
UBND HUYỆN TUY PHONG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

       Số:   05  /GPĐĐKKD-VHTT  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

      Tuy Phong, ngày 28 tháng  9  năm 2022 

  

GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

DỊCH VỤ KARAOKE  

TRƯỞNG PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

Căn cứ  Quyết định số 635/QĐ-SVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ủy quyền cho Trưởng Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Trưởng Phòng Văn xã các huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke   

ngày 26 tháng 9 năm 2022 của hộ kinh doanh Karaoke Như Ngọc. 

Trên cơ sở kết quả thẩm định thực tế ngày 27 tháng 9 năm 2022 của bộ 

phận chuyên môn Phòng Văn hóa và Thông tin về thẩm định các điều kiện quy 

định của Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ tại 

cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Như Ngọc .  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke  

Cho phép: Hộ kinh doanh Karaoke Như Ngọc 

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh , huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận. 

Điện thoại: 0937698760   Fax: ………………………………........... 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 48B008569 do Phòng Tài chính 

– Kế hoạch huyện cấp ngày 07 tháng 7  năm 2022 (đăng ký thay đổi lần thứ 1) 

Được phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ: Thôn Lâm Lộc 1, xã 

Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Tên biển hiệu cơ sở kinh doanh:  KARAOKE NHƯ NGỌC 

Điện thoại: 0937698760   Fax: ………………………………........... 

 

 



STT Vị trí, kích thước phòng 
Diện tích 
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2
) 

Phòng 1 

 

Phía bên trái từ cổng đi vào  

Chiều  dài: 5,65m x chiều rộng:  3,65m 
20,62 

 

Điều 2. Hiệu lực của Giấy phép 

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày 28  tháng 9 năm 2022 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

Hộ kinh doanh Karaoke Như Ngọc phải thực hiện đúng các quy định tại 

Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có 

liên quan./. 

  

  

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch;  (B/c) 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND xã Hòa Minh; 

- Cơ sở  Karaoke Như Ngọc ; 

- Đăng Website Tuy Phong ;  

- Lưu: VT, Hiền. 
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