sự năng động trong quản lý, điều hành 

sản xuất - kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 450 

doanh nghiệp tư nhân, 78 hợp tác xã, xí nghiệp tập thể và 3.000 hộ kinh 

doanh cá thể. Với 47 dự án có tổng giá trị đầu tư phát triển là 105 tỷ mà hệ 

thống doanh nghiệp này đầu tư trong thời gian qua đã mang lại diện mạo 

mới cho ngành công nghiệp nơi đây. Trong đó, phải kể đến các dự án tiêu 

biểu như: nhà máy giầy xuất khẩu công suất 3 triệu đôi/năm, trị giá đầu tư 

29 tỷ đồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt (hiện tại, dự án này 

đã đưa vào sản xuất giai đoạn 1 có hiệu quả với công suất 1,5 triệu 

đôi/năm); nhà máy Bao bì PP của Xí nghiệp Ngọc Quyển, công suất 13 

triệu bao/năm, trị giá đầu tư 10 tỷ đồng; Xưởng Sản xuất Nhựa Ngọc Hải, 
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công suất 2 triệu sản phẩm/năm, trị giá đầu tư 12 tỷ đồng; Xưởng Sản xuất 

Giấy DUPLEX của hợp tác xã Mỹ Hương, công suất 4.000 tấn/năm, trị giá 

14 tỷ đồng. Những nhà máy này sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động đã 

góp phần tạo ra các ngành hàng thế mạnh trong cạnh tranh, phát triển kinh 

tế của Quận Lê Chân như: sản xuất bao bì giấy, bao bì PP, đồ gỗ, nhựa, cơ 

khí... Hiện nay, hệ thống doanh nghiệp này có tổng số vốn đăng ký sản xuất 

- kinh doanh 215 tỷ đồng với mức thu nhập ổn định, góp phần giải quyết 

nhiều vấn đề xã hội bức xúc [37]. 

Lê Chân là vùng đất có bề dày lịch sử của thành phố Hải Phòng. Tại 

quận có nhiều đình, chùa, đền, miếu có giá trị kiến trúc nghệ thuật cũng 

như giá trị lịch sử: đình Hàng Kênh, đình An Dương, miếu An Dương, Từ 

Chính, Lăng Đôn, Đình Niệm, đền Tam Kỳ, đền Nghè, Chùa Hàng, Chùa 

Phổ Chiếu.... Cùng với các di tích đó là các lễ hội truyền thống như lễ hội 

Nữ tướng Lê Chân, lễ hội danh tướng Phạm Tử Nghi. Trong đó, lễ hội 

truyền thống Nữ tướng Lê Chân đã được công nhận là di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia năm 2016. Đây là thành quả sáng tạo, gìn giữ của nhiều 

thế hệ nhân dân quân Lê Chân trong quá trình lịch sử, góp phần giữ gìn, 

phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. 

Nhân dân Lê Chân có truyền thống hiếu học, giàu lòng yêu nước…. 

Hiện nay, người dân Lê Chân còn được hưởng thụ văn hóa từ các thiết chế 

văn hóa như nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà sách, các 

điểm vui chơi công cộng… Hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng 

thường xuyên được tổ chức nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn như chương 

trình giao lưu văn nghệ mừng xuân Bính Thân, mừng Đảng quang vinh 

2016, hoạt động văn hóa văn nghệ hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 61 năm 

ngày Giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 

2014,2015, 2016, 2017…, các sự kiện văn hóa - văn nghệ chào mừng các 

sự kiện văn hóa, chính trị của đất nước và thành phố như Liên hoan Diễn 
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xướng dân gian Chèo sân đình đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2016, 

các chương trình văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 34 

năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016... Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai qua các năm và 100% các 

hộ dân tại quận hưởng ứng tham gia. Các hoạt động thể dục thể thao tại cơ 

sở được đẩy mạnh xã hội hóa,các câu lạc bộ thơ, văn hóa văn nghệ được 

duy trì và hoạt động có hiệu quả tiêu biểu như: CLB Tình biển; CLB Đàn 

tranh Cung Thương; Câu lạc bộ Bông Sen, Câu lạc bộ ca múa nhạc Doanh 

nghiệp [36], [37]... 

 Nhìn chung, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của nhân dân quận 

Lê Chân khá phong phú, sôi động. Trên cơ sở của sự phát triển về kinh tế - 

xã hội trong những năm vừa qua tại địa phương, đời sống của nhân dân 

cũng được nâng lên đáng kể, nhu cầu sử dụng các dịch vụ giải trí, trong đó 

có karaoke do vậy cũng tăng lên.  

Tiểu kết 

Quản lý dịch vụ karaoke là quá trình tác động, điều chỉnh bằng pháp 

luật của nhà nước đối với hoạt động này, tạo môi trường văn hóa phát triển, 

phù hợp với định hướng của Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần xây dựng và 

phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

 Karaoke từ khi du nhập vào nước ta đã khẳng định được vai trò quan 

trọng của mình trong việc giúp khám phá, thể hiện bản thân, giao lưu kết 

bạn và góp phần trau dồi cảm xúc, tình cảm, nâng cao nhận thức thẩm mỹ. 

Bên cạnh đó, dịch vụ kinh doanh karaoke còn góp phần giải quyết việc 

làm, tạo thu nhập cho một bộ phận lao động. 

Sự hấp dẫn bởi tính mới, hiện đại của karaoke đã được các nhà kinh 

doanh khai thác và làm nó trở thành một loại dịch vụ văn hóa giải trí thu 

hút mọi đối tượng thuộc các thành phần, lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên, do 
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bị chi phối bởi quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu nên nhiều cơ sở kinh 

doanh chứa chấp tệ nạn xã hội, tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá. Những 

biến tướng nguy hiểm của loại hình dịch vụ văn hóa nói chung và karaoke 

nói riêng đã làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và nhu cầu thẩm mĩ của 

một bộ phận dân chúng, nhất là giới trẻ. Do vậy, cần có sự khảo sát, đánh 

giá đúng thực trạng về dịch vụ kinh doanh karaoke và quản lý nhà nước đối 

với dịch vụ kinh doanh karaoke nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa 

mặt tiêu cực, làm trong sạch môi trường văn hóa, uốn nắn khuynh hướng 

thẩm mỹ lệch lạc cũng như giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ KINH DOANH KARAOKE 

TẠI QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

2.1 . Dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân 

2.1.1. Số lượng nhà hàng Karaoke 

Theo số liệu của Phòng Văn hóa - Thông tin quận Lê Chân, số lượng 

các nhà hàng kinh doanh karaoke tại quận có sự biến động giữa các năm. 

Từ năm 2014 trở lại đây, số lượng các nhà hàng kinh doanh karaoke được 

cấp phép tăng đột biến. Cho đến năm 2017, số các nhà hàng kinh doanh 

dịch vụ này là 48, trong đó có 36 nhà hàng đang hoạt động, 12 cơ sở đã 

dừng hoạt động. Trong số các nhà hàng đang hoạt động thì có 3 cơ sở 

không có giấy phép kinh doanh. Các nhà hàng karaoke nằm rải rác trên 

khắp các tuyến phố của quận như đường Hai Bà Trưng (4 nhà hàng), đường 

Nguyễn Công Hòa (5 nhà hàng), đường Nguyễn Văn Linh (4 nhà hàng), 

đường Trần Nguyên Hãn, đường Vòng Hồ Sen, đường Vòng Cầu Niệm, 

đường Hoàng Minh Thảo…. 

Sự gia tăng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại quận Lê 

Chân trong những năm gần đây là do nhu cầu giải trí của người dân ngày 

một tăng. Các gia đình, nhóm bạn, các công ty, cơ quan công sở đã lựa 

chọn quán karaoke làm điểm hội họp, sẻ chia niềm vui, liên hoan, tổng kết 

công tác, tổ chức sinh nhật. Việc các gia đình, nhóm bạn bè thường đi hát 

karaoke là bởi vì sau khi vào phòng hát, các thành viên đều cảm thấy không 

bị ràng buộc với hoạt động bên ngoài. Trong không gian cách ly, họ thỏa 

sức hát mà không bận tâm đến điều gì khác.  

Vấn đề quy hoạch nhà hàng karaoke tại quận Lê Chân nằm trong Dự 

án rà soát, điều chỉnh, quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường tại thành phố 

Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Sở văn hóa 

- thể thao và du lịch thành phố có công văn số 1549 gửi Ủy ban nhân dân 
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thành phố về việc triển khai dự án trên. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành 

phố cho rằng việc này chưa thể thực hiện được và phải đợi hướng dẫn cụ 

thể của Trung ương. Tuy nhiên, karaoke là loại hình dịch vụ hạn chế kinh 

doanh. Do đó, việc cấp phép cho các cơ sở mới cần có sự xem xét kỹ lưỡng 

của các cơ quan chức năng trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như độ tuổi, trình 

độ dân trí, mật độ dân cư, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu 

giải trí của người dân để xem xét, quyết định có cấp phép hay không. Khảo 

sát thực tế cho thấy, 47% người dân cũng đồng tình với việc hạn chế số 

lượng nhà hàng karaoke trên cơ sở số nhà hàng phải phù hợp với điều kiện 

kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với những ý kiến cho rằng không nên 

hạn chế số lượng nhà hàng karaoke, những nhà quản lý văn hóa cũng cần 

phải suy nghĩ bởi họ cho rằng đó là nhu cầu của toàn xã hội, có cầu ắt có 

cung. Tuy nhiên, việc hạn chế số lượng nhà hàng karaoke là phù hợp với 

điều kiện thực tế hiện nay, khi mà luật pháp chưa được thực thi nghiêm 

minh, và cũng là phù hợp với quan điểm của các nước trên thế giới cũng 

như với công ước quốc tế mà chúng ta đã ký.   

2.1.2. Tình hình dịch vụ kinh doanh karaoke  

Karaoke xuất hiện ở Việt Nam gần 30 năm trở lại đây và ngay lập 

tức, nó được đón nhận như một loại hình giải trí hấp dẫn. Ở Hải Phòng, 

karaoke xuất hiện từ những năm 1990. Thời kỳ hưng thịnh nhất của dịch vụ 

giải trí này là khoảng năm 1997 đến năm 2007. Ban đầu, chỉ có một số 

phòng hát nhỏ, mỗi phòng trang trí sơ sài với một dàn âm thanh và một 

micro. Để cạnh tranh, các nhà hàng đã trang bị phòng cách âm, đầu tư nội 

thất. Cho đến nay, các nhà hàng kinh doanh karaoke không chỉ nhiều hơn 

về số lượng mà còn được nâng cấp hơn về chất lượng so với trước kia, góp 

phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa của nhân 

dân và giúp mọi người có cơ hội hiểu về nhau hơn. 
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Chủ một nhà hàng kinh doanh karaoke trên đường Nguyễn Công 

Hòa cho biết, ngày nào quán cũng đón khoảng 3-5 nhóm khách đến hát. 

Những bài hát mà họ đăng ký luôn có nội dung phù hợp với tâm trạng. Sau 

mỗi lần ra khỏi phòng hát, sắc mặt họ thay đổi, rạng rỡ hơn, phấn chấn hơn. 

Rõ ràng karaoke mang lại những lợi ích mà không ai phủ nhận. Ngày nay, 

dịch vụ này đang trở thành sự lựa chọn của nhiều người trong mỗi cuộc 

vui. Kết quả phỏng vấn trong quá trình khảo sát thực hiện đề tài này cho 

thấy có 60% số người chọn đi hát karaoke, 10% đi xem ca nhạc, 10 % đi vũ 

trường, 20 % đi xem phim, số còn lại lựa chọn các hình thức giải trí khác 

khi họ có dịp tụ tập với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Trong số những người 

được hỏi đã từng hát karaoke thì số người trả lời thích hát là 50%, số người 

rất thích là 30%, số người trả lời bình thường và không thích hát lần lượt 

dừng lại ở các con số 10 % và 10%. Như vậy, số người thích hát chiếm tỉ lệ 

khá cao, phù hợp với tỉ lệ cao số người chọn hát karaoke trong mỗi dịp liên 

hoan, tụ tập ở trên.   

Đối tượng sử dụng dịch vụ karaoke nhiều nhất là những người làm 

việc trong các doanh nghiệp (40%), công chức viên chức (30%) và học 

sinh, sinh viên, lao động tự do và những người làm việc trong lực lượng vũ 

trang là những đối tượng chiếm tỉ lệ nhỏ nhất (10 %). Về độ tuổi, những 

người thường xuyên đi hát karaoke thường tập trung ở độ tuổi từ 21-30 tuổi 

(30%) và 31-40 tuổi (50%). Thu nhập của nhóm đối tượng thường xuyên đi 

hát dao động từ 4-8 triệu đồng/tháng.  

Những số liệu trên cho thấy, cùng với sự phát triển về kinh tế, giao 

lưu văn hóa trong nước và khu vực thì nhu cầu văn hóa, giải trí của con 

người trong xã hội cũng ngày càng tăng cao nhằm cân bằng đời sống tâm 

lý, tình cảm với những áp lực về kinh tế. Đây là quy luật tự nhiên của xã 

hội và con người. Nắm bắt được quy luật này, nhiều nhà hàng đã mạnh dạn 
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đầu tư để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài việc xây dựng hệ thống 

phòng hát rộng, đẹp; trang trí ấn tượng, có thêm không gian để khách thư 

giãn, trò chuyện cùng bạn bè, đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo, 

lịch sự, các chủ nhà hàng còn trang bị hệ thống micro, âm ly, loa, máy chọn 

bài tự động để chiều lòng khách. Với những dàn âm thanh hiện đại có tác 

dụng “nịnh tai”, nhiều khách hàng đi hát cũng ngạc nhiên về giọng hát của 

mình. Dù khách có hát dở cũng được 80-90 điểm, thậm chí nếu khách hát 

to còn được 100 điểm. Đó chính là một trong những lý do khiến cho khách 

đi hát tự tin, muốn đi hát thêm nhiều lần nữa. Lấy ví dụ nhà hàng Phương 

Thảo (số 17 Đường Vòng Cầu Niệm) theo lời nhân viên nhà hàng và một 

số khách hàng thường đến đây: do được đầu tư kinh phí cũng như có chiến 

lược kinh doanh, nhà hàng này đã thu hút nhiều khách hàng so với các nhà 

hàng khác cùng phố. Có thể thấy rõ điều này khi mà lượng khách vào nhà 

hàng này luôn đông đúc, trong khi tại các nhà hàng khác lại thưa vắng hơn 

(như quán GALAXY  ở 276 Nguyễn Công Hòa, quán ROCKET ở 118 Dư 

Hàng, Lê chân,). Chủ nhà hàng cho biết: “Tôi vừa đầu tư nâng cấp các 

phòng hát, đắp tường cách âm, lắp thêm điều hòa nhiệt độ, nâng cấp hệ 

thống âm thanh, trang trí phòng đẹp. Bay giờ thời buổi cạnh tranh, muốn 

thu hút khách thì phải đầu tư phòng hát đạt chuẩn, phụ vụ khách chu đáo, 

lịch sự”(phỏng vấn ngày 10/4/2018) . Một số cơ sở kinh doanh khác như  

DIAMOND ở 398 Hoàng Minh Thảo, SONIC ở 100B trên đường Trần 

Nguyên Hãn với các phòng hát đạt tiêu chuẩn, phong cách mới lạ, trang trí 

bắt mắt và phong cách phục vụ tốt cũng là những nơi được nhiều khách hát 

lựa chọn. 

Giá thuê phòng hát, tùy theo địa điểm, chất lượng phòng mà có sự 

khác nhau. Ở các nhà hàng sang trọng như RUBY thì giá thuê phòng khá 

cao. Phòng nhỏ nhất có sức chứa khoảng 10 người có giá 300 ngàn/tiếng, 

phòng rộng có sức chứa khoảng 50 người, giá thuê 500 ngàn/tiếng. Những 
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ngày lễ, tết, dịp cuối tuần, đầu năm, cuối năm, giá thuê cao hơn ngày 

thường. Ở những thời điểm “cháy phòng”, giá thuê phòng có khi cao đến 

gấp đôi so với ngày thường. Thông thường, các nhà hàng karaoke thường 

có bán kèm đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống. Tuy nhiên, giá cả đồ ăn, đồ uống 

luôn cao hơn ngoài thị trường. Nhỏ như gói bim bim cũng cao hơn 3-4 

ngàn đồng, có giá trị hơn như chai rượu ngoại thì đắt hơn thị trường vài 

trăm ngàn đồng. Cũng có một số nhà hàng, để thu hút khách, chủ nhà 

hàng cho khách mang đồ ăn, đồ uống vào không thu phí, giá thuê phòng 

thấp hơn so với các nhà hàng khác. Đây thường là những nhà hàng chưa 

được đầu tư kỹ về chất lượng âm thanh, chất lượng phòng.  

Một số nhà hàng karaoke hiện nay phát triển mạnh là nhờ dịch vụ trá 

hình, bởi nó thu về khoản lợi nhuận lớn. Tùy mục đích, nhu cầu của khách 

mà các nhà hàng đáp ứng. Khách đến hát để giao lưu bạn bè hay vài gia 

đình thân nhau đi hát để thắt chặt tình cảm… thì nhà hàng phục vụ lịch sự, 

chu đáo. Những nhóm thanh niên có nhu cầu cần tiếp viên để hát cho vui 

thì chỉ cần đưa ra yêu cầu với nhân viên, 10-15 phút sau, các em “chân dài” 

sẽ có mặt.  Thay vì nuôi ăn nuôi ở và luôn lo lắng sự kiểm tra của các cơ 

quan chức năng, giờ đây các chủ quán đã có sẵn một danh sách các “kiều 

nữ” để khi cần thì có mặt. Đồng thời, để làm ăn lâu dài, ngoài các tiếp viên, 

các chủ quán còn ký hợp đồng với các xe ôm, bởi họ chính là cầu nối đưa 

các tiếp viên đến nhà hàng khi cần thiết. Những cơ sở kinh doanh này gây 

nhiều bức xúc trong nhân dân: “không hiểu những cơ quan chức năng ở 

khu vực này sao lại không xử lý những trường hợp đèo 2,3,4 người , không 

đội mũ bảo hiểm và nhiều khi đi ngược chiều, phóng xe với tốc độ cao cả 

ban ngày lẫn ban đêm, gây nguy hiểm cho người đi đường” (Ông Nguyễn 

Văn Hùng, phố Đông Trà), và còn gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư: 

“ngõ nhà tôi có hơn chục cô ăn mặc cũn cỡn, đi ra đi vào. Cứ chiều đến là 

thấy họ, 4-5 người chở nhau trên xe máy, cười nói oang oang ngay đầu 
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ngõ. Nhà tôi và nhiều nhà khác trong ngõ có cháu bé, nhiều khi muốn cho 

cháu ra ngõ chơi những sợ các cháu chứng kiến những lời tục tĩu sinh hư 

nên đành đóng cửa chơi trong nhà” (Bà Phạm Thị Xuyên, phố Nguyễn 

Văn Linh). 

