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VŨ XUÂN TIẾN
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Văn hóa có vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, mặt
trái của kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều yếu tố phản văn hóa, các loại
hình văn hóa giải trí đang chiếm một phần quan trọng đóng góp không
nhỏ trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Quan trọng hơn cả, nó đã
đáp ứng những nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của con người
trong thời gian nhàn rỗi. Với áp lực công việc khiến con người luôn cảm
thấy mệt mỏi và căng thẳng, chính vì vậy sự phát triển của các hoạt động
giải trí như ca nhạc, đến các tụ điểm karaoke là điều tất yếu nhằm giải tỏa
tinh thần và tìm được niềm vui trong cuộc sống, giúp con người tái sản
xuất ra sức lao động.
Cùng với các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa khác, kinh doanh
dịch vụ karaoke cũng đang phát triển mạnh ở các địa phương. Có thể nói,
trong điều kiện thiết chế văn hóa chưa được đầu tư nhiều, loại hình karaoke
trở thành những điểm vui chơi giải trí văn hóa cho người dân góp phần
nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người.
Tuy nhiên, do chính lợi nhuận từ loại dịch vụ karaoke nên một số
chủ quán đã biến tướng ra nhiều hình thức, bất chấp cả vi phạm pháp luật
để thu lợi nhuận. Có một thực tế đáng báo động là loại hình dịch vụ này
đang có xu hướng biến dạng theo chiều hướng tiêu cực bởi những cá nhân,
tổ chức chạy theo lợi nhuận đã cạnh tranh không lành mạnh, thực hiện
“chiêu bài” tiếp viên nữ với nhiều thủ đoạn “câu khách” kém văn hóa, trong
sự phối kết hợp với những dịch vụ thương mại “nhạy cảm”… Từ đó, khiến
hoạt động karaoke bị biến tướng, trở thành bức màn che đậy cho những hoạt
động có tính chất “tệ nạn xã hội”, tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối
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sống lành mạnh của người dân, gây ra những bất bình trong dư luận xã hội
khiến các phương tiện truyền thông đại chúng đã phải lên tiếng cảnh báo và
các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan quản lý trực tiếp trên lĩnh vực
hoạt động này phải “vào cuộc” từ đó gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Vì thế
công tác quản lý hoạt động karaoke đang trở thành vấn đề hết sức cấp bách,
nan giải và trách nhiệm không phải của riêng cá nhân, tổ chức mà là trách
nhiệm của toàn xã hội.
Là một cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sinh ra và lớn lên
tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trước thực trạng của hoạt động
karaoke đang diễn biến phức tạp hàng ngày, mặc dù vấn đề này đã được
nhiều tác giả nghiên cứu ở nhiều địa phương khác nhau, ở những góc độ
khác nhau, song ở thành phố Ninh Bình chưa có công trình nào nghiên cứu
vấn đề này, do vậy tôi quyết định chọn đề tài: “Quản lý hoạt động dịch vụ
karaoke tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình” làm đề tài nghiên cứu
cho luận văn tốt nghiệp học vị thạc sĩ của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Trong những năm qua có một số công trình nghiên cứu Luận án tiến
sĩ, Luận văn thạc sĩ, Đề tài khoa học đề cập đến vấn đề quản lý văn hóa, thị
trường văn hóa, dịch vụ karaoke. Các công trình nghiên cứu đã đưa ra các
khái niệm về karaoke, khái niệm về văn hóa, quản lý dịch vụ văn hóa,
nghiên cứu sự hình thành và phát triển của loại hình dịch vụ, từ thực tế đề
xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ này được
thể hiện qua những công trình nghiên cứu của các tác giả:
2.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý văn hóa
- Lý Thị Huệ (2013) Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với
hoạt động thương mại, du lịch của Phòng Thương mại - Du lịch huyện Tam
Đảo, Khóa luận tốt nghiệp Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn Hóa Hà
Nội của tác giả đi sâu vào giải pháp hoạt động thương mại gắn với phát
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triển du lịch tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tác giả đánh giá thực trạng hoạt
động thương mại và công tác quản lý hoạt động thương mại du lịch ở Vĩnh
Phúc từ đó đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt
động thương mại du lịch ở Vĩnh Phúc trong thời gian tới [19].
- Nguyễn Đức Bình (2014), Quản lý Nhà nước về văn hóa ở huyện
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Luận văn thạc sĩ Đại học Văn hóa [23].
Luận văn nghiên cứu thực trạng của công tác quản lý nhà nước về văn hóa
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 – 2013, qua đó tác
giả đưa ra các giải pháp tập trung vào nâng cao năng lực quản lý nhà nước
của cơ quan quản lý nhà nước đồng thời hoàn thiện bộ máy quản lý, chính
sách pháp luật trong lĩnh vực văn hóa.
- Vũ Thị Phương Hậu (2008), Quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn
hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề tài cấp cơ sở Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh [48]. Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận chung
về quản lý nhà nước về văn hóa và đặc điểm, nội dung, nguyên tắc của
quản lý văn hóa trong giai đoạn hiện nay để từ đó tác giả đưa ra những giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa thời
gian tới.
- Hoàng Thị Thu Thủy (2012), Quản lý nhà nước về văn hóa ở
huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ Đại học Văn
hóa Hà Nội [17]. Trong nghiên cứu, tác giả đề cập đến những nét văn
hóa riêng của đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, đặc biệt là các truyền
thống gắn liền với đời sống của những ngư dân nơi đây. Để phát huy
truyền thống tốt đẹp trên địa bàn, tác giả đã tập trung đưa ra các nhóm
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở huyện
đảo Cát Hải đến năm 2020, trong đó tập trung vào việc nâng cao vai trò
của cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng tôn tạo những giá trị văn
hóa của địa phương.
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2.2. Các công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động karaoke
- Bùi Mạnh Thắng (2016), Quản lý dịch vụ karaoke, vũ trường ở
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Đại học Sư phạm
nghệ thuật Trung ương. Tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động
và công tác quản lý dịch vụ karaoke, vũ trường ở thành phố Uông Bí tỉnh
Quảng Ninh, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
dịch vụ karaoke, vũ trường trong thời gian tới [10].
- Lê Huy Hà (2010), Quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh
doanh dịch vụ karaoke tại thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ Đại
học Quốc gia Hồ Chí Minh [18]. Đề tài tập trung vào thực trạng các diễn
biến phức tạp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke và công tác
quản lý nhà nước về loại hình kinh doanh này trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh, từ thực trạng đó tác giả đưa ra 5 nhóm giải pháp nhằm nâng
cao công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ
karaoke tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 -2020.
- Nguyễn Cao Cương (2014), Quản lý hoạt động kinh doanh karaoke
trên địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Đại học
Văn hóa Hà Nội [29]. Luận văn phân tích thực trạng quản lý hoạt động
kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Đống Đa, đánh giá kết quả đạt được
và những hạn chế trong công tác quản lý. Đề xuất một số giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quận
Đống Đa.
2.3. Các công trình nghiên cứu về quản lý văn hóa tại Ninh bình
- Lâm Quang Huyên (2001), Hội nhập kinh tế khu vực và văn hóa
kinh doanh, Nxb Lao động, Hà Nội [20]. Tác phẩm đưa ra góc nhìn thay
đổi về kinh tế và văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế, qua đó tác giả đưa
ra những nhận định trong công tác quản lý nhà nước để phù hợp với những
thay đổi sắp tới đối với đất nước.
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- Đặng Hữu (2001), Phát triển kinh tế tri thức rút ngắn quá trình
công nghiệp hóa hiện đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [14]. Trong
tác phẩm, tác giả đưa ra những quan điểm về phát triển kinh tế tri thức,
trong đó, những điểm mới trong tư duy về chiến lược công nghiệp hóa,
hiện đại hóa được nêu ra là sự tiếp nối những quan điểm phát triển cụ thể
hóa hiệu quả nhiệm vụ cụ thể trong tình hình mới.
- Quách Thị Khuyên (2014), “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý
nhà nước đối với dịch vụ văn hóa tại thị xã Tam Điệp Ninh Bình” Luận văn
thạc sĩ Đại học Văn hóa Hà Nội [40]. Tác giả phân tích, đánh giá thực trạng
quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ văn hoá ở thị xã Tam Điệp. Đề
xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản
lý Nhà nước đối với dịch vụ văn hóa tại thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình
trong thời gian tới.
- Chủ đề Hội thảo khoa học do ĐHQGHN (2017), “Văn hóa và con
người Ninh Bình trong phát triển bền vững”. Hội thảo là sự kiện quan
trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc đóng góp, xây dựng văn hóa và con
người Ninh Bình trong phát triển bền vững. Các báo cáo nghiên cứu xoay
quanh 3 phần lớn gồm: Truyền thống lịch sử - Văn hóa quê hương Ninh
Bình; Nguồn lực văn hóa - Nguồn lực con người; Quy hoạch - Phát triển
bền vững.
Ngoài ra, còn một số đề án, dự án, quy hoạch, các bài viết trên báo,
tạp chí khoa học, cổng thông tin điện tử liên quan đến vấn đề quản lý văn
hóa, dịch vụ văn hóa, dịch vụ karaoke, xong chưa có công trình nghiên cứu
nào đề cập đến quản lý dịch vụ karaoke ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh
Bình. Trong luận văn này tác giả tiếp thu và kế thừa các nội dung của một
số công trình nghiên cứu trước, từ đó vận dụng làm cơ sở lý luận, áp dụng
vào thực tiễn để giải quyết vấn đề đặt ra cho đề tài “Quản lý hoạt động kinh
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doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình”.
Luận văn này được xác định là công trình nghiên cứu đầu tiên rất cần thiết
cho địa phương.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản về
quản lý quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành
phố Ninh Bình.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu khái quát công tác quản lý và hoạt động kinh doanh dịch
vụ karaoke.
Vận dụng lý luận quản lý và kinh nghiệm thực tế vào việc xem xét
thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa
bàn thành phố Ninh Bình.
Tìm ra nguyên nhân của những ưu điểm và khuyết điểm; đề xuất
những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động kinh doanh dịch
vụ karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình .
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý dịch vụ
karaoke trên ðịa bàn thành phố Ninh Bình.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: căn cứ trên các văn bản chỉ đạo của UBND thành
phố, tỉnh Ninh Bình, tác giả tập trung tìm hiểu công tác quản lý hoạt
động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh
Ninh Bình.
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- Về thời gian: Trong giai đoạn từ năm 2013 – 2018 (trong khoảng
thời gian này trên địa bàn thành phố Ninh Bình số lượng cơ sở kinh doanh
dịch vụ karaoke phát triển nhiều từ đó phát sinh các tệ nạn xã hội đặt ra các
vấn đề liên quan đến công tác quản lý).
5. Phương pháp nghiên cứu
Để cấu thành phương pháp luận, tác giả luận văn cần vận dụng một
số phương pháp căn bản sau đây:
5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
Nguồn dữ liệu thứ cấp: là nguồn dữ liệu thu thập chủ yếu từ các
báo cáo thường niên, báo cáo tổng kết, các số liệu điều tra được thực hiện
trước đó. Các tài liệu này xuất phát từ nguồn thông tin nội bộ mang độ tin
cậy: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình. Ngoài ra, luận
văn còn sử dụng nguồn dữ liệu được thu thập bên ngoài: số liệu từ mạng
internet, Chi cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư … Các dữ liệu này
được trích dẫn trực tiếp trong luận văn và ghi chú chi tiết trong danh mục
tài liệu tham khảo.
Nguồn dữ liệu sơ cấp: nguồn dữ liệu được tổng hợp từ quá trình tác
giả tiến hành khảo sát bằng phiếu điều tra nhằm đánh giá được công tác
quản lý hoạt động karaoke tại thành phố Ninh Bình trong thời gian qua.
- Tác giả tiến hành điều tra bằng bảng hỏi với 300 người là các cá
nhân, tổ chức là khách hàng sử dụng các dịch vụ karaoke và ý kiến của
người dân về hoạt động karaoke trên địa bàn.
5.2. Phương pháp phân tích xử lý số liệu
+ Phương pháp tổng hợp, thống kê: nguồn dữ liệu thu thập được
bằng phương pháp tổng hợp từ đó thống kê thành các bảng số liệu tương
đối, tuyệt đối.
+ Phương pháp so sánh: qua phương pháp so sánh số liệu của phòng
văn hóa và thông tin qua các năm từ năm 2015 -2017 và các tỉnh khác để
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thấy được diễn biến của hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke và công tác
quản lý hoạt động này tại thành phố Ninh Bình.
+ Phương pháp thống kê mô tả: Sử dụng phương pháp này để sử
dụng dữ liệu và nghiên cứu quan sát nhằm thu được kết quả mang tính
thống kê về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố
Ninh Bình giai đoạn 2015 -2017.
6. Những đóng góp của luận văn
- Về mặt lý luận: Luận văn sẽ tập hợp, khai thác và hệ thống hóa
những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch
vụ văn hóa vào quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke.
- Về mặt thực tiễn: Luận văn cũng có thể cung cấp tư liệu cho các cơ
quan chức năng có liên quan đến việc thực hành công tác quản lý kinh
doanh dịch vụ karaoke nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng.
Là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý văn hóa và sinh viên
chuyên ngành Quản lý văn hóa.
7. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về quản lý hoạt động dịch vụ karaoke và
địa bàn nghiên cứu tại Ninh Bình
Chương 2: Thực trạng và đánh giá công tác quản lý hoạt động kinh
doanh dịch vụ karaoke ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Chương 3: Những vấn đề đặt ra và giải pháp tăng cường quản lý nhà
nước đối với hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh
Ninh Bình
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Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
KARAOKE VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU TẠI NINH BÌNH
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về văn hóa
1.1.1.1. Quản lý
Quản lý là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến và được định nghĩa
với những luận điểm khác nhau tùy theo cách tiếp cận, góc độ nghiên cứu
khác nhau. Xuất phát từ những góc độ quan điểm, rất nhiều học giả trong
và ngoài nước đã đưa ra giải thích không giống nhau về quản lý. Các
trường phái quản lý học đã đưa ra những định nghĩa về quản lý như sau:
Theo F.W Taylor (1856-1915): là một trong những người đầu tiên
khai sinh ra khoa học quản lý và là “ông tổ” của trường phái “quản lý theo
khoa học”, tiếp cận quản lý dưới góc độ kinh tế - kỹ thuật đã cho rằng:
“Quản lý là hoàn thành công việc của mình thông qua người khác và biết
được một cách chính xác họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và
rẻ nhất” [41, tr.135].
Theo Henry Fayol (1886-1925): là người đầu tiên tiếp cận quản lý
theo quy trình và là người có tầm ảnh hưởng to lớn trong lịch sử tư tưởng
quản lý từ thời kỳ cận - hiện đại tới nay, quan niệm rằng: “Quản lý là một
tiến trình bao gồm tất cả các khâu: lập kế hoạch, tổ chức, phân công, điều
khiển và kiểm soát các nỗ lực của cá nhân, bộ phận và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực vật chất khác của tổ chức để đạt được mục tiêu đề ra”
[25, tr. 120].
J.H Donnelly, James Gibson và J.M Ivancevich trong khi nhấn mạnh
tới hiệu quả sự phối hợp hoạt động của nhiều người đã cho rằng: “Quản lý
là một quá trình do một người hay nhiều người thực hiện nhằm phối hợp

10
các hoạt động của những người khác để đạt được kết quả mà một người
hành động riêng rẽ không thể nào đạt được” [41, Tr.127].
Stephan Robbins quan niệm: “Quản lý là tiến trình hoạch định, tổ
chức, lãnh đạo và kiểm soát những hành động của các thành viên trong tổ
chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục
tiêu đã đặt ra” .
Theo cách tiếp cận hệ thống, mọi tổ chức (cơ quan quản lý nhà nước,
đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp...) đều có thể được xem như một hệ thống
gồm hai phân hệ: chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Mỗi hệ thống bao
giờ cũng hoạt động trong môi trường nhất định (khách thể quản lý).
Trong cuốn “Khoa học Tổ chức và Quản lý”, tác giả Đặng Quốc Bảo
quan niệm: “Quản lý là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn và
kiểm tra những nỗ lực của các thành viên trong một tổ chức và sử dụng các
nguồn lực của tổ chức để đạt được những mục tiêu cụ thể” [16].
Từ đó có thể đưa ra khái niệm: “Quản lý là sự tác động có tổ chức,
có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng và khách thể quản lý
nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ chức để
đạt mục tiêu đặt ra trong điều kiện môi trường luôn biến động”.
1.1.1.2. Quản lý nhà nước
Theo Giáo trình quản lý hành chính nhà nước:
Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng
quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt
động của con người để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã
hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện những chức năng và
nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo
vệ tổ quốc XHCN [15, tr 407].
Như vậy, quản lý nhà nước là hoạt động mang tính chất quyền lực
nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã

