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QUYẾT ĐỊNH
V/v thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về sửa đổi Điều 3 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND 
ngày 24/3/2017của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch;

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 220009/QĐĐC-PC07 ngày 06/6/2022 của Trưởng 
phòng cảnh sát PCCC&CNCH về việc đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh Cafe, 
xông hơi & Karaoke Sapphire – đường 25/5, khu 1,Thị trấn Thanh Hà, huyện 
Thanh Hà, tinh Hải Dương, do bà: Nguyễn Thị Ngà là Chủ hộ kinh doanh.

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke của 

ông (bà) có tên sau: 
Tên tổ chức, cá nhân: Nguyễn Thị Ngà - sinh năm 1982; Căn cước công dân 

số 030182001917, cấp ngày 05/4/2016, tại Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về 
dân cư; hộ khẩu thường trú: xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Tên, biển hiệu kinh doanh: KARAOKE - SAPPHIRE .
Địa chỉ kinh doanh: Đường 25/5, khu 1,thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh 

Hà, tinh Hải Dương; Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke số: 
71/GP-SVHTTDL do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp ngày 12/11/2018 
(sau đây gọi tắt là Giấy phép số 71/GP-SVHTTDL). 

Lý do thu hồi Giấy phép: 
- Cơ sở kinh doanh cafe, xông hơi & Karaoke Sapphire đưa vào hoạt 

động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của 
Cơ quan Công an có thẩm quyền; tình hình thực tế vi phạm không được khắc 
phục có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, đã vi phạm quy định tại 
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Điều 4, khoản 2; Điều 20 khoản 5 Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 
của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này, bà Nguyễn Thị Ngà có 
trách nhiệm nộp Giấy phép số 71/GP-SVHTTDL về Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Hải Dương (địa chỉ: số 73 đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương). 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Văn hoá và 
Gia đình Sở, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Thanh Hà và bà Nguyễn Thị Ngà 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:        
- Như điều 3;  
- UBND huyện Thanh Hà; 
- Công an huyện Thanh Hà;
- Trang tin điện tử Sở VHTTDL; 
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Thành Trung
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