Độc lập - Tự do - H ạnh phúc
SỐ:/U'Ĩ2 /BVHTTDL-VP
V/v tiếp tục giải trình, thông tin

Hà Nội, ngày Ộ4- thảng 4 năm 2019

Kính gửi: Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lòi kiến nghị của
cử tri còn tồn đọng qua một số kỳ họp Quốc hội khóa XIV theo Công văn số
2524/VPCP-QHĐP ngày 29/3/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch cập nhật kết quả, thông tin lại vói cử tri như sau:
về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương tại mục 5 danh mục kiến
nghị còn tồn đọng kèm theo Công văn số 2524/VPCP-QHĐP: “Dể' nghị cổ cơ chế
chỉnh sách nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các
quán karaoke”, ngày 07/8/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
trả lời tại Công văn số 3332/B VHTTDL-VP (kèm theo).
Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT“TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính
phủ về việc chấn chinh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke,
vũ trường, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban
hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng,
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung,
thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nghị
định về xử .phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vãn hóa, hàng năm, các
tỉnh/thành đã thành lập đội kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra đối với các cơ
sở kinh doanh dịch vụ karaoke nhằm chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong
hoạt động karaoke.
Để có cơ chế chính sách tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra,
giám sát hoạt động của các quán karaoke, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
trình Chính phủ dự thảo Nghi định quy định dịch vụ kinh doanh karaoke, dịch
vụ kinh doanh vũ trường nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập ừong thực tiễn,
đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Dự kiến Nghị định sẽ
được Chính phủ xem xét ban hành trong năm 2019.
Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch trân ừọng gửi tới đồng chí Trưởng Đoàn
Đại biểu Quốc hôi tỉnh Hải Dương để thông tin lại với cử tri J.
N ơi nhận:
- Như tren;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo) ;
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đoàn Chủ tịch ƯBTƯMTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
“ Ban Dân nguyện, ủ y ban Thường vụ Quốc hội;
- Vãn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Hải Dương;
- Bộ VHTTDL: Bộ trương, các Thứ trưởng,
Cục VHCS, Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT(2), VP(TH), NTH .27.

Nguyễn Ngọc Thiện