11
hội. Quản lý nhà nước được xem là một hoạt động chức năng của nhà nước
trong quản lý xã hội và có thể xem là hoạt động chức năng đặc biệt. Quản
lý nhà nước được hiểu theo hai nghĩa.
Theo nghĩa rộng: Quản lý nhà nước là toàn bộ hoạt động của bộ
máy nhà nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động hành pháp, đến hoạt
động tư pháp.
Theo nghĩa hẹp: Quản lý nhà nước chỉ bao gồm hoạt động hành pháp.
Theo Quy định của Nhà nước về hoạt động và quản lý văn hoá thông
tin: Quản lý nhà nước là sự điều khiển chỉ đạo một hệ thống hay quá trình
để nó vận động theo phương hướng đạt mục đích nhất định căn cứ vào các
quy luật hành chính, luật nguyên tắc tương ứng [15].
Quản lý nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập
pháp, hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối
ngoại của nhà nước.
Quản lý nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà
nước chủ yếu bằng pháp luật tới các đối tượng quản lý nhằm thực hiện các
chức năng đối nội, đối ngoại của nhà nước chủ quan của quản lý nhà nước
là tổ chức hay mang quyền lực nhà nước trong quá trình hoạt động tới đối
tượng quản lý.
Quản lý nhà nước được đề cập trong đề tài này là khái niệm quản lý
nhà nước theo nghĩa rộng; quản lý nhà nước bao gồm toàn bộ các hoạt
động từ ban hành các văn bản luật đến việc chỉ đạo trực tiếp hoạt động của
đối tượng bị quản lý và vấn đề tư pháp đối với đối tượng quản lý cần thiết
của Nhà nước. Hoạt động quản lý nhà nước chủ yếu và trước hết được thực
hiện bởi tất cả các cơ quan nhà nước, song có thể các tổ chức chính trị - xã
hội, đoàn thể quần chúng và nhân dân trực tiếp thực hiện nếu được nhà
nước uỷ quyền, trao quyền thực hiện chức năng của nhà nước theo quy
định của pháp luật.
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Như vậy, theo chúng tôi Quản lý nhà nước là toàn bộ hoạt động của
bộ máy nhà nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động hành pháp, đến hoạt
động tư pháp của cả bộ máy nhà nước quản lý trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xă hội, an ninh, quốc pḥng,
ngoại giao...
1.1.1.3. Quản lý nhà nước về văn hóa
Về cơ bản, quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ
chức, có chủ đích của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy nhằm
phát triển văn hóa, điều chỉnh hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong lĩnh vực văn hóa và liên quan.
Từ cách hiểu trên, có thể làm rõ thêm nội hàm quản lý nhà nước về
văn hóa, các thành tố cấu thành hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa
thông qua các đặc trưng như sau:
Thứ nhất, chủ thể quản lý nhà nước về văn hóa là Nhà nước, được tổ
chức thống nhất từ trung ương đến địa phương, quyền quản lý được phân
cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh (tỉnh và các thành phố trực thuộc trung
ương), cấp huyện (huyện thuộc tỉnh, quận thuộc thành phố), cấp xã (xã
thuộc huyện, phường thuộc quận). Quản lý nhà nước về văn hóa ở cấp nào
thì cơ quan nhà nước cấp ấy là chủ thể quản lý. Quản lý nhà nước về văn
hóa ở cấp xã thì UBND xã là chủ thể quản lý nhà nước. Công chức văn hóa
- xã hội được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa giúp UBND xã
có thể được coi là chủ thể quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn xã.
Thứ hai, khách thể quản lý nhà nước về văn hóa là văn hóa và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa hoặc có liên quan
đến lĩnh vực văn hóa. Văn hóa với tư cách là khách thể quản lý được hiểu
theo nghĩa cụ thể là: các hoạt động văn hóa (trong đó có các dịch vụ văn
hóa, hoạt động sáng tạo…) và các giá trị văn hóa (cụ thể là các di sản văn
hóa vật thể và phi vật thể). Mặt khác, theo sự phân công trong hệ thống các
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cơ quan nhà nước các cấp, không phải toàn bộ hoạt động văn hóa hiểu theo
nghĩa rộng đều do ngành văn hóa quản lý. Văn hóa giáo dục, khoa học
công nghệ… do cơ quan giáo dục, khoa học công nghệ quản lý.
Thứ ba, mục đích quản lý nhà nước về văn hóa là giữ gìn và phát
huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy
nhiên, trong hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa ở từng cấp, từng địa
phương, từng hoạt động cụ thể thì mục đích quản lý nhà nước về văn hóa
phải được xác định cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ và hoàn cảnh cụ thể.
Ví dụ, quản lý nhà nước chương trình mục tiêu xây dựng đời sống văn
hóa ở cơ sở thì cấp trung ương mục đích là gì, cấp tỉnh, quận huyện, xã
phường là gì phải được xác định một cách cụ thể. Có như vậy hoạt động
quản lý mới hiệu quả.
Thứ tư, cơ sở pháp lý của quản lý nhà nước về văn hóa là hiến pháp,
luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Như vậy quản lý nhà nước
nói chung và quản lý nhà nước về văn hóa nói riêng có công cụ là hệ thống
luật và các văn bản có tính pháp quy. Quản lý bằng pháp luật chứ không
phải bằng ý chí của nhà quản lý.
Thứ năm, cách thức quản lý là sự tác động liên tục, có tổ chức, có
chủ đích chứ không phải là việc làm có tính thời vụ, cũng không phải là sự
thụ động của nhà quản lý, càng không phải là hoạt động đơn lẻ, tùy tiện của
nhà quản lý.
1.1.2. Khái niệm kinh doanh dịch vụ
1.1.2.1. Kinh doanh
Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm kinh doanh
hay hoạt động kinh doanh. Như dưới góc độ pháp lý tại khoản 2 Điều 4
Luật Doanh nghiệp 2005 thì kinh doanh được hiểu là: “Việc thực hiện liên
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tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất
đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục
đích sinh lợi” [21, tr.17].
Hoạt động kinh doanh trong một số trường hợp được hiểu như hoạt
động thương mại, khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 giải thích:
“Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm
mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại và các
hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác” [22, tr.28].
Hay: Kinh doanh là bỏ ra một số vốn ban đầu vào hoạt động trên thị
trường để thu lại một lượng vốn lớn hơn sau một khoảng thời gian nào đấy.
Như vậy, qua các khái niệm trên ta hiểu kinh doanh là việc đầu tư
công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi
nhuận trên thị trường.
1.1.2.2. Dịch vụ
Có nhiều cách định nghĩa về dịch vụ:
Adam Smith từng định nghĩa rằng, “dịch vụ là những nghề hoang
phí nhất trong tất cả các nghề như cha đạo, luật sư, nhạc công, ca sĩ Ô - pê
- ra, vũ công...Công việc của tất cả bọn họ tàn lụi đúng lúc nó được sản
xuất ra”. Từ định nghĩa này, ta có thể nhận thấy rằng Adam Smith có lẽ
muốn nhấn mạnh đến khía cạnh “không tồn trữ được” của sản phẩm dịch
vụ, tức là được sản xuất và tiêu thụ đồng thời. [41, tr.118].
Có cách định nghĩa cho rằng dịch vụ là “những thứ vô hình” hay là
“những thứ không mua bán được”.
Ngày nay vai trò quan trọng của dịch vụ trong nền kinh tế ngày
càng được nhận thức rõ hơn. Có một định nghĩa rất hình tượng nhưng
cũng rất nổi tiếng về dịch vụ hiện nay, mà trong đó dịch vụ được mô tả là
“bất cứ thứ gì bạn có thể mua và bán nhưng không thể đánh rơi nó xuống
dưới chân bạn”.
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C. Mác cho rằng : “Dịch vụ là con đẻ của nền kinh tế sản xuất hàng
hóa, khi mà kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đòi hỏi một sự lưu thông
thông suốt, trôi chảy, liên tục để thoả mãn nhu cần ngày càng cao đó của
con người thì dịch vụ ngày càng phát triển” [11, tr.63].
Như vậy, với định nghĩa trên, C. Mác đã chỉ ra nguồn gốc ra đời và
sự phát triển của dịch vụ, kinh tế hàng hóa càng phát triển thì dịch vụ
càng phát triển mạnh.
Khi kinh tế càng phát triển thì vai trò của dịch vụ ngày càng quan
trọng và dịch vụ đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khác
nhau: từ kinh tế học đến văn hóa học, luật học, từ hành chính học đến
khoa học quản lý. Do vậy mà có nhiều khái niệm về dịch vụ theo nghĩa
rộng hẹp khác nhau, đồng thời cách hiểu về nghĩa rộng và nghĩa hẹp cũng
khác nhau .
Cách hiểu thứ nhất
- Theo nghĩa rộng: Dịch vụ được xem là một ngành kinh tế thứ 3.
Với cách hiểu này, tất cả các hoạt động kinh tế nằm ngoài 2 ngành nông
nghiệp và công nghiệp đều được xem là thuộc ngành dịch vụ;
- Theo nghĩa hẹp: Dịch vụ được hiểu là phần mềm của sản phẩm,
hỗ trợ cho khách hàng truớc, trong và sau khi bán.
Cách hiểu thứ hai
- Theo nghĩa rộng: Dịch vụ là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động
mà kết quả của chúng không tồn tại dưới dạng vật thể. Hoạt động dịch vụ
bao trùm lên tất cả các lĩnh vực với trình độ cao, chi phối rất lớn đến quá
trình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường của từng quốc gia, khu vực nói
riêng và toàn thế giới nói chung. Ở đây dịch vụ không chỉ bao gồm những
ngành truyền thống như: giao thông vận tải, du lịch, ngân hàng, thương
mại, bao hiểm, bưu chính viễn thông, mà còn lan toả đến các lĩnh vực rất
mới như: dịch vụ văn hoá, hành chính, bảo vệ môi trường, dịch vụ tư vấn.
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- Theo nghĩa hẹp: Dịch vụ là làm một công việc cho người khác hay
cộng đồng, là một việc mà hiệu quả của nó đáp ứng một nhu cầu nào đó
của con người, như: vận chuyển, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị máy
móc hay công trình.
Một định nghĩa khác về dịch vụ là: Dịch vụ là một hoạt động hay
lợi ích cung ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu là vô hình và không dẫn đến
việc chuyển quyền sở hữu. Việc thực hiện dịch vụ có thể gắn liền hay
không gắn liền với sản phẩm vật chất [11, tr.141].
Có lẽ định nghĩa mang tính khoa học và phản ánh đúng nhất bản
chất của hoạt động dịch vụ là như sau “đó là một hoạt động kinh tế tăng
thêm giá trị, hoặc trực tiếp vào một hoạt động kinh tế khác, hoặc vào một
hàng hóa thuộc một hoạt động kinh tế khác” [23, tr.72].
Như vậy có thể định nghĩa một cách chung nhất: Dịch vụ là những
hoạt động lao động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng hóa không
tồn tại dưới hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu
nhằm thoả mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của
con người.
Việc quan niệm theo nghĩa rộng hẹp khác nhau về dịch vụ, một mặt
tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trong một thời
kỳ lịch sử cụ thể; mặt khác còn tùy thuộc vào phương pháp luận kinh tế
của từng quốc gia. Những quan niệm khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác
nhau đến chất lượng dịch vụ, đến quy mô, tốc độ phát triển cũng như tốc
độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.
Trong phạm vi đề tài này, dịch vụ được xem là một lĩnh vực hoạt
động của nền kinh tế quốc dân bao hàm tất cả những hoạt động phục vụ sản
xuất và đời sống dân cư. Theo nghĩa này, hoạt động dịch vụ bao hàm cả hoạt
động thương mại. Thông thường, do có vị trí đặc biệt quan trọng và những
đặc thù riêng nên hoạt động thương mại thường được tách riêng khỏi phạm
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trù dịch vụ và được xem là một vế ngang bằng với hoạt động dịch vụ. Nhưng
trong đề tài này, thương mại - dịch vụ được xem xét với tư cách một ngành
kinh tế thực hiện quá trình lưu thông trao đổi hàng hóa và thực hiện các công
việc phục vụ tiêu dùng của sản xuất và dân cư trên thị trường.
1.1.2.3. Dịch vụ Karaoke
Karaoke là hình thức hát theo bài nhạc đệm có sẵn với lời được
chạy trên màn hình. Thông thường, một bài hát được ghi âm sẽ bao gồm
phần nhạc đệm của các nhạc cụ và tiếng hát. Các bài hát chỉ có nhạc đệm
mà không có tiếng hát được gọi là karaoke [18, tr.210].
Nguồn gốc của karaoke có xuất xứ từ Nhật Bản; khi nói đến nước
Nhật không thể không nói đến các quán Bar; chơi đàn Guitar hoặc chơi đàn
Piano truyền thống, vốn là địa bàn giải trí chủ yếu của các doanh nhân Nhật
từ nhiều năm trở về trước. Trong các quán Bar, khán giả được mời hoặc
tình nguyện hát với nhạc đệm của Piano. Từ đó, karaoke bắt đầu hình thành
tại thành phố Kore của nước Nhật vào những năm 1970.
Sự phát triển các hoạt động giải trí trong nhà như các quán bar, vũ
trường, phòng hát karaoke… là cần thiết. Sự vượt trội của video âm nhạc như
một hình thái kinh doanh của ngành công nghiệp âm nhạc mang phong cách
dân gian - hiện đại là điều kiện tiên phong cho sự phát triển của karaoke.
Karaoke thật sự bùng phát khi công nghệ đĩa lade và đĩa compact
cho phép những bài hát thể hiện trên màn hình tivi. Vì quyền lợi của các
công ty âm nhạc, việc thương mại hóa kinh doanh karaoke là trung gian
tuyệt vời cho sự quảng cáo các bài hát âm nhạc Pop và các ngôi sao mới.
Karaoke trong tiến trình phát triển đã có sự tiến bộ nhất định. Từ
những ngày đầu ghi trên băng đĩa; karaoke được chuyển sang đĩa CD
(Compact disc), cuối cùng kết hợp với Video, đồ họa nhạc với lời bài hát
hiện trên màn hình nhắc cho những người không nhớ lời nhạc. Một ngành
công nghiệp đã được mở ra xung quanh karaoke và các sản phẩm kỹ thuật
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đã được chuyển dụng để nâng cao trình diễn. Những dàn máy tại gia đình,
các thư viện phần mềm được hoàn thiện, các micro cho khách và những
chiếc hộp có sẵn; chúng đang sẵn sàng “vào cuộc hát karaoke”. Các phòng
thu đã mở cửa cho khách khi có yêu cầu đến để thu âm giọng hát của mình;
đồng thời các cuộc thi hát karaoke được tổ chức ở nhiều nơi. Karaoke ngày
càng được biết đến không chỉ ở Nhật mà còn lan rộng ở nhiều quốc gia
khác như: Mỹ, Nga, Trung Quốc... tất cả các quốc gia đã tiếp thu nó như
một giá trị văn hóa và đưa vào hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, được
xem là món ăn tinh thần của từng dân tộc. Việt Nam cũng đã sớm tiếp thu
giá trị văn hóa này, đến nay phát triển trên phạm vi toàn quốc.
Nền văn hóa mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc, mở rộng giao lưu với thế giới, tiếp thu có chọn lọc
những tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và
hiện đại, dân tộc và quốc tế. Chính vì thế, karaoke được tiếp nhận, ứng
dụng trong đời sống và được xem như món ăn tinh thần của người Việt.
Còn nhiều ý kiến khác nữa về karaoke, nhưng một điều mà chúng ta
phải công nhận, đó chính là sự học hỏi và tiếp thu văn hóa của nhân loại và
ứng dụng vào cuộc sống; điều đó “khẳng định karaoke là một sinh hoạt
văn hóa hiện đại”.
Từ khái niệm về karaoke, tác giả có thể kết luận như sau: Dịch vụ
karaoke là loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa giải trí bằng Karaoke
nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tinh thần của khách hàng và mạng lại
hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ.
1.2. Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ
1.2.1. Quan niệm về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ
Hoạt động kinh doanh là một lĩnh vực rất cần có sự quản lý với tính
đặc thù cố định rõ rệt so với các hoạt động khác. Có các cách hiểu và diễn
đạt khác nhau về khái niệm.
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Theo cách hiểu thông thường, kinh doanh là việc đưa ra một số vốn
ban đầu vào hoạt động trên thị trường để thu một lượng tiền lớn hơn sau
một thời gian nào đó.
Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ là quá trình thực
hiện và phối hợp các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát
các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên thị trường trong sự tác động của hệ
thống quản lý đến hệ thống bị quản lý nhằm đạt mục tiêu thông qua việc sử
dụng các công cụ và chính sách quản lý.
Quản lý kinh doanh dịch vụ là một quá trình thực hiện phối hợp bốn
loại chức năng: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động
kinh doanh dịch vụ.
1.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ
Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng
pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển hoạt
động kinh doanh dịch vụ. Nhà nước điều tiết hoạt động kinh doanh dịch vụ
chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế, tài chính, tín dụng.
Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ bao gồm:
Ban hành các văn bản pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ,
xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh
dịch vụ. Ký kết tham gia và bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế về hoạt
động kinh doanh dịch vụ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ.
Tổ chức đăng ký kinh doanh hoạt động kinh doanh dịch vụ. Cấp,
đình chỉ, gia hạn, sửa đổi thu hồi hoặc huỷ bỏ các chứng chỉ, bằng, giấy
phép và các giấy tờ liên quan đến hoạt động hoạt động kinh doanh dịch vụ.
Tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin, dự báo và định hướng
về thị trường trong nước và ngoài nước. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động
xúc tiến thương mại.
Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dịch
vụ; bảo vệ môi trường trong hoạt động hoạt động kinh doanh dịch vụ.
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Quản lý việc đào tạo, tuyển chọn và phát triển nhân lực ngành dịch vụ.
Đại diện và quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ của Việt Nam ở
nước ngoài.
Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy
hoạch, kế hoạch phát triển thương mại và việc chấp hành pháp luật về hoạt
động kinh doanh dịch vụ; xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh
dịch vụ; xử lý các hoạt động kinh doanh trái phép và các hành vi khác vi
phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ.
1.2.3. Nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ
Trước xu thế toàn cầu hoá và tự do hoá, cùng với sự đóng góp to lớn
của hoạt động kinh doanh dịch vụ vào sự phát triển nền kinh tế, trong
những năm tới đây việc hoàn thiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh
doanh dịch vụ phải đáp ứng được những vấn đề đặt ra sau đây:
Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ phải đảm bảo hiệu quả kinh
tế - xã hội nhằm đạt mức tăng trưởng cao và phát triển ổn định, bền vững.
Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ gắn với yêu cầu kết hợp với
quốc phòng.
Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ theo hướng văn minh và
hiện đại, gắn phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ với bảo vệ môi
trường sinh thái, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.
Thực hiện tự do hoá hoạt động kinh doanh dịch vụ, gắn phát triển
thị trường trong nước với thị trường ngoài nước, từng bước hội nhập hoạt
động kinh doanh dịch vụ Việt Nam với thương mại khu vực và thế giới.
Đổi mới công tác xây dựng chiến lược quy hoạch và các chính sách
hoạt động kinh doanh dịch vụ cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế nhằm
thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập
kinh tế quốc tế.
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Xây dựng các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước
về hoạt động kinh doanh dịch vụ phải tạo ra sự vận hành đồng bộ, nhất
quán và có tính ổn định tương đối.
Xây dựng các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước
về hoạt động kinh doanh dịch vụ sao cho tương thích với các thông lệ quốc
tế, phù hợp với tiến trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.
1.2.4. Đặc điểm quản lý nhà nước về văn hóa
Văn hóa là một lĩnh vực chứa đựng nhiều nét riêng biệt, việc quản
lý nhà nước về văn hóa cũng có những nét khu biệt thể hiện trên một số
đặc điểm:
Văn hóa Việt Nam là một bộ phận cấu thành nên tổ chức bộ máy xã
hội, chịu sự chi phối của hệ thống tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, do đó quản lý nhà nước về văn hóa
không vượt ra ngoài khuôn khổ chính trị và pháp lý đó.
Quản lý nhà nước về văn hóa là quản lý một lĩnh vực nhạy cảm, dễ
gây ngoại ứng (do văn hóa chứa đựng những yếu tố tư tưởng, tâm lý, tình
cảm), đặc biệt trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay. Vì thế, bên cạnh các
biện pháp quản lý thông thường, phải có các biện pháp mang tính đặc thù
gắn với từng đối tượng khác nhau.
Quản lý nhà nước về văn hóa ở Việt Nam là quản lý một lĩnh vực đa
dạng, phong phú và hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
nhưng cũng dễ nảy sinh nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi bên cạnh sự tham
gia quản lý của ngành chủ quản còn phải có sự tham gia của các tổ chức
chính trị, các cấp, các ngành và cả cộng đồng. Vì vậy, việc huy động sự
