CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE
Kính gửi:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Điền;
- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Quảng Điền;
- UBND
..................................
Tôi tên là: (Ghi băng chữ in hoa): ..........................................................................................
Sinh ngày: ..../..../......
Dân tộc: .......... Quốc tịch: Việt Nam.
Chứng minh nhân dân số: ......................., cấp ngày: ...../....../......, Nơi
cấp:...........................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................
.................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................
Điện thoại: .................................. Fax: .................................
Email:...................................... Website:................................................................
Đặc điểm cơ sở xin cấp giấy phép:
1. Địa chỉ cơ sở kinh doanh: : ................................................................................,
.................................................................................................................................................
2. Số phòng: ........ phòng
- Diện tích phòng 01: .... m2, phòng 02: ......... m2. phòng 03: ......... m2,
phòng 04: ......... m2, phòng 05: ......... m2.
Tôi xin cam kết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về lĩnh vực
kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng tại Điều 32 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06
tháng 11 năm 2009 của Chính phủ và chấp hành theo quy định của địa phương cũng như
quy ước của làng, thôn văn hóa.
Kính đề nghị quý cấp quan tâm, xem xét, cấp giấy phép để cơ sở của tôi sớm đi vào
hoạt động.
Xin trân trọng cảm ơn!
Quảng Điền, ngày

Xác nhận của UBND .........................

tháng .... năm ..........

Người làm đơn

...................................
Ý KIẾN CỦA PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh huyện Quảng Điền
(Trung tâm giao dịch “một cửa” huyện Quảng Điền)
Tôi tên là: (Ghi b ng chữ in hoa) .......................................................................
Sinh ngày: ..../...../..........
Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
Chứng minh nhân dân số: ........................, cấp ngày: ..../..../......., Nơi cấp: .......................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................
............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................
............................................................................................................................................
Điện thoại: ...............................Fax: ...................................................................................................
Email:...................................... Website:................................................................
Đăng ký kinh doanh hộ cá thể với những nội dung sau:
1.Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .....................................................................
2. Địa điểm kinh doanh: ....................................................................................................
Điện thoại: ............................. Fax: .................................
Email:...................................... Website:.......................................................
3. Ngành nghề kinh doanh: vui chơi giải trí (dịch vụ Karaoke).
4. Vốn kinh doanh: ................................ đồng. Bằng chữ: (............................................).
Tôi cam kết:
- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh, không đồng thời là chủ
doanh nghiệp tư nhân, là thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh
doanh cá thể;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng
ký kinh doanh.
Kèm theo đơn:
....................
Quảng Điền, ngày .... tháng ....... năm.....
...................
CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

UBND xã .........................
(Xác nhận về hộ kinh doanh cá thể)

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Điền, ngày ... tháng ... năm .....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
(viết bằng chữ in hoa): ...........................................................
- Địa chỉ: .................................................................................................................
- Điện thoại: .........................
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .............., ngày cấp: ..../...../........ Nơi cấp:
.........................................................................................................................................
2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:
- Địa chỉ kinh doanh: ..............................................................................................
........................................................................................................................................
- Tên nhà hàng karaoke(nếu có):...............................
- Số lượng phòng karaoke: ...... phòng
- Diện tích cụ thể từng phòng: phòng 01: .... m2, phòng 02: ......... m2.
phòng 03: ......... m2, phòng 04: ......... m2, phòng 05: ......... m2.
3. Cam kết:
- Thực hiện đúng các qui định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp
luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép
kinh doanh.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:
- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh;
- Biên bản kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh Karaoke.