Một số cơ sở kinh doanh karaoke tại, vì ham lợi nhuận cao nên còn 

phục vụ cho giới ăn chơi thác loạn, bay lắc, sử dụng ma túy, mại dâm. Do 

lợi nhuận từ hoạt động trá hình này cao nên các cơ sở kinh doanh luôn tìm 

cách nánh tré các cơ quan chức năng (như nhà hàng RUBY - số 8 đường 

vòng Hồ Sen).  

Tuy nhiên, cũng có những nhà hàng nghiêm cấm nhân viên gọi thêm 

tiếp viên nữ cho khách, càng không cho khách sử dụng phòng hát làm nơi 

sử dụng chất ma túy. Để có sự chuyển biến về nhận thức như vậy, không 

thể không kể đến sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc quản 

lý dịch vụ kinh doanh karaoke. Khảo sát 100 người về nội dung này, kết 

quả thu được cho thấy, có 90% số nhà hàng kinh doanh lành mạnh, chỉ có 

10% người cho biết các nhà hàng karaoke là không lành mạnh. Điều đó cho 

thấy, để có thể kinh doanh lâu dài, các nhà hàng phải có sự tính toán và 

chiến lược kinh doanh vững chắc, không chiều theo những nhu cầu của 

khách hàng mà luật pháp không cho phép.  

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thời điểm đóng cửa 

là 23 giờ đêm nhưng bằng nhiều cách, hoặc lén lút, hoặc công khai, những 

cơ sở này vẫn bất chấp các quy định của pháp luật. Vì vậy, những lo ngại 

trước những biến tướng của các loại hình văn hóa giải trí như karaoke là có 

cơ sở. Vẫn những hình thức cũ, nhưng các cơ sở được đầu tư hiện đại hơn, 

quy mô hơn, chặt chẽ hơn và đồng nghĩa với những điều đó là giá cả vào 

đây cũng cao hơn (Nhà hàng KTV). 

Gần đây xuất hiện một số nhà hàng karaoke trưng biển “karaoke gia 

đình” với phương châm hoạt động lành mạnh, đảm bảo không có tệ nạn 
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nhưng các nhà hàng này vẫn còn những vi phạm phổ biến như bán rượu 

bia, có khách uống rượu bia trong khi hát, cửa phòng kín, hoạt động sau 23 

giờ… Những vi phạm này có thể kiểm soát được, tuy nhiên vẫn chưa được 

xử lý. Bên cạnh đó, phần lớn các nhà hàng kinh doanh karaoke thì cũng 

đăng kí kèm theo tổ hợp bar, café, karaoke, hoặc restaurant, bar, karaoke, 

fast food… Như vậy, rất khó để kiểm soát được việc bán rượu bia trong 

khi hát, bởi nhà hàng, quán bar là nơi bán các loại đồ uống, từ nước trái 

cây, sinh tố đến bia rượu. Những sự việc trên cho thấy việc quản lý dịch 

vụ kinh doanh karaoke nhằm ngăn ngừa những hoạt động thiếu lành 

mạnh, biến tướng vẫn là vấn đề cần sự quan tâm nhiều hơn của các cấp, 

các ngành. 

Như vậy, để thu hút khách hàng, các nhà hàng karaoke hiện nay quan 

tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị màn hình, âm thanh, ánh sáng hiện đại, 

cùng với nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh 

của khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà hàng có những dịch vụ 

không lành mạnh, tuy không lộ liễu nhưng vẫn là những vấn đề gây bức 

xúc cho dư luận xã hội, ảnh hưởng đến những người dân sống xung quanh. 

Thực tế này đòi hỏi các cơ quan quản lý phải có biện pháp ngăn chặn. 

Sau bốn năm thực hiện chỉ thị 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng chính 

phủ về việc dừng cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên cả nước, chấn 

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

thị trường karaoke lại trở nên sôi động hơn với việc rao bán giấy phép kinh 

doanh karaoke tràn lan trên mạng xã hội, gây không ít khó khăn cho các 

nhà quản lý. Việc cấp giấy phép kinh doanh được các cơ quan chức năng 

khôi phục trở lại vào ngày 01/01/2010 cho những tỉnh, thành phố đã phê 

duyệt quy hoạch karaoke theo quy định. Quyết định này nhận được sự đồng 

tình của dư luận xã hội. Tuy nhiên, do tính nhạy cảm, những biến tướng 

của nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ này ngày một tinh vi, nghiêm trọng, 
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phức tạp hơn, cần sự quản lý chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra của 

các cơ quan chức năng. 

2.1.3. Thực trạng việc thực hiện các quy định về kinh doanh karaoke 

- Quy định về diện tích phòng hát 

 Nhìn chung, các nhà hàng kinh doanh karaoke tại quận đáp ứng các 

quy định về diện tích phòng hát tối thiểu là 20m2. Các nhà hàng như 

LASVEGAS ở 324 Nguyễn Văn Linh, OCEAN ở 39 Quán Nam đều có đa 

dạng các phòng, nhỏ nhất là các phòng 20m2 phục vụ một nhóm nhỏ đến hát. 

Lớn hơn thì có các phòng VIP dành cho nhiều người hơn, hoặc một nhóm lớn 

với diện tích 30-35-45m2. (nhà hàng HEAVEN ở 79 Hai Bà Trưng). 

Bên cạnh đó vẫn có những nhà hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn 

về phòng hát. (nhà hàng Café New ở 793 Thiên Lôi, nhà hàng Hải Long ở 

số 3 Đồng Thiện). Số lượng những nhà hàng này chiếm khoảng 10% 

- Quy định về cửa phòng hát 

Theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103 và Điều 12 của thông tư 

hướng dẫn thực hiện số 04/2009/TT-BVHTTDL, cửa các phòng hát là “cửa 

kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ trong phòng, nếu có khung 

thì không được quá hai khung dọc và ba khung ngang, diện tích khung 

không được quá diện tích cửa; không được đặt khóa, chốt cửa bên trong 

hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan 

nhà nhà nước có thẩm quyền”. Báo cáo kết quả rà soát Quy hoạch nhà hàng 

karaoke tại thành phố cho thấy, quận Lê Chân có 16/38 nhà hàng không có 

cửa kính theo quy định, số còn lại có cửa kính cũng dán giấy đề can. Thực 

tế, số các nhà hàng chấp hành quy định này rất ít, nếu có cửa là cửa kính thì 

cũng được dán giấy bóng kính, bên ngoài không nhìn được vào bên trong. 

Khảo sát cho thấy, phần lớn các nhà hàng karaoke sử dụng của gỗ kín, có ô 

kính nhỏ chỉ có thể quan sát được một bộ phận chứ không nhìn thấy toàn 
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bộ phòng hát (nhà hàng Sơn Dương ở Lê Văn Thuyết). Thực tế này phù 

hợp với ý kiến của nhiều người được hỏi khi họ cho rằng có đến 20% các 

nhà hàng là có cửa gỗ kín với khung kính nhỏ. Một số nhà hàng bình dân 

hơn thì sử dụng cửa nhôm kính, không đạt được độ cách âm (nhà hàng Thu 

Giang ở Quán Nam). Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao các nhà hàng không 

đảm bảo tiêu chuẩn này mà vẫn được cấp phép hoạt động bình thường, vai 

trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với hiện tượng này ra sao? 

- Quy định về địa điểm kinh doanh karaoke 

Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 4 nêu trên quy định “địa điểm 

kinh doanh karaoke cách trường học, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích 

lịch sử văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên… đo theo 

đường giao thông từ cửa phòng đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước. 

Khoảng cách đó chỉ áp dụng trong các trường học, bệnh viện, cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước có 

trước, chủ địa điểm kinh doanh đăng ký kinh doanh hoặc đề nghị cấp giấy 

phép kinh doanh sau”. 

 Việc quy định địa điểm đối với các nhà hàng kinh doanh karaoke là 

cần thiết để đảm bảo tính tôn nghiêm của các di tích, cơ sở thờ tự cũng như 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, trường học. Tuy 

nhiên, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh không đảm bảo tiêu chí này. 

 Đối với các nhà hàng kinh doanh karaoke trong các khu dân cư thì 

phải được sự đồng ý của các hộ liền kề. Cũng theo Thông tư số 04/2009/ 

TT-BVHTTDL, Khoản 4, Điều 12 quy định hộ liền kề là “hộ có tường nhà 

liền kề với tường phòng hát karaoke, hoặc đất liền kề mà tường nhà ở cách 

tường phòng hát karaoke dưới 5m; hộ liền kề có quyền đồng ý cho người 

kinh doanh karaoke trong trường hợp hộ liền kề đã ở từ trước, người kinh 

doanh xin giấy phép kinh doanh sau; trường hợp người kinh doanh đã được 



 37 

cấp giấy phép kinh doanh trước, hộ liền kề xây dựng nhà ở sau hoặc được 

chuyển đến ở sau khi người kinh doanh đã được cấp giấy phép kinh doanh 

thì hộ liền kề không có quyền quy định tại Khoản 5 Điều 30 của Quy chế; 

văn bản đồng ý của hộ liền kề phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn sở tại, do người xin giấy phép kinh doanh nộp trong hồ sơ 

xin cấp giấy phép và có giá trị trong suốt thời hạn người kinh doanh được 

quyền kinh doanh quy định trong giấy phép; trường hợp hộ liền kề không 

có văn bản đồng ý nhưng cũng không phản đối thì được coi là không có ý 

kiến và phải có văn bản xác định hộ liền kề không có ý kiến; Văn bản hộ 

liền kề không có ý kiến được hiểu là hộ liền kề không sử dụng quyền quy 

định tại khoản 5 Điều 30 của Quy chế”. 

 Có thể thấy đây là quy định khá chặt chẽ và cũng là một thủ tục khó 

nhưng cần thiết trong việc đăng kí kinh doanh karaoke. Đây là quy định 

quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở kinh doanh 

đối với cộng đồng dân cư xung quanh, đồng thời đề cao vai trò của những 

người dân sống liền kề để tránh những rắc rối, kiện tụng cũng như mâu 

thuẫn phát sinh. Tuy nhiên, bên cạnh những quy định chặt chẽ này lại có 

một hướng mở mà có thể đây sẽ là kẽ hở để một số cơ sở kinh doanh lợi 

dụng, đó là dù không xin ý kiến hoặc hộ liền kề không đồng ý thì các cơ sở 

kinh doanh xen kẽ trong khu dân cư vẫn có thể có đầy đủ giấy tờ hợp lệ để 

đăng ký kinh doanh, vì họ có thể xin chữ ký của bất kỳ người nào giả danh 

vào văn bản của hộ liền kề không có ý kiến.  

Tìm hiểu thực trạng sử dụng lao động trong các nhà hàng karaoke tại 

quận Lê Chân cho thấy, không có phòng hát nào sử dụng nhân viên dưới 18 

tuổi. Nhân viên phục vụ trong các nhà hàng chủ yếu là những người đã tốt 

nghiệp phổ thông trung học, hoặc là sinh viên của các trường cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp tại quận và các địa phương lân cận đi làm thêm. 

Phần lớn họ được các nhà hàng ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ bởi 
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tính chất công việc này không ổn định, đối tượng phục vụ đa dạng và bản 

thân người làm phục vụ trong lĩnh vực này cũng có tính biến động hơn so 

với các lĩnh vực khác. Đi kèm với hợp đồng, các cơ sở còn có thỏa thuận 

ngầm, bất thành văn giữa hai bên như tháng lương đầu tiên nhà hàng giữ lại 

30-50%, khoản này sẽ được thanh toán khi nhân viên làm việc cho nhà 

hàng đủ thời gian đã ký. Tuy vậy, người lao động lại không thiết tha với 

quy định ngầm này, bởi họ thường có xu hướng tìm một công việc tốt hơn 

để có thể xin nghỉ ở các nhà hàng bất cứ lúc nào.  

- Ngừng hoạt động theo quy định về thời gian  

Theo quy định tất cả các nhà hàng karaoke phải ngừng hoạt động sau 

23 giờ đêm cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Song, trên thực tế, không phải tất 

cả các nhà hàng đều tuân thủ được theo quy định này, nếu không nói là hầu 

như không có, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và những ngày lễ, tết. Việc các 

nhà hàng hoạt động muộn có thể lý giải rằng: buổi tối khách thường liên 

hoan trước, sau đó mới đến các nhà hàng karaoke nên việc họ về sau 23 giờ 

cũng là điều dễ hiểu. 

 Các cơ sở kinh doanh cũng như khách hàng đều cho rằng đây là quy 

định hợp lý nhưng khó thực hiện vì “không thể đuổi khách về khi đang hát, 

nhà hàng mà làm vậy chắc một tháng không có ai đến” . Khảo sát cho thấy, 

có đến 80% người được hỏi cho rằng quy định này hợp lý những không thể 

thực hiện được, có 15 % người cho rằng quy định này hợp lý và thực hiện 

được và chỉ có 5 % cho rằng quy định này không hợp lý và không thể thực 

hiện. Đối với câu hỏi “Có nên treo biển ‘nhà hàng phục vụ đến 23 giờ’ 

trong phòng hát không?”, câu trả lời nhận được là “không thể, vì nó gây 

tâm lý không thoải mái cho khách”. 

 Những người dân sống gần các nhà hàng karaoke khi được hỏi đã 

cho rằng đây là quy định rất hợp lý và có thể thực hiện được nếu các cơ 

quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và nghiêm khắc 
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xử lý những  cơ sở vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của những 

người dân xung quanh, góp phần giảm bớt tệ nạn xã hội. 

 Như vậy, qua các ý kiến phản hồi, có thể thấy quy định về thời gian 

hoạt động cho các nhà hàng karaoke là hợp lý nhưng ở mỗi đối tượng, mỗi 

quyền lợi khác nhau lại có những phản hồi trái chiều. Đề tài cho rằng quy 

định này là hợp lý, thực hiện được và rất cần thiết làm cơ sở cho công tác 

quản lý nhà nước, bảo vệ sức khỏe cho người phục vụ cũng như người sử 

dụng dịch vụ, tạo nền nếp, ổn định trật tự xã hội và tránh ảnh hưởng đến 

cuộc sống của các gia đình.  

2.2. Hoạt động quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng 

2.2.1. Chủ thể quản lý 

2.2.1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng 

2.2.1.1.1. Cơ cấu tổ chức  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng có 01 Giám đốc và 03 

Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ 

ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về 

toàn bộ hoạt động của Sở. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân 

công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy 

quyền điều hành các hoạt động của Sở.  

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng có các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng, Thanh tra, phòng Kế hoạch - Tài 

chính, phòng Tổ chức - pháp chế, phòng Quản lý văn hóa, phòng Xây dựng 

nếp sống văn hoá và gia đình, phòng Quản lý di sản văn hóa, phòng Quản 

lý thể dục thể thao, phòng thể thao thành tích cao. Mỗi phòng chuyên môn 

nghiệp vụ có 01trưởng phòng và 02 phó phòng, có trách nhiệm tham mưu 
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và cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời về lĩnh vực công tác mà 

phòng đảm nhiệm cho lãnh đạo Sở, chấp hành và tổ chức thực hiện đầy đủ 

những quyết định của lãnh đạo Sở.  

2.2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch được quy định trong trong Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-

BVHTTDL-BNV ngày 6 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, thể thao và du 

lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Sở 

Văn hóa thể thao và du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng 

cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản 

phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và 

thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Sở có tư 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 Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch. 

Nhiệm vụ 

Ngoài các lĩnh vực chuyên môn thuộc các lĩnh vực  di sản văn hóa, 

nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quyền tác 

giả, quyền liên quan đến tác phẩm văn học, nghệ thuật, thư viện, quảng 

cáo, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động, gia 

đình, thể dục thể thao, du lịch, Sở văn hóa thể thao và du lịch còn thực hiện 

các nhiệm vụ:  
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- Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

+  Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và 

hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể 

thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh Vực Văn 

hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương; 

+ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn 

chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện. sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Nội vụ. 

- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; 

+ Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các 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. 

- Hướng 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, chương trình sau 

khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- 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. 

- Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên 

quan đến văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch tại tỉnh. 

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt 
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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. 

- Hướng 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. 

- Tham mưu với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc tổ chức các lễ hội 

văn hoá. thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh. 

- 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 sự phân công của Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá, gia đình, thể dục, 

thể thao vườn lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện. 

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây 

dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và 

chuyên môn nghiệp vụ của Sở. 

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể 

thao và du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn 

hoá nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, 

gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại tỉnh. 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao và 

theo quy định của pháp luật. 

Quyền hạn 

- Quy định 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 biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, 

khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi 

quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân 

bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

Dịch vụ kinh doanh karaoke ở thành phố Hải Phòng nói chung và 

quận Lê Chân nói riêng chịu sự quản lý của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch 

thành phố Hải Phòng, trực tiếp là phòng Quản lý văn hóa. Theo Quyết định 

số 225/QĐ-SVHTT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Sở Văn hóa, thể thao và 

du lịch thành phố Hải Phòng, phòng Quản lý văn hóa có chức năng tham 

mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực nghệ thuật biểu 

diễn, điện ảnh, nhiếp ảnh, triển lãm, bản quyền tác giả, văn học, quảng cáo, 

xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng theo quy định của pháp luật. Phòng có nhiệm vụ tham 

mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực thuộc chức 

năng nhiệm vụ của Phòng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch trên tại thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham 

mưu cho Giám đốc Sở sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, 

Hội đồng nhân dân, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành 

phố về phát triển văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Phòng Quản lý văn hóa là đầu mối giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa quy mô cấp 
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thành phố, tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức các chương 

trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày tết của thành phố và đất 

nước, tổ chức liên hoan, hội nghị, hội diễn các chương trình về nghệ thuật 

biểu diễn cấp thành phố theo quy định của pháp luật. Phòng cũng có nhiệm 

vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn kiểm tra việc trang trí, sử dụng 

Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy 

định của pháp luật, hướng dẫn công tác lễ tân, thực hiện công tác ngoại 

giao văn hóa. Đối với hoạt động quản lý kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

phòng có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý, hướng dẫn dịch 

vụ karaoke, vũ trường, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác, thẩm 

định, tham mưu giúp Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép dịch vụ kinh 

doanh karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp 

Giám đốc Sở quản lý, hướng dẫn hoạt động trò chơi điện tử và các hình 

thức vui chơi khác theo quy định của pháp luật.  