tham gia tổng thể các nguồn lực trong xã hội phải gắn liền với phương thức
quản lý nhà nước về văn hóa.
Văn hóa là lĩnh vực của nhiều cặp phạm trù. Trong bản thân các cặp
phạm trù đó có nảy sinh những mâu thuẫn. Mặt khác, giữa cặp phạm trù
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này với cặp phạm trù khác cũng nảy sinh mâu thuẫn. Ví dụ như mâu thuẫn
giữa nhu cầu hưởng thụ văn hóa với khả năng đáp ứng của các hoạt động
và sáng tạo văn hóa; mâu thuẫn giữa việc đảm bảo tính dân chủ trong hoạt
động sáng tạo văn hóa nghệ thuật với khuôn khổ của pháp luật; mâu thuẫn
giữa nhiệm vụ giữ gìn văn hóa truyền thống và sự tiếp nhận những giá trị
văn hóa mới. Vì vậy, quản lý nhà nước về văn hóa đòi hỏi phải giải quyết
các mâu thuẫn đó một cách hài hòa, hợp lý và hiệu quả.
Về phương diện nào đó, việc quản lý nhà nước về văn hóa trong
môi trường hành chính ở Việt Nam gặp phải không ít khó khăn khi trình
độ phát triển kinh tế xã hội còn thấp, những ảnh hưởng của tư tưởng
phong kiến còn nặng nề, mặc dù không thể phủ nhận sức sống văn hóa
Việt Nam rất bền bỉ ngay cả khi có sự giao lưu, tiếp xúc và đụng độ với
văn hóa ngoại sinh.
1.2.5. Vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động văn hóa
Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội; là năng
lực sáng tạo, trí tuệ, tài năng, đạo đức của con người; trụ cột phát triển bền
vững của mỗi quốc gia, dân tộc và nhân loại.
Hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa sẽ góp phần định
hướng, điều chỉnh sự phát triển của nền văn hóa quốc gia, giúp hiện thực
hóa các chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng cầm quyền, từ
đó tác động đến mục tiêu, bản chất của văn hóa dân tộc.
Hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa trong các lĩnh vực,
địa bàn, nhóm dân cư cụ thể sẽ giúp kiểm soát sự tùy tiện, sai lệch trong
khi thực thi các cơ chế, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, góp
phần tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý văn hóa. Qua đó, đã tạo điều
kiện cho sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế trong kinh doanh và hoạt
động văn hóa, khuyến khích sự mở cửa, giải phóng các nguồn lực, huy
động được sự tham gia của toàn xã hội chung tay xây dựng và phát triển
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văn hóa. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa
ngày càng được kiện toàn và củng cố.
Cơ chế quản lý văn hóa đáp ứng nhu cầu của người dân, khuyến
khích được sức sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của các chủ thể văn hóa, tạo
điều kiện gia tăng và đa dạng hóa các sinh hoạt văn hóa và loại hình giải
trí. Chính sách xã hội hóa trong văn hóa đã khuyến khích được nhiều nguồn
lực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đất nước.
Hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa góp phần đảm bảo
định hướng lớn của Đảng trong việc “xây dựng và phát triển nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Các giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, bản sắc văn hóa dân tộc không bị
mai một, hòa tan trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Nhiều giá trị
văn hóa mới, tiến bộ đã được xác lập, củng cố trên cơ sở tiếp thu có chọn
lọc những cái hay, cái đẹp của văn hóa nhân loại. Hoạt động quản lý văn
hóa cũng làm cho văn hóa trở thành một tác nhân kích thích sự phát triển
kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.
1.3. Nội dung quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke
1.3.1. Cấp duyệt và kiểm tra các giấy phép theo quy định
Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke
Phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp duyệt giấy phép
kinh doanh karaoke cho các tổ chức, cá nhân (kể cả doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài - FDI) đăng ký hoạt động kinh doanh karaoke thuộc địa
bàn quản lý theo quy định (trừ các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng
sao hoặc hạng cao cấp).
Công tác kiểm tra các giấy phép của các sở, ngành thành phố và Ủy
ban nhân dân quận, huyện
Theo quy định các cơ quan ban ngành có nhiệm vụ đề xuất các giải
pháp để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh
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doanh karaoke trên địa bàn thành phố; chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra,
thanh tra công tác cấp giấy phép kinh doanh karaoke của Ủy ban nhân dân
quận, huyện; việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh của các
tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh karaoke; phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân
trong hoạt động kinh doanh karaoke theo thẩm quyền.
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Công an thành phố, Cảnh sát
Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các
cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình quản lý nhà nước đối với
doanh nghiệp hoạt động kinh doanh karaoke.
Chủ trì tiếp nhận, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về
an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh karaoke.
Định kỳ kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra liên ngành của các tổ chức,
cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự
trong hoạt động kinh doanh karaoke theo thẩm quyền; đồng thời, xử lý và
báo cáo kết quả các trường hợp vi phạm về Ủy ban nhân dân thành phố để
nắm, chỉ đạo.
Chủ trì tiếp nhận, kiểm tra Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy
và chữa cháy, văn bản nghiệm thu về pḥòng cháy và chữa cháy đối với các cơ
sở karaoke thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
cấp biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.
Chủ trì kiểm tra định kỳ hoặc phối hợp kiểm tra liên ngành các tổ
chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa
cháy trong hoạt động kinh doanh karaoke theo thẩm quyền; đồng thời, xử
lý và gửi báo cáo kết quả các trường hợp vi phạm về Ủy ban nhân dân
thành phố để nắm, chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp.
Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về
hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý. Củng cố tổ chức, phân
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công trách nhiệm cho đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện việc thẩm
định điều kiện và cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo phân cấp của
UBND thành phố tại Quyết định này.
Tăng cường các mô hình, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, phòng
chống cháy nổ tại các địa điểm kinh doanh karaoke ở địa phương; kiểm tra,
xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh
karaoke theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý vi phạm cho Sở Văn
hóa, Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho các tổ chức,
cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt
động kinh doanh karaoke và chịu trách nhiệm báo cáo hàng tháng, quý,
năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về tình hình quản lý, cấp phép, xử
lý vi phạm hoạt động karaoke về Sở VH&TT để tổng hợp, báo cáo UBND
tỉnh, Bộ VHTT&DL theo quy định.
Rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch karaoke trên địa bàn,
đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, gửi về Sở VH&TT
nghiên cứu, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
1.3.2. Triển khai thực hiện các văn bản pháp quy, chế tài
Thực hiện quy định về quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, các
cơ quan ban ngành địa phương tổ triển khai với sự tham gia của các ban
ngành liên quan nhằm thực hiện tốt các văn bản pháp quy, chế tài theo
đúng quy định pháp luật đề ra: phân công cơ quan chủ trì soạn thảo vãn bản
quy ðịnh chi tiết triển khai các văn bản pháp quy, chế tài chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành.
Ngoài ra, để bảo đảm thực hiện tốt công tác xây dựng, thực hiện tốt
các văn bản pháp quy, chế tài cần thiết, cơ quan ban ngành có nhiệm vụ tư
vấn cho UBND tỉnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; lập danh mục
văn bản quy định chi tiết, theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo văn bản quy định
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chi tiết dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; xác định hiệu lực thi hành của
văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm, nguyên tắc hoạt động triển khai văn
bản. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến
thực hiện tốt các văn bản pháp quy, chế tài hoạt động kinh doanh karaoke,
đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản không phù hợp.
Xây dựng các tài liệu tập huấn chuyên sâu về triển khai các văn bản
pháp quy, chế tài gồm: quy trình xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật, lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; theo
dõi, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác động chính
sách; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật; đánh giá thủ tục hành chính; đánh giá việc lồng ghép vấn đề
bình đẳng giới; nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản
quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật.
1.3.3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ
về Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công
cộng. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và
quảng cáo. Nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý hoạt động
kinh doanh karaoke, vũ trường nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn
chặn sự xâm nhập và bài trừ những sản phẩm văn hoá có nội dung độc hại,
các hành vi khiêu dâm và mua bán dâm, mua bán, sử dụng ma túy trong hoạt
động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Đồng thời không ngừng nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh
doanh karaoke, vũ trường, nhằm giảm dần các cơ sở hoạt động kinh doanh
karaoke, vũ trường không đúng quy định của pháp luật.
Hàng năm theo quy định các cơ quan ban ngành lập kế hoạch và
triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke đối
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với tất cả các tổ chức, cá nhân, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn có hoạt
động kinh doanh karaoke, vũ trường với các nội dung:
- Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Kiểm tra giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.
- Kiểm tra các điều kiện hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường
được quy định tại Điều 27, Điều 30, Điều 32 Nghị định 103/2009/NĐ-CP
ngày 06/11/2009 của Chính phủ.
Đông thời tiến hành xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm
các quy định quản lý của Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh karaoke, vũ
trường nhằm quản lý hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã
hội, lập lại trật tư an ninh xã hội trên địa bàn.
1.4. Hệ thống các văn bản pháp quy của Nhà nước về quản lý hoạt
động karaoke
1.4.1. Hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước
Cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động văn hóa, dịch vụ văn
hóa cũng có nhiều thay đổi, tình hình quản lý hoạt động này ngày một trở
nên phức tạp và khó khăn hơn. Quốc hội đã ban hành Luật, Chính phủ ban
hành Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các Thông tư
hướng dẫn nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ
văn hóa trong đó có loại hình dịch vụ karaoke, cụ thể là:
Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012
của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Chỉ thị 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc
“Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh
bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng”;
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”;
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Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ
“Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và
Quảng cáo”;
Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 “Quy định về biểu
diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu”;
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ “Sửa
đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 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”;
Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch “Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy
chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành
kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ”;
Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định
số 55/1999/QĐ-BVHTT”;
Văn bản 3201/VBHN-BVHTTDL ngày 03/9/2013 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh
dịch vụ văn hoá công cộng.
Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính
“Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy
phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường”.
Chỉ thị 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn
chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quá bar, nhà hàng karaoke
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định điều kiện về
an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
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1.4.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cấp phép kinh doanh karaoke
Hiện nay, để quản lý các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ
karaoke thì các cơ quan quản lý phải dựa trên các căn cứ pháp lý của thủ
tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke như sau:
Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế hoạt
động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số
quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa
công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06
tháng 11 năm 2009 của Chính Phủ
Chỉ thị 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn
chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/7/2016 của Chính
phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Trước yêu cầu thực tế hiện nay, thành phố Ninh bình đã xây dựng
xong quy hoạch các điểm dịch vụ quán bar, nhà hàng karaoke, phòng Văn
hóa và Thông tin đã đề xuất với Sở cho phép các địa phương đã có quy
hoạch được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép
kinh doanh theo quy định. Nghị định số 103/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ
ngày 01-01-2010 thay thế Nghị định số 11/2006 của Chính phủ ban hành
Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đã
quy định khá rõ ràng và chặt chẽ về điều kiện cũng như thẩm quyền, thủ
tục cấp giấy phép kinh doanh, trách nhiệm của chủ kinh doanh karaoke.
Những Thông tư, Nghị định bổ xung, các cơ quan quản lý đã dần hoàn
thiện các công cụ pháp lý để quản lý và có các chế tài để quản lý các cơ sở
hoạt động kinh doanh karaoke, đây cũng là căn cứ để phòng Văn hóa và
Thông tin thành phố Ninh Bình quản lý.
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Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh karaoke
Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể
công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ;
Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu; bên ngoài nhìn thấy
toàn bộ phòng; nếu có khung thì không được quá hai khung dọc và ba
khung ngang; diện tích khung không quá 15% diện tích cửa;
Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động
để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Khoảng cách từ 200m trở lên đo theo đường giao thông từ cửa phòng
đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước. Khoảng cách đó chỉ áp dụng trong
các trường hợp trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích
lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước có trước, chủ địa điểm kinh
doanh đăng ký kinh doanh hoặc đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sau;
Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt;
Âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của
Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép được đo tại phía ngoài cửa
sổ và cửa ra vào phòng karaoke;
Nhà hàng karaoke có nhiều phòng thì phải đánh số thứ tự hoặc đặt
tên cho từng phòng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke
tại nơi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của nhân viên thuộc cơ sở mình phải
riêng biệt với khu vực kinh doanh và không được để cho khách vào hát
karaoke tại nơi dành cho nhân viên thuộc cơ sở mình.
Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh
doanh để đáp ứng nhu cầu của khách dù không thu riêng tiền dịch vụ
karaoke mà chỉ thu tiền ăn, uống hoặc dịch vụ khác tại phòng hát karaoke
cũng phải có đủ điều kiện kinh doanh karaoke và phải được cấp giấy phép.
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Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự
Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và
người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh,
trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau:
- Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật
khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động
kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.
- Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi
dân sự; người nghiện ma túy.
- Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành
điều tra, truy tố, xét xử.
- Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn;
đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị
phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang
trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa
vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi
cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến
ngành, nghề kinh doanh có điều kiệnvề an ninh, trậttự mà chưa được xóa án
tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa
đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.
Phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật
tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự,
an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa
điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh.
Cơ sở kinh doanh karaoke phải có biên bản kiểm tra an toàn về
phòng cháy và chữa cháy.
Cơ sở kinh doanh chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau
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khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công
an có thẩm quyền cấp
Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định
của pháp luật.
Trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh karaoke cũng được quy định
cụ thể tại Điều 32 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn
hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày
6/11/2009 nêu trên.
Trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về quy hoạch
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; về địa điểm kinh doanh, phòng hát,
âm thanh, áng sáng, tiếng ồn và có cam kết về trật tự an ninh, người đề
nghị đăng ký kinh doanh cơ sở karaoke gửi hồ sơ để xin giấy phép kinh
doanh lên Sở Văn hóa và Thể thao hoặc cơ quan cấp huyện được phân công
cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.
1.5. Giới thiệu về thành phố Ninh Bình
1.5.1. Về kinh tế, xã hội
Thành phố Ninh Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa
học và du lịch của tỉnh Ninh Bình. Thành phố Ninh Bình hiện là đô thị loại II
trực thuộc tỉnh. Theo quy hoạch đô thị Ninh Bình, thành phố Ninh
Bình đang được xây dựng trở thành một trung tâm dịch vụ, du lịch và là đô
thị đầu mối giao thông ở cửa ngõ của miền Bắc. Quy hoạch cũng xác định
mục tiêu phát triển thành phố Ninh Bình sẽ trở thành thành phố có diện tích
gấp 3 hiện nay. Trong những năm qua, thành phố Ninh Bình đã có bước phát
triển nổi bật, thay đổi toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá. Cơ cấu
kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, bên cạnh đó thì thành phần
kinh tế cũng có sự chuyển dịch đáng kể là giảm dần tỷ trọng kinh tế Nhà
nước và tập thể, tăng dần tỷ trọng kinh tế tư nhân, cá thể, đồng thời thành
phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu phát triển nhanh.
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Bảng 1.1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Ninh Bình
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Nông – Lâm – Ngư nghiệp

