
ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:        /UBND-TCDNC      Ninh Thuận, ngày       tháng  9 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện 

Công văn số 5910/VPCP-

NC ngày 08/9/2022 của 

Văn phòng Chính phủ. 

  

 
          

Kính gửi:   

 - Công an tỉnh; 

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công 

văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình 

cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke (gửi kèm), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến sau: 

1. Giao Công an tỉnh làm cơ quan đầu mối, cùng với Sở Văn hóa-Thể 

thao và Du lịch, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan 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, qua đó 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,…) và chủ 

động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình 

huống cháy nổ, thoát nạn an toàn; 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. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 

10/10/2022. 

2. Giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã (do UBND cấp huyện chỉ đạo) và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về kinh 

doanh dịch vụ karaoke. Trường hợp địa phương nào để cơ sở kinh doanh karaoke 

không đủ điều kiện, hoạt động không phép thì người đứng đầu chính quyền địa 

phương đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quy định pháp luật. 

3. Giao Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố cùng các cơ quan Mặt trận, đoàn 

thể và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, giám sát 

chặt chẽ để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí 
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lành mạnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Công an (b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT, TCDNC. QMT 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Phan Tấn Cảnh 
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