Như vậy, ngoài các chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp đỡ Giám 

đốc Sở trong việc quản lý văn hóa - xã hội, phòng Quản lý văn hóa còn 

tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc quản lý các cơ sở kinh doanh 

karaoke trên toàn thành phố. 

2.2.1.2. Phòng Văn hóa - thông tin quận Lê Chân 

 Quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke được nhìn nhận trên phương 

diện phân cấp quản lý hành chính và quản lý theo chuyên môn. Do vậy, chủ 

thể quản lý trực tiếp dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân hiện nay 

là phòng Văn hóa - thông tin, được phân cấp quản lý các hoạt động văn hóa 

tại quận. 

2.2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 

 Bộ máy quản lý Nhà nước về văn hóa của nước ta được xây dựng 

theo cấp, ở Trung ương có Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch, đây là cơ 

quan thuộc Chính phủ, chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về 
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văn hóa trên phạm vi toàn quốc. Ở cấp tỉnh, thành phố có Sở Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch trực thuộc Ủy ban nhân dân, thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về văn hóa tại thành phố. 

Đối với cấp quận từ năm 1995 về trước, các đơn vị sự nghiệp văn 

hóa, thông tin, thể dục thể thao do ngành Văn hóa - thông tin quản lý 

trực tiếp toàn diện cả về tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương. Từ tháng 

2/1996, thực hiện quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 17/12/1995 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các Phòng Văn hóa - Thông tin 

và Thể dục thể thao được chuyển giao về cho các quận quản lý. Phòng 

Văn hóa - thông tin là một trong 12 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân quận.  

 Ở cấp phường, các phường của quận Lê Chân đều có Ban Văn hóa - 

xã hội, do Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường phụ trách văn xã làm 

trưởng ban và một cán bộ chuyên trách văn hóa và kiêm nhiệm thể dục thể 

thao. Ban văn hóa xã hội chịu sự quản lý trực tiếp về mặt chuyên môn của 

Phòng Văn hóa - thông tin quận, huyện.  

Phòng Văn hóa - thông tin quận Lê Chân hoạt động theo căn cứ 

Quyết định số 5588/QĐ-UBND ngày 6/1/1996 của ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các phòng 

chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân quận.  

Phòng Văn hóa - thông tin quận Lê Chân hiện nay có 10 cán bộ, 

công chức do 01 trưởng phòng phụ trách, 02 phó phòng và 07 cán bộ 

chuyên viên. Trưởng phòng là người lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động 

của Phòng Văn hóa - thông tin. Phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân quận, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa - thể 

thao và du lịch về quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể thao, du 

lịch, gia đình tại quận. Phó phòng là người giúp việc do trưởng phòng phân 

công phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước 
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trưởng phòng về những nhiệm vụ được phân công, đồng thời thay mặt trưởng 

phòng chỉ đạo những công việc của phòng khi trưởng phòng vắng mặt.  

Phân công trách nhiệm 

- Tiếp nhận, thẩm định và trả hồ sơ xin phép hành nghề các hoạt 

động văn hóa, dịch vụ văn hóa theo sự phân cấp của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và Ủy ban nhân dân quận (02 người). 

- Phụ trách công tác thông tin cổ động và quản lý hệ thống đài truyền 

thanh, trạm tin các phường (02 người). 

- Quản lý văn hóa, kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa (02 người). 

- Công tác văn hóa quần chúng và hoạt động câu lạc bộ ( 01 người). 

- Thường trực ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” (01 người). 

- Hoạt động thư viện và phong trào thư viện ở cơ sở (01 người). 

- Quản lý nhà nước về thể dục, thể thao và phong trào thể dục, thể 

thao ở cơ sở ( 01 người). 

- Quản lý di tích ( 01 người).  

- Tất cả cán bộ phụ trách theo dõi các mảng việc trên đều phải tham 

gia các hoạt động chung của phòng khi được lãnh đạo phòng phân công. 

2.2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa - thông tin 

quận Lê Chân được quy định theo Quyết định số 5588/QĐ-UBND ngày 

6/1/1996 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.  

Chức năng 

Phòng văn hóa - Thông tin quận Lê Chân là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban Nhân quận, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy 

ban Nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phòng Văn hóa - Thông 

tin có chức năng giúp Ủy ban Nhân dân quận trực tiếp quản lý nhà nước 
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đối với mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao 

theo thẩm quyền được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phân cấp, 

đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các 

quy định của Ủy ban Nhân dân quận, thành phố. 

Nhiệm vụ 

+ Xây dựng tổng hợp kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa và thể 

dục, thể thao tại quận, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch đó. 

+ Giúp Ủy ban Nhân dân quận quản lý, phối hợp điều hành, hướng 

dẫn, kiểm tra nội dung các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại quận 

như: quản lý công tác xuất bản, biển quảng cáo, kinh doanh văn hóa phẩm, 

dịch vụ văn hóa… xét và kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân quận đó để cấp 

hoặc thu hồi giấy phép hành nghề, kinh doanh văn hóa phẩm, dịch vụ văn 

hóa xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. 

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên làm công tác văn 

hóa và thể dục, thể thao cho các ngành, các cơ sở cấp xã, phường. 

+ Thường trực ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa" cùng các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn 

minh, xây dựng con người mới, chống mê tín dị đoan, chống chiến tranh 

tâm lý của địch và tệ nạn xã hội. 

+ Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân tại quận thực hiện 

pháp luật Nhà nước và các quy định của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đối với các hoạt động: Văn hóa nghệ thuật, giáo dục truyền thống, 

thông tin cổ động, thư viện, câu lạc bộ, lễ hội, phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa’’, bảo vệ các di tích văn hóa, lịch sử, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, nội dung hoạt động của đài truyền thanh, trạm tin 

phường và hoạt động thể dục, thể thao…. 

+ Phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý hoạt động 

văn hóa, thể dục, thể thao ở địa phương, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của 

Ủy ban Nhân dân quận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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Quyền hạn 

+ Triệu tập các cuộc họp với đại diện của các phường, các phòng, 

ban ngành, đoàn thể của quận, các cơ quan, đơn vị của trung ương và thành 

phố đóng tại quận có liên quan đến hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao để 

triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về 

lĩnh vực chuyên môn do phòng quản lý. 

+ Ra các văn bản giao dịch, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp 

vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. 

+ Giải quyết, xử lý những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền do Ủy 

ban Nhân dân quận phân công và do pháp luật quy định 

+ Thẩm định hồ sơ, đề xuất với Ủy ban Nhân dân quận để cấp mới, 

đổi và thu hồi giấy phép hành nghề cho những hoạt động văn hóa và du lịch 

văn hóa theo quy định. 

 + Tham gia các ban chỉ đạo theo quyết định của Ủy ban Nhân dân 

quận và được tham dự các cuộc họp của ngành, các cấp có liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của phòng Văn hóa - Thông tin. 

 +  Đề xuất với Ủy ban Nhân dân quận khen thưởng hoặc xử lý vi 

phạm đối với tổ chức, cá nhân tại quận theo thẩm quyền. 

+  Ngoài những quyền hạn trên, phòng Văn hóa - Thông tin có thể 

được Ủy ban Nhân dân quận giao cho theo tính chất công việc trong từng 

thời kỳ hoặc công tác phát sinh có liên quan đến chức năng của phòng. 

2.3. Cơ sở pháp lý cho công tác quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại 

quận Lê Chân 

        Theo dõi các diễn đàn viết về dịch vụ kinh doanh karaoke trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, các trang web, có thể thấy rõ những ý 

kiến, nhận định về loại hình giải trí này với bản chất lành mạnh, phù hợp 

với cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nó là loại hình giải trí dễ bị các tệ nạn 
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xã hội giả danh núp bóng và hầu hết các ý kiến đều cho rằng không phải vì 

chưa có biện pháp quản lý hiệu quả để hạn chế tiêu cực mà cấm loại hình 

hoạt động văn hóa này. Nhu cầu của xã hội đã đặt ra cho các nhà quản lý 

văn hóa cần tìm ra cách thức quản lý karaoke tốt nhất. Các văn bản pháp lý 

được ban hành, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật- đây được coi 

là công cụ quản lý hữu hiệu nhất như: 

- Chỉ thị số 17/2005 - CT – TTG ngày 25/5/2005 về việc chấn chỉnh 

các hoạt động tiêu cực trong quán Bar, nhà hàng karaoke, vũ trường. 

- Luật thương mại số 36/2005/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 

14/06/2005’’ 

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

- Ngày 06 tháng 11 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định 

103/2009/NĐ-CP kèm theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh văn 

hóa công cộng có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2010, thay thế Nghị định 

số 11/2006/NĐ-CP. 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009  

của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch về 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 

- Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT hướng dẫn quy hoạch nhà hàng 

karaoke, vũ trường. 

- Chỉ thị 215/CT-BVHTTDL về thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-

CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. 

- Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9  năm 2009 của Chính 

phủ quy định điều kiện an toàn trật tự đối với một số ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện. 
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- Nghị định số 75/2010/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong 

hoạt động văn hóa có hiệu lực ngày 01/9/2010. 

- Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một 

số quy định tại Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. 

- Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phân cấp 

quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội tại thành phố. 

2.4. Hoạt động quản lý nhà nước về dịch vụ kinh doanh karaoke tại 

quận Lê Chân 

2.4.1. Ban hành các văn bản về quản lý nhà nước đối với dịch vụ kinh 

doanh karaoke tại quận  

Trên cơ sở các văn bản quản lý của Nhà nước về dịch vụ kinh doanh 

karaoke, đặc biệt ngay sau khi Nghị định 103 được ban hành và có hiệu 

lực. Từ khi “Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường tại thành phố Hải 

Phòng giai đoạn 2007 - 2020” tại Quyết định số 1247/2007/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố được phê duyệt, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương nghiêm túc thực hiện các 

nội dung trong quy hoạch, không cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ 

trường cho các điểm không nằm trong quy hoạch, công tác phối hợp cùng 

các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra cũng được tăng 

cường thường xuyên, liên tục đã làm cho hoạt động nhà hàng karaoke, vũ 

trường tại thành phố dần đi vào trật tự, góp phần tích cực trong việc ổn định 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của 

thành phố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh và 

nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, xây dựng và phát triển nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Căn cứ trên tình hình 
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thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành các văn bản 

tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường như 

công văn số 771/SVHTT-NVVH ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Sở Văn 

hóa và Thể thao về việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm 

tại các cơ sở kinh doanh karaoke tại thành phố, công văn số 812/SVHTT-

NVVH ngày 24/11/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc rà soát, tổng 

hợp báo cáo những nội dung về hoạt động kinh karaoke doanh tại, công văn 

số 2630/UBND-VH ngày 11 tháng 11 năm 2016, công văn số 444/UBND-

VH ngày 02 tháng 02 năm 2017. Các văn bản pháp lý này là công cụ hữu 

hiệu để quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke hiện nay tại quận Lê Chân. 

Quận Lê Chân cũng như các quận, huyện khác triển khai công tác 

quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định 103/2009/NĐ-CP tới tất cả các đơn 

vị, ngành, đoàn thể thuộc quận và tới 100% các phường tại quận. Thường 

xuyên chỉ đạo đài truyền thanh các phường tăng cường công tác phát thanh, 

tuyên truyền các văn bản, quy định của nhà nước đối với dịch vụ karaoke 

với tổng số 50 buổi. 

Trong 05 năm, từ 2012 đến 2017, Phòng Văn hóa - Thông tin đã 

phối hợp với Phòng Kinh tế và Ủy ban Nhân dân các phường triển khai rà 

soát, thống kê toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke, đã tổ chức 05 buổi 

họp mời các chủ kinh doanh karaoke đến phổ biến nội dung các quy định 

của Nhà nước về dịch vụ kinh doanh karaoke và tổ chức ký cam kết chấp 

hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về dịch vụ kinh doanh karaoke 

[36], [37], [38], [39]. 

Phòng Văn hóa - thông tin cũng phối hợp với thanh tra Sở Văn hóa 

và Thể thao thường xuyên tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra các nhà 

hàng, quán bar, vũ trường. Chẳng hạn, trong năm 2016, thực hiện công văn 

số 771/SVHTT-NVVH về việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý 
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vi phạm tại các cơ sở kinh doanh karaoke tại thành phố, Phòng Văn hóa - 

thông tin quận đã tham mưu giúp UBND các địa phương xây dựng kế 

hoạch phối hợp tổ chức thực hiện, ban hành quyết định thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành gồm các lực lượng: Phòng văn hóa -thông tin, phòng 

Kinh tế - đô thị, Đội quản lý hành chính, công an, cảnh sát Phòng cháy 

chữa cháy… tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các sơ sở kinh doanh karaoke tại 

quận. Trong số 11 cơ sở được kiểm tra đã lập biên bản xử lý 8 cơ sở vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy [37], [38].  

2.4.2. Cấp duyệt và kiểm tra giấy phép kinh doanh karaoke 

Theo công văn số 43/BC-SVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2015 về 

kết quả rà soát Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường thành phố Hải 

Phòng giai đoạn 2007-2020, tại quận Lê Chân có 63 nhà hàng có giấy 

phép, trong đó có 38 cơ sở đang hoạt động. Đến năm 2017, số nhà hàng 

đang hoạt động là 36, có 03 cơ sở hết hạn giấy phép kinh doanh nhưng 

chưa tiếp tục xin gia hạn. Trong năm 2017, UBND quận Lê Chân đã cấp 

mới và cấp lại giấy phép kinh doanh cho 10 cơ sở. Việc cấp giấy phép, gia 

hạn, đổi giấy phép kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân được thực hiện 

theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng.  

     Như đã trình bày ở trên, từ năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành chỉ thị số 17 về việc chấn chỉnh dịch vụ kinh doanh karaoke và tạm 

ngừng cấp giấy phép kinh doanh. Đến 01.10.2010 việc cấp mới giấy 

phép được khôi phục trở lại thì đối với quận Lê Chân các thủ tục đã 

được thực hiện theo đúng quy định và trình tự hướng dẫn. Tuy nhiên, 

trong quá trình thẩm định để quyết định cấp giấy phép kinh doanh cho 

hộ kinh doanh cá thể hay công ty, theo phân tích ở phần 2.2 có thể thấy 

vẫn còn tình trạng nể nang, xuê xoa của cơ quan quản lý với cơ sở kinh 

doanh karaoke nên vẫn tồn tại phổ biến những sai phạm về điều kiện 
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kinh doanh karaoke như: diện tích phòng không đảm bảo, khoảng cách 

từ cơ sở kinh doanh karaoke đến các cơ quan hành chính, trường học, 

chùa chiền… cửa phòng hát không phải là cửa kính… 

Trong thực tế hiện nay có dịch vụ làm hồ sơ và xin cấp giấy phép 

kinh doanh karaoke với lệ phí vài triệu đồng không kể chi phí cho ‘’xử lý’’ 

những việc do chưa đảm bảo điều kiện kinh doanh của nhà hàng. Không 

khó tìm những đối tượng "cò" này, chỉ cần gõ vài chữ vào google kết quả 

cho đến vài trăm, người có nhu cầu chỉ việc lựa chọn và gọi điện thoại. 

Vậy, có thể thấy rõ, những tiêu cực trong quá trình thẩm định hồ sơ, 

quá trình hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh karaoke vẫn đang 

tồn tại. 

2.4.3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong dịch vụ kinh doanh 

karaoke 

          Thanh tra, kiểm tra là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý góp 

phần hoàn thiện cơ chế quản lý. Quận Lê Chân xác định công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo hiệu 

lực và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa. 

Từ khi Chỉ thị số 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ủy 

ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

liên ngành thành phố do Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm 

trưởng ban; Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố làm phó 

ban thường trực; Công an, phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội 

làm phó ban; phòng, ban chuyên môn, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

làm thành viên với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực 

hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố đến phường, xã 

và từng địa bàn dân cư. Đồng thời quyết định thành lập Đoàn kiểm tra Liên 

ngành kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong các hoạt động văn hóa, 
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thị trường văn hóa tại thành phố Hải Phòng. Ban chỉ đạo liên ngành thành 

phố được thành lập theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 

năm 2017của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng với các thành viên: 

1. Trưởng đoàn: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao  

2. Các phó trưởng đoàn: 

- Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao 

- Trưởng phòng PA83 công an thành phố 

3. Các thành viên: 

- Phó trưởng phòng văn xã - nội chính - Văn phòng UBND 

- Phó trưởng phòng PA83 - Công an Thành phố 

- Phó trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế 

- Phó trưởng phòng Tổ chức pháp chế - Sở Văn hóa và thể thao 

- Phó chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐ 

và TBXH 

- Đội trưởng Đội An ninh VH, phòng PA83 - Công an Thành phố 

- Phó đội trưởng Đội quản lý thị trường cơ động số 1, Chi cục Quản 

lý thị trường, Sở Công thương 

- Thanh tra viên, Thanh tra Sở Văn hóa và thể thao 

Trong các năm 2015, 2016, 2017, được sự hỗ trợ của các Sở, ban, 

ngành của thành phố, đặc biệt là sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và sở 

Công an, Đoàn kiểm tra của quận và các phường đã tiến hành tổ chức 70 

buổi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và các hoạt động văn 

hóa. Thông qua công tác kiểm tra đã kết hợp phổ biến các quy định của 

Nhà nước về điều kiện dịch vụ karaoke. Qua quá trình kiểm tra đã phát 

hiện, nhắc nhở 30 cơ sở karaoke, lập biên bản vi phạm hành chính và ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là  

100 triệu đồng [37], [38], [39]. 
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         Phòng Văn hóa - Thông tin cấp quận, huyện không có chức danh hay 

người làm công tác thanh tra, kiểm tra chuyên trách. Tuy nhiên, với chức 

vụ của phòng Văn hóa - Thông tin cấp quận có trách nhiệm quản lý các 

dịch vụ văn hóa và các hoạt động văn hóa tại địa bàn. Phòng Văn hóa - 

Thông tin quận Lê Chân đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận thành 

lập tổ kiểm tra liên ngành của quận, phối hợp với các lực lượng như công 

an, quản lý thị trường và Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra, nhắc nhở và 

xử lý vi phạm. Trong các năm 2012 - 2017, được sự hỗ trợ của các Sở, ban, 

ngành của thành phố, đặc biệt là Sở Văn hóa và Thể thao và Công an 

Thành phố, Tổ kiểm tra của quận và các phường đã tiến hành tổ chức 145 

lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và các hoạt động văn 

hóa. Thông qua công tác kiểm tra đã kết hợp phổ biến các quy định của 

Nhà nước về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Các báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ hàng năm của địa phương cho thấy, quá trình kiểm tra đã phát 

hiện, nhắc nhở 50 cơ sở karaoke, lập biên bản vi phạm hành chính và ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính 27 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 

gần 200 triệu đồng [36], [37], [38], [39].  