1,65

1,58

1,51

Công nghiệp – Xây Dựng

32,97

33,12

33,39

Thương mại - Dịch vụ

65,38

65,21

65,09

100

100

100

Tổng số

(Nguồn Niên giám Thống kê thành phố Ninh Bình)
Như vậy hướng phát triển kinh tế của thành phố Ninh Bình trong
những năm qua là tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng và
giảm dần tỷ trọng dịch vụ, nông – lâm – ngư nghiệp
Biểu đồ 1.1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Ninh Bình

Nguồn Báo cáo kinh tế xã hội thành phố Ninh Bình
Công nghiệp: Là đô thị hạt nhân có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến tốc
độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH), trong nhiều năm qua, cơ
cấu kinh tế thành phố Ninh Bình chuyển dịch tích cực và đúng hướng, trong
đó tốc độ tăng trưởng công nghiệp khá nhanh, chủ yếu là công nghiệp sạch,
tạo tiền đề phát triển nhiều ngành công nghiệp với các ngành chế biến thực
phẩm, đồ uống, chế biến thủy hải sản, dệt may, vật liệu xây dựng, cơ khí, sản
xuất đồ thủ công mỹ nghệ, đá trang trí, sản xuất bao bì, nhựa, giấy…
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Thương mại - dịch vụ: Các ngành dịch vụ như thương mại, tài chính,
ngân hàng, khách sạn, nhà hàng cũng phát triển nhanh chóng và ổn định.
Với hệ thống ngân hàng, các công trình chợ đầu mối bán buôn, bán lẻ, siêu
thị. Hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị ,chợ có quy mô lớn, có thể
đáp ứng tốt nhu cầu cho người dân bản địa và khách tham quan du lịch,
giao dịch tại thành phố. Hệ thống khách sạn đa cấp, đầu mối các tua du lịch
của tỉnh , tạo cơ sở để trở thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và
dịch vụ . Từ năm 2011-2016, tỷ trọng dịch vụ đạt gần 70% GDP của thành
phố và so với tính quy luật chung thì tỷ trọng dịch vụ trên thể hiện sự tiến
bộ trong cơ cấu kinh tế thành phố Ninh Bình ngày càng rõ nét.
Bảng 1.2: Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố Ninh Bình giai
đoạn 2012-2016
Đơn vị: Tỷ đồng.
Chỉ tiêu
Tổng giá trị sảnxuất
(GO)
Thu nhập đầu người
(triệu đồng)

2012

2013

2014

2015

2016

BQ
20142016
(%)

25.32 27.62 28.65 30.768 33.752 9.7%

63

65

68

71

76

(Nguồn: Báo cáo quy hoạch tổng thể KTXH thành phố Ninh Bình)
Quan tâm, tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ
trợ các nhà đầu tư trong nước triển khai các dự án nhất là công tác giải
phóng mặt bằng, quản lý đất đai và môi trường, đơn giản hóa các thủ tục
hành chính. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 1.412 tỷ đồng, đạt 128,6%
KH, bằng 130,1% dự toán pháp lệnh và tăng 15,3% so cùng kỳ. Tình hình
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững,
ổn định.
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1.5.2. Về đời sống văn hóa – xã hội
Là vùng đất Cố đô lâu đời, thành phố Ninh Bình lưu giữ nhiều giá trị
văn hóa tiêu biểu của vùng nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy
nhiên, trong sự hội nhập, phát triển hôm nay, những giá trị văn hóa truyền
thống, đạo đức và lối sống đang chịu nhiều tác động tiêu cực của cơ chế thị
trường cùng sự xâm nhập của các yếu tố văn hóa bên ngoài, phần nào làm
xáo trộn môi trường xã hội.
Trong tổ chức đời sống văn hoá, cư dân đô thị thành phố Ninh Bình
đã cơ bản khắc phục được tác phong sản xuất nhỏ, hình thành nên tác
phong công nghiệp hiện đại; xây dựng được ý thức chấp hành pháp luật, ý
thức công dân và ý thức cá nhân. Xã hội công dân đang manh nha hình
thành ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, sự tác động của phương thức sản xuất
kinh doanh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập cũng
làm nảy sinh nhiều vấn đề về văn hoá không phù hợp với văn hoá dân tộc
như các loại hình văn hoá “trái luồng”, độc hại: sách báo, băng đĩa, vũ
trường, internet, báo chí, xuất bản lậu…. Tình trạng văn hoá đọc, viết
đang bị mai một là một ví dụ tiêu biểu về phong cách sống của cư dân đô
thị hiện đại, đặc biệt đối với một bộ phận không nhỏ của thế hệ thanh
thiếu niên nói chung và của thành phố Ninh B́nh nói riêng hiện nay.
Hơn nữa, trong bối cảnh mới, khi mà sự biến đổi đô thị hóa ngày
càng tăng, cơ chế thị trường ngày càng lan tỏa và thúc ép, thì sự phân chia
vai trò người dân thành những vai trò kép là một hiện tượng đặc trưng ở đô
thị nước ta. Từ vai trò một cán bộ nhà nước, sau giờ làm việc, họ có thể trở
thành kẻ làm thuê cho người khác trong một công việc khác, hoặc bằng
chính nghề nghiệp của mình. Và lại, ở đô thị ngày càng đông đúc hiện nay,
người dân ngày càng phải đương đầu một cách gay gắt hơn với hàng loạt
vấn đề về môi trường sống (sự chật hẹp của nhà ở, đường đi, sự ô nhiễm
môi trường, sự chụp giật về điều kiện sống, sự gia tăng của thói lãnh đạm
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thờ ơ, sự phức tạp của tệ nạn xã hội…). Điều đó khiến cho quan hệ giao
tiếp ứng xử văn hóa, cũng như lối sống của cư dân thành phố Ninh Bình,
ngày càng có xu hướng thu hẹp, đóng kín lại để tự tìm một cảm giác an
toàn nhất định. Đây là một trong những lý do tạo nên mặt trái của lối sống,
lối giao tiếp ứng xử văn hóa ở đô thị hiện nay.
Một đặc điểm khác là sự xuất hiện khá rõ nét của lối sống, cách giao
tiếp ứng xử tiểu nông trong lòng đô thị hiện đại của người dân thành phố
Ninh Bình. Về cơ bản, giao tiếp ứng xử văn hóa ở nông thôn có nhiều điều
tốt đẹp đáng trân trọng, cần kế thừa để tạo nên những chuẩn mực giao tiếp
ứng xử văn hóa ở đô thị. Đó, chẳng hạn, là sự gắn kết chặt chẽ cộng đồng,
tình cảm láng giềng, họ tộc tương thân tương ái, môi trường cảnh quan văn
hóa lành mạnh thoáng đãng, phong tục tập quán tốt đẹp, di sản văn hóa dân
gian giàu giá trị… Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, giao tiếp ứng xử văn hóa ở
nông thôn cũng đang bộc lộ không ít những mặt trái. Đó là tầm nhìn hạn
hẹp, thái độ tùy hứng trong công việc, biểu hiện gia trưởng, ý thức sống và
làm việc theo pháp luật yếu, đầu óc bè phái, tâm lý phép vua thua lệ làng…
Có thể nhận thấy dư vị của lối sống tiểu nông trong đời sống đô thị, các
công sở, nhiều gia đình và trong mỗi cá nhân… Chính điều đó sẽ gây cản
trở sự phát triển đô thị, cản trở sự hình thành giao tiếp ứng xử văn hóa ở đô
thị theo hướng hiện đại, văn minh.
Trên đây là một số nét đặc trưng, giá trị cơ bản và những biểu
hiện của đời sống văn hóa người dân thành phố Ninh Bình, những giá
trị ấy đang chiếm một vị trí ưu thế trong đời sống văn hóa đô thị hiện
nay. Tuy nhiên, những giá trị đó vẫn hiện diện trong cuộc sống đô thị
hàng ngày nhưng chưa trở thành những nhân tố chủ đạo, mà vẫn là cái
đích mà chúng ta nhắm đến để hoàn thiện, để biến chúng thành động lực
phát triển của toàn xã hội nói chung và xã hội đô thị ở thành phố Ninh
Bình nói riêng.
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Tiểu kết
Trong chương 1, tác giả hệ thống cơ sở lý luận về dịch vụ karaoke,
qua đó ta thấy dịch vụ karaoke là loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa
giải trí về Karaoke nhằm mục đích phục vụ yếu tố tinh thần của khách
hàng và mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ.
Từ những khái niệm, quan điểm về Karaoke, tác giả cũng đưa ra các
nội dung về công tác quản lý nhà nước về hoạt động karaoke, nội dung
quản lý đều dựa trên các văn bản pháp lý trong công tác quản lý nhà nước
để người đọc hiểu hơn về cơ sở pháp lý trong công tác quản lý văn hóa ở
lĩnh vực này.
Luận văn cũng giới thiệu chung về thành phố Ninh Bình, khái quát
về tình hình hoạt động của các nhà hàng karaoke. Đây chính là cơ sở lý
luận, căn cứ để tác giả phân tích thực trạng và những giải pháp về tình hình
quản lý hoạt động dịch vụ karaoke tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
ở 2 chương tiếp theo.
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Chương 2
THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE Ở THÀNH PHỐ NINH BÌNH,
TỈNH NINH BÌNH
2.1. Chủ thể quản lý hoạt động dịch vụ karaoke ở thành phố Ninh Bình
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
2.1.1. Cơ cấu tổ chức
Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày
06 tháng 06 năm 2008 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn
hóa thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương, phòng Văn hóa và thông tin thuộc huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh. Cơ cấu của phòng Văn hóa và thông tin thành phố Ninh
Bình được tổ chức theo quy định hiện nay như sau:
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố
Ninh Bình
Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

Chuyên
viên quản
lý đời
sống văn
hoá

Chuyên
viên quản
lý thông
tin tuyên
truyền

Chuyên
viên quản
lý bảo
tàng; di
tích

Chuyên
viên quản
lý sự
nghiệp
thư viện

(Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình)
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Hiện nay, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình được
bố trí 7 biên chế gồm 1 trưởng phòng, 2 phó phòng và 4 chuyên viên giúp
việc có trình độ 05 Đại học và 02 Thạc sĩ trong đó:
Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình và trước pháp luật về toàn
bộ hoạt động của Phòng văn hóa và thông tin.
Phó phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi
Trưởng phòng vắng mặt, một Phó phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm
điều hành các hoạt động của Phòng.
Một chuyên viên phụ trách xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn
tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá” (Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
xây dựng gia đình văn hoá, thôn, phố, cơ quan, đơn vị văn hoá; xây dựng
thiết chế văn hoá…); tham mưu cho lãnh đạo phòng làm tốt công tác quản
lý nhà nước về du lịch và thể dục thể thao.
Một chuyên viên phụ trách xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác
thông tin tuyên truyền; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng
cáo; tham mưu cho lãnh đạo Phòng kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế
hoạch công tác của cơ sở phường, xã và tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý,
năm của ngành.
Một chuyên viên phụ trách xây dựng kế hoạch hướng dẫn về nghiệp
vụ công tác bảo tồn, bảo tàng; quản lý các di tích lịch sử, danh lam thắng
cảnh; kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội; tham
mưu hướng dẫn quản lý công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh,
xuất bản, bưu chính viễn thông.
Một chuyên viên phụ trách xây dựng và triển khai kế hoạch phát
triển sự nghiệp thư viện; kế hoạch chỉ đạo phát triển phong trào văn hoá
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văn nghệ quần chúng, xây dựng các câu lạc bộ văn hoá văn nghệ; tham
mưu giúp lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch hướng dẫn việc thực hiện
công tác gia đình, tổ chức hoạt động mô hình phòng chống bạo lực gia đình
trên địa bàn.
Việc bổ nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.
Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác văn hóa và
thông tin trên địa bàn huyện được bố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể
của cơ quan, trình độ năng lực cán bộ, Phòng Văn hóa và Thông tin thành
phố Ninh Bình tổ chức thành các tổ chuyên môn, tùy theo mức độ công
việc và biên chế của Phòng, các tổ trên có thể hoạt động độc lập hoặc phối
hợp lồng ghép với nhau nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tiết
kiệm, hiệu quả.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân thành phố Ninh Bình; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên
chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo,
kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao,
Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. Căn cứ Nghị định
37/2014/NĐ-CP, ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND Huyện, Quận, Thị xã, thành phố thuộc
Tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình là cơ quan chức
năng chuyên môn tham mưu giúp việc cho UBND thành phố thực hiện
chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về: Văn hoá; gia đình; thể dục, thể
thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát
thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại;
hạ tầng thông tin.
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2.2. Hoạt động dịch vụ karaoke ở thành phố Ninh Bình
2.2.1. Tình hình chung về hoạt động dịch vụ karaoke ở thành phố Ninh Bình
Thành phố Ninh Bình được coi là một trong những địa bàn có nhiều
cơ sở kinh doanh karaoke nhất tỉnh Ninh Bình, tới 70 cơ sở. Cũng vì hoạt
động này diễn ra sôi động, trên địa bàn thành phố cũng có tới 3 cơ sở hoạt
động không phép và đều bị lực lượng chức năng xử lý, buộc ngừng hoạt
động. Ngay cả các cơ sở hoạt động có phép cũng đang xảy ra nhiều bất cập
mà các cơ quan chức năng đã hướng dẫn, xử lý nhưng việc khắc phục còn
nhiều khó khãn.
Hoạt động kinh doanh karaoke là loại hình nhạy cảm thường xuyên
phát sinh những sai phạm. Một số nội dung chế tài trong kiểm tra xử lý vi
phạm đối với hoạt động kinh doanh karaoke chưa thực sự đủ sức răn đe.
Từ đầu năm đến nay thành phố Ninh Bình đã kiểm tra trên 109 lượt cơ sở
kinh doanh karaoke, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền
59.500.000 đồng.
Trong quá trình các cơ quan chức năng kiểm tra, nhiều cơ sở không
hợp tác, đóng cửa không cho lực lượng chức năng vào làm việc hoặc nhiều
cơ sở khi bị kiểm tra thì tìm cách đối phó. Có tình trạng cơ sở kinh doanh
karaoke hoạt động không phép, nhưng khi bị kiểm tra thì chủ cơ sở viện lý
do đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.
Tuy vậy, sau một thời gian, lực lượng chức năng quay trở lại kiểm
tra thì cơ sở này vẫn trong tình trạng chưa có phép. Hơn nữa, diện tích
một số phòng hát, ánh sáng, thiết kế cửa ra vào các phòng không đảm
bảo, không có tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy (PCCC)… Lực lượng
chức năng đã yêu cầu người quản lý cơ sở này nghiêm túc khắc phục
những bất cập trên. Lỗi các cơ sở kinh doanh karaoke hay gặp phải và
cũng là lỗi lớn nhất là chưa đảm bảo các quy định về công tác phòng
cháy, chữa cháy.
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Hầu hết các cơ sở kinh doanh karaoke bị phạt do không có lối thoát
nạn, không có hệ thống PCCC tự động. Ngoài ra, lỗi về biển hiệu quảng
cáo cũng thường xuyên xảy ra đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vì hầu
hết các cơ sở này đều làm biển hiệu to, bắt mắt để hấp dẫn khách hàng. Lỗi
này không chỉ vi phạm Luật Quảng cáo mà còn ảnh hưởng mỹ quan đô thị
và ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy.
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Ninh Bình đang rộ lên hoạt động
“Hát cho nhau nghe”. Thực chất, đây là các nhà hàng ăn uống, cà phê tổ
chức hình thức này, không thu tiền hát nhưng tính giá đồ ăn, uống cao hơn
bình thường.
Tất nhiên, các cơ sở có hoạt động này đều không xin phép, không có
phòng cách âm cho khách hát. Đáng nói, hoạt động “Hát cho nhau nghe”
gây tiếng ồn lớn cho khu vực, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt người
dân và gây bức xúc cho mọi người.
Đây chính là hình thức biến tướng của hoạt động karaoke và chủ cơ
sở không thực hiện các điều kiện của hoạt động karaoke. Vấn đề này gây
khó khăn cho công tác quản lý dịch vụ văn hóa và các địa phương đang
lúng túng trong việc xử lý.
Trước thực trạng này, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình phối hợp
cùng lực lượng công an và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hoạt
động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố nhằm chấn chỉnh hoạt
động này; đồng thời tuyên truyền cho các cơ sở thực hiện đúng theo quy
định của pháp luật. Mục đích cuối cùng để hoạt động kinh doanh karaoke
trên địa bàn Ninh Bình được lành mạnh hóa, phục vụ nhu cầu giải trí và đời
sống văn hóa tinh thần của người dân.
Hiện nay karaoke trở thành lựa chọn của nhiều người. Qua phiếu hỏi
ý kiến trên 300 người được chọn. Kết quả ghi nhận như sau:
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Biểu đồ 2.1: Mức độ thích hát karaoke đối với người dân

