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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1179 /SVHTTDL-NVVH 

V/v tham mưu văn bản chỉ đạo  

tăng cường công tác quản lý các hoạt động 

kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng11 năm 2018 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

Thực hiện Công văn số 6254/UBND-KGVX ngày 10/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao triển khai thực hiện một số kiến nghị, đề xuất của Ban 

VH-XH HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo văn bản chỉ đạo 

tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

(có văn bản dự thảo gửi kèm). 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, NVVH, TTr; 

- Gửi bản giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 Nguyễn Cảnh Thụy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KGVX 

V/v tăng cường công tác quản lý 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 11 năm 2018 

 DỰ THẢO   

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Báo Hà tĩnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 
 

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa nói chung và 

hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được 

một số kết quả nhất định, góp phầntrong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, 

xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định an ninh, trật tự; xây dựng gia 

đình văn hóa, nếp sống văn minh; tuyên truyền cổ động cho phong trào văn hóa 

quần chúng. 

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn toàn tỉnh 

phát triển mạnh, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội. Công tác 

quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa đã có 

nhiều cố gắng. Từ công tác quy hoạch, quản lý, cấp phép hoạt động, đến công tác 

kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, tiêu cực cần 

kịp thời chấn chỉnh như hoạt động mua, bán đĩa hình, đĩa nhạc trái phép; một số 

đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật quảng cáo không đúng nội dung chương 

trình biểu diễn; treo, dựng băng rôn, bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy 

định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; kinh doanh karaoke không đảm bảo điều 

kiện hoạt động, vi phạm về hợp đồng lao động đối với nhân viên phục vụ. 
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Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng chưa được thường 

xuyên, sâu rộng; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và kinh doanh 

dịch vụ văn hóa công cộng có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa 

có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp; công tác 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưa thường xuyên, kiên quyết; chế tài xử 

lý các hành vi vi phạm chưa đủ mạnh nên tính răn đe, giáo dục còn hạn chế. 

Để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động nêu trên và tăng cường công tác quản 

lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

I. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng:  

1. Việc cấp giấy phép hành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường phải đảm 

bảo theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm theo Nghị định số 

103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy 

chế hoạt động văn hóa và kinh danh dịch vụ văn hóa công cộng.  

2. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải tuân thủ theo    

Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng 

cáo và Nghị định số 103/2009/NĐ-CP. 

3. Đối với hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật có        

chương trình, tiết mục vở diễn phải thực hiện theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 

15/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 

05/10/2012 của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 

24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Băn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 79/2012 của Chính phủ quy định về biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, 

kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

4. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet phải đảm bảo đúng theo quy định 

của pháp luật. 

5. Nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa lợi dụng ngành nghề 

kinh doanh để núp bóng làm trái pháp luật, làm nơi chứa chấp, môi giới, tạo môi 

trường, điều kiện phát sinh tệ nạn xã hội. Nghiêm cấm việc sử dụng tiếp viên,          
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nữ nhân viên ở các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, karaoke, quán cà phê mặc 

trang phục khêu gợi để tiếp khách, ngồi chung với khách.  

6. Tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn, uống,         

giải khát, karaoke, nhà khách, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, nhà trọ, phòng trọ phải 

ban hành nội quy, quy chế của cơ sở; niêm yết công khai giá bán hàng và dịch 

vụ, hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng nội quy; thực hiện đăng ký tạm trú 

theo quy định của pháp luật hiện hành.  

II. Tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng lao động tại các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ:   

1. Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện sử dụng lao động là 

tiếp viên, nhân viên phải đủ 18 tuổi trở lên và thực hiện ký kết hợp đồng lao 

động theo quy định của Bộ luật Lao động.      

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động 

phải thực hiện đầy đủ theo quy định về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp; phải có đầy đủ giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật; 

người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, 

chứng chỉ của người lao động; không được buộc người lao động thực hiện biện 

pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao 

động. 

III. Công tác xử lý vi phạm:    

1. Đối với các cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người đứng đầu cơ sở 

kinh doanh, người trực tiếp quản lý sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; 

riêng hành vi đối phó với lực lượng kiểm tra, chống người thi hành công vụ có 

thể xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể - xã hội, các xã, phường, thị trấn để xảy 

ra các tệ nạn xã hội hoặc cá nhân tham gia, có hành vi tiếp tay, bao che đều phải 

bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

3. Người đứng đầu các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức kinh 

tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng 

thuộc phạm vi quản lý của mình. 

IV. Tổ chức thực hiện:  

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  



5 

 

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động 

văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các 

hoạt động lành mạnh theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan củng cố tổ chức, xây dựng quy chế 

hoạt động, hướng dẫn việc sử dụng nguồn chi cho hoạt động của Đội kiểm tra 

liên ngành 814. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa và 

kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành 

vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông:  

Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý,        

thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở dịch vụ internet và in ấn; phối hợp với các cơ 

quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

kinh doanh dịch vụ internet công cộng; hoạt động xuất bản, in, phát hành;           

hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Phối hợp với sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh 

vực phòng, chống tệ nạn xã hội nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục và định hướng cho học sinh, sinh viên trong 

việc vui chơi giải trí lành mạnh, những tác hại ảnh hưởng đến việc học tập hoặc 

có thể dẫn đến vi phạm pháp luật do tham gia trò chơi điện tử nói chung.  

Phối hợp với phụ huynh học sinh, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác 

quản lý học sinh, sinh viên không để học sinh, sinh viên tham gia các trò chơi 

điện tự dưới mọi hình thức. 

5. Công an tỉnh:  

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với sở, ngành liên quan tăng cường 

công tác quản lý, kiểm tra hoạt động văn hóa và cơ sở  kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng. Kịp thời có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa lợi dụng ngành nghề kinh doanh vi phạm pháp luật, góp 

phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

6. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:  

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 



6 

 

hóa công cộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người về hoạt động văn hóa 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

Khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫn 

các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền để làm hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. 

8. Sở Y tế:  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, 

huyện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và 

kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở            

địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật 

liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

để mọi người dân được biết và thực hiện. 

Thường xuyên củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Đội Kiểm liên 

ngành 814 cấp huyện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi 

phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng. Xây dựng quy chế hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện, 

cấp kinh phí và trang bị, phương tiện cho lực lượng kiểm tra để nâng cao hiệu 

quả công tác này. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc tăng cường phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT (để báo cáo); 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

Gửi VB giấy + điện tử. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 Đặng Quốc Vinh 
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