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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Công văn số 3432/BVHTTDL-VHCS  

ngày 09/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

Thực hiện Công văn số 3432/BVHTTDL-VHCS ngày 09/9/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; Văn bản số 58/TTr-VHGĐ ngày 

12/9/2022 của Thanh tra Bộ VHTTDL về việc tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường. Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có 

diện tích tự nhiên 6.724,72 km2, đường biên giới dài 333,125 km; dân số toàn 

tỉnh có 530.341 người, dân tộc thiểu số chiếm 95%; có 09 huyện và 01 thành phố. 

 Số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phát triển ở các địa phương không 

đồng đều, chủ yếu tập trung ở khu vực thị trấn, thành phố. Hiện tại, toàn tỉnh có 

tổng số 221 cơ sở, với 480 phòng hát, số đã cấp phép 211, số cơ sở đang làm thủ 

tục 10, số đã dừng hoạt động 25; Các cơ sở chủ yếu bố trí kinh doanh dạng nhà 

cấp 4, số nhà cao tầng chiếm tỷ lệ ít. 

Số cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường: Không có. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành. 

Sở VHTTDL đã ban hành văn bản số 991/SVHTTDL-TTr ngày 16/9/2022, 

về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ Karaoke gửi 

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện nghiêm ý 

kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa 

cháy tại các văn bản: Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09/8/2022; Công điện số 

683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022; Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022; Công 

văn số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 

5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ.  

         Sở VHTTDL đã cử đồng chí Chánh Thanh tra Sở tham gia Đoàn Kiểm tra 

liên ngành của tỉnh theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke, quán bar trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 
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2. Kết quả. 

 -  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo Đội 

kiểm tra liên ngành của địa phương xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra hoạt 

động kinh doanh dịch vụ karaoke theo sự phân cấp; kiểm tra việc chấp hành quy 

định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy 

nổ, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke trên địa bàn huyện, thành phố. 

   - Số cơ sở đã kiểm tra: 56 (chủ yếu các cơ sở có nhà từ 1 đến 3 tầng).                                                                                                                                 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi: 

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn 

tỉnh đã dần đi vào nề nếp, công tác quản lý nhà nước được chú trọng, tăng cường. 

Công tác hướng dẫn cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke được 

tiến hành đúng quy định. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã có ý thức trong việc 

thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật. Qua kiểm tra, các cơ sở đều 

được cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke; giấy đủ điều kiện an 

ninh trật tự; có biên bản xác nhận điều kiện an toàn về PCCC và CNCH; trang bị 

các phương tiện phòng cháy, chữa cháy; có lối thoát hiểm theo quy định.  

Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao từ việc xây 

dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền 

việc chấp hành các quy định nhà nước trong kinh doanh dịch vụ karaoke. 

Công tác kiện toàn các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành được thực 

hiện thường xuyên, đảm bảo các thành phần theo chức năng, nhiệm vụ. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không có vụ việc cơ sở 

kinh doanh dịch vụ karaoke xảy ra bị cháy nổ. 

2. Hạn chế  

- Qua công tác kiểm tra cho thấy một số ít cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; việc bố trí sắp xếp vật tư, vật 

dụng chưa đảm bảo, có thể cản trở công tác cứu nạn, cứu hộ, chặn lối thoát nạn; 

chưa trang bị dụng cụ phá dỡ khi xảy ra cháy nổ như xà beng, búa tạ,…; chưa có 

lối thoát hiểm số 2. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở khắc phục 

những tồn tại trong thời gian sớm nhất. 

- Việc kiểm tra và tự bảo quản các trang thiết bị chữa cháy của cở sở chưa 

duy trì thường xuyên còn để bình chữa cháy ở nơi khuất tầm nhìn khó phát hiện, 

một số bình chữa cháy hết hạn sử dụng nhưng cơ sở chưa kịp bổ sung. 

- Đội kiểm tra liên ngành gồm nhiều thành phần ở các cơ quan, đơn vị khác 

nhau, giờ hoạt động kinh doanh karaoke chủ yếu là buổi tối, do vậy khi tập hợp 

đoàn để tiến hành kiểm tra chưa được thường xuyên. 

Trong thời gian tới, ngành VHTTDL Cao Bằng sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm 

tra thường xuyên các hoạt động về VHTTDL, đặc biệt là dịch vụ kinh doanh 

karaoke trên địa bàn tỉnh. 
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Bộ VHTTDL 

 Đề nghị Bộ VHTTDL tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức các lớp tập 

huấn về chuyên môn, nghiệm vụ liên quan trong công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. 

2. Đối với UBND các huyện, thành phố 

           - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi thuộc thẩm quyền quản 

lý theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc phân cấp việc cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke. 

          - Kịp thời báo cáo về Sở VHTTDL về những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện.  

            Trên đây là nội dung báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại 

Công văn số 3432/BVHTTDL-VHCS ngày 09/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra, Bộ VHTTDL; 

- Cục Văn hóa cở sở, Bộ VHTTDL; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLVH&GĐ; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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