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017 tại thành phố Ninh Bình)
Biểu đồ 2.2: Mức độ sử dụng dịch vụ hát karaoke của người dân

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017 tại thành phố Ninh Bình)
Thông qua kết quả điều tra trên ta thấy karaoke là một loại hình giải
trí được nhiều người yêu thích, đặc biệt đối tượng thành niên lứa tuổi 25 30 tuổi và 31 - 40 tuổi. Trong 300 người điều tra thì có đến 99 người lựa
chọn karaoke (chiếm 33,3%).
Mức độ thích hát karaoke: Rất thích là 46.7%, thích 40.0%, Bình
thường 8.7%, Không thích 2.7%. Từ đó xác định được đối tượng mục đích
thường xuyên đi hát karaoke là điểm đến.
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Biểu đồ 2.3: Mục đích đi hát karaoke

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017
tại thành phố Ninh Bình)
Từ câu hỏi về mục đích đi hát của khách hàng, ta thấy tỷ lệ khách hàng
sử dụng dịch vụ karaoke ở các mục đích không chênh lệch nhau nhiều, trong
đó mục đích tiếp khách cao nhất, chiếm tỷ trọng 25.3% tổng số người, tiếp
đến là mục đích xả stress và sinh nhật: chiếm tỷ trọng 20% tổng số người và
thấp nhất là đi cùng gia đình và cơ quan: chiếm 10% tổng số người điều tra.
2.2.2. Mức độ thu hút khách của dịch vụ karaoke tại Ninh Bình
Chủ một quán karaoke trên phố Tân Qúy, phường Tân Thành cho
biết: Ngày nào quán cũng đón từ 3 – 5 tốp khách đến hát để xả strees, trút
nỗi buồn hoặc để ăn mừng điều gì đó. Những bài hát mà họ đăng ký luôn
có nội dung phù hợp với tâm trạng. Sau mỗi lần ra khỏi phòng hát, họ đều
thay đổi sắc mặt, rạng rỡ hơn, vui tươi, phấn chấn hơn… rõ ràng những lợi
ích của karaoke mang lại không ai phủ nhận.
Theo quan sát của chúng tôi, tại một số tuyến phố cuả phường Tân
Thành, Phúc Thành nơi tập trung nhiều quán karaoke như đường Cù Chính
Lan, Lương Văn Tụy… lượng khách bình quân mỗi ngày đến những cơ sở
này lên đến cả trăm người. Thậm chí, vào những ngày lễ tết, ngày nghỉ cuối
tuần con số này còn nhiều hơn và các quán thường xuyên “cháy” phòng hát
do cung không đủ cầu.
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Biểu đồ 2.4: Đối tượng sử dụng dịch vụ karaoke

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017
tại thành phố Ninh Bình)
Từ những số liệu trên cho thấy đối tượng sử dụng dịch vụ hát
karaoke nhiều nhất vẫn là những người làm trong các doanh nghiệp
(99/300 chiếm 33.3%) sau đó là người kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ
(60/300 chiếm 20%) công chức, viên chức (74/300, chiếm 24.7%) và thấp
nhất là đối tượng là lực lượng vũ trang (4/300 chiếm 1.3%) và người lao
động tự do (8/300 chiếm 2.7%).
Biểu đồ 2.5: Độ tuổi đi hát karaoke tại các nhà hàng

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017
tại thành phố Ninh Bình)
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Độ tuổi của người sử dụng dịch vụ karaoke: Nhiều nhất là độ tuổi từ
31-40 tuổi (105/300 , chiếm 35%) và độ tuổi từ 25-30 tuổi (90/300 , chiếm
30%), và độ tuổi điều này phù hợp với điều kiện kinh tế, tâm lý, tính cách
và sở thích lứa tuổi.
Biểu đồ 2.6: Giới tính của khách hàng

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017 tại thành phố Ninh Bình)
Từ kết quả khảo sát của tác giả, ta thấy tỷ lệ giới tính khách hàng
tham gia dịch vụ này không chênh lệch nhau nhiều: khách hàng nam chiếm
tỷ trọng 57% tổng số khách hàng và khách hàng là nữ chiếm tỷ trọng
42.7%. Cho thấy đây là loại hình dịch vụ thu hút không phân biệt dành cho
riêng giới tính nào.
Bảng 2.1: Mức thu nhập của khách hàng
Số phiếu
(Người)

Tỷ lệ
(%)

Dưới 2tr

4

1.3

2-4tr

20

6.7

4-6tr

38

12.7

6-8tr

58

19.3

8-10tr

86

28.7

Trên 10tr

94

31.3

Tổng

300

100

Thu nhập

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017 tại thành phố Ninh Bình)
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Bảng kết quả trên cho thấy: khách hàng có thu nhập cao thường sử
dụng dịch vụ này, chiếm đến 31.3% như vậy, việc sử dụng dịch vụ phụ
thuộc nhiều vào thu nhập của khách hàng.
Những số liệu này cũng giúp chúng ta hiểu được rằng cùng với sự
phát triển về kinh tế, giao lưu văn hóa trong nước và khu vực thì nhu cầu
văn hóa giải trí của con người trong xã hội văn minh hiện đại tăng cao
nhằm cân bằng đời sống tâm lý, tình cảm với đời sống kinh tế đầy áp lực.
Đây là quy luật tự nhiên của xã hội và con người. Nắm bắt được quy luật
này, nhiều nhà hàng đã không ngần ngại đầu tư để đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của khách hàng. Ngoài việc xây dựng hệ thống phòng hát rộng,
đẹp, trang trí ấn tượng, có thêm không gian để khách thư giãn, trò chuyện
cùng bạn bè; phong cách phục vụ của đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo,
lịch sự chủ nhân của các quán karaoke còn trang bị hệ thống mic, âm ly,
loa, máy màn hình cảm ứng chọn bài nhanh, hiện đại để chiều khách.
Nhiều người khi vào các điểm karaoke này cũng phải ngạc nhiên trước
giọng hát của chính mình với những dàn thiết bị karaoke hiện đại chuyên
“nâng” giọng, khách dù có hát dở cũng luôn được chấm 80 đến 90 điểm.
Thậm chí nếu khách có tâm trạng vui vẻ, hát to thì có thể đạt được 100
điểm. Sau những cuộc vui đó, hầu như vị khách nào cũng muốn quay trở
lại. Như nhà hàng karaoke Emvoil trên đường Lương Văn Tụy – phường
Phúc Thành là một ví dụ, theo lời của một nhân viên nhà hàng và một số
khách hàng thường xuyên tới đây bày tỏ: được đầu tư kinh phí cũng như
việc hoạch định chiến lược kinh doanh kỹ càng nên từ khi đi vào hoạt
động nhà hang Emvoil thu hút được lượng khách lớn từ các nhà hàng
khác. Đặc biệt điều này nhận thấy rõ nhất là các nhà hàng nằm trên
phường Tân Thành, Vân Giang, Ninh Khánh trầm lắng, thưa khách hơn
và Emvoil luôn có số lượng khách áp đảo, đông đúc, tấp nập là cảnh
thường thấy ở đây.
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Một số cơ sở kinh doanh karaoke hiện đại, sang trọng như Bar-Karaoke
Thành Nam, Bar- The Vissai, Bar – Sky, Emvoil, Dũng Nguyễn,… với các
phòng hát đạt tiêu chuẩn, phong cách mới lạ, đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi
tiết, chú trọng đến chất lượng phục vụ. Đây đang là hướng đầu tư của nhiều
cơ sở kinh doanh nhằm thu hút khách. Tuy nhiên, vấn đề nâng cao chất lượng
dịch vụ phục vụ khách hàng của hầu hết các nhà hàng kinh doanh karaoke có
quy mô lớn hiện nay theo hướng chuyên nghiệp thì theo tôi còn nhiều vấn đề
phải bàn, cần có sự đào tạo, bồi dưỡng, nhận thức, thay đổi.
Ở những nhà hàng karaoke sang trọng giá thuê phòng khá cao, vào
những ngày thường giá cho phòng nhỏ nhất có sức chứa khoảng 10 người là
200 ngàn/tiếng; phòng có sức chứa khoảng 30 người trở lên khoảng 45m2
giá từ 1.000 - 1.500 ngàn/tiếng. Những ngày lễ, tết, dịp cuối tuần, cuối năm
giá cao hơn ngày thường 100-200 ngàn, thậm chí như sau tết các nhà hàng
karaoke thường “cháy” phòng dẫn đến giá thuê phòng hát bị đẩy lên tăng
gấp đôi giá thường ngày. Qua điều tra, tác giả có được kết quả tiền phí dịch
vụ chi trả cho mỗi lần khách hàng sử dụng dịch vụ karaoke như sau:
Bảng 2.2. Mức phí sử dụng dịch vụ karaoke
Số phiếu

Tỷ lệ

(Người)

(%)

500,000/lần

30

10

1,000,000/lần

90

30

2,000,000/lần

120

40

3,000,000/lần

30

10

trên 3.000.000/lần

30

10

Tổng

300

100

Mức phí

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017 tại thành phố Ninh Bình)
Qua điều tra ta thấy, chi phí sử dụng dịch vụ bình quân của các
khách hàng tương đối lớn, trong đó phí một lần sử dụng dịch vụ cao nhất là
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2.000.000 đồng/lần: chiếm 40% trong tổng mức phí, tiếp đến là
1.000.000đ/lần: chiếm 30% trong tổng mức phí, còn lại các mức khác
chiếm tỷ lệ 10%, cho thấy đây là loại hình dịch vụ giải trí có chi phí cao,
gây tốn kém cho khách hàng.
Qua trao đổi với một nhân viên quản lý tại nhà hàng Bar Sky, BarKaraoke Thành Nam,… được biết nhà hàng nghiêm cấm nhân viên gọi
“gái” cho khách và không cho sử dụng phòng làm nơi tổ chức tệ nạn. Nếu
khách tự gọi tới thì cũng không sao nhưng không được “vui vẻ” quá mức,
vì nhà hàng cấm cả điều đó chắc lượng khách sẽ thưa dần đi. Tuy nhiên,
vẫn có một số nhà hàng có đội ngũ nhân viên nữ phục vụ tại nhà hàng hoặc
có danh sách các em để khi khách có yêu cầu hoặc khách có thể tự gọi một
vài em tới phục vụ, rót rượu, bia, châm thuốc và hát cùng… tàn cuộc vui
“boa” cho các em vài trăm nghìn.
Bên cạnh đó, một số nhà hàng kinh doanh karaoke chưa được đầu tư kỹ
lưỡng, chất lượng phòng hát không tốt bằng các cơ sở hiện đại khác nhưng
vẫn thu hút được số lượng khách hàng đáng kể vì nhà hàng đó đáp ứng được
một số nhu cầu của khách bình dân như: giá thuê phòng hát rẻ, cho mang đồ
uống đến phòng hát không thu phí, nếu là sinh viên nếu tổ chức sinh nhật đều
có thể mang đồ ăn, uống vào phòng hát… một số nhà hàng khác thì có thêm
việc đáp ứng yêu cầu hát có “chân dài” hay các em gái trẻ phục vụ, khách đưa
ra yêu cầu với nhân viên khoảng 15 phút sau các em sẽ có mặt. Ví dụ như các
quán ở phường Bích Đào, Tân Thành, Ninh Nhất… Qua đó thấy rằng, để thu
hút khách hàng, các nhà hàng karaoke hiện nay quan tâm đầu tư cơ sở vật
chất, trang bị màn hình, âm thanh, ánh sáng đẹp, hiện đại và đi kèm chất
lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu hát lành mạnh của khách hàng. Bên cạnh đó
vẫn tồn tại một số nhà hàng có những dịch vụ không lành mạnh, tuy không lộ
liễu nhưng vẫn là những vấn đề gây bức xúc cho dư luận xã hội, đặc biệt làm
ảnh hưởng tới người dân sống xung quanh khu vực.
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Theo dõi hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Ninh
Bình hiện nay chúng ta thấy đang có một xu hướng kinh doanh theo chiều
hướng tích cực. Có thể nói đây là dấu hiệu đáng mừng vì nó hợp với xu thế
phát triển, nhận thức mới của con người và xã hội hiện đại. Nhiều cơ sở
kinh doanh karaoke nghiêm cấm nhân viên “gọi gái” cho khách và tuyệt
đối không được cho khách sử dụng phòng hát làm nơi sử dụng chất ma túy,
mại dâm. Để có một sự chuyển biến về nhận thức của các cơ sở kinh doanh
karaoke như hiện nay là sự quyết liệt của cơ quan thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về kinh doanh hoạt động văn hóa công cộng.
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dịch vụ karaoke ở thành phố Ninh Bình
2.3.1. Thực trạng quy hoạch hoạt động dịch vụ karaoke
Để thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, xuất phát từ tình hình đặc
điểm, xu thế phát triển kinh tế, xã hội, nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng
của tỉnh, ngày 24 tháng 01 năm 2008 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành
Quyết định số 212/QĐ – UBND về việc quy hoạch kinh doanh Karaoke, vũ
trường trên địa bàn Ninh Bình đến năm 2020. Với mục tiêu sau:
Quy hoạch nhà hàng kinh doanh karaoke, vũ trường nhằm thiết lập
kỷ cương, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước làm cho hoạt động kinh
doanh karaoke, vũ trường phát triển lành mạnh, phù hợp với thực tiễn cuộc
sống, đúng với quy định của pháp luật.
Bố trí, sắp xếp lại các điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa
bàn các huyện, thành phố, thị xã nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của
người kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân và thực
hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh
dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP.
Quy hoạch các điểm kinh doanh karaoke, vũ trường phải phù hợp
với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; đảm bảo giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế du lịch, nhu cầu hưởng thụ
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và sinh hoạt văn hóa lành mạnh của cộng đồng nhân dân; đảm bảo an ninh
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
Công tác triển khai quản lý quy hoạch: Để thực hiện tốt quyết định
số 212/QĐ – UBND thời gian qua, Sở Văn hóa – Thể thao thực hiện việc
cấp giấy phép kinh doanh; quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh
doanh karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với
các ngành chức năng, UBND các huyện, thành, thị thống nhất nội dung,
mục tiêu, giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường theo
quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó Sở Kế hoạch &
Đầu tư thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động
karaoke, vũ trường theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đề xuất các
biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh việc kiểm tra quy hoạch, phòng Văn hóa và Thông tin chủ
trì cùng với các ban, ngành thành phố tổ chức công tác tuyên truyền phổ
biến rộng rãi các quy định của Nhà nước về quy hoạch, kinh doanh dịch vụ
nhà hàng karaoke, vũ trường tới các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá
nhân kinh doanh biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực,
trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp, đảm bảo tính chuyên
sâu, ổn định.
Công tác kiểm tra quy hoạch: Hàng năm, Sở Văn hóa Thông tin,
phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành
814 của thành phố thực hiện việc kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke, vũ
trường, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh những sai phạm trong hoạt
động kinh doanh karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật. Uỷ ban
nhân dân các cấp, các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn,
kiểm tra việc thực hiện hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường ở địa
phương mình theo quy định quy hoạch: Theo đó, các địa điểm kinh doanh
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karaoke, vũ trường phải tuân theo các quy định của pháp luật về kinh doanh
karaoke, vũ trường. Đảm bảo đủ các tiêu chí được quy định tại Nghị định
11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 54/2006/TTBVHTT ngày 24/5/2006 về việc hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ
trường; Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa
Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực
hiện một số quy định về kinh doanh karaoke, vũ trường, cụ thể:
Số lượng nhà hàng karaoke theo quy hoạch
Qua quá trình triển khai và thực hiện quy hoạch từ nãm 2008 ðến nay,
thành phố Ninh Bình đã triển khai khá tốt công tác quy hoạch, cụ thể: Số
lượng nhà hàng Karaoke cho phép theo quy định từ năm 2010 – 2020 là 122
đến 222 nhà hàng, tuy nhiên đến năm 2017 mới có 70 nhà hàng hoạt động
karaoke như vậy là số lượng nhà hàng karaoke vẫn chưa vượt mức quy định.
Đối với quy hoạch các địa điểm kinh doanh karaoke
Thời gian qua, các cơ quan ban ngành đã tiến hành kiểm tra và nhanh
chóng xử lý, tạm dừng các cơ sở kinh doanh xây dựng sai quy hoạch về địa
điểm mở hoạt động karaoke như sau:
Bảng 2.3: Tình hình vi phạm quy hoạch của cơ sở kinh doanh karaoke
Nội dung vi phạm quy hoạch của
các cơ sở kinh doanh
1. Khoảng cách từ 200m trở lên đo
theo đường giao thông từ cửa
phòng đến cổng trường học, bệnh
viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di
tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành
chính nhà nước.
2. Phù hợp với quy hoạch về
karaoke được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt

Chênh lệch
tỷ lệ %
2015 2016 2017 16/15 17/15
Năm

3

2

3

-50.0

33.3

9

7

10

-28.6

30.0

Nguồn Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình
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Qua số liệu trên ta thấy: Mặc dù theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh
Bình về các quy hoạch nhà hàng kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 tuy nhiên từ năm
2015 -2017 đã có 08 cơ sở buộc phải di dời, 03 cơ sở bị đình chỉ hoạt động
do kinh doanh không giấy phép nguyên nhân là các cơ sở khi xây dựng đã vi
phạm lỗi trong quy hoạch: Khoảng cách từ 200m trở lên đo theo đường giao
thông từ cửa phòng đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước điều này ảnh
hưởng đến các công trình công cộng. Quy định này được cụ thể hóa tại
Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL khoảng cách từ 200m trở lên quy định
tại khoản 4 Điều 30 Quy chế đo từ đường giao thông từ cửa phòng đến cổng
trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa,
cơ quan hành chính nhà nước. Khoảng cách đó chỉ áp dụng trong các trường
hợp trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn
hóa, cơ quan hành chính nhà nước có trước, chủ địa điểm đăng ký kinh
doanh hoặc đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sau.
Việc quy định địa điểm được kinh doanh của các nhà hàng karaoke là
cần thiết và hợp lý vì tránh ảnh hưởng tới các cơ quan, công sở đặc biệt là ở
trường học và ở các khu vực di tích lịch sử - văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo vì
sẽ làm giảm tính tôn nghiêm của di tích. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay còn
nhiều điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình không tuân
thủ điều này, vấn đề này đặt ra câu hỏi vì sao những điểm kinh doanh đó vẫn
được tiếp tục kinh doanh và công khai hoạt động ? Năm 2015, cơ quan thẩm
quyền đã buộc 3 cơ sở di dời sang địa chỉ mới, năm 2016 buộc 2 cơ sở di dời
sang địa chỉ mới và năm 2017 buộc 3 cơ sở di dời sang địa chỉ mới.
Xung quanh quy định này còn nhiều vấn đề nảy sinh, gây tranh cãi
trong việc xác định khoảng cách 200m. Khoảng cách này theo quy định
được đo theo đường giao thông từ cửa phòng đến cổng trường học, bệnh
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viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành
chính nhà nước. Chiểu theo quy định này thì có nhiều nhà hàng kinh doanh
karaoke nằm giáp tường hoặc đối diện với cổng trường, cơ quan hành
chính…, song vẫn đảm bảo khoảng cách như quy định. Vì đo theo đường
giao thông thì đi từ cửa phòng đến cổng trường, cơ quan hành chính… phải
đi vòng quanh một vòng. Ví dụ như nhà hàng karaoke Emvoil, Top One nằm
ngay sau trường Trung học phổ thông Lương Văn Tụy. Nếu xác định bằng
khoảng cách không gian thì 02 nhà hàng này chỉ cách trường chừng 8-10m.
Nhưng nếu xác định khoảng cách theo như quy định thì phải đi từ sau trường
lên cổng trường phía trước thì đủ 200m. Như vậy ở quy định này theo tôi
còn thể hiện sự bất cập, cần chỉnh sửa, bổ sung và có cách xác định cho
đúng, thống nhất giúp việc quản lý cũng như xử lý vi phạm được chính xác.
Bên cạnh vị trí các cơ sở không được đặt gần các cơ sở công cộng thì
việc xây dựng phải phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt thì các cơ sở vẫn bị vi phạm, nguyên nhân là khi
đăng ký xây dựng các cơ sở này chưa thông báo với cơ quan chính quyền
về việc kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc một số cơ sở trong quy hoạch tự
động chuyển đổi kinh doanh sang hoạt động karaoke nên đều bị xử phạt:
năm 2015 cơ quan quản lý đã xử phạt 9 cơ sở, năm 2016 xử phạt 7 cơ sở
giảm 28.6% so với năm 2015; năm 2017 cơ quan quản lý đã xử phạt 10 cơ
sở tăng 30% so với năm 2016.
2.3.2. Thực trạng cấp duyệt và kiểm tra các giấy phép theo quy định
2.3.2.1. Tình hình cấp duyệt các giấy phép theo quy định
Kinh doanh dịch vụ karaoke là một hoạt động kinh doanh đặc thù,
có thể dẫn đến nhiều tiêu cực về văn hóa, đạo đức. Chính vì lẽ này, pháp
luật Việt Nam có những quy định chặt chẽ nhằm quản lý, kiểm soát hoạt
động này, tránh những biến tướng về văn hóa, đạo đức và các vấn đề nhạy
cảm khác.
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Thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình phát triển tương đối mạnh mẽ. Các
hoạt động kinh doanh karaoke gắn với hoạt động kinh doanh khách sạn,
nhà hàng, nhà nghỉ, quán cà phê, giải khát được tập trung ở trung tâm thành
phố có sự phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội như: phường Tân
Thành, Đông Thành, Phúc Thành, Ninh Khánh…
Từ năm 2007 đến 2017, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu
sinh hoạt văn hóa trong nhân dân ngày một tăng cao, các dịch vụ vui chơi
giải trí đa dạng, trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã xuất hiện thêm hoạt
động vũ trường, quán bar, cộng với sự phát triển mạnh của công nghệ
thông tin, chủ các cơ sở đã đầu tư mạnh về phòng ốc, trang thiết bị hiện đại.
Tuy nhiên, hoạt động karaoke là loại hình kinh doanh phức tạp, nhạy cảm
và dễ xảy ra vi phạm về an ninh trật tự, nếu không quản lý tốt sẽ ảnh hưởng
đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân: để nhanh chóng thu lợi nhuận, một
số cơ sở karaoke đã đưa thêm ngành nghề ăn uống, bán bia, rượu, tiếp viên
nữ trẻ đẹp để câu khách. Để tránh sự giám sát của cơ quan kiểm tra, có nơi
chủ cơ sở dấu hàng (tiếp viên nữ) bên ngoài các phòng trọ, khi khách muốn
có nhu cầu chỉ cần gọi điện thoại là có người đưa đến ngay.
Trước sự bùng phát hoạt động dịch vụ karaoke với nhiều diễn biến
phức tạp, nhằm thiết lập lại trật tự trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch
vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng, ngay từ những năm
đầu xuất hiện dịch vụ karaoke, sau này là vũ trường, quán bar, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị, Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch ban hành Thông tư hướng dẫn nhằm tăng cường công tác quản lý các
hoạt động dịch vụ nói trên. Sau một số lần sửa đổi, bổ sung đến nay là 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”; các quy
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định về điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy để quản lý
loại hình dịch vụ này.
Để có được giấy phép kinh doanh karaoke và quản lý chặt chẽ hình
thức kinh doanh này, đơn vị phải đáp ứng nhiều điều kiện tương đối khắt
khe và qua từng bước thực hiện nhất định.
Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo đầy đủ các loại giấy
phép sau:
- Giấy phép kinh doanh karaoke;
- Giấy phép phòng cháy chữa cháy;
- Giấy phép an ninh, trật tự;
- Cam kết bảo vệ môi trường;
- Giấy phép kinh doanh rượu (Nếu kinh doanh rượu trong cơ sở
karaoke)
- Giấy phép kinh doanh thuốc lá (Nếu kinh doanh thuốc lá trong cơ
sở karaoke )
- Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm (Nếu kinh doanh đồ ăn trong
cơ sở karaoke)
Với những điều kiện và quy định chặt chẽ trong quy định cấp giấy
phép kinh doanh, trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và cơ quan
thành phố Ninh Bình đã tiếp nhận và xử lý rất nhiều hồ sơ xin cấp giấy
phép kinh doanh và các giấy phép liên quan. Mặc dù lực lượng phòng Văn
hóa và Thông tin còn mỏng, việc xuống cơ sở đăng ký để kiểm tra, đánh
giá điều kiện hoạt động còn khó khăn. Tuy nhiên phòng vẫn thực hiện tốt
thủ tục cấp giấy phép và giấy tờ liên quan theo quy ðịnh thời hạn 10 ngày
làm việc kể từ ngày nhận ðủ hồ sõ hợp lệ, ðồng thời có trách nhiệm cấp
giấy phép kinh doanh; trýờng hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng
vãn bản, nêu rõ lý do. Với việc tiếp nhận và trả hồ sơ, tình hình các cơ sở
đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp duyệt các giấy phép theo quy định như sau:
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Bảng 2.4: Tình hình đăng ký và cấp duyệt các giấy phép theo quy định
Năm 2015
Giấy phép
Giấy phép kinh doanh karaoke;

Năm 2016

Năm 2017

Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ
đăng đủ điều đăng đủ điều đăng đủ điều
Ký
kiện
ký
kiện
ký
kiện
13
7
16
9
21
13

Giấy phép phòng cháy chữa cháy

8

6

12

7

13

9

Giấy phép an ninh, trật tự

11

6

15

9

16

11

Cam kết bảo vệ môi trường

13

12

16

16

21

21

Giấy phép kinh doanh rượu

17

13

20

16

23

19

Giấy phép kinh doanh thuốc lá

15

11

17

15

21

19

Giấy phép an toàn vệ sinh thực

5

1

9

3

11

3

phẩm
Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình
Từ bảng tổng hợp số liệu qua 3 năm ta thấy số cơ sở đăng ký cấp giấy
phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác khá nhiều, tuy nhiên số lượng
cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện không nhiều, nguyên nhân là các cơ sở này
chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định cấp phép cũng như cho
thấy công tác kiểm tra giám sát của phòng văn hóa thông tin thành phố Ninh
Bình đã thực hiện tốt chức năng trong quá trình kiểm tra và cấp giấy phép.
2.3.2.2. Tình hình kiểm tra các giấy phép theo quy định
Từ năm 2007 trước những tiêu cực nghiêm trọng tại các vũ trường,
nhà hàng karaoke, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17/2005/CTTTg về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke,
thế nhưng trên địa bàn thành phố vẫn có nhiều quán karaoke mới mọc lên.
Sở dĩ có hiện tượng này là xuất phát từ thực trạng quay vòng giấy phép kinh
doanh. Ngày 15/02/2018 Ông Nguyễn Văn Tín, Đội quản lý hành chính
Công an thành phố Ninh Bình cho biết: “Ở lĩnh vực karaoke, đã xuất hiện
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nhiều cơ sở biến tướng karaoke hoạt động một cách bất hợp pháp núp bóng
các phòng thu âm, các quán ăn, quán cà phê... Các cơ sở này cũng cho xây
phòng ốc và trang trí giống như phòng karaoke cho khách vào hát nhưng khi
tiến hành kiểm tra thì họ biện minh rằng chỉ cho khách hát nhờ và không
tính tiền hát của khách. Hay một số khách sạn lợi dụng việc được phép hoạt
động karaoke mà không cần phải cấp phép đã cho các đối tác mượn lại tư
cách pháp nhân để mở hoạt động kinh doanh karaoke.”
Để tránh tình trạng lợi dụng hoạt động karaoke không nhằm mục
đích kinh doanh tại các cơ sở dịch vụ, ngoài việc phải thực hiện đầy đủ các
quy định thì phòng karaoke tại đây phải riêng biệt với cơ sở kinh doanh.
Tuy nhiên, việc cho phép cấp mới giấy phép kinh doanh ở lĩnh vực này có
thể coi là nhạy cảm nhất của dịch vụ văn hóa công cộng chắc chắn sẽ còn
tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực. Điều đó đòi hỏi các cơ quan chức năng cần
phải nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Việc cho phép karaoke hoạt động sau 24h đêm xuất phát từ thực tế
đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam và tạo ra môi
trường thuận lợi để khuyến khích du lịch trong điều kiện kinh tế đang suy
giảm. Tuy nhiên một bộ phận khách hàng đến tham gia ở đó thì không thể
cấm, nhưng phải đảm bảo nghiêm túc các quy định về an ninh trật tự. Nghị
định 103 của Thủ tướng Chính phủ cho phép cấp mới giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh karaoke sẽ tạo điều kiện cho
các cơ quan quản lý Nhà nước quản lý chặt hơn loại hình kinh doanh dịch
vụ văn hóa này. Vì khi cấp mới, toàn bộ những giấy phép cũ không còn
hiệu lực nữa, cơ quan có thẩm quyền sẽ có điều kiện rà soát lại những tiêu
chí, tiêu chuẩn về phòng ốc, âm thanh, ánh sáng, nhân viên phục vụ...
Mặt khác việc thành lập các đoàn liên ngành do thanh tra văn hóa làm
chủ trì chỉ được tiến hành kiểm tra theo đợt. Quá trình kiểm tra nếu phát hiện
vi phạm thì có thể xử phạt hành chính, nhưng sau đó đâu lại vào đấy.
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Về công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ văn hóa karaoke
trên địa bàn thành phố Ninh Bình, vấn đề về phân cấp cấp giấy phép hoạt
động và việc thu hồi giấy phép trở thành chủ đề “nóng” vì khá lúng túng
khi tiến hành kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh vi phạm:
Các cơ sở kinh doanh karaoke phải đảm bảo công tác PCCC và
ANTT. Cơ sở nào không đảm bảo có thể bị đình chỉ hoạt động, rút giấy
phép kinh doanh: hiện nay xuất hiện nhiều dạng kinh doanh karaoke trá
hình, kiểu hình thức cà phê “Hát cho nhau nghe”, khái niệm “quán bar”
cũng không rõ ràng khiến cho việc kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Một
trong những sơ hở trong quản lý là việc không quy định thời hạn đối với
giấy phép kinh doanh dịch vụ văn hóa karaoke bên cạnh mặt tích cực là tạo
điều kiện thuận lợi về cải cách thủ tục hành chính đối với cơ sở kinh doanh,
nhưng đã bộc lộ hạn chế, vô tình tạo ra sự nới lỏng trong công tác quản lý
đối với hoạt động kinh doanh karaoke.
Theo các quy định hiện hành, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh
karaoke không có giấy đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC)
và an ninh trật tự (ANTT), dẫn đến tình trạng nhiều cơ sở đã có giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh karaoke, nhưng lại không có giấy chứng nhận
PCCC và ANTT. Điều này khiến cho cơ quan quản lý khó đưa ra việc thu
hồi giấy phép với những cơ sở không đảm bảo về PCCC và ANTT.
Về vấn đề này ngay cả cơ quan quản lý vẫn nhầm lẫn giữa giấy
chứng nhận kinh doanh và giấy phép hoạt động. Trong đó, việc cần thiết là
cần bổ sung chứng nhận PCCC và ANTT trong hồ sơ xin cấp giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh karaoke để việc quản lý, giám sát và xử lý ở các
cơ sở, địa phương được đồng thuận.
Trước sự bùng nổ của karaoke với nhiều diễn biến phức tạp; Chính
phủ ban hành Nghị định 96/2016/NĐ - CP quy định lập lại trật tự trong lĩnh
vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội
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nghiêm trọng. Sau khi nghị định được ban hành, chủ cơ sở muốn hoạt động
hợp pháp phải lập thủ tục xin phép đăng ký hành nghề và đăng ký kinh
doanh. Đồng thời phải đảm bảo điều kiện hoạt động, điều kiện an ninh trật
tự, phòng cháy chữa cháy…
Qua công tác quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Ninh
Bình được thống kê như sau:
Bảng 2.5: Tình hình phát triển của các cơ sở hoạt động kinh doanh
Karaoke trên địa bàn (Giai đoạn 2012 – 2017)
Năm

Cơ sở karaoke
Tổng số

Có phép

Không phép

2012

30

25

05

2013

35

30

05

2014

41

38

03

2015

48

45

03

2016

58

54

04

2017

70

67

03

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình
Từ số liệu thống kê thu được được từ năm 2012 – 2017 cho thấy
các cơ sơ kinh doanh hoạt động karaoke trên địa bàn có mức độ tăng
nhanh về số lượng : năm 2012 trên địa bàn chỉ có 30 cơ sở trong đó 25 cơ
sở có giấy phép hoạt động và 5 cơ sở chưa được cấp giấy phép, so với
năm 2012 thì năm 2017 số cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke đã tăng
134% và tăng 12% so với năm 2016 điều này cho thấy dịch vụ này đang
ngày được mở rộng trên địa bàn. Cụ thể theo số liệu của phòng Văn hoá
và Thông tin thành phố Ninh Bình (VH-TT), tính đến ngày 31/12/2017,
trên địa bàn thành phố Ninh Bình có 70 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke,
trong đó có 67 cơ sở đã được cấp phép (phường Ninh Khánh 05 cơ sở, Xã
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Ninh Nhất 05 cơ sở, phường Tân Thành 23, phường Phúc Thành 04 cơ sở,
phường Vân Giang 05 cơ sở, phường Nam Thành 02 cơ sở, phường Đông
Thành 08 cơ sở, phường Bích Đào 08 cơ sở, phường Thanh Bình 02 cơ
sở, phường Nam Bình 05 cơ sở, phường Ninh Phong 02 cơ sở, phường
Ninh Sơn 01 cơ sở) 03 cơ sở chưa được cấp phép (phường Phúc Thành
01, phường Tân Thành 01, phường Vân Giang 01). Tuy nhiên hiện nay,
theo phản ánh của cơ quan quản lý địa phương, mặc dù đã tiến hành rà
soát, kiểm tra, xử phạt thậm chí tạm đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở kinh
doanh karaoke nhưng vì tính chất kinh doanh karaoke thường vào lúc buổi
tối, hơn nữa lực lượng cơ quan thanh kiểm tra khá “mỏng” nên vẫn khó
kiểm soát được hết tình hình kinh doanh của các cơ sở. Nhiều đơn vị sau
khi được cơ quan kiểm tra nhắc nhở tỏ ra thiện chí chấp hành nội quy
nhưng khi đoàn kiểm tra đi khỏi lại vi phạm.
2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke ở
thành phố Ninh Bình
2.4.1. Công tác thanh tra, kiểm tra
Hàng năm các cơ quan liên ngành và phòng Văn hóa và Thông tin
thành phố Ninh Bình tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra và
xử lý các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ karaoke nhằm phát hiện và
xử lý các lỗi vi phạm của các cơ sở, ngăn chặn và răn đe các cơ sở vi phạm,
hạn chế và giảm thiểu các tệ nạn xă hội từ các cơ sở này gây ra. Nội dung
thanh tra, kiểm tra gồm:
- Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Kiểm tra giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke.
- Kiểm tra các điều kiện hoạt động kinh doanh karaoke thường được
quy định tại Điều 27, Điều 30, Điều 32 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày
06/11/2009 của Chính phủ.
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- Tiến hành xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm các quy
định quản lý của Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh karaoke.
Trong thời gian qua, cơ quan quản lý đã thực hiện các cuộc kiểm tra
thanh tra như sau:
Bảng 2.6: Hình thức kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh Karaoke
trên địa bàn
Hình thức kiểm tra

