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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh karaoke  

 

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, ngày 19/6/2019 của Chính phủ ban 

hành Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-SVH,TT&DL, ngày 11/11/2019 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuyển thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi 

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho Phòng Văn hóa và Thông 

tin các huyện, thành phố; 

Căn cứ đề nghị của Công an huyện tại Văn bản số 1338/TTr-THGP, ngày 

06/12/2021 về việc Báo cáo đề xuất xử phạt và đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt 

động kinh doanh Karaoke. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke số 15/QĐ-VHTT, ngày 

25/05/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đảo, cấp cho ông Đằng 

Văn Bình chủ cơ sở kinh doanh karaoke Ngọc Anh. 

Địa chỉ cơ sở kinh doanh: Thôn Vực Lựu, Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.  

Lý do thu hồi: Cơ sở kinh doanh Karaoke Ngọc Anh do ông Đằng Văn Bình 

làm chủ đã vi phạm Khoản d, Mục 1, Điều 16, Nghị định 54/2019-NĐ-CP ngày 

19/6/2019 của Chính phủ. Cụ thể: Không tạm dừng kinh doanh để phòng, chống 

dịch bệnh Coivd-19 theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh tại Văn bản số 113/VHTT, ngày 9/11/2021 của Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này, ông 

Đằng Văn Bình phải nộp lại Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cho Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện. 

Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Đằng Văn Bình – Chủ cơ sở kinh doanh karaoke có tên tại 

Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 



Ông Đằng Văn Bình phải chấp hành dừng ngay hoạt động kinh doanh 

karaoke, nếu tiếp tục tổ chức hoạt động sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 2. Chuyển cho Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao huyện 01 bản để 

đăng tải thông tin trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện.  

3. Chuyển cho UBND xã Minh Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan để 

thực thi quyết định./. 

Nơi nhận:  

- UBND huyện; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đỗ Quốc Trọng 
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