Bên cạnh những kết quả và những nỗ lực của lực lượng làm công tác 

thanh tra, kiểm tra cũng như của đội ngũ những người làm công tác quản lý 

văn hóa quận, các phường tại quận Lê Chân vẫn tồn tại hiện tượng tiêu cực, 

Một cán bộ làm công tác thanh tra văn hóa cho biết: Một số cơ sở kinh 

doanh karaoke biết trước ngày, giờ đoàn sẽ tiến hành thanh tra để chủ động 

tránh vi phạm, hoặc đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra ở đầu tuyến phố thì 

ngay lập tức các nhà hàng đã kịp thông tin cho nhau để né tránh và thu dọn, 

ứng phó với đoàn kiểm tra. Có chủ cơ sở nhạy bén, tinh vi hơn đã tìm hiểu, 

nắm bắt quy luật của các đoàn kiểm tra là thường tập kết vào ban đêm và 

tại một trụ sở nhất định nên đã cho ‘‘đàn em’’ bám sát theo đoàn kiểm tra 

và thông tin cho chủ bằng điện thoại di động. Nếu kiểm tra đúng vào địa 
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bàn hoạt động thì sẽ đối phó bằng cách tẩu tán tiếp viên hay đóng cửa, tắt 

đèn mặc dù bên trong vẫn hoạt động. Với cách đối phó như trên, chủ quán 

an tâm kinh doanh không sợ bị phát hiện. 

Ngoài ra, một số quán karaoke hoạt động trá hình còn sử dụng nhiều 

phương thức khác nhau nữa để tồn tại bằng cách ‘‘đi cửa sau’’ để được 

thông báo trước kế hoạch, lịch trình, ngày, giờ… nên khi đoàn đến kiểm tra 

thường thấy nhà hàng hoạt động rất nề nếp. Nếu có, thì chỉ là các lỗi mang 

tính chiếu lệ như: âm thanh, ánh sáng…. Một số chủ kinh doanh karaoke 

dựa vào thế lực bao che, khi đoàn kiểm tra đến làm nhiệm vụ đã có thái độ 

xem thường bằng cách điện thoại ‘‘cầu cứu’’. Và có những lúc đội kiểm tra 

phải trả lại số tang vật đã thu hồi và rút lui nhanh. 

      Một khó khăn nữa của công tác thanh tra, kiểm tra dịch vụ kinh 

doanh karaoke đó là nhiều cơ quan cùng thực hiện chức năng thanh tra, 

kiểm tra (đội, tổ thanh tra chuyên ngành như: công an, quản lý thị trường, 

thanh tra văn hóa, an ninh văn hóa….). Chưa có sự phân định rõ ràng 

nhiệm vụ giữa các đội, tổ thanh tra nên dẫn đến tình trạng có cơ sở kinh 

doanh bị phạt vài lần cùng một lỗi vì trong cùng ngày có nhiều đoàn đến 

kiểm tra gây khó khăn cho người kinh doanh và gây ảnh hưởng hiểu lầm 

không tốt về lực lượng kiểm tra. 

     Bên cạnh đó việc thiếu các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công 

tác kiểm tra (máy đo cường độ ánh sáng, máy đo cường độ âm thanh, xe 

chuyên dùng, áo chống đạn…chưa được trang bị) nên trong hoạt động 

thanh tra, kiểm tra còn gặp không ít khó khăn. 

      Karaoke là một loại hình văn hóa khá nhạy cảm nên có thể dễ dàng 

biến tướng từ trạng thái có văn hóa sang phi văn hóa. Với những hình thức 

hoạt động tinh vi, thêm vào sự dung túng, bao che từ một bộ phận nhỏ cán 

bộ đã làm cho việc quản lý nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra dịch 

vụ kinh doanh karaoke gặp rất nhiều trở ngại. 
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2.5. Đánh giá chung về quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận 

Lê Chân 

2.5.1. Những kết quả đạt được  

Karaoke là sản phẩm giải trí của xã hội văn minh, hiện đại tạo thêm 

sân chơi mới cho xã hội, đặc biệt tầng lớp thanh niên; góp phần nâng cao 

nhận thức giá trị thẩm mỹ cho xã hội qua các tác phẩm âm nhạc; là sợi dây 

gắn kết bạn bè, đồng nghiệp, người thân; giải tỏa căng thẳng, làm tinh thần 

sảng khoái, nhân lên niềm vui cho người hát. Đồng thời kinh doanh 

karaoke giải quyết việc làm và thu nhập cho đông đảo lực lượng lao động 

xã hội. Dịch vụ karaoke đã góp phần quan trọng làm phong phú thêm đời 

sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Việc các dịch vụ văn hóa nói chung 

và dịch vụ karaoke nói riêng tại quận Lê Chân phát triển nhanh trong thời 

gian qua thể hiện cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Lê Chân là quận tập trung đông dân cư với nhiều thành phần khác 

nhau lại đang trong quá trình phát triển, đô thị hóa, có tốc độ phát triển 

mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội thì sự phát triển của các dịch vụ karaoke 

văn hóa theo xu hướng lành mạnh hóa với hình thức karaoke gia đình quy 

mô nhỏ và vừa hoặc thành tổ hợp kinh doanh phục vụ nhu cầu giải trí của 

xã hội ngày một gia tăng. Điều này cho thấy công tác quản lý dịch vụ kinh 

doanh karaoke bước đầu có kết quả và ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan quản 

lý nhà nước về văn hóa tại quận. 

Các văn bản quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa nói chung và 

karaoke nói riêng được ban hành tạo hành lang pháp lý cho công tác quản 

lý dịch vụ karaoke tốt hơn. Nhũng văn bản pháp quy này đều có những 

điều khoản chặt chẽ, cụ thể xác định trách nhiệm của chủ thể quản lý đối 

tượng của quản lý kèm theo là những điều khoản quy định rõ việc nhà nước 

cho phép cái gì được làm và cái gì cấm làm. Đó là những quy định bắt buộc 

mọi đối tượng phải thực hiện đúng và nghiêm túc. 
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Các đơn vị chức năng của quận như Công an, phòng kinh tế và các Ủy 

ban Nhân dân Phường, đặc biệt là sự hỗ trợ của phòng Quản lý văn hóa, 

Thanh tra Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; phòng cảnh sát quản lý hành 

chính và trật tự xã hội của Công an thành phố đã có sự kết hợp chặt chẽ 

trong công tác cấp phép cũng như kiểm tra xử lý vi phạm. Phòng Văn hóa - 

Thông tin thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, cấp mới, gia 

hạn giấy phép kinh doanh karaoke theo đúng trình tự và thủ tục quy định. 

2.5.2. Những hạn chế  

Công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ kinh doanh karaoke hiện 

nay ở quận Lê Chân nói riêng cũng như các quận, huyện khác tại Thành 

phố Hải Phòng vẫn còn tồn tại không ít những khó khăn, vướng mắc. Đó là 

chưa phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước với 

công tác phát triển sự nghiệp văn hóa dẫn tới sự lẫn lộn và chồng chéo 

trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động tại địa bàn, làm 

giảm hiệu lực quản lý. Điều này rất dễ nhận thấy ở cấp quận, huyện chỉ có 

01 cán bộ phụ trách chung công tác quản lý văn hóa. Cấp xã, phường có 01 

cán bộ văn hóa - xã hội cùng lúc phải đảm đương nhiều công việc khác 

nhau: Tuyên truyền (phát thanh, trang trí, cổ động….), các hoạt động văn 

hóa, thể dục thể thao,… phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành 

phố, quận, phường. Chính tình trạng một người phải làm một lúc quá nhiều 

việc nên việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm dịch vụ kinh doanh karaoke 

tại có lúc, có nơi bị buông lỏng. 

Các văn bản quản lý được ban hành nhưng khi áp dụng vào thực tiễn 

còn bộc lộ những thiếu sót, bất cập, chưa theo kịp nhịp độ phát triển phong 

phú, đa dạng của cuộc sống. Nhiều điều còn chưa rõ ràng nên khi triển khai 

gây tranh cãi, thiếu thống nhất trong quản lý. Nhiều người dân chưa biết, 

hiểu về các quy định trong dịch vụ kinh doanh karaoke nên không biết 

được quyền lợi của mình. Chẳng hạn, danh mục các bài hát cấm lưu hành, 
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phổ biến và danh mục các bài hát chưa được phép lưu hành, phổ biến chưa 

được ban hành nên cả cơ quan quản lý và người kinh doanh gặp khó khăn 

trong việc xác định vi phạm. 

Bên cạnh những nhà hàng kinh doanh karaoke lành mạnh gia tăng 

thì tại quận vẫn tồn tại những nhà hàng vi phạm quy định về điều kiện 

kinh doanh, thậm chí có những nhà hàng chứa chấp, tiếp tay cho tệ nạn 

xã hội. Một số cơ sở kinh doanh trá hình gây nhiều khó khăn cho công 

tác quản lý.  

Trong quản lý, còn có sự nể nang, bao che và nương nhẹ của cơ 

quan quản lý cho những vi phạm của các cơ sở kinh doanh karaoke. Hoạt 

động thẩm định cấp, đổi, gia hạn giấy phép kinh doanh tuy làm đúng trình 

tự và thủ tục nhưng vẫn còn tiêu cực tạo điều kiện cho các đối tượng “cò” 

hoạt động. Sự phân công trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng tham gia 

thanh tra, kiểm tra chưa rõ ràng nhiều khi gây khó khăn, phiền hà cho 

người kinh doanh và có trường hợp trong thời gian ngắn một cơ sở kinh 

doanh bị nhiều đoàn kiểm tra. Trong khi đó, lực lượng kiểm tra mỏng, 

trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra, thẩm định điều kiện dịch 

vụ kinh doanh karaoke còn thiếu như chưa có máy đo cường độ ánh sánh, 

âm thanh… Những hạn chế này khiến cho công tác quản lý dịch vụ kinh 

doanh karaoke trở nên khó khăn hơn, khi mà số lượng các nhà hàng có xu 

hướng gia tăng.  

 Tiểu kết  

 Quản lý hoạt động văn hóa nói chung và dịch vụ kinh doanh karaoke 

nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và phát 

triển đời sống văn hóa tinh thần ở nước ta hiện nay. Lê Chân là quận tập 

trung đông dân cư với nhiều thành phần khác nhau lại đang trong quá trình 

phát triển, đô thị hóa, có tốc độ phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội 
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tương đối cao thì sự phát triển của các dịch vụ karaoke văn hóa theo xu 

hướng lành mạnh hóa với hình thức karaoke gia đình quy mô nhỏ và vừa 

hoặc thành tổ hợp kinh doanh phục vụ nhu cầu giải trí của xã hội ngày một 

gia tăng. Điều này cho thấy công tác quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke 

bước đầu có kết quả và ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước về 

văn hóa tại quận. 

  Công tác quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân trong 

những năm vừa qua đã đi vào nề nếp, số nhà hàng kinh doanh lành mạnh, 

kết hợp giữa lợi ích kinh tế và văn hóa có chiều hướng gia tăng. Song bên 

cạnh đó vẫn còn những cơ sở kinh doanh không chấp hành quy định, chạy 

theo lợi nhuận. Điều đó cho thấy dịch vụ kinh doanh karaoke là lĩnh vực dễ 

phát sinh các hiện tượng tiêu cực, phức tạp trong quản lý. Trong khi cơ 

quan được phân cấp quản lý ở Lê Chân là Phòng Văn hóa - thông tin thì đội 

ngũ cán bộ mỏng, lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra chủ yếu làm 

kiêm nhiệm nên hiệu quả trong công tác quản lý không được như mong 

muốn. Quá trình quản lý chưa đạt được mục tiêu đề ra. Do vậy, cần có 

những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng quản lý, để karaoke 

dần dần trở lại giá trị văn hóa đích thực mà nó vốn có. 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ 

DỊCH VỤ KINH DOANH KARAOKE TẠI QUẬN LÊ CHÂN, 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

3.1 Phương hướng, nhiệm vụ quản lý hoạt động karaoke tại quận Lê Chân 

Phương hướng, nhiệm vụ quản lý hoạt động karaoke gắn liền với 

phương hướng và nhiệm vụ quản lý các hoạt động văn hóa.  

Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII 

“xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc”, khẳng định “làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng 

gia đình, tường người, hoàn thiện giá trị mới của con người Việt Nam, tăng 

sức đề kháng chống văn hóa đồi trụy, độc hại, góp phần cho sự phát triển 

bền vững của đất nước”. Mục tiêu xã hội hóa các hoạt động văn hóa của 

Đảng cũng chỉ rõ: “Có chính sách thu hút mọi nguồn lực, thành phần kinh 

tế, các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động và sáng tạo văn hóa nhằm 

cung cấp, phổ biến và tạo ra nhiều sản phẩm, tác phẩm, công trình văn hóa 

có chất lượng, dân tộc và hiện đại để không ngừng nâng cao mức hưởng 

thụ văn hóa của nhân dân”. Xuất phát từ cơ sở trên, phòng Văn hóa - thông 

tin quận Lê Chân với tư cách là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ủy ban 

nhân dân quận trong công tác quản lý văn hóa nói chung và quản lý các 

hoạt động văn hóa nói riêng đã đặt ra phương hướng hoạt động trong 

những năm tới nhằm đưa hoạt động văn hóa của quận phát triển bền vững, 

đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân 

tại, góp phần quan trọng vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản 

sắc dân tộc. 

Phương hướng quản lý thì việc quản lý các hoạt động văn hóa tại 

quận được xác định: 
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Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các 

hoạt động văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh văn hóa. Phấn đấu 

đến năm 2020, toàn quận không có các dịch vụ kinh doanh dịch vụ văn hóa 

trái phép, không phép. Xây dựng quy hoạch phát triển các dịch vụ kinh 

doanh dịch vụ tại quận nhằm đưa hoạt động của quận phát triển theo hướng 

lành mạnh, hiểu quả, vừa phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần 

của quần chúng nhân dân tại quận, vừa giúp cho các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ văn hóa hoạt động có hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển 

kinh tế của địa phương. 

Thứ hai, đẩy mạnh việc nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân 

dân tại quận, tạo môi trường văn hóa sôi động và lành mạnh, góp phần tích 

cực xây dựng con người mới. Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt 

đẹp của dân tộc, đổi mới cho phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Ngăn chặn và chống lại 

sự xâm nhập của văn hóa phẩm độc hại, phản giá trị. 

Thứ ba, tăng cường quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa tại quận, thực 

hiện tốt nghị định 103/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 

12 tháng 7 năm 2010 về Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động văn 

hóa, Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 về hướng 

dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường…cùng các văn bản hướng dẫn 

thi hành của thành phố về quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa tại thành phố. 

Ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh 

doanh dịch vụ văn hóa.  

Trên cơ sở các phương hướng nêu trên, các nhiệm vụ quản lý văn hóa 

nói chung và dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân được quán triệt: 

Một là, tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng các hoạt 

động văn hóa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà 



 63 

bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm 

cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo vệ và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hội nhập văn 

hóa quốc tế. Xây dựng quận Lê Chân trở thành quận tiêu biểu của thành 

phố trong các hoạt động văn hóa. Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh 

niên, học sinh sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực, trí 

tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam.  

Hai là, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, xây dựng và nâng cấp 

đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động văn 

hóa và dịch vụ văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm 

phát triển đời sống văn hóa quần chúng, văn hóa cơ sở. Phối hợp giữa các 

ngành chức năng của thành phố, quận và uỷ ban nhân dân các phường giải 

quyết dứt điểm những vi phạm trong kinh doanh dịch vụ văn hóa. 

Ba là, cải tiến mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về văn hóa. Ở 

cấp quận cần có một bộ phận làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa 

nằm trong ủy ban nhân dân quận. Ở cấp phường, lập ban văn hóa 

phường gồm các thành viên tổ chức đoàn thể như: trường học, thanh 

niên, phụ nữ do phó chủ tịch văn xã làm trưởng ban. Giúp việc cho các 

ban là các cán bộ chuyên trách thường trực điều hành công việc chung, 

các cán bộ này phải là người được đào tạo chính quy đồng thời thường 

xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn. 

 Bốn là, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

văn hóa, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt 

động văn hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa. Xây 

dựng các chính sách văn hóa nhằm tăng cường hoạt động kinh tế trong văn 

hóa và văn hóa trong kinh tế, tạo nguồn thu hỗ trợ cho hoạt động văn hóa 

phát triển. 
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Năm là, đẩy nhanh việc xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa về số 

lượng và chất lượng, hình thành ổn định một đội ngũ cán bộ làm công tác 

văn hóa có trình độ khoa học, chuyên môn theo kịp và thích ứng với sự 

phát triển của đất nước, phát triển nhân lực học ngành văn hóa thông tin 

cấp quận, chú trọng lực lượng làm công tác quản lý văn hóa.  

3.2. Một số giải pháp quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân 

Quản lý nhà nước đối với dịch vụ kinh doanh karaoke thực chất là 

giải quyết tốt mối quan hệ giữa chủ thể quản lý (nhà nước) và đối tượng 

quản lý (cá nhân, tổ chức kinh doanh karaoke và người sử dụng karaoke). 

Hiện nay, mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng quản lý có những điểm 

chưa thống nhất. Một bên, người sử dụng dịch vụ karaoke muốn thỏa mãn 

các nhu cầu của mình và người kinh doanh muốn đáp ứng các nhu cầu đó. 