Năm

Chênh lệch tỷ lệ %

2015

2016

2017

16/15

17/15

Kiểm tra theo kế hoạch

27

37

58

27.0

36.2

Kiểm tra đột xuất

19

24

33

20.8

27.3

Kiểm tra liên ngành

7

11

18

36.4

38.9

Tổng lượt kiểm tra

53

72

109

26.4

33.9

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình
Qua bảng thống kế số liệu ta thấy: hàng năm các cơ quan ban ngành
luôn thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng chỉ tiêu và kế
hoạch đề ra, tuy nhiên trong quá trình kiểm tra, một số chủ cơ sở cố tình
vắng mặt không chịu hợp tác, tuy nhiên nhờ sự quyết liệt nên các chủ cơ sở
cũng đều ký vào biên bản kiểm tra của đoàn. Số liệu cho thấy số lượt thanh
tra, kiểm tra của cơ quan quản lý đều tăng lên thể hiện mức độ quản lý chặt
chẽ của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh karaoke,
năm 2015 đoàn đã thực hiện 53 lượt kiểm tra, năm 2016 thực hiện 72 lượt
kiểm tra, lên 26.4% so với năm 2015; năm 2017 thực hiện 109 lượt kiểm
tra, tăng lên 33.9% so với năm 2016. Trong đó, số lần kiểm tra theo kế
hoạch là 27 lượt năm 2015, năm 2016 là 37 lượt tăng 27.0% so với năm
2015; năm 2017 là 58 lượt, tăng 36.2% so với năm 2016.
Bên cạnh công tác kiểm tra theo định kỳ, các cơ quan quản lý cũng
tăng cường kiểm tra đột xuất đối với một số cơ sở có dấu hiệu vi phạm các
lỗi trong hoạt động kinh doanh, đây là những cơ sở thường mắc các lỗi có
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dấu hiệu vi phạm về trật tự an ninh, tệ nạn xã hội. Cho nên trong trong năm
2015, đoàn đã tiến hành hiểm tra đột xuất 19 lượt, năm 2016 đoàn tiến hành
kiểm tra đột xuất 24 lượt, tăng 20.8% so với năm 2015; năm 2017 đoàn tiến
hành kiểm tra đột xuất 33 lượt, tăng 27.3% so với năm 2016, hầu như các
lần thành tra, kiểm tra đột xuất đều mang lại hiệu quả cao, góp phần giảm
các tệ nạn xã hội ở các cơ sở.
Để kiểm tra đầy đủ các lỗi vi phạm, công tác kiểm tra liên ngành
cũng được cơ quan quản lý chú trọng, việc tổ chức cơ quan liên ngành
tại các cơ sở thường thực hiện đột xuất vào cuối năm và mùa thời vụ
nhằm phát hiện kịp thời những lỗi sai phạm ở các cơ sở: năm 2015 đoàn
đã thanh tra, kiểm tra 7 lượt, năm 2016 là 11 lượt, tăng 36.4% so với
năm 2015 và năm 2017 tiến hành kiểm tra 18 lượt, tăng 38.9% so với
năm 2016.
Qua thanh tra, kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã
đầu tư quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, nhiều cơ sở kinh doanh Karaoke
đã mạnh dạn đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện
đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân, đảm bảo các điều
kiện kinh doanh. Qua các đợt kiểm tra, những yêu cầu còn thiếu hoặc chưa
đảm bảo đều được cơ sở thay thế và lắp đặt đầy đủ, đúng yêu cầu để đảm
bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, bên cạnh việc nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ với chất
lượng tốt, thì tình trạng vi phạm các quy định của nhà nước trong hoạt động
kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra. Qua kiểm tra có
47/109 cơ sở đã chấp hành tốt các quy định trong hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, như: Số lượng phòng hát
không đúng theo cấp phép, hệ thống PCCC... còn nhiều bất cập.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra vẫn gặp phải những khó khăn, như:
Còn có những cơ sở đã ngừng hoạt động nhưng không thông báo đến cơ
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quan, chính quyền địa phương biết, gây khó khăn trong công tác nắm bắt
thông tin, theo dõi quản lý; tình trạng cơ sở kinh doanh cà phê giải khát có
hoạt động hát karaoke không phép trên địa bàn vẫn còn, tập trung ở các
phường xa khu vực trung tâm thành phố; một số cơ sở kinh doanh hoạt
động không công khai hoặc không treo biển hiệu, thu tiền hát không có hóa
đơn chứng từ...
Nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm soát các quán
karaoke hoạt động đúng pháp luật và đảm bảo an toàn, cơ quan quản lý
đã liên tục thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra rà soát hoạt động của
các cơ sở kinh doanh này. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tăng
cường kiểm tra, nếu cơ sở nào không chấp hành, căn cứ vào tính chất,
mức độ của vụ việc sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cá nhân, tổ chức hoạt
động kinh doanh dịch vụ karaoke nhận thức rõ trách nhiệm, tuân thủ quy
định của pháp luật, đồng thời vận động nhân dân tích cực phát hiện, đấu
tranh, tố giác, phòng, chống các biểu hiện trái pháp luật trong hoạt động
kinh doanh karaoke.
2.4.2. Tình hình vi phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke
* Tình hình vi phạm về điều kiện đủ để đáp ứng theo giấy phép hoạt
động kinh doanh
Thực hiện thông tư 33/2010- BCA, nghị định 96/2016/ NĐ - CP về
quy hoạch nhà hàng karaoke. UBND Thành phố Ninh Bình đã có văn bản
chỉ đạo ngành văn hóa kiểm tra, rà soát lại hoạt động karaoke trên toàn thành
phố. Qua công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa
bàn thành phố Ninh Bình, thống kê số liệu cuối năm 2015 - 2017, tác giả đã
tổng hợp số liệu tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh
karaoke ở thành phố Ninh Bình thời gian qua như sau: (phụ lục 03).
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Biểu đồ 2.7: Tình hình lỗi vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm tra
các cơ sở kinh doanh karaoke

Qua biểu đồ 2.1 và bảng số liệu phụ lục 2.1 cho thấy: Năm 2015 kiểm
tra 48 cơ sở thì có 86 lỗi bị cơ quan xử lý trong biên bản xử phạt, năm 2016
triểm tra 58 cơ sở thì có 73 lỗi bị cơ quan xử lý trong biên bản xử phạt, giảm
17.8% so với năm 2015, tuy nhiên đến 2017 kiểm tra 70 cơ sở thì có 80 lỗi
bị cơ quan xử lý trong biên bản xử phạt, tăng 8.8% so với năm 2016.
Qua quá trình thu thập số liệu từ các biên bản xử lý hành chính của
cơ quan ban ngành thời gian qua, tác giả còn tiến hành điều tra đối với
nhân viên tại một số cơ sở hoạt động karaoke và một số khách hàng thường
xuyên sử dụng dịch vụ karaoke nhằm phục vụ cho công tác phân tích,
nghiên cứu thực trạng của đề tài nghiên cứu với nội dung như sau:
Từ quá trình tổng hợp số liệu thu thập (Phụ lục 03), tác giả đưa ra
những vi phạm trong hoạt động Karaoke trên địa bàn như sau:
Tình hình vi phạm về điều kiện quy định diện tích phòng karaoke:
Theo quy định phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở
lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống
cháy nổ; tuy nhiên qua kiểm tra ở cơ sở kinh doanh karaoke vì muốn tăng
thêm phòng nên một số sơ sở kinh doanh đã thiết kế và lắp đặt các phòng
chưa đạt diện tích 20m2 trở lên. Các cơ sở này chủ yếu thuộc vào các cơ sở
của hộ gia đình và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ tự phát : năm 2015 có 14 cơ sở bị
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vi phạm, đến năm 2016 chỉ giảm 16.7% so với năm 2015 là 12 cơ sở nhưng
đến năm 2017 lại tăng lên 7.7% so với năm 2016 là 13 cơ sở, đây vẫn chủ yếu
là các cơ sở kinh doanh nhỏ mới mở chưa năm rõ quy định và một số các cơ
sở cũ dù bị xử phạt năm ngoái và cam đoan cơi nới diện tích, tuy nhiên tại
thời điểm kiểm tra vẫn vi phạm lỗi cũ, cho thấy hình thức xử phạt với các cơ
sở này còn chưa mạnh tay nên tình trạng tái diễn lỗi ở các cơ sở cũ vẫn còn.
Tình hình vi phạm về điều kiện quy định cửa phòng karaoke: theo
quy định cửa phòng phải là cửa kính không màu để bên ngoài nhìn thấy
toàn bộ phòng; nếu có khung thì không được quá hai khung dọc và ba
khung ngang; diện tích khung không quá 15% diện tích cửa. Nội dung này
được hỏi ở 300 người, kết quả nhận được là:
Theo anh (chị) cửa phòng hát karaoke ở các cơ sở kinh doanh mà
anh (chị) đã tới có đúng với quy định không?
+ Có: chiếm 30%
+ Không: chiếm 120%
Qua kiểm tra phổ biến ở các cơ sở vẫn là loại cửa gỗ kín, hoặc kính có
màu không thể nhìn vào trong phòng, hoặc có một ô kính nhỏ rộng khoảng
20cm chỉ có thể “ngó” vào trong được chứ không “nhìn” được toàn bộ phòng
hát như yêu cầu của quy định. Một số nhà hàng bình dân thì hệ thống cửa là
cửa nhôm kính có một nửa phía trên là kính, nhýng ðộ cách âm không ðảm
bảo khi sử dụng hoặc có nhà hàng sử dụng loại cửa gỗ kín toàn bộ. Nãm
2015: có 21 cõ sở bị vi phạm, ðến nãm 2016 chỉ giảm 5% so với nãm 2015 là
20 cõ sở; nãm 2017 lại giảm xuống 5.3% so với nãm 2016 là 19 cõ sở, ðây là
những lối thýờng gặp ở các cõ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.
Tình hình vi phạm về điều kiện quy định đặt khóa, chốt cửa phòng
karaoke
Dịch vụ karaoke thường có thêm nhân viên nữ phục vụ rót bia và hát
với khách hàng, những dịch vụ này đều mang tính chất khiêu dâm và bán
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dâm hay mồi chài khách…cho nên các cơ sở karaoke mắc các lỗi như: Đặt
khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt
động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; qua kiểm tra năm
2015: có 9 cơ sở bị vi phạm, đến năm 2016 chỉ giảm 8% so với năm 2015
là 5 cơ sở; năm 2017 là 5 cơ sở, tập trung ở các cơ sở mới tham gia hoạt
động. Với lỗi như thế này, khi kiểm tra các cơ quan kiểm tra đều trực tiếp
tháo dỡ chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động tại cơ sở và đưa vào
mức xử phạt hành chính cao nhất nhằm mang tính răn đe các cơ sở có ý
định kinh doanh hình thức sai trái.
Tình hình vi phạm về âm thanh của cơ sở hoạt động kinh doanh
Karaoke: Âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke, vượt quá quy định của
Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép được đo tại phía ngoài cửa
sổ và cửa ra vào phòng karaoke; trong quá trình kiểm tra, năm 2015 có 19 cơ
sở vi phạm, năm 2016 có 18 cơ sở vi phạm giảm 5.6% so với năm 2016,
năm 2017 có 23 cơ sở vi phạm, tăng 21.7% so với năm 2017, điều này cho
thấy lỗi vi phạm này ở các cơ sở không có xu hướng giảm, cho thấy mức xử
phạt ở lỗi này còn nhẹ chưa có tính răn đe cao những lỗi nghiêm trọng khác
mới bị tịch thu giấy phép kinh doanh. Nên các chủ cơ sở đã không dám công
khai các hoạt động sai trái như trước nữa. Qua đó, người dân cũng đồng tình
khi các tệ nạn xã hội trong hoạt động karaoke có chiều hướng giảm nhanh,
đã triệt phá được nhiều tụ điểm nổi cộm.Và dư luận xã hội càng đồng tình
hơn nữa với chủ trương “lành mạnh hóa” hoạt động kinh doanh đối với các
quán karaoke và nhà hàng karaoke do Nhà nước quản lý.
Tình hình vi phạm về sử dụng nhân viên của cơ sở hoạt động kinh doanh
Qua số liệu kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở của cơ quan chức năng thì
thấy việc các cơ sở sử dụng người lao động không có hợp đồng lao động,
khi khách có yêu cầu thì chủ cơ sở điều nhân viên nữ từ các nơi khác đến
chứ không ăn, ở trực tiếp tại các điểm này như trước đây nên rất khó xử lý,
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sử dụng nhân viên nữ phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng
quy định; sử dụng các phương thức phục vụ để câu khách không phù hợp
với thuần phong mỹ tục.
Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không lành mạnh hoạt
động với hình thức sử dụng từ 5 - 10 tiếp viên nữ phục vụ thường xuyên và
không chấp hành đăng ký hợp đồng lao động hoặc có đăng ký hợp đồng lao
động nhưng danh sách không trùng khớp với tiếp viên thực tế tại cơ sở.
Chính vì vậy, việc đăng ký lao động tại các cơ sở này đa số chưa đảm bảo
theo quy định.
Đối với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn; nhà
hàng, quán karaoke lớn sử dụng từ 10 - 30 tiếp viên, các cơ sở này đều
chấp hành về thủ tục giấy phép và đăng ký hợp đồng lao động. Các tiếp
viên nữ đa số không hưởng lương của chủ. Hầu hết, các tiếp viên từ các
huyện khác đến, tuổi đời từ 16 đến 25 tuổi, ít học, đa số có hoàn cảnh khó
khăn, gia đình nghèo, họ đến thành phố để kiếm sống là chủ yếu; cũng có
trường hợp do đua đòi ăn chơi nên đã bất chấp hậu quả lao vào làm gái ôm,
và con đường dẫn đến tệ nạn xã hội.
Bên cạnh những cơ sở này cũng cũng có các cơ sở tổ chức hoạt động
kinh doanh theo hình thức lành mạnh, không có tiếp viên nữ, tập trung ở
những hộ cá thể. Nhân viên phục vụ tại các quán nhỏ thường là lao động
gia đình; một số quán kinh doanh lớn, sử dụng nguồn lao động phục vụ là
những sinh viên của các Trường Đại học, Cao đẳng... vừa học, vừa làm để
tăng thêm nguồn thu nhập.
* Tình hình hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong hoạt động
karaoke
Qua khảo sát trên 300 người về đánh giá số nhà hàng hoạt động lành
mạnh, kết quả như sau:
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Hỏi: Theo anh (chị) hiện nay có khoảng bao nhiêu phần trăm nhà
hàng kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình lành mạnh?
Bảng 2.7: Tỷ lệ khảo sát về tính lạnh mạnh của nhà hàng karaoke
Tỷ lệ nhà hàng karaoke
kinh doanh lành mạnh

Số người đánh giá

%

10%-20%

50/300

16,66%

21%-30%

70/300

23,33%

31%-40%

80/300

26,66%

41%-50%

70/300

23,33%

51%-60%

40/300

13,33%

61%-70%

20/300

6,66%

Trên 70%

14/300

4,66%

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017 tại thành phố Ninh Bình)
Số liệu khảo sát cho chúng ta thấy cái nhìn lạc quan của nhân dân
về hoạt động kinh doanh karaoke hiện nay (80/300 người điều tra cho
rằng có 31%-40% nhà hàng karaoke hoạt động lành mạnh; 70/300 người
điều tra cho rằng có 41%-50% nhà hàng karaoke hoạt động lành mạnh).
Song bên cạnh những mặt tích cực, những chuyển biến mới của một số
nhà hàng kinh doanh karaoke thì dịch vụ giải trí karaoke vẫn còn gây
không ít phiền toái cho các cơ quan quản lý Nhà nước. Có tuyến phố với
chiều dài chưa đầy 1km đã có tới 15 cơ sở kinh doanh karaoke như đường
Cù Chính Lan, phố Tân Qúy, phường Tân Thành hay đường Xuân Thành
có 5 cơ sở karaoke điểm nóng về hoạt động cung cấp “gái gọi” phục vụ
cho các điểm kinh doanh karaoke. Một vài điểm kinh doanh karaoke vì
hám lợi còn phục vụ cho giới ăn chơi thác loạn, bay lắc, sử dụng ma túy,
mại dâm, do lợi nhuận thu về từ hoạt động trá hình này mà tệ nạn này vẫn
tồn tại, gây bức xúc cho nhân dân cũng như tiềm ẩn tội phạm cho xã hội.
Ví dụ như quán karaoke Olala trên đường Lương Văn Tụy là một điểm
nóng, cơ sở này từ khi đi vào hoạt động đến nay mặc dù không có đầy đủ
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các giấy phép kinh doanh nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động mặc dù các
cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố đã nhiều lần xử phạt vi
phạm hành chính đình chỉ việc kinh doanh tháo dỡ biển hiệu nhưng cơ sở
vẫn cố tình hoạt động.
Về điều kiện hoạt động thường không đảm bảo ánh sáng (tắt đèn),
cửa phòng che kín không nhìn thấy bên trong. Với tính chất hoạt động
như trên, để cảnh giác cơ quan chức năng từ xa, hệ thống cửa bên ngoài
thường được bố trí 2, 3 lớp, bên trong phòng có hệ thống đèn báo động và
có người cảnh giới bên ngoài để cản trở người thi hành công vụ, tẩu tán
tiếp viên bằng các lối thoát riêng, chạy trốn ra khỏi phòng hát karaoke,
nên khi đoàn kiểm tra đến khó phát hiện. Còn chủ quán tìm mọi cách đối
phó, né tránh cơ quan chức năng, thường chối quanh không đưa ra giấy
phép vì tâm lý sợ bị thu hồi; làm cho chất lượng và hiệu quả hoạt động
của lực lượng kiểm tra liên ngành trên địa bàn thành phố chỉ dừng lại ở
một hiệu quả nhất định. Nội dung này được hỏi đối với khách hàng và cơ
quan công an trên địa bàn thành phố tác giả thu được kết quả về tệ nạn
trong phòng karaoke như sau:
Bảng 2.8: Đánh giá của khách hàng về tình hình tệ nạn
xã hội ở quán karaoke

