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V/v tình hình cháy và ANTT tại 

các cơ sở kinh doanh karaoke 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Công Thương, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

 

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 3149/BCA-V01 ngày 07 tháng 

9 năm 2022 về vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở tỉnh Bình Dương và 

công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh 

karaoke, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Bộ Công an tại văn bản nêu trên. Đề nghị: 

1. Bộ Công an: 

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng 

cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; thực hiện có hiệu quả 

Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát công tác cấp phép 

kinh doanh, hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn, tổ chức các đoàn thanh 

tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. 

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp 

phép kinh doanh dịch vụ karaoke; bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy 

phép kinh doanh dịch vụ karaoke; quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về 

phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền; 

tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm 

quy định của pháp luật. 

3. Bộ Công Thương: 

Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các giải pháp quản lý 

an toàn điện (sau công tơ điện) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; tăng 

cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke. 

4. Bộ Xây dựng: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp 

phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về 

phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. 



5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao 

động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. 

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà 

nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động 

kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu 

hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng 

cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng địa phương thực 

hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Có chế 

tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ 

sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép. 

- Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 

2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các 

phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát 

nạn an toàn. 

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc trong việc 

tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt 

động giải trí lành mạnh. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và địa phương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg (để báo cáo); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

              các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;                                                   

- Lưu: VT, NC(2). Hải.                       

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Trần Văn Sơn 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2022-09-08T17:45:46+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




