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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường; 

 Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 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 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke số 255 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cấp ngày 22 tháng 01 năm 2018; 

Công văn số 654/SVHTTDL-QLVH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc nhất trí giảm số lượng phòng hát kinh 

doanh Karaoke. 

 Xét đơn và hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ Karaoke ngày 28/10/2022 của ông Trần Đức Vĩnh; 

 Căn cứ biên bản kiểm tra các nội dung thay đổi để cấp Giấy phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke ngày 08/11/2022 của phòng 

Văn hóa và Thông tin Thành phố; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Bằng.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke số 

255 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cấp ngày 22 tháng 01 năm 

2018; Công văn số 654/SVHTTDL-QLVH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc nhất trí giảm số lượng phòng 

hát kinh doanh Karaoke, như sau: 



- Chủ cơ sở kinh doanh theo Giấy phép đã được cấp ông Nguyễn Đắc Cao 

thay đổi thành ông Trần Đức Vĩnh. 

- Số lượng phòng hát Karaoke còn hoạt động: 02 (phòng 01 - tầng 1; phòng 

02 - tầng 2). 
 

 

 Điều 2. Hiệu Lực của Giấy phép 

 1. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ Karaoke số 255 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao 

Bằng cấp ngày 22 tháng 01 năm 2018; Công văn số 654/SVHTTDL-QLVH ngày 

06 tháng 12 năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc 

nhất trí giảm số lượng phòng hát kinh doanh Karaoke. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

 Ông Trần Đức Vĩnh phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan./. 
 

 Nơi nhận: 

- Ông Trần Đức Vĩnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin TP; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP; 

- Công an Thành phố; 

- Chi cục Thuế Thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- UBND phường Ngọc Xuân; 

- Lưu bộ phận một cửa Thành phố. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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