Tuy nhiên, nhà nước lại muốn quản lý hoạt động karaoke theo quỹ đạo của 

mình, song chưa tìm được giải pháp hữu hiệu, mang tính thực tế. Nâng cao 

hiệu quả quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke là giải quyết tốt mối quan hệ 

quản lý này, làm cho chủ thể quản lý và đối tượng quản lý cùng trong một 

khuôn phép thống nhất và xu hướng phát triển đã định. Muốn vậy chủ thể 

quản lý cần có một hệ thống quy định về quản lý dịch vụ kinh doanh 

karaoke và các văn bản hướng dẫn quản lý chặt chẽ, thống nhất. Bên cạnh 

đó, cần tổ chức triển khai đưa những quy định pháp luật vào cuộc sống, đặc 

biệt đối tượng quản lý cần biết, hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời 

phát hiện những kẽ hở của quy định để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 

với diễn biến thực tế cuộc sống 

Đối tượng quản lý cần có quyền hưởng thụ giá trị văn hóa, được 

nghỉ ngơi giải trí, người kinh doanh có quyền đầu tư nhằm đáp ứng nhu 

cầu của xã hội, thu về nguồn lợi nhuận trong khuôn khổ luật pháp nhà 

nước đề ra. Vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ kinh doanh 

karaoke tại quận, cần phải giải quyết mối quan hệ này và đưa ra những 
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giải pháp thích hợp, có tính khả thi. Thực hiện một khảo sát về các biện 

pháp quản lý dịch vụ karaoke đối với những người sử dụng dịch vụ này, 

đề tài thu được kết quả:  

Nội dung 
Số người 

đánh giá 
Tỉ lệ % 

Quy hoạch tập trung các nhà hàng 

karaoke vào một điểm 
10/100 10 

Cơ quan quản lý văn hóa cần thực hiện 

nghiêm quy định của pháp luật 
80/100 80 

Chủ cơ sở kinh doanh karaoke cần nâng 

cao ý thức pháp luật và đạo đức kinh 

doanh 

70/100 70 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên 

quyết xử lý các vi phạm 
60/100 60 

Kết hợp quản lý nhà nước với quản lý 

của nhân dân, tổ dân phố 
50/100 50 

Tăng mức xử phạt đối với các nhà hàng 

kinh doanh vi phạm 
60/100 60 

(thực hiện ngày 05/07/2017) 

Kết quả thu được có thể thấy, biện pháp “Cơ quan quản lý văn hóa 

cần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật” được đánh giá là giải pháp 

tốt nhất, khả thi nhất (80%), giải pháp “Quy hoạch tập trung các nhà hàng 

karaoke vào một điểm” chiếm tỉ lệ thấp nhất, 10%.  

Phỏng vấn các cán bộ quản lý văn hóa tại quận, đề tài nhận được các 

ý kiến khá đa dạng. Ông Trần Duy Linh cho rằng để nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với dịch vụ kinh doanh karaoke tại thành phố Hải 

Phòng nói chung và quận Lê Chân nói riêng, cần phải “nâng cao hiệu lực 

của các văn bản pháp lý kết hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra. Bởi các 

văn bản quản lý trước khi ban hành đã được một hội đồng chuyên môn 

biên soạn, xin ý kiến của các nhà quản lý, nhân dân cho phù hợp với thực 
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tiễn sau đó mới ban hành. Tôi cho rằng các văn bản quản lý đã ban hành 

đang có hiệu lực rất chặt chẽ, cụ thể, song để nó phát huy tác dụng trong 

cuộc sống lại là vấn đề cần xem xét lại. Ngoài ra, các cán bộ trực tiếp thực 

hiện công tác quản lý phải là những người có năng lực chuyên môn, có 

trách nhiệm” (phỏng vấn ngày 2/6/2017). Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Việt Hà 

khi được hỏi về vấn đề này thì cho rằng: “để quản lý tốt dịch vụ kinh doanh 

karaoke tại quận, cần phải kết hợp các giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, trên 

thực tế khó có thể thực hiện được công việc này. Do vậy, trước mắt cần 

phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm và giao 

quyền, trách nhiệm hơn nữa cho chính quyền cấp phường. Vì cán bộ cấp 

phường là những người gần gũi, sát sao với người dân và họ là người nắm 

thông tin nhanh nhất, chắc chắn, nhất về các hoạt động diễn ra thường 

ngày ở cơ sở” (phỏng vấn ngày 1/9/2017). 

Căn cứ trên tình hình thực tiễn và ý kiến thu được qua các đợt khảo 

sát, đề tài đề xuất một số giải pháp nâng cao việc quản lý dịch vụ kinh 

doanh karaoke tại quận Lê Chân: 

3.2.1. Hoàn thiện và nâng cao hiệu lực của hệ thống văn bản quản lý 

nhà nước đối với dịch vụ kinh doanh karaoke   

Như đã nêu trên, một số quy định tại nghị định 103 và trong một số 

văn bản khác liên quan còn thể hiện sự thiếu chặt chẽ. Để nâng cao hiệu 

quả quản lý của các văn bản này cần điều chỉnh một số quy định: khoản 4 

Điều 32 Nghị định 103 quy định không bán hoặc để khách uống rượu trong 

phòng hát karaoke, Điều 22 nghị định 75 quy định mức xử phạt đối với 

việc bán rượu tại phòng karaoke dẫn đến việc lách luật của các cơ sở kinh 

doanh karaoke, cho rằng chỉ có hành vi bán rượu và uống rượu tại phòng 

hát mới bị coi là vi phạm, còn bán rượu ngoài phòng hát là không vi phạm, 

dẫn tới hiện tượng công khai bày bán rượu ở các nơi khác trong phạm vi 

nhà hàng. 
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Tình trạng các chủ cơ sở kinh doanh không biết hoặc chưa được 

cung cấp danh mục các bài hát không được phép lưu hành và danh mục các 

bài hát cấm lưu hành, thậm chí những người làm công tác quản lý văn hóa, 

thanh tra, kiểm tra không có danh mục những bài hát này nên việc xử lý vi 

phạm rất khó khăn. Khoản 4 Điều 30 quy định địa điểm hoạt động karaoke 

phải cách trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính nhà nước, cơ sở tôn 

giáo tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa 200m, nhưng tại Nghị định 75 lại 

chỉ có mức phạt cho các điểm kinh doanh điện tử vi phạm khoảng cách 

này, còn không có quy định mức phạt cho các nhà hàng karaoke vi phạm 

khoảng cách. Do vậy, cần điều chỉnh giữa các văn bản để có sự thống nhất.   

Các văn bản quy phạm pháp luật cần được bổ sung kịp thời theo sự 

phát triển của thực tiễn. Chẳng hạn, hiện nay nhiều khách hàng có nhu cầu thu 

âm lại giọng hát của mình và các nhà hàng karaoke cũng đáp ứng nhu cầu 

này, phòng hát thực hiện thêm chức năng thu thanh mà điều này trong các văn 

bản quản lý karaoke chưa đề cập đến. Cần bổ sung điều này để các văn bản 

pháp lý theo kịp đời sống thực tiễn. 

Vấn đề bản quyền tác giả cũng cần được bổ sung trong quy định dịch 

vụ kinh doanh karaoke. Ngoài việc sử dụng băng đĩa có dán tem kiểm soát 

thì các cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm nộp tiền bản quyền tác giả 

hàng năm. Theo trung tâm bản quyền tác giả, khi âm nhạc được sử dụng dù 

trong bất kỳ hình thức nào, trong đó có hình thức kinh doanh karaoke thì 

đều có nghĩa vụ phải trả tiền tác quyền cho các tác giả khi sử dụng bài hát 

của họ theo quy định của Trung tâm bản quyền tác giả. Do vậy, cần có sự 

thống nhất giữa các văn bản pháp lý để việc quản lý đạt được hiệu quả.    

 Hiện nay, công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ kinh doanh 

karaoke tại quận Lê Chân dựa trên công cụ quản lý của nhà nước đã được 

ban hành và đang có hiệu lực. Theo đánh giá của các nhà quản lý văn hóa, 

bên cạnh những điều còn gây tranh cãi trong quá trình quản lý và xử lý vi 
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phạm, hệ thống văn bản pháp lý mới được ban hành hiện nay rất cụ thể và 

rõ ràng, có tính thực tiễn cao so với các văn bản trước kia. Tuy nhiên, thực 

tế việc quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke còn lỏng lẻo, chưa làm đúng 

quy định. Điều này phù hợp với kết quả điều tra thực tiễn khi mà 70% số 

người được hỏi cho rằng các nhà hàng karaoke chưa được quản lý nghiêm, 

và chỉ có 30% số người được hỏi cho rằng các nhà hàng được quản lý tốt.  

Như vậy có nghĩa là việc thực thi các văn bản quản lý của các nhà quản lý 

chưa được thực hiện tốt.  

Vậy, để nâng cao và phát huy hiệu lực, hiệu quả của các văn bản 

quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke, các nhà quản lý văn hóa quận Lê Chân 

cần quán triệt tinh thần, thái độ nghiêm túc trong công việc, bồi dưỡng 

nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ. Cán bộ làm công tác 

quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động karaoke cần nghiêm túc thực thi 

những điều luật định. Sự cả nể, thiếu cương quyết trong quá trình thẩm 

định hồ sơ để cấp giấy phép kinh doanh, trong hoạt động thanh tra, kiểm tra 

góp phần làm gia tăng tính tiêu cực và thái độ thiếu tôn trọng luật pháp của 

người kinh doanh. 

Đối với những hành vi vi phạm các quy định quản lý trong Nghị định 

103, cần tăng mức xử lý vi phạm. Hiện nay, mức phạt còn nhẹ, chưa đủ sức 

răn đe, dẫn đến tình trạng các cơ sở vi phạm nhiều lần một lỗi hoặc chấp 

nhận nộp phạt bởi mức lợi nhuận đạt được nhiều hơn mức phạt. Chẳng hạn, 

đối với dịch vụ kinh doanh karaoke không phép, mức phạt chỉ 10-20 triệu 

đồng là quá nhẹ. Cần tăng mức phạt để hình phạt có tính răn đe và tránh sự 

tái phạm. 

3.2.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm 

trong dịch vụ kinh doanh karaoke 

 Trong công tác quản lý văn hóa nói chung, karaoke nói riêng, việc 

thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm có vai trò rất quan trọng. Thực tế cho 
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thấy, khi nào làm tốt công tác này thì các hoạt động vi phạm giảm đáng kể, 

nếu buông lỏng, thiếu kiểm tra, kiểm soát thì các vi phạm lại tăng lên và có 

phần phức tạp hơn.  

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tuy đã có nhiều chuyển 

biến, đạt được một số kết quả, góp phần đưa các hoạt động văn hóa, dịch 

vụ văn hóa đi vào nề nếp, chấn chỉnh và lập lại trật tự. Song đây cũng là 

một khâu quan trọng trong quá trình quản lý còn thể hiện nhiều bất cập. 

Hiệu suất, hiệu quả thanh tra, kiểm tra còn thấp chỉ mang tính cấp bách, 

tạm thời, chưa ngăn chặn triệt để. Trong đó nguyên nhân là lực lượng kiểm 

tra còn mỏng, chất lượng cán bộ thanh tra còn hạn chế. Bên cạnh đó, 

phương pháp, phương tiện, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong kiểm 

tra còn thiếu chặt chẽ,đặc biệt là số buổi dành cho kiểm tra karaoke chưa 

thường xuyên, liên tục khiến hiệu quả kiểm tra không như mong muốn. Vì 

vậy, những biện pháp thanh tra, kiểm tra dịch vụ kinh doanh karaoke thích 

ứng với tình hình phức tạp và đa dạng trong cơ chế thị trường ở quận Lê 

Chân là: 

Giải pháp về tăng cường đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra của quận 

Đội ngũ những người tham gia đội, tổ kiểm tra dịch vụ kinh doanh 

karaoke của quận phải có nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, am hiểu và nắm 

chắc các điều luật, các quy định hiện hành của nhà nước về từng lĩnh vực 

mà họ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. Ở cấp quận, phường không có chức 

danh cán bộ chuyên trách làm thanh tra, kiểm tra văn hóa nên chính cán bộ 

phụ trách quản lý văn hóa là người kiêm nhiệm thêm công việc này trong 

khi chuyên môn của cán bộ đó không phù hợp, chủ yếu làm theo kinh 

nhiệm, vừa làm vừa học hoặc do kinh nghiệm của những người đi trước 

truyền lại nên hiệu quả công việc không cao. Vì vậy, cán bộ này nhất thiết 

phải được bồi dưỡng liên tục về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, kịp thời cập 

nhật văn bản quản lý mới. Đồng thời có kiến nghị để được bổ sung thêm 
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thanh tra viên cho cấp quận, huyện nói chung và quận Lê Chân nói riêng là 

rất cần thiết. Cơ cấu và biên chế của lực lượng kiểm tra của quận cần gọn nhẹ 

mang tinh tối ưu và tin cậy. Cán bộ, thành viên phải được tuyển chọn và đào 

tạo về chuyên môn, được rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng, nhân 

cách văn hóa; có tác phong nhanh nhạy, kịp thời xử lý nghiêm minh, chính 

xác. Rà soát năng lực cán bộ tham gia công tác kiểm tra của quận. Đặc biệt, 

ở những nơi để xảy ra những trò biến tướng trong kinh doanh karaoke 

nghiêm trọng mà dư luận lên tiếng, vì nếu không giải quyết được vấn đề 

con người thì cho dù chính sách tốt đến đâu cũng bị phá sản. Đối với những 

cán bộ không xứng đáng thì chuyển vị trí hoặc có hình thức xử lý khác. 

Đồng thời tìm ra người đủ đức, đủ tài để đưa vào quản lý. (‘‘Đức’’ là không 

nhũng nhiễu, hối lộ, tham ô, bao che, có tâm huyết đối với công việc mà xã 

hội giao trọng trách; ‘‘Tài’’ là sự thể hiện về trình độ năng lực chuyên môn, 

nắm vững pháp luật. Trên thực tế còn có những cán bộ làm công tác xử lý, thi 

hành luật pháp nhưng chưa nắm bắt kiến thức về pháp luật). 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra 

Cơ quan quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke cần đẩy mạnh tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng kế hoạch hoạt động theo chế 

độ định kỳ, bất thường, thường xuyên liên tục. Kế hoạch tổ chức kiểm tra 

phải bảo mật, không thông báo trước nhằm đảm bảo yếu tố Nghiêm túc, 

trong sạch, bất ngờ (Kế hoạch này chỉ áp dụng cho đội kiểm tra chuyên 

ngành, riêng đội kiểm tra liên ngành văn hóa đa số các thành viên hoạt 

động kiêm nhiệm, nếu không thông báo trước rất khó điều động nhân sự, 

đây cũng là mặt hạn chế để nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra và 

kiểm tra). Các lực lượng thanh tra, kiểm tra tại quận nên xây dựng quy chế 

phối kết hợp, đề ra phương án kiểm tra chéo giữa các địa bàn phường, xã 

nhằm phát huy tính tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, 

kiểm tra, đồng thời phát hiện những vi phạm của một số cán bộ có biểu 
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hiện tiêu cực, bao che cho những cơ sở kinh doanh thiếu lành mạnh. Quy 

định trách nhiệm của từng thành viên trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm, đồng thời phát huy tính dân chủ và cùng nhau giám sát công việc. 

Nghiêm cấm, có hình thức xử lý đối với những cán bộ thanh tra, kiểm tra 

có mối quan hệ móc nối bất chính với các chủ quán karaoke, nhà hàng 

karaoke. Vì trên thực tế vẫn có cán bộ bao che, dung túng cho các cơ sở 

kinh doanh karaoke. Cần xây dựng các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với 

các trường hợp bao che, dung túng của cán bộ với các cơ sở kinh doanh 

phạm luật. 

Ngành công an là lực lượng đi đầu trong công tác phòng chống, tấn 

công, triệt phá tội phạm và các tệ nạn xã hội, do đó cần có sự tăng cường 

chỉ đạo phối hợp lực lượng nghiệp vụ của công an thành phố, quận và 

phường, nhằm đảm bảo nắm chắc đối tượng, phát hiện và ngăn chặn kịp 

thời các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội trong các hoạt động dịch vụ nói 

chung. 

3.2.3. Phối hợp quản lý giữa cơ quan quản lý văn hóa với chính quyền cơ 

sở và người dân 

Trước đây các nhà quản lý đã có ý tưởng quy hoạch tập trung các 

nhà hàng karaoke vào thành những phố chuyên karaoke nhưng có lẽ việc 

làm này gặp phải những khó khăn mà không phải một sớm một chiều có 

thể giải quyết ngay được. Do vậy, hiện nay giải pháp quy hoạch karaoke 

theo từng địa phương dựa trên các tiêu chí cụ thể là giải pháp khả thi hơn 

cả đang được áp dụng. Như thế các cơ sở kinh doanh nằm rải rác, xen kẽ 

với khu dân cư nên ít nhiều cũng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người 

dân trong khu vực. Theo đề tài, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước với 

các dịch vụ kinh doanh karaoke cần huy động các tổ chức chính trị xã hội 

và nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, phản ánh thực trạng hoạt động 

của các dịch vụ kinh doanh karaoke tại địa bàn, kết hợp với thanh tra, kiểm 
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tra, xử lý vi phạm. Chính quyền cấp phường nên được phân cấp trách 

nhiệm trong dịch vụ kinh doanh karaoke tại phường. Bởi lẽ, chỉ có cán bộ 

cấp xã phường mới hiểu rõ những thay đổi tại địa bàn, là những người gần 

dân nhất, thường xuyên tiếp xúc với dân nên cán bộ xã phường thường nắm 

thông tin nhanh nhất. Vai trò của các tổ trưởng tổ dân phố cũng cần được 

phát huy, thường xuyên giữ mối liên lạc và duy trì chế độ báo cáo định kỳ 

hoặc báo cáo những việc đột xuất về sự việc gây dư luận không tốt ở khu, 

khối phố, những ý kiến phản ánh của nhân dân để cơ quan quản lý văn hóa 

kịp thời nắm bắt được thông tin, kiểm tra, xử lý…  

Các địa phương nên đề ra các tiêu chí về kinh doanh dịch vụ karaoke 

gắn với quy ước thực hiện nếp sống văn hóa trong phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là chương trình xây dựng khu 

phố văn hóa, gia đình văn hóa nhằm có sự giám sát của nhân dân ở khu dân 

cư đối với các quán karaoke trong khu vực, địa bàn mình sinh sống, đồng 

thời giáo dục xây dựng ý thức làm chủ của nhân dân và gia đình trong 

phong trào phòng chống tệ nan xã hội. Mặt khác, đối với chủ dịch vụ kinh 

doanh karaoke phải cam kết với khu phố về chấp hành đầy đủ các quy định, 

trong khi kinh doanh phải đảm bảo hoạt động lành mạnh. Thực hiện được 

điều này quan hệ ứng xử tốt giữa chủ kinh doanh và nhân dân khu phố, phát 

hiện những biểu hiện vi phạm. Để phát huy dân chủ, bình đẳng, vì lợi ích 

chung của xã hội nên đưa ra công khai sinh hoạt mỗi năm ít nhất 1 lần, nhằm 

khen thưởng những cơ sở chấp hành kinh doanh tốt, tích cực trong dịch vụ 

kinh doanh, phê bình, nhắc nhở, đóng góp ý kiến với những cơ sở kinh doanh 

làm ảnh hưởng đến phong trào xây dựng văn hóa ở khu phố văn hóa. 