Gái gọi

Số phiếu
(Người)
96

Tỷ lệ
(%)
32

Ma túy

39

13

Múa khỏa than

20

6.7

Khách rượu bia

105

35

Khách quậy phá

40

13.3

Tổng

300

100

Nội dung

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017 tại thành phố Ninh Bình)
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Trong công tác kiểm tra của các đoàn cùng với kết quả khảo sát đối
với khách hàng, tác giả có được kết quả về các tệ nạn phát sinh trong dịch
vụ karaoke như: Gái gọi, ma túy, múa khỏa thân, khách rượu bia, khách
quậy phá. Trong đó điển hình các tệ nạn xuất hiện nhiều nhất ở các quán
karaoke nhiều nhất là tệ nạn gái gọi và khách sử dụng rượu bia, chiếm tỷ lệ
32% tổng số tệ nạn, tiếp theo là tệ nạn sử dụng ma túy trong phòng hát,
khách quậy phá do dùng chất kích thích chiếm tỷ lệ 13% còn lại tệ nạn mại
dâm, múa khỏa thân chiếm tỷ lệ 6.7% tổng số tệ nạn. Để phục vụ cho hoạt
động kinh doanh trá hình các cơ sở này đã sử dụng nhiều phương thức để
tồn tại bằng cách “đi cửa sau” để được thông báo trước kế hoạch, lịch trình,
ngày, giờ… gây khó khăn khi đoàn đến kiểm tra tại các cơ sở này. Nếu có,
thì chỉ là các lỗi mang tính chiếu lệ như: âm thanh, ánh sáng, độ ồn… Và
đã có không ít cán bộ bị sức hút và cám dỗ của đồng tiền, vi phạm nhân
cách đạo đức của người thi hành công vụ, làm mất lòng tin của quần chúng
nhân dân. Một số chủ kinh doanh karaoke dựa vào thế lực bao che; khi
đoàn kiểm tra đến làm nhiệm vụ đã có thái độ xem thường…
Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sau 24h là thời
điểm các quán phải tuân thủ các quy định đóng cửa. Thế nhưng bằng nhiều
cách hoặc lén lút, hoặc công khai những cơ sở này vẫn hoạt động bất chấp
các quy định của pháp luật. Qua điều tra, kết quả nhà hàng hoạt động vượt
quá thời gian quy định như sau:
Số phiếu

Tỷ lệ

(Người)

(%)

11h-12h

90

30

1h-2h

180

60

Suốt đêm

30

10

Tổng

300

100

Thời gian

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017 tại thành phố Ninh Bình)
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Mặc dù đã có quy định về thời gian hoạt động của loại hình dịch vụ
này, tuy nhiên vì lợi nhuận, nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ kaoraoke
vẫn chiều theo ý khách nhằm thu lợi nhuận, trong đó số khách hàng sử
dụng dịch vụ từ 1-2h sáng chiếm đến 60% tổng số khách hàng, 30% khách
hàng sử dụng dịch vụ từ 11h – 12h đêm và 10% khách hàng sử dựng dịch
vụ này suốt đêm.
Vì vậy, những lo ngại trước những biến tướng của các loại hình văn
hóa giải trí như karaoke không phải không có lý. Vẫn những hình thức cũ
diễn lại, chỉ khác là các cơ sở ăn chơi này được đầu tư hiện đại hơn, chặt
chẽ hơn đồng nghĩa với đó là giá cả khi vào đây cũng cao hơn.
Từ tình hình diễn biến phức tạp của các tệ nạn xã hội trong hoạt động
kinh doanh karaoke cho thấy đây là một loại hình văn hoá khá nhạy cảm nên
có thể dễ dàng biến tướng từ trạng thái có văn hoá sang phi văn hoá. Với
những hình thức hoạt động tinh vi, thêm vào sự dung túng, bao che từ một bộ
phận cán bộ, công chức. Công tác quản lý hoạt động karaoke trong một thời
gian dài bị buông lỏng, tổ chức kinh doanh hoạt động karaoke trá hình diễn ra
hết sức phức tạp mà dư luận lên án, phản đối, xã hội không đồng tình đó là nỗi
trăn trở của của cấp chính quyền và các cơ quan chức năng.
Trước những ảnh hưởng và tác hại có tính dây chuyền của các loại
hình dịch vụ đầy nhạy cảm này. UBND Thành phố Ninh Bình đã ban hành
nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý đối với hoạt động karaoke. Tiến
hành rà soát, kiểm tra, xử lý, ký hàng ngàn quyết định xử phạt vi phạm;
tịch thu, tiêu hủy nhiều tang vật của các điểm kinh doanh dịch vụ văn hoá...
Tuy nhiên, những quy định mang tính máy móc như: quản lý số phòng
karaoke, diện tích, độ sáng tối thiểu, âm thanh, quy định tiếp viên nữ phải
có hợp đồng lao động, không được ăn mặc hở hang khêu gợi, không được
hoạt động sau 23 giờ …Với những lỗi vi phạm trên, từ năm 2015 – 2017 cơ
quan quản lý đã lập và xử phạt hành chính như sau:
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Số lượt kiểm tra

STT

DVVH

Karaoke

Ra quyết định xử

Kinh phí nộp

phạt (vụ)

ngân sách

DVVH

Karaoke

DVVH

2013

135

47

10

2

10.000.000đ

2014

117

44

5

3

7.500.000đ

2015

150

53

5

2

30.000.000đ

2016

121

72

11

5

37.750.000đ

2017

145

109

7

5

59.500.000đ

(Theo số liệu thống kê tình hình kiểm tra, xử phạt vi phạm hành
chính của phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Ninh Bình )
Với mức độ xử phạt hành chính và tịch thu giấy phép hiện nay của
cơ quan quản lý thì mức phạt cững được điều chỉnh lên cao hơn tuy nhiên
theo tác giả với những lỗi vi phạm như trên thì mức xử phạt còn nhẹ chưa
đủ sức răn đe.
Bên cạnh dịch vụ giải trí, hoạt động kinh doanh tăng lợi nhuận, và
những cơ sở hoạt động lành mạnh thì còn có rất nhiều cơ sở kinh doanh với
những tệ nạn xã hội len lỏi trá hình nhằm tăng lợi nhuận và câu kéo khách,
đẩy nhanh sự gia tăng các tệ nạn xã hội như mại dâm, sử dụng các chất
cấm…điều này cho thấy dịch vụ karaoke là loại hình hạn chế kinh doanh.
Riêng cá nhân tác giả cũng đồng tình với việc hạn chế số lượng nhà hàng
kinh doanh karaoke theo luật định và theo quy hoạch từng huyện, thị xã,
thành phố dựa trên các tiêu chí cụ thể như: độ tuổi, trình độ dân trí, mật độ
dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu giải trí của người
dân… để xem xét, quyết định tại mỗi huyện, thị xã, thành phố nên có bao
nhiêu điểm kinh doanh karaoke là đủ với nhu cầu. Mặt khác, sẽ tiến hành rà
soát lại toàn bộ các điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn, trường hợp phát
hiện các cơ sở hoạt động không phép hoặc vi phạm Nghị định 103 sẽ kiên
quyết thu hồi giấy phép kinh doanh. Qua quá trình điều tra, thu thập thông
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tin và lấy ý kiến phản hồi của 300 người về hoạt động kinh doanh dịch vụ
karaoke thì có rất nhiều ý kiến cho rằng có nên hạn chế số lượng nhà hàng
karaoke cụ thể như sau:

(Vũ Xuân Tiến- Kết quả khảo sát tháng 12/2017 tại thành phố Ninh Bình)
Đối với những ý kiến cho rằng không nên hạn chế số lượng nhà hàng
karaoke cũng có những lý do riêng mà những người làm công tác quản lý
văn hóa cũng cần suy nghĩ. Vì họ cho rằng đó là nhu cầu của xã hội, mà có
nhu cầu ắt phải có cung. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian dài từ khi được
du nhập vào nước ta đến năm 2005, hoạt động của nhiều cơ sở kinh doanh
karaoke “tự tung, tự tác” đã làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Việc kinh
doanh karaoke nằm trong danh mục các hoạt động kinh doanh có điều kiện
nên hạn chế kinh doanh loại hình dịch vụ này là phù hợp với điều kiện thực
tế của xã hội hiện tại khi pháp luật chưa được thực thi nghiêm minh và
cũng là phù hợp với quan điểm của các nước khác trên thế giới, với công
ước quốc tế mà chúng ta đã ký cam kết. Qua quá trình tìm hiểu ở một số
địa phương ở khu vực phía bắc, tác giả nhận thấy không chỉ ở thành phố
Ninh Bình có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke diễn biến phực tạp mà
ở các thành phố khác cũng có xu hướng chung như vậy:
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Tình hình quản lý hoạt động kinh doanh ở một số địa phương
năm 2017:
Chỉ tiêu

Ninh Bình

Hải Dương

Nam Định

SL

%

SL

%

SL

%

Số hộ kinh doanh

70

100

58

100

98

100

Số hộ có giấy phép

67

95.7

53

91.4

71

72.4

5

7.1

6

10.3

9

9.2

Sô hộ xử phạt hành chính
hành chính

Qua số liệu báo cáo trên của một số thành phố lân cận ta thấy công
tác quản lý về giấy phép kinh doanh hoạt động kaoraoke ở thành phố Ninh
Bình khá tốt, số hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh chiếm 95.7%,
trong khi đó thành phố Hải Dương chỉ có 91.4% và thấp nhất là thành phố
Nam Định chỉ đạt 72.4%.
Trong năm, các thành phố đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra định kỳ và
đột xuất, và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm lập biên bản, trong đó đối với
trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính và tịch thu giấy phép kinh doanh
tạm thời thì ở thành phố Ninh Bình có 5 cơ sở kinh doanh, chiếm tỷ trọng
7.1% tổng số cơ sở hoạt động, trong khi đó ở thành phố Hải Dương có 6 cơ sở
kinh doanh, chiếm tỷ trọng 10.3% tổng cơ sở hoạt động và ở thành phố Nam
Định có 9 cơ sở xử phạt, chiếm tỷ trọng 9.2% tổng số cơ sở hoạt động.
2.5. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh
karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
2.5.1. Mặt tích cực
Hoạt động giải trí karaoke góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho
nhân dân, đặc biệt hấp dẫn giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, hoạt
động karaoke cũng tiềm ẩn các mặt trái, dễ bị biến tướng, tệ nạn xã hội như
ma túy, mại dâm dễ xâm nhập, gây mất ổn định an ninh trật tự, để lại nhiều
hệ lụy...
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Trong công tác quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra được thường
xuyên tiến hành tại các địa bàn và khu vực trọng điểm nổi trội tệ nạn. Qua
đó, các đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các biểu hiện
tiêu cực, sai phạm trong công tác quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn.
Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ
văn hóa công cộng đã được dần hoàn thiện như Nghị định số
96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an
ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
Chỉ thị số 08/CT-BCA, ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về
tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt
động kinh doanh dịch vụ …. Đây là công cụ cho cơ quan quản lý lấy căn
cứ để thực thi công vụ đồng thời phổ biến đến các cơ sở kinh doanh
karaoke, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh dịch
vụ văn hóa nói chung, karaoke nói riêng. Từ đó, các chủ cơ sở duy trì các
quy định này để hoạt động kinh doanh karaoke đi vào nền nếp, phòng
ngừa, hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm có thể xảy ra. Trong quá
trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đại đa số các
cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke đã có ý thức tuân thủ, chấp hành
nghiêm quy định của pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, phối hợp với cơ
quan quản lý nhà nước tại địa phương.
Cơ quan quản lý đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên hệ thống
loa truyền thanh ở khu dân cư, phát sóng trên truyền hình, cổng thông tin
điện tử, tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu; ký cam kết đến
100% các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố từng bước nâng cao nhận
thức và ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh
doanh. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cơ quan, tổ chức về các quy
định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về
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ANTT; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng hoạt động này
để người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh biết và nâng cao ý thức cảnh
giác, phát hiện tố giác hành vi vi phạm cho cơ quan chức năng để kịp thời
xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tập trung nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm được tình hình,
tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các cơ sở có dấu hiệu
phức tạp về ANTT. Hàng năm rà soát, bổ sung mở hồ sơ điều tra cơ bản
lĩnh vực karaoke, đồng thời xây dựng mạng lưới cộng tác viên bí mật đảm
bảo về số lượng và chất lượng, bố trí ở khắp các địa bàn, đủ sức quản lý,
nắm tình hình, cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu
tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.
Tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành phối hợp
tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT
trên địa bàn, qua đó chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công
tác quản lý nhà nước để kịp thời khắc phục và xử lý nghiêm minh những
hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với các cơ
quan chức năng (Quản lý thị trường, Thuế, Thanh tra...) để kiểm tra, xử lý
các vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh có điều kiện về
ANTT; tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện hoặc theo chuyên đề việc chấp
hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện
về ANTT.
2.5.2. Mặt hạn chế
Tuy có những bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý hoạt
động kinh doanh karaoke nhưng đây loại hình này vẫn còn tiềm ẩn nhiều
diễn biến phức tạp:
Một số tổ chức, cá nhân kinh doanh vũ trường, karaoke không có
giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh,
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trật tự, phòng chống cháy nổ. Một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc các
quy định về phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho khách nên thời
gian qua đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, cháy nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại
tài sản và nhiều người thiệt mạng.
Công tác quản lý còn nhiều sơ hở, yếu kém nên một số cơ sở lợi
dụng sự thiếu sót của chính quyền địa phương để hoạt động quá giờ, âm
thanh vượt quá quy định, kinh doanh không lành mạnh, biến tướng, trá
hình, trục lợi, gây mất an ninh, trật tự. Đã có chủ cơ sở chạy theo lợi nhuận,
ít quan tâm đến cộng đồng, cố tình hoạt động biến tướng từ quán bar sang
kinh doanh vũ trường, tàng trữ vũ khí, ma túy, rượu lậu, môi giới mại dâm.
Bên cạnh đó: việc cấp giấy phép karaoke chỉ cấp 1 lần không có cấp
đổi, không quy định thời gian gia hạn nên gây khó khăn cho cơ quan chức
năng trong công tác quản lý cấp phép, thu phí, kiểm tra hoạt động kinh
doanh. Các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp
khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện không cần phải có giấy phép
kinh doanh, nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã đầu tư xây dựng khách sạn đạt
tiêu chuẩn để được xếp hạng sao. Sau đó, thực chất chỉ kinh doanh karaoke
là chính với số phòng hát còn nhiều hơn số phòng lưu trú của khách sạn.
Trong khi đó không đủ các điều kiện về kinh doanh karaoke, không đăng
ký với cơ quan quản lý theo quy định nên việc quản lý cũng có những khó
khăn, bởi thực tế có những phòng không đủ điều kiện nhưng các cơ sở này
vẫn sử dụng để kinh doanh karaoke.
Do quản lý chưa tốt nên những cơ sở kinh doanh karaoke chưa bảo
đảm điều kiện kinh doanh, hoạt động không phép cũng tồn tại. Việc sử
dụng băng đĩa hình chưa được kiểm định, băng đĩa hình có nội dung xấu
nhằm kích động bạo lực, khiêu dâm… ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của
giới trẻ. Không bảo đảm điều kiện về diện tích phòng, quy định về thiết kế,
hoạt động quá giờ… diễn ra phổ biến.
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Do quản lý chưa tốt nên quá trình thực hiện quy hoạch tại địa
phương đã gặp bất cập trong quá trình cấp phép, các tuyến đường và địa
điểm không phù hợp với tình hình thực tế vì nhu cầu thưởng thức văn hóa
của người dân. Ngoài ra, một số điểm kinh doanh karaoke hoạt động trước
khi có quy hoạch, khi quy hoạch được phê duyệt thì có điểm karaoke không
nằm trong quy hoạch, trong khi các điểm karaoke này đã đầu tư rