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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SVHTTDL-VP
V/v cung cấp nội dung TTHC để niêm yết 

và đề nghị bổ sung TTHC ra tiếp nhận,   
giải quyết theo cơ chế một cửa tại        

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Hải Dương, ngày        tháng       năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nội dung 
quyết định có: 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực karaoke, vũ 
trường. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công phối hợp thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Đề nghị bổ sung 04 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực karaoke, vũ 
trường ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (chi tiết Phụ lục I).

- Hủy bỏ nội dung của 04 TTHC thuộc lĩnh vực karaoke, vũ trường đã niêm 
yết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và thay thể bằng nội dung đã được sửa 
đổi, bổ sung.

- Niêm yết, công khai, hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Nội dung chi tiết các 
TTHC đề nghị niêm yết được đánh số trang tương ứng với Phụ lục II và gửi 
qua thư điện tử tới địa chỉ email: haiduongkstthc@gmail.com.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công phối hợp thực hiện theo đúng quy định ./.

Nơi nhận:
- Như trên;                                                                            
- VP UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KS TTHC - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

 
  Nguyễn Thành Trung

mailto:haiduongkstthc@gmail.com


2

Phụ lục I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG RA TIẾP NHẬN TẠI 
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo Công văn số           /SVHTTDL-VP ngày     /4/2021 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch)

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GHI CHÚ

LĨNH VỰC KARAOKE, VŨ TRƯỜNG

1. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke

2. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 
trường

3. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

4. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ vũ trường

TTHC sửa đổi nội 
dung về căn cứ 
pháp lý đề nghị bổ 
sung ra tiếp nhận 
và niêm yết công 
khai tại Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công
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Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC KARAOKE,

VŨ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ 
HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG

 (Kèm theo Công văn số           /SVHTTDL-VP ngày     /4/2021 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch)

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG

1. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke 1

2. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 
trường 5

3. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh 9

4. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ vũ trường 13
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