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Cấp giấy phép hoạt động và kinh doanh dịch vụ karaoke 
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cấp giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dịch vụ 

karaoke 

 

    1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình: 

    - Bước 1: Tham khảo Điều 30, 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009       

của Chỉnh phủ về ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. (bằng 

cách tìm kiếm trên mạng, hoặc đến phòng VH&TT huyện xin tư vấn). 

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện. 

- Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tiếp nhận hồ sơ,

tiếp nhận theo quy định. Chưa đầy đủ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ. Hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân hiểu rõ các điều kiện cần thiết khi xin phép hoạt động kinh doanh dich vụ karaoke.  

- Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các ban ngành liên quan đi thẩm tra tại cơ sở xin 

đăng ký hoạt động và kinh doanh dịch vụ karaoke. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp giấy xác nhận đủ 

kiều kiện kinh doanh và biên bản đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.  

- Bước 3:  Phòng Văn hóa và Thông tin nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

huyện.  

- Bước 4: Phòng Tài chính và Kế hoạch cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.  

- Bước 5: Phòng Văn hóa và Thông tin nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

huyện và có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, tổ chức đến phòng VH&TT để nhận kết quả. 

 

 Cách thức 

thực hiện  
Nộp và nhận kết quả tại Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện 

 Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị 

trấn  (mẫu đăng tại Website: 

http://songnuoctamgiang.com.vn/upload/file/thutuchanhchinh/hanhchinhcong/ho-so-

dang-ky-kinh-doanh-karaoke.pdf  hoặc đến phòng VH&TT  huyện để lấy mẫu. 

- Giấy CMND phôtô có công chứng 

b) Số lượng hồ sơ:   03 (bộ) 

 Thời hạn 

giải quyết  
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

 Đối tượng 

thực hiện 

TTHC 

Tổ chức, cá nhân                                                                    

 Cơ quan 

thực hiện 

TTHC 

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện  

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, UBND cấp xã, thị trấn. 

 Kết quả của 

việc thực 

hiện TTHC 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể                        

 Phí, lệ phí có    

 Yêu cầu, 

điều kiện 

- Đảm bảo các điều kiện tại điều 30, điều 32 tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP  ngày 06/11/2009 củ 

Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 

http://songnuoctamgiang.com.vn/upload/file/thutuchanhchinh/hanhchinhcong/ho-so-dang-ky-kinh-doanh-karaoke.pdf
http://songnuoctamgiang.com.vn/upload/file/thutuchanhchinh/hanhchinhcong/ho-so-dang-ky-kinh-doanh-karaoke.pdf


thực hiện 

TTHC (nếu 

có) 

 

Căn cứ pháp 

lý của TTHC  

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP  ngày 06/11/2009 củ Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động văn 

hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 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 theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP  ngày 06/11/2009 củ Chính phủ  
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Quy trình 

cấp giấy 

phép hoạt 

động và 

kinh doanh 

dịch vụ 

karaoke 

 

1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Văn phòng bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Văn phòng bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 

- Bước 1: Tại bộ phận một cửa  tiếp nhận hồ sơ, . 

Chưa đầy đủ thì yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ.  

- Bước 2: Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sở qua phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Nghệ thuật  để xử lý cấp 

phép. 

- Bước 3:  Bộ phận một cửa của Sở sẽ trả kết quả cho tổ chức, các nhân xin phép. 

 

 Cách thức 

thực hiện  

Nộp và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke ( Mẫu  phòng VH&TT  huyện sẽ cung 

cấp). 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ các thể ( bản photo công chứng). 

- Biên bản kiểm tra của phòng Văn hóa và Thông tin xác nhận.  

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ) 

 Thời hạn 

giải quyết  

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

 Đối tượng 

thực hiện 

TTHC 

Tổ chức, cá nhân                                                                    

 Cơ quan 

thực hiện 

TTHC 

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 

b) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

 Kết quả của 

việc thực 

hiện TTHC 

Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke                        

 
Phí, lệ phí 

có  (Theo thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày21/9/2012 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 vũ trường).                                                              

 Yêu cầu, 

điều kiện 

thực hiện 

TTHC (nếu 

có) 

- Đảm bảo các điều kiện tại điều 30, điều 32 tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP  ngày 06/11/2009 củ 

Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 

 

 Căn cứ pháp Nghị định số 103/2009/NĐ-CP  ngày 06/11/2009 củ Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động văn hóa 



lý của TTHC  và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 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 theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP  ngày 06/11/2009 củ Chính phủ  

 