3.2.4. Nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm xã hội của chủ các dịch 

vụ kinh doanh karaoke và người sử dụng dịch vụ 

Đối với các chủ thể kinh doanh karaoke, cần phải nâng cao ý thức 

pháp luật, làm cho họ hiểu và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp 
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luật, đồng thời giúp họ thấy được ý nghĩa xã hội đặc thù của loại hình văn 

hóa giải trí mà họ đang kinh doanh. Để thực hiện giải pháp này, cần thường 

xuyên mở các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa ngắn hạn để cho 

người kinh doanh dịch vụ karaoke có những kiến thức nhất định về dịch vụ 

kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt - văn hóa. Trong hồ sơ đăng ký kinh 

doanh, cần yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ đã học qua 

lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa. Giống như một số ngành nghề khác, kinh 

doanh phải có chứng chỉ thì đối với hoạt động karaoke cũng vậy, vì đây là 

hình thức kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt. Hàng năm tổ chức giao lưu các 

chủ cơ sở, nhà hàng, nêu gương những điển hình, những gương sáng văn 

hóa, kiểm điểm, nhắc nhở các cơ sở chưa chấp hành đúng quy định trong tổ 

chức dịch vụ kinh doanh. Phát động thi đua, xây dựng và nhân rộng ra các 

điển hình đối với cơ sở tổ chức dịch vụ kinh doanh lành mạnh, tích cực 

tham gia công tác xã hội. 

Đối với người dân, những người được hưởng và sử dụng dịch vụ 

karaoke, đặc biệt giới trẻ cũng cần có những biện pháp tuyên truyền, giáo 

dục ý thức pháp luật, nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức tự giác chấp 

hành pháp luật. Quy định thái độ và biểu hiện của khách hàng như: cấm say 

rượu hoặc có biểu hiện thiếu văn hóa khi tham gia sinh hoạt văn hóa, đưa 

thêm vào quy định chế tài nặng kèm theo hình thức giáo dục như: thông 

báo về cơ quan, đơn vị, thông báo cho chính quyền địa phương 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. Cách thức tuyên truyền 

hiện nay chủ yếu vẫn sử dụng phương tiện loa truyền thanh đặt trong các 

khu dân cư. Hình thức tuyên truyền này mang lại không nhiều hiệu quả như 

mong muốn bởi sự ồn ào của đô thị. Do đó, cần phải đa dạng hình thức 

tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, nội dung tuyên truyền cần cụ 

thể để đạt hiệu quả tốt nhất. Chẳng hạn, lồng ghép tuyên truyền ý thức, 
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trách nhiệm của người kinh doanh karaoke và người sử dụng dịch vụ trong 

các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể như hội phụ nữ, hội cựu chiến 

binh, đoàn thanh niên, tổ dân phố… Hoặc cũng có thể sân khấu hóa nội 

dung tuyên truyền bằng các tiểu phẩm ngắn, các chương trình văn hóa văn 

nghệ, các hội thi của các tổ chức, đơn vị tại quận; tuyên truyền qua báo 

điện tử, trên các trang, cổng thông tin của quận, các chương trình truyền 

hình hoặc dùng các phương tiện pano, áp phích… Ngoài ra, cần khuyến 

khích, động viên, khen thưởng kịp thời và đưa ra các 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.  

3.2.5. Giải pháp giải quyết vi phạm điều kiện kinh doanh karaoke tại 

quận Lê Chân 

Vi phạm diện tích phòng và cửa phòng hát karaoke 

Theo kết quả điều tra hiện nay, vẫn còn những nhà hàng karaoke có 

phòng hát và cửa phòng không đúng quy định. Để khắc phục điều này, thì 

khi cán bộ quản lý văn hóa quận đi thẩm định để cấp giấy phép kinh doanh 

hoặc gia hạn giấy phép, nếu phát hiện vi phạm cần trả lại hồ sơ, đề nghị 

chủ cơ sở kinh doanh phải chấp hành đầy đủ các quy định, nếu không, 

cương quyết không cấp giấy phép kinh doanh.  

Vi phạm về địa điểm nhà hàng  

Theo quy định như trên đề cập, nhà hàng kinh doanh karaoke phải 

cách các cơ sở y tế, trường học, tôn giáo tín ngưỡng 200m. Tuy nhiên, tại 

quận vẫn có một số nhà hàng không tuân thủ đúng quy định này. Đối với 

các cơ sở này, có thể triển khai phương án mời chủ cơ sở kinh doanh đến 

phổ biến. Trước mắt, tạo điều kiện cho các cơ sở gia hạn thêm một thời 

gian nhất định để họ có điều kiện di dời sang một địa điểm khác phù hợp 

với quy hoạch, hoặc vận động cho họ chuyển đổi ngành nghề. Đến thời 

gian quy định không hoàn thiện việc di dời sẽ tước giấy phép kinh doanh. 
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Vi phạm quy định uống rượu bia và bán rượu bia tại nhà hàng 

Đối với quy định này, để tránh sự hiểu lầm cho người đọc và lách 

luật của người kinh doanh đến hát, cũng là phù hợp với mong muốn của 

những người sử dụng dịch vụ karaoke và phù hợp với thực tế đang diễn ra 

tại các nhà hàng karaoke, đó là tình trạng bày bán rượu công khai, thường 

xuyên có khách hàng uống tại các phòng hát. Quy định này có thể thay thế 

bằng quy định nồng độ rượu được phép bán và được phép uống tại các nhà 

hàng karaoke. Khi cơ quan quản lý kiểm tra, sử dụng biện pháp do nồng độ 

cồn, nếu uống quá ngưỡng cho phép thì xử lý vi phạm. Nhà hàng nào bán 

rượu không đúng nồng độ quy định sẽ xử lý vi phạm hành chính, tái phạm 

sẽ tịch thu giấy phép kinh doanh. 

Vi phạm thời gian ngừng hoạt động của các nhà hàng 

Đối với các nhà hàng vi phạm quy định về thời gian ngừng hoạt 

động, nếu thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm lần một, lần hai sẽ tước 

giấy phép kinh doanh 

Sử dụng bài hát được phép lưu hành 

Hiện nay, các nhà hàng chưa nắm được danh mục các bài hát không 

được phép lưu hành và cấm lưu hành nên việc vi phạm là không thể tránh 

khỏi. Để quy định này được rõ ràng, Cục Nghệ thuật biểu diễn nên ban 

hành danh mục các bài hát không được phép và cấm lưu hành để việc quản 

lý của các cơ quan quản lý cũng như việc chấp hành quy định của các nhà 

hàng được thuận tiện. 

Dịch vụ kinh doanh karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý 

bằng văn bản của hộ liền kề 

Có một thực tế là nhiều nhà hàng kinh doanh karaoke trong khu dân 

cư thường gặp khó khăn, vướng mắc khi xin ý kiến của các hộ liền kề. Do 

vậy, khi xảy ra tình trạng ý kiến và chữ ký không phải của hộ liền kề mà là 

của người khác giả danh. Để làm chặt chẽ hơn và tránh sự gian lận của các 
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chủ cơ sở kinh doanh, các cơ quan quản lý cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp 

luật tới người dân để họ biết được quyền lợi cũng như trách nhiệm của 

mình. Quyền được bày tỏ ý kiến bằng những căn cứ có lý, có tình. Trách 

nhiệm cùng chính quyền địa phương, cơ quan quản lý trong việc giám sát, 

phát hiện, tố giác những việc làm xấu ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng 

nhân dân trong khu vực và toàn xã hội. Các cơ quan quản lý cần thẩm định 

lại ý kiến của các hộ liền kề khi thẩm định hồ sơ xin phép đăng ký kinh 

doạnh karaoke. Việc làm này không làm phức tạp thêm thủ tục hành chính 

mà còn khẳng định chắc chắn sự nghiêm túc của người kinh doanh trong 

việc chấp hành pháp luật, tránh kiện tụng và thể hiện ý thức trách nhiệm 

của người làm công tác quản lý văn hóa với người dân. 

    Sử dụng nhân viên phục vụ 

Nhìn chung, đội ngũ nhân viên phục vụ ở các nhà hàng karaoke còn 

thiếu chuyên môn. Do vậy, để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng 

nhu cầu và thỏa mãn mong muốn của khách, đồng thời tăng tính cạnh 

tranh, các nhà hàng cần tuyển chọn nhân viên đúng độ tuổi lao động đồng 

thời tổ chức tập huấn cho họ kỹ năng chuyên môn, văn minh trong giao 

tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống…Nhân viên phục vụ trong nhà hàng cần có 

đồng phục, bảng tên để khách hàng dễ nhận biết. 

 Tiểu kết  

 Trong sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương, chính sách 

nhằm phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý nhà nước về văn hóa và 

quản lý văn hóa ở các cấp cơ sở được xem là một nhiệm vụ quan trọng 

trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước. Những 

thành tựu đạt được trong công tác quản lý văn hóa cấp cơ sở sẽ góp phần 
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xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho việc phát triển 

hài hòa giữa các giá trị tinh thần và vật chất. 

 Quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận Lê Chân nhằm đảm bảo 

sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, ổn định 

chính trị. Trên cơ sở thực tiễn dịch vụ kinh doanh karaoke và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý các hoạt động văn hóa 

của quận, các giải pháp đưa ra có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp văn hóa của 

nhân dân không ngừng lớn mạnh. 
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KẾT LUẬN 

Karaoke là hình thức giải trí lành mạnh của một xã hội hiện đại, nó 

là thành quả của sự sáng tạo không ngừng của loài người nhằm đem lại một 

cuộc sống tiện ích, vui vẻ, sảng khoái tinh thần, gắn kết mọi người, tái tạo 

lại sức lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức lao động 

sáng tạo ra của cải mới cho xã hội. Ngay từ khi mới ra đời, nó đã nhanh 

chóng trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi người tham gia, không phân 

biệt lứa tuổi, ngành nghề, ở nông thôn hay ở thành thị, tất cả đều hứng khởi 

và tạo thành trào lưu hát karaoke rộng khắp. 

 Nhu cầu hát karaoke của xã hội nhanh chóng được giới kinh doanh 

nắm bắt và đầu tư, trở thành một loại dịch vụ văn hóa có lợi nhuận hấp dẫn. 

Từ khi karaoke được đưa vào kinh doanh đã tác động mạnh mẽ tới xã hội. 

Song, là loại hình dịch vụ giải trí dễ nảy sinh và bị các tệ nạn xã hội lợi 

dụng nên trong thời gian dài, karaoke được coi như một loại hình giải trí 

thiếu lành mạnh, tạo dư luận xấu trong xã hội và mang lại những lo ngại 

cho nhân dân. Bên cạnh những vi phạm của các cơ sở kinh doanh karaoke 

là sự thiếu cương quyết của bộ phận cán bộ làm công tác quản lý văn hóa, 

dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài, phạt lấy nguồn thu là chủ yếu, để rồi 

những cơ sở kinh doanh lại tiếp tục hoạt động, tiếp tục vi phạm. Trước tình 

hình đó, các cơ quan quản lý văn hóa, các cấp quản lý cần làm đúng trách 

nhiệm, đạo đức của cán bộ quản lý, trong đó, đạo đức làm nghề là tiêu 

chuẩn quyết định hiệu quả quản lý. 

 Công tác quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại thành phố hải 

Phòng nói chung và địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng nói riêng 

cho đến nay đã có nhiều tiến bộ với những văn bản luật, dưới luật được ban 

hành và cũng chặt chẽ, thuận lợi hơn do có sự phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng. Tuy nhiên, giữa các văn bản này vẫn còn những quy định chưa 

rõ ràng hoặc giữa các cơ quan này còn có sự chồng chéo chức năng, nhiệm 
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vụ. Do đó, việc chỉnh sửa các văn bản pháp luật cho phù hợp tình hình thực 

tiễn cũng như phân cấp, quy định nhiệm vụ cho mỗi cơ quan trong việc 

quản lý dịch vụ kinh doanh này là việc làm cần thiết. Điều này không chỉ 

có ý nghĩa đối với công tác quản lý, mà các cơ sở kinh doanh cũng dễ dàng 

hơn trong việc nắm bắt và thực hiện các quy định của pháp luật. Bên cạnh 

đó, các cơ quan chức năng cũng nên có những biện pháp hợp lý để tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với quyền và trách nhiệm 

của mình trong việc quản lý các nhà hàng kinh doanh karaoke, đồng thời 

nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm xã hội của các chủ cơ sở kinh 

doanh.  
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Phụ lục 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

Đề tài: “Quản lý dịch vụ kinh doanh dịch vụ karaoke tại quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng” 

Phiếu số: ….       Ngày…..tháng ….năm…… 

A - Câu hỏi dành cho đối tượng sử dụng dịch vụ 

Thông tin về đối tượng phỏng vấn 

Giới tính:  Nam     Nữ   

Tuổi:  

Nghề nghiệp: 

  Công chức, viên chức nhà nước  Công nhân 

   Lực lượng vũ trang    Lao động tự do 

Học sinh/ sinh viên 

Thu nhập của anh/chị: 

 Dưới 2 triệu/ tháng  6-8 triệu/ tháng 

 2-4 triệu/ tháng  8-10 triệu/ tháng 

 4-6 triệu/ tháng  Trên 10 triệu/ tháng 

Địa chỉ: …. 

Nội dung phỏng vấn 

Anh/chị thường lựa chọn hình thức giải trí nào dưới đây? 

 Xem phim     Vũ trường 

 Ca nhạc    Karaoke 

Khác 

Anh/ chị có thích hát karaoke không? 

 Rất thích     Bình thường 

 Thích     Không thích 

Anh chị thường xuyên đi hát karaoke không? 

 Có      Không 

Khoảng bao lâu anh/chị đi hát một lần? 

 1 tuần/1 lần    3 - 5 tháng /1 lần 

 1 - 2 tháng/1 lần   6 – 8 tháng / 1 lần 

1 năm / 1 lần 

Cửa phòng hát ở các nhà hàng mà anh/chị đã từng đến là cửa: 

Kính không màu 
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Gỗ có khung kính nhỏ 

Nhôm kính 

Các phòng hát mà anh/chị từng đến có diện tích 

 Dưới 20m2   
 35-45m2 

 20-30m2  `   Trên 50m2 

Các nhà hàng karaoke anh/chị đến có bán rượu không 

Có bán  

Không bán 

Không để ý 

 Anh/ chị có uống rượu, bia khi đi hát karaoke không? 

 Có       Không 

Theo anh/chị, khi hát karaoke có cần uống rượu, bia không? 

 Có     Không  

 Anh/ chị có cho rằng nên cấm uống rượu trong phòng hát? 

 Có nên     Không nên 

 Theo anh/ chị, có nên treo biển “nhà hàng phục vụ đến 23 giờ” trong 

phòng hát không? 

 Có      Không 

 Theo anh/chị, quy định về việc đóng cửa nhà hàng karaoke sau 23 giờ 

đêm là:  

Hợp lý và thực hiện được 

Không hợp lý và không thực hiện được 

Hợp lý nhưng không thực hiện được 

Thực hiện được nhưng không hợp lý 

 Anh/chị đánh giá như thế nào về công tác quản lý của các cơ quan chức 

năng đối với các nhà hàng karaoke hiện nay: 

Quản lý chưa nghiêm 

Quản lý tốt 

Theo anh/ chị, tại quận Lê Chân có bao nhiêu phần trăm nhà hàng kinh 

doanh lành mạnh? 

 10-20%  51-60% 

 21-30%  61-70% 

 31-40%  Trên 71% 

 41-50%  
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Theo anh/ chị, để quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tốt hơn, cần phải 

thực hiện những biện pháp gì? 

Quy hoạch tập trung các nhà hàng karaoke vào một điểm 

Cơ quan quản lý văn hóa cần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật 

Chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức pháp luật và đạo đức kinh 

doanh 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm 

Kết hợp quản lý của nhà nước với quản lý của nhân dân tổ dân phố 

Tăng mức xử phạt đối với các cơ sở vi phạm 

 Có nên hạn chế số lượng nhà hàng kinh doanh karaoke không? 

 Có      Không 

B - Câu hỏi dành cho chủ nhà hàng, nhân viên phục vụ 

 Anh/ chị có những phương thức gì để thu hút khách? 

Anh/chị có nắm được hết các quy định của pháp luật đối với dịch vụ 

kinh doanh karaoke? Có điểm nào trong các quy định anh/chị cho là 

chưa sáng tỏ không? 

 Anh/chị gặp khó khăn gì đối với các quy định của nhà nước trong dịch 

vụ kinh doanh của mình? 

C - Câu hỏi dành cho những hộ liền kề nhà hàng karaoke 

 Anh/chị có được chủ nhà hàng kinh doanh karaoke hỏi ý kiến trước khi 

khi mở nhà hàng? 

Anh/chị nhận thấy tác động tích cực gì của dịch vụ kinh doanh này đối 

với địa bàn anh/chị sinh sống? 

Anh/chị nhận thấy những tác động tiêu cực gì của dịch vụ kinh doanh 

karaoke đối với gia đình anh/chị và địa bàn anh/chị sinh sống? 

Theo anh/chị, có nên cấm kinh doanh dịch vụ karaoke trong khu dân cư? 

D - Câu hỏi dành cho cán bộ quản lý 

 Anh/chị đánh giá như thế nào về dịch vụ kinh doanh karaoke tại quận?  

 Anh/chị gặp khó khăn gì trong công tác quản lý dịch vụ kinh doanh 

karaoke tại quận? 

 Theo anh/chị, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với dịch vụ 

kinh doanh karaoke tại quận, cần phải làm những gì? 
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Phụ lục 2 

Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý  

dịch vụ karaoke 

Chỉ thị số 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng chính phủ về việc 

“Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh 

bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng”. 

Thông tư số 156/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về “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” ngày 21 tháng 9 năm 

2012.  

Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc “Ban hành Quy 

chế hoạt động văn hoá  và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng” ngày 6 

tháng 11 năm 2009.  

Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch  ngày 16 tháng 12 năm 2009 về  việc “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 

tháng 11 năm 2009 của Chính phủ”. 

Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa thể thao và du 

lịch ngày 02 tháng 5 năm 2012 về việc “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”.  

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

2013 về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du 

lịch và quảng cáo”.  
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 814-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1995 

  

CHỈ THỊ 

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, THIẾT LẬP TRẬT TỰ KỶ CƯƠNG 

TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ, ĐẨY 

MẠNH BÀI TRỪ MỘT SỐ TỆ NẠN XÃ HỘI NGHIÊM TRỌNG 

I. Những năm gần đây, hoạt động văn hóa có bước phát triển về nhiều mặt 

 Văn hóa dân tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy, nhiều hình thức văn 

hóa truyền thống được khôi phục, các loại hình sinh hoạt văn hóa mới phát 

triển ở nhiều địa phương. Giao lưu văn hóa với nước ngoài ngày cảng mở 

rộng, mực hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng cao.  

Tuy vậy, nhiều hiện tượng không lành mạnh trong các hoạt động văn 

hoá và dịch vụ, một số tệ nạn xã hội đang gây tác hại xấu trong xã hội. 

Theo con đường nhập lậu, nhiều loại băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, 

báo, ấn phẩm có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực đang lưu 

hành trong xã hội. Trong nước cũng xuất hiện không ít sản phẩm văn hoá 

xấu, huỷ hoại các giá trị truyền thống của dân tộc. Công tác tuyên truyền 

vận động nếp sống văn minh chưa được chú trọng đúng mức và rất ít hiệu 

quả. Tình trạng buông lỏng quản lý trong quảng cáo xảy ra ở nhiều nơi. 

Điều đặc biệt đáng lo ngại là trong xã hội xảy ra không ít tội ác hình sự 

nghiêm trọng, có nhiều tội phạm ở tuổi vị thành niên, những hiện tượng ly 

hôn, gia đình tan vỡ và trẻ em lang thang cơ nhỡ ngày một tăng. Các tệ nạn 

xã hội mại dâm, ma tuý, cờ bạc tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức trong 

các nhà chứa, ổ tiêm chích hoặc ẩn núp trong các khách sạn, nhà hàng, 

điểm karaoke, vũ trường, quán bia. Số người nhiễm HIV/AIDS đang tăng 

nhanh. 

Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, song trước hết là các cơ quan 

chức năng, các ngành, các cấp của Nhà nước có trách nhiệm trong lĩnh vực 

này không thấy hết tác hại nghiêm trọng của văn hoá đồi truỵ và tệ nạn xã 

hội, buông lỏng quản lý và thiếu tổ chức động viên nhân dân loại trừ những 

hiện tượng này ra khỏi đời sống xã hội. 

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế và văn hoá, nâng cao dân trí, 

giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo ra mối quan hệ hài hoà giữa phát triển kinh tế 

với phát triển văn hoá, tạo môi trường xã hội lành mạnh, thúc đẩy sự 



 91 

nghiệp đổi mới, các ngành, các cấp cần quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 

khoá VII, Chỉ thị 321 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chỉ thị 33 của Ban 

Bí thư, nhiều đạo Luật, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về các hoạt 

động văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội, tập trung lực lượng tiến hành 

cuộc vận động trên quy mô toàn quốc, nhằm: 

- Đẩy mạnh bài trừ các loại văn hoá độc hại, trước hết là các văn hoá 

phẩm có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực, thể hiện dưới các 

hình thức phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, lịch, tranh, 

ảnh, quảng cáo, trong hoạt động của các cơ sở, tụ điểm văn hoá (nhà hát, 

rạp chiếu bóng, câu lạc bộ, vũ trường, điểm karaoke), các khách sạn, nhà 

hàng... 

- Đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn mại dâm, ma tuý, cờ bạc, số đề; những 

kẻ lợi dụng tổ chức hoạt động văn hoá, giải trí để làm ăn bất chính. 

Để thực hiện những mục tiêu trên cần làm tốt các việc sau đây: 

- Vận động rộng rãi các tầng lớp nhân dân tự giác bài trừ, tiêu huỷ các 

văn hoá phẩm độc hại, chấp hành các quy định của pháp luật, lên án và 

phát hiện các hành vi sai trái, không phù hợp với truyền thống đạo đức của 

dân tộc. 

- Thực hiện sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước dưới sự 

lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng. Giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, nhân 

viên Nhà nước gương mẫu chấp hành. 

- Quan tâm phát triển văn hoá giầu tính dân tộc, hiện đại và nhân văn, 

giữ gìn thuần phong mỹ tục, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; đồng thời 

nghiêm cấm việc truyền bá văn hoá đồi truỵ trái với nhân cách, đạo đức và 

lối sống tốt đẹp của người Việt Nam. 

- Phối hợp chặt chẽ các ngành, các đoàn thể, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở 

pháp lý, tổ chức, lực lượng tham gia đấu tranh, có kế hoạch chỉ đạo thực 

hiện tập trung, đồng bộ, làm toàn diện và có trọng điểm. 

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG NÀY NHƯ 

SAU 

1- Trong việc lưu hành phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, 

báo, lịch, tranh, ảnh: 

Chú ý sản xuất và nhập khẩu những phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa 

nhạc có nội dung lành mạnh, có chất lượng nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân. Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của các cơ sở, các đơn vị làm 
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nhiệm vụ sản xuất, nhập khẩu; kiểm tra chặt chẽ việc lưu hành các phim 

ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc. 

Nghiêm cấm việc lưu hành phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, 

sách, báo, tranh, ảnh có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực. 

Tịch thu và tiêu huỷ các văn hoá phẩm có nội dung trên, đồng thời xử lý 

nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm. 

2- Trong hoạt động của các cơ sở, tụ điểm văn hoá (nhà hát, rạp chiếu 

bóng, câu lạc bộ, vũ trường, điểm karaoke...): 

Bảo đảm nội dung văn hoá lành mạnh, có chất lượng; bảo đảm trật tự, 

vệ sinh, nếp sống văn hoá. Xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng các hoạt động 

văn hoá để truyền bá các văn hoá phẩm đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo 

lực, tổ chức trá hình các hoạt động mại dâm, ma tuý, đánh bạc, số đề. 

3- Xây dựng những quy định cụ thể về các hoạt động văn hoá, dịch vụ 

ở các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, nhà hàng, quán bia, quán cà-phê-giải 

khát. 

Xử lý nghiêm các chủ chứa, những kẻ môi giới mại dâm, tổ chức tiêm 

chích ma tuý, cờ bạc, kể cả những thủ đoạn trá hình. Xử lý nghiêm cán bộ, 

nhân viên Nhà nước, các cán bộ phụ trách các cơ sở của Nhà nước, của các 

lực lượng vũ trang, của các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia hoặc tiếp 

tay cho các hoạt động này. 

4- Tại các địa điểm công cộng (đường phố, công viên, nhà ga, bến tầu, 

bến xe...): 

Từng bước xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm trật tự, vệ 

sinh, ở các công viên, nhà ga, bến tầu, bến xe, các cơ sở vui chơi công cộng 

của nhân dân, của trẻ em. Tăng cường quản lý, ngăn ngừa và xoá bỏ các 

hoạt động mại dâm, ma tuý, cờ bạc, số đề, những hành động làm mất trật 

tự, vệ sinh chung. 

Thực hiện nghiêm những quy định về hoạt động quảng cáo, về biển 

hiệu tại các địa điểm công cộng. 

5- Đối với hoạt động đánh bạc, số đề: 

Tuyên truyền giáo dục làm cho nhân dân hiểu biết đầy đủ về pháp 

luật, thấy rõ đánh bạc, số đề là hành vi phạm pháp, đồng thời cải tiến việc 

hát hành xổ số kiến thiết. 

Các cơ quan quản lý của Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý 

xã hội, tiến hành điều tra, nghiên cứu, nắm chắc các đối tượng cờ bạc, số 

đề, phân loại, lập thành hồ sơ để xử lý kịp thời. Truy quét để xoá bỏ các tụ 

điểm cờ bạc, số đề. Xử lý những người tham gia đánh bạc và nghiêm trị 

những chủ chứa cờ bạc, chủ đề. 
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III. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng và thẩm quyền của mình có 

trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Nghị đỉnh của chính phủ và chỉ thị 

của Thủ tướng chính phủ về vấn đề này tại Bộ, ngành, địa phương mình. 

Các Bộ, ngành, địa phương cần coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong 

năm và các năm tiếp theo, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm khác để có mức tập trung cao về chỉ đạo, điều hành và tổ chức 

thực hiện.  

Các Bộ, các Uỷ ban nhân dân địa phương được giao nhiệm vụ như 

sau: 

1- Bộ Văn hoá - Thông tin: 

a) Chủ trì phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Nội vụ, Tư pháp, Thương mại, Y tế, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Hải quan 

để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý theo luật pháp và những quy định 

hiện hành các hoạt động văn hoá và dịch vụ. 

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, 

giáo dục về đấu tranh chống các loại văn hoá độc hại, bài trừ tệ nạn xã hội 

trong các trường học, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế và văn 

hoá, các đơn vị quân đội và công an. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu 

rộng nội dung Nghị định và Chỉ thị về vấn đề này để các tầng lớp nhân dân, 

từng công dân, từng gia đình hiểu rõ, hưởng ứng và tự giác chấp hành. 

Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông tin, cổ 

động cho cuộc đấu tranh này. 

c) Phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Thương mại tổ chức việc kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự, kỷ 

cương trong hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá. 

d) Có kế hoạch, biện pháp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các 

hoạt động văn hoá, cung cấp băng đĩa hình, băng đĩa nhạc có nội dung lành 

mạnh nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu văn hoá của nhân dân; hướng dẫn 

nghiệp vụ cho các cơ sở chiếu phim, các tụ điểm sinh hoạt văn hoá công 

cộng. 

đ) Tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở hoạt động văn hoá, dịch vụ của 

ngành Văn hoá - Thông tin. Tăng cường lực lượng trực tiếp làm công tác 

quản lý hoạt động văn hoá ở cơ sở. 

  Võ Văn Kiệt 

(Đã ký) 

 

 

 



 94 

 



 95 

 



 96 

 
 

 

 



 97 

CHÍNH PHỦ 
–––– 

Số: 103/2009/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

-------------------- 

Hà Nội, ngày 06   tháng  11  năm 2009 

NGHỊ ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá 

 và kinh doanh dịch vụ văn hoá 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 hoá, Thể thao và Du lịch, 

NGHỊ ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế hoạt động văn hoá 

và kinh doanh dịch vụ văn hoá 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 số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính 

phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá 

công cộng. 

Điều 3. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép 

kinh doanh vũ trường, karaoke 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt quy hoạch vũ 

trường, karaoke theo 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 

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 tướng Chính phủ 

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

vũ trường được tiếp tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

và giấy phép kinh doanh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. 

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng 

dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

(Đã ký) 

Nguyễn Tấn Dũng 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 

THÔNG 

Số: 04/2009/TT-BVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009                           

 

THÔNG TƯ 

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 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, 

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư 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: 

Quy định chung; 

Quy định về lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc sân khấu; 

Quy định về tổ chức lễ hội; 

Quy định về hoạt động vũ trường; 

đ) Quy định về dịch vụ karaoke; 

Quy định về hoạt động trò chơi điện tử; 

Quy định về biểu diễn nghệ thuật quần chúng. 

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: 
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Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; 

Thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp; 

Trình diễn thời trang, người mẫu; 

Triển lãm văn hóa nghệ thuật; 

đ) Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng; 

Sáng tác và triển lãm tranh cổ động; 

Sáng tác điêu khắc; 

Nhiếp ảnh; 

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) được hiểu như sau: 

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 

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 tượng; 

sản xuất hàng mã; dạy khiêu vũ, dạy nhạc. 

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. 

Các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và các hình thức vui chơi giải 

trí khác chưa được qui định tại các điểm a và b khoản này. 

Các lễ hội quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy chế 

Lễ hội dân gian là lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh người có công 

với nước, với cộng đồng; thờ cúng thần thánh, biểu tượng có tính truyền 

thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá 

trị tốt đẹp về truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức xã hội. 

Lễ hội lịch sử, cách mạng là lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh những 

danh nhân, sự kiện lịch sử, cách mạng. 

Lễ hội văn hoá, thể thao, du lịch là lễ hội được tổ chức để quảng bá về 

văn hoá, thể thao, du lịch bao gồm các Festival, liên hoan văn hoá, thể thao, 
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du lịch, tuần văn hoá, thể thao, du lịch, tuần văn hoá - du lịch, tháng văn 

hoá - du lịch, năm văn hoá - du lịch. 

Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam là lễ hội do 

tổ chức của Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp 

tại Việt Nam tổ chức nhằm giới thiệu giá trị văn hoá tốt đẹp của nước ngoài 

với công chúng Việt Nam. 

Khiêu vũ quy định tại các Điều 24 và 27 Quy chế là môn nghệ thuật 

được thể hiện bằng những điệu nhảy, có sự phối hợp các động tác của tay, chân 

và cơ thể theo nhịp điệu âm nhạc được thực hiện bởi những đôi nam, nữ hoặc 

tập thể nam, nữ nhằm mục đích giải trí, giao lưu tình cảm, thẩm mỹ. 

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 nước, 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 nước. 

Trường học quy định tại khoản 1 Điều 24 và khoản 4 Điều 30 Quy chế 

bao gồm các trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường 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 

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 người dã man, tàn bạo 

và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người, 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: 

Mô tả cảnh đầu rơi, máu chảy, cắt, chặt bộ phận cơ thể con người; 

Mô tả cảnh đâm chém, đấm đá, đánh đập tàn bạo; 

Mô tả cảnh rùng rợn, kinh dị, quằn quại, đau đớn của con người; 

Mô tả cảnh thoả mãn, khoái trá của kẻ gây tội ác; 

đ) Mô tả các hành động tội ác khác. 
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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: 

Mô tả bộ phận sinh dục, hành động tình dục giữa người với người, 

giữa người với súc vật, hành động thủ dâm dưới mọi hình thức; 

Mô tả khoả thân, hoặc không khoả thân nhưng kích thích tình dục; 

Mô tả nhu cầu tình dục. 

Trường 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. 

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 người 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 người khác bằng cách yểm bùa, đốt đồ mã ở nơi công 

cộng và các hình thức mê tín dị đoan khác. 

Chương II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép lưu hành và cấp nhãn kiểm 

soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu 

Băng, đĩa ca nhạc, sân khấu lưu hành rộng rãi quy định tại khoản 1 

Điều 5 Quy chế là băng, đĩa lưu hành với số lượng từ 50 bản trở lên. 

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân 

khấu quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế phải nộp lưu chiểu 02 

bản băng, đĩa có nội dung được cấp giấy phép lưu hành ngay khi nhận giấy 

phép. 

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch) cấp giấy phép lưu hành, cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân 

khấu quy định tại điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 5 Quy chế và chịu trách 

nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
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Nguồn gốc băng, đĩa ca nhạc, sân khấu quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 5 Quy chế cần ghi rõ là đầu tư sản xuất, mua lại của chủ sở hữu trong 

nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. 

Sau khi hết thời hạn lưu chiểu băng, đĩa quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 5 Quy chế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức thanh lý và 

báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thanh lý và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 5. Biểu diễn nghệ thuật quần chúng 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng 

(sau đây gọi là người tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng) không phải 

xin cấp giấy phép biểu diễn nhưng phải tuân theo các quy định tại các 

khoản 2 và 3 Điều 9, các điểm a, c và e khoản 2 Điều 10 Quy chế và các 

quy định cụ thể sau: 

Biểu diễn nghệ thuật quần chúng trong khu dân cư, trong nội bộ cơ 

quan, tổ chức nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc đáp ứng nhu 

cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ ở cơ sở do người tổ chức biểu diễn chịu 

trách nhiệm; 

Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng ngoài phạm vi nội bộ cơ 

quan, tổ chức thì người tổ chức biểu diễn phải có văn bản thông báo với 

Phòng Văn hoá và Thông tin nơi biểu diễn ít nhất 07 ngày trước ngày biểu 

diễn. Nội dung thông báo ghi rõ: Mục đích, phạm vi, nội dung chương 

trình, thời gian, địa điểm biểu diễn; 

Cơ quan, tổ chức Việt Nam khi phối hợp với cơ quan, tổ chức nước 

ngoài hoạt động tại Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng phải 

có văn bản thông báo với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi biểu diễn ít 

nhất 10 ngày trước ngày biểu diễn. Nội dung thông báo như quy định tại 

điểm b khoản này; 

Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam khi tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật quần chúng ngoài phạm vi nội bộ phải phối hợp với cơ 

quan, tổ chức có chức năng hoạt động văn hoá - nghệ thuật của Việt Nam 

và cơ quan, tổ chức Việt Nam phối hợp tổ chức phải có văn bản thông báo 
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với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi biểu diễn như quy định tại điểm c 

khoản này. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng có sự tham gia của các ngành, giới 

theo các cấp hành chính ở địa phương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng 

cấp quyết định và thành lập Ban tổ chức; 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu vực (có sự tham gia của nhiều 

tỉnh) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

nơi đăng cai quyết định và thành lập Ban tổ chức; 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc do Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch tổ chức, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định 

thành lập Ban tổ chức; 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng trong các ngành, đoàn thể theo các 

cấp hành chính do người đứng đầu ngành, đoàn thể cấp hành chính đó 

quyết định và thành lập Ban tổ chức. Quyết định thành lập Ban tổ chức và 

kế hoạch tổ chức phải gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, thể 

thao và du lịch cùng cấp ít nhất là 15 ngày trước khi diễn ra cuộc liên hoan. 

đ) Liên hoan nghệ thuật quần chúng có mời đoàn nghệ thuật quần 

chúng nước ngoài tham gia, đơn vị chủ trì tổ chức phải có văn bản thông 

báo cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch cùng cấp. 

Nội dung thông báo ghi rõ: Đối tác mời, mục đích, phạm vi, chương trình, 

thời gian, địa điểm biểu diễn. Trường hợp không xác định rõ cơ quan quản 

lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cùng cấp thì gửi văn bản thông 

báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức liên hoan. 

Tổ chức, hoạt động của đoàn nghệ thuật quần chúng 

Đoàn nghệ thuật quần chúng thành lập theo các quy định của pháp 

luật; 

Đoàn nghệ thuật quần chúng đi biểu diễn ở địa phương khác phải có 

văn bản thông báo cho Phòng Văn hoá và Thông tin nơi đoàn đến biểu diễn 

ít nhất 10 ngày trước ngày biểu diễn. Nội dung thông báo ghi rõ: Nội dung 

chương trình, thời gian, địa điểm biểu diễn; biểu diễn giao lưu hay bán vé; 

người chịu trách nhiệm tổ chức và kèm theo bản sao giấy phép công diễn 

đối với trường hợp bán vé quy định tại điểm c khoản này; 
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Đoàn nghệ thuật quần chúng biểu diễn có bán vé thu tiền xem biểu diễn 

phải được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi biểu diễn duyệt nội dung và 

cấp giấy phép như quy định đối với biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Điều 6. Thủ tục đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở lưu 

trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát 

Cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát tổ chức cho đoàn 

nghệ thuật, nghệ sĩ nước 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 thực hiện thủ 

tục đăng ký với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sở tại như sau: 

Ít nhất 10 ngày trước ngày tổ chức biểu diễn, người tổ chức biểu diễn 

phải gửi văn bản đăng ký đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Văn bản đăng ký phải ghi rõ: Tên chương trình, vở diễn; nội dung 

chương trình, vở diễn; danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, hoạ sĩ, 

diễn viên; thời gian, địa điểm biểu diễn (mẫu số 1 ban hành kèm theo 

Thông tư này). 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận bản đăng ký biểu diễn phải 

ghi vào sổ và cấp cho người đăng ký Giấy tiếp nhận đăng ký biểu diễn 

(mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này). 

Điều 7. Quy định về báo cáo bằng văn bản khi tổ chức lễ hội 

Việc báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối 

với các lễ hội khi tổ chức không phải xin phép quy định tại Điều 19 Quy 

chế được thực hiện như sau: 

Trước ngày tổ chức lễ hội ít nhất 30 ngày, cơ quan tổ chức lễ hội gửi 

văn bản báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền: 

Gửi đến Phòng Văn hoá và Thông tin đối với lễ hội do cấp xã tổ chức; 

Gửi đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với lễ hội do cấp huyện 

tổ chức; 

Nội dung báo báo ghi rõ: Thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình, 

kịch bản lễ hội (nếu có); quyết định thành lập và danh sách Ban Tổ chức lễ 

hội. 

Cơ quan có thẩm quyền về văn hoá, thể thao và du lịch sau khi nhận 

được văn bản báo cáo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực 

hiện. 
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Điều 8. Nếp sống văn minh trong lễ hội 

Người đến dự lễ hội phải thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội 

quy định tại Điều 21 Quy chế như sau: 

Thực hiện đúng các quy định của Ban tổ chức đối với người đến dự lễ 

hội; 

Ăn mặc đảm bảo thuần phong mỹ tục dân tộc; 

Không thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan; không tổ chức hoặc 

tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; 

Không gây mất trật tự, an ninh; không làm cản trở giao thông và các 

hoạt động công cộng; 

Giữ gìn vệ sinh môi trường lễ hội và thực hiện đúng những quy định 

của Ban Tổ chức lễ hội và Ban Quản lý di tích đối với những nơi có di tích. 

Điều 9. Viết, đặt biển hiệu 

Tên cơ quan chủ quản trực tiếp viết trên biển hiệu quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 23 Quy chế là cơ quan cấp trên trực tiếp quyết định về tổ 

chức, nhân sự, ngân sách hoặc giải quyết các chế độ, chính sách cho cơ 

quan, tổ chức viết, đặt biển hiệu, như Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là 

cơ quan chủ quản trực tiếp của Báo Văn hoá; Uỷ ban nhân dân thành phố 

Hà Nội là cơ quan chủ quản trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; 

Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ quản trực tiếp của Đại học Khoa 

học xã hội và nhân văn; Tổng công ty X là cơ quan chủ quản trực tiếp của 

Công ty Y. 

Cơ quan quản lý nhà nước không phải là cơ quan chủ quản trực tiếp 

của văn phòng luật sư, của doanh nghiệp tư nhân hoặc một số loại hình 

công ty khác. 

Điều 10. Điều kiện kinh doanh và dịch vụ kinh doanh vũ trường 

Nhà văn hoá, trung tâm văn hoá đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ 

trường phải là pháp nhân theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự năm 2005. 

Khoảng cách từ 200 m trở lên quy định tại khoản 1 Điều 24 Quy chế 

đo theo đường giao thông từ cửa phòng khiêu vũ đến cổng trường học, 

bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan 

hành chính nhà nước. Khoảng cách đó chỉ áp dụng trong các trường hợp 

trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, 
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cơ quan hành chính nhà nước có trước, chủ địa điểm kinh doanh đăng ký 

kinh doanh hoặc đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sau. 

Người điều hành trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung 

cấp chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật trở lên quy định tại khoản 2 Điều 

24 Quy chế bao gồm các ngành nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, điện ảnh, 

văn hóa quần chúng, quản lý văn hóa. 

Âm thanh vang ra ngoài phòng khiêu vũ không vượt quá quy định của 

Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép quy định tại khoản 3 Điều 

27 Quy chế được đo tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào phòng khiêu vũ. 

Điều 11. Phạm vi kinh doanh vũ trường 

Phạm vi kinh doanh vũ trường quy định tại Điều 26 Quy chế được 

hiểu là chỉ được kinh doanh tại các cơ sở có đủ điều kiện quy định tại Điều 

24 và khoản 1 Điều 25 Quy chế. Tổ chức, cá nhân tổ chức cho khách khiêu 

vũ hoặc để cho khách khiêu vũ nhằm mục đích kinh doanh ngoài các cơ sở 

đó đều bị coi là vi phạm quy định tại Điều 26 Quy chế. 

Điều 12. Điều kiện kinh doanh và dịch vụ kinh doanh karaoke 

Cơ sở lưu trú du lịch đã được 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 nhưng phải 

có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 30 Quy chế; 

Cửa phòng karaoke quy định tại khoản 2 Điều 30 Quy chế phải là cửa 

kính không màu; nếu có khung thì không được quá hai khung dọc và ba 

khung ngang; diện tích khung không quá 15% diện tích cửa. 

Khoảng cách từ 200 m trở lên quy định tại khoản 4 Điều 30 Quy chế 

áp dụng như quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này; 

Địa điểm kinh doanh karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý 

bằng văn bản của các hộ liền kề quy định tại khoản 5 Điều 30 Quy chế 

được thực hiện như sau: 

Hộ liền kề là hộ có tường nhà ở liền kề với tường phòng hát karaoke 

hoặc đất liền kề mà tường nhà ở cách tường phòng hát karaoke dưới 5m; 

Hộ liền kề có quyền đồng ý cho người kinh doanh karaoke trong 

trường hợp hộ liền kề đã ở từ trước, người kinh doanh xin Giấy phép kinh 

doanh sau. 
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Trường hợp người kinh doanh đã được cấp Giấy phép kinh doanh 

trước, hộ liền kề xây dựng nhà ở sau hoặc được quyền đến ở sau khi người 

kinh doanh đã được cấp Giấy phép kinh doanh thì hộ liền kề không có 

quyền quy định tại khoản 5 Điều 30 Quy chế; 

Văn bản đồng ý của hộ liền kề phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn sở tại, do người xin Giấy phép kinh doanh nộp trong 

hồ sơ xin cấp giấy phép và có giá trị trong suốt thời hạn người kinh doanh 

được quyền kinh doanh quy định trong giấy phép; 

Trường hợp hộ liền kề không có văn bản đồng ý nhưng cũng không 

phản đối thì được 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 được 

hiểu là hộ liền kề không sử dụng quyền quy định tại khoản 5 Điều 30 Quy 

chế. 

Âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của 

Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép quy định tại khoản 2 Điều 

32 Quy chế được 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 dịch vụ 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 được để 

cho khách vào hát karaoke tại nơi dành cho nhân viên thuộc cơ sở mình. 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức dịch vụ 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 quy định tại Điều 30 và phải được 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 trường, 

karaoke 

Hồ sơ và thủ tục xin cấp giáy phép kinh doanh vũ trường, karaoke quy 

định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 31 Quy chế thực hiện như sau: 

Người xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trường nộp hồ sơ xin cấp giấy 

phép tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; xin cấp giấy phép kinh doanh 
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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 ương. 

Hồ sơ xin phép gồm: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (mẫu số 3 và mẫu số 5 ban 

hành kèm theo Thông tư này); 

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý; 

Hợp đồng giữa người xin giấy phép kinh doanh với người điều hành 

hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có giá trị pháp lý 

văn bằng của người điều hành (đối với kinh doanh vũ trường); 

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). 

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra điều kiện 

thực tế của người 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 tư này). 

Điều 14. Điều kiện kinh doanh và dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử 

Hoạt động trò chơi điện tử quy định tại Quy chế bao gồm cả trò chơi 

trực tuyến (online games) và trò chơi sử dụng các máy không kết nối với 

mạng Internet; không bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người 

nước ngoài. 

Khoảng cách từ 200m trở lên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 

Quy chế tính từ cửa hàng trò chơi điện tử đến cổng các trường tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 

Bãi bỏ các văn bản sau đây: 

Quyết định số 165/VH-QĐ ngày 18 tháng 8 năm 1987 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hoá ban hành Quy chế Hội diễn nghệ thuật quần chúng; 

Thông tư số 05/TT-PC ngày 08 tháng 01 năm 1996 hướng dẫn thực 

hiện Quy chế “Lưu 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; 
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Thông tư số 35/2002/TT-BVHTT ngày 20 tháng 12 năm 2002 của Bộ 

Văn hoá - Thông tin hướng 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; 

Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Bộ 

Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh 

vũ trường, 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. 

Các quy định do Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch đã ban hành trước đây không thuộc các văn bản quy định tại khoản 2 

Điều này có nội dung trái với các quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng 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 TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

HOÀNG TUẤN ANH 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
____________________________ 

 

 

Số: 05/2012/TT-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012 
 

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 

_________________________ 

 

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; 

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 tư số 04/2009/TT-

BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng 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 

Điều 4 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 như sau: 

"3. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép lưu hành băng, 

đĩa ca nhạc, sân khấu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quy chế.  
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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).". 

Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 6. Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở 

lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát  

Ít nhất 03 ngày trước ngày tổ chức biểu diễn, cơ sở lưu trú du lịch, nhà 

hàng ăn uống, giải khát tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nước 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 chương trình, vở diễn; nội 

dung chương 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).". 

Bãi bỏ mẫu số 1 và mẫu số 2. 

Bãi bỏ khoản 3 Điều 10. 

Bãi bỏ khoản 4 Điều 12. 

Điều 13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 3 như sau:  

"2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường 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). 

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra điều kiện 

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

để cấp giấy phép.".  

Bổ sung khoản 4 Điều 13 như 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 tư số 07/2001/TT-

BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, 
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Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ 

các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  

Mẫu 23 được sửa đổi như sau: 

Bỏ điểm 3 “Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ”. 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Mẫu 4). 

Mẫu 24 được sửa đổi như sau: 

Bỏ cụm từ “3. Người 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 trường (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 trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin 

ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu 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, lưu 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 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Thủ trưởng 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 tư này./. 

 

 BỘ TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

Hoàng Tuấn Anh 
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Phụ lục 3 

Một số hình ảnh về lợi ích của dịch vụ kinh doanh karaoke  

tại Hải Phòng 

 

Ảnh 3.1: Tổ chức sinh nhật tại một phòng hát karaoke 

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 6/3/2018 tại nhà hàng Phương Thảo, số 17 

đường vòng Cầu Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng)  

 

Ảnh 3.2. Cả gia đình đi hát karaoke sau buổi tiệc tất niên 

((Nguồn: Tác giả chụp ngày 9/5/2018 tại nhà hàng karaoke Đức Long –51 

Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng) 
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Ảnh 3.3. Hát chia tay đồng nghiệp 

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 15/5/2018 tại nhà hàng karaoke Galaxy, số 276 

đường Nguyễn Công Hòa, Lê Chân, Hải Phòng) 
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Phụ lục 4 

Công tác thanh tra, kiểm tra các dịch vụ kinh doanh karaoke  

tại quận Lê Chân 

 
4.1. Đoàn công tác liên ngành thanh tra gồm Thanh tra Sở VHTT, 

Cảnh sát PCCC thành phố, PC64+PA83 Công an thành phố, Đại diện Sở 

Xây dựng, phòng VHTT quận. (Kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh 

Karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar tại TP. Hải Phòng) tháng 7/ 2017 

(Nguồn: phòng thanh tra Sở văn hóa và Thể thao) 

 
4.2. Phòng hát Karaoke đạt chuẩn cách âm 

(Nguồn: tác giả chụp tháng 3/2018 – quán karaoke  

HOT KTV 152 Nguyễn Văn Linh  ) 
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4.3. Cửa phòng hát Karaoke không đúng quy định  Thanh tra Sở VH&TT 

đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính (Nguồn: Ảnh chụp 

tại quán Karaoke Galaxy  276 Nguyễn Công Hòa – tác giả chụp ngày 

1/4/2018) 

 

4.4. Cửa phòng hát Karaoke đúng quy định Cửa phòng karaoke quy định 

tại khoản 2 Điều 30 Quy chế phải là cửa kính không màu; nếu có khung thì 

không được quá hai khung dọc và ba khung ngang; diện tích khung không 

quá 15% diện tích cửa. (Nguồn: Ảnh chụp tại quán Karaoke Paris by night 

98 Quán Nam  tác giả chụp ngày 2/5/2018) 
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Phụ lục 5 

Công tác triển khai tuyên truyền về trật tự an ninh cho các dịc vụ kinh 

doanh Karaoke tại quận Lê Chân 

 

5.1 Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện thông tư 47/2015/TT-BCA 

đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại quận Lê Chân, tháng 3/2018 

(Nguồn: phòng thanh tra Sở văn hóa và Thể thao) 

 

5.2 Tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh karaoke 

tại phương Dư Hàng kênh, quận Lê Chân (Nguồn: tác giả chụp ngày 

2/5/2018) 
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5.3 Tập huấn kĩ năng phòng cháy chữa cháy cho chủ cơ sở kinh doanh có 

điều kiện tại quận Lê Chân ngày 14/11/2017 (Nguồn: Công an quận Lê 

Chân) 

 

5.4 Đội Cảnh sát diều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quân Lê Chân 

triển khai công tác quản lý trật tự an ninh tại quận tháng 3/2018 (Nguồn: 

Công an quận Lê Chân). 
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Phụ lục 6 

Một số vụ án sai phạm trọng điểm của dịch vụ kinh doanh  

karaoke tại quận Lê Chân 

11:01 29/06/2016 

Đột kích quán Ruby - Số 8 đường Hồ Sen ngày 29/6/2016. 

 Sáng 29-6, lực lượng công an đã bất ngờ ập vào quán Karaoke Ruby 

ở số 8 đường Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, bắt 

quả tang hàng trăm dân chơi đang thác loạn điên cuồng tại đây. 

 

 

Quán karaoke Ruby (Hải Phòng) 
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Một vài hình ảnh hiện trường vụ đột kích tụ điểm thác loạn Ruby: 
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Các tiếp viên trong trang phục thiếu vải được đưa về trụ sở lấy lời khai.  

 

Lực lượng Công an đang phân loại đối tượng 
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Nguồn: cand.com.vn ngày 29/6/2016 

 Trong gần 300 người bị tạm giữ, nhà chức trách phát hiện 105 người 

có phản ứng dương tính với các chất ma túy. Một nửa số người có mặt tại 

quán trong thời điểm cảnh sát ập vào là nữ, tuổi 18-30, có người đang nuôi 

con nhỏ dưới 6 tháng tuổi. 

 Trong các phòng hát, cảnh sát phát hiện, thu hơn 80 viên nén, 18 túi 

đựng chất bột và tinh thể cùng một số vỏ túi dính chất bột. Tất cả tang vật 

bị nghi là ma túy. 
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Đột kích quán Karaoke Sao 188 - 188 Hai Bà Trưng, phường An Biên, 

quận Lê Chân ngày 13/12/2016. 

 Chiều ngày 13/12, Công an Hải Phòng chính thức thông tin về vụ 

triệt phá điểm mua bán, chứa chấp, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy tại quán Karaoke Sao 188, tại số 188 Hai Bà Trưng, phường 

An Biên, quận Lê Chân. 

 

 

 Theo kết quả điều vào hồi 0h30 ngày 11/12/2016, Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an Hải Phòng phối hợp với Công an 

quận Lê Chân kiểm tra quán karaoke Sao 188, phát hiện quán có 3 phòng 
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hát với 36 người, gồm cả khách hát và nhân viên có hành vi sử dụng, tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

 Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 

được các chất ma túy, công cụ, phương tiện dùng để sử dụng ma túy. Qua 

xét nghiệm nước tiểu của 36 người có mặt tại quán đã phát hiện có 18 đối 

tượng dương tính với chất ma túy. 

 

Các đối tượng sử dụng ma túy 

 Khám xét phòng ngủ của vợ chồng chủ quán, cơ quan chức năng đã 

phát hiện và thu giữ 206,33 gam viên nén màu đỏ, xanh, trắng và 367,84 

gam chất bột, 1 cân điện tử, 0,49 gam chất bột màu hồng và 0,69 gam chất 

bột màu nâu. 

 Tiến hành trưng cầu giám định tổng số tang vật trên, đó là: 0,75 gam 

cần sa; 208,09 gam thuốc lắc; 368,9 gam ketamine. 

 Ngoài ra, cơ quan Công an thu nhiều công cụ phương tiện dùng vào 

việc sử dụng ma túy. 

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/12/13/18/20161213185653-02-cac-doi-tuong-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-tai-quan-karaoke-sao-188.jpg
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 Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp, tạm 

giữ đối với 4 người gồm: Đỗ Hồng Hạnh về hành vi mua bán và chứa chấp 

sử dụng trái phép chất ma túy; Hoàng Anh Khoa (SN 1996, Lâm Tường, 

Hồ Nam, Lê Chân), về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đặng 

Đức Huy (SN 1996, ở Cầu Tre, Ngô Quyền), về hành vi mua bán và chứa 

chấp sử dụng trái phép chất ma túy và Nguyễn Tiên Phong (SN 1979, ở 

Trần Nguyên Hãn, Lê Chân), về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

 Trước đó cơ sở kinh doanh karaoke Sao 188 đã bị hỏa hoạn thiêu rụi 

2 tầng trên cùng. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt về vi phạm 

những quy định về PCCC và cho khắc phục sửa chữa. Hoạt động trở lại 

đến nay chưa được bao lâu thì lại bị phát hiện tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy. 

 Hiện, phòng PC47 đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc để 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nguồn thethaovanhoa.vn ngày 13/12/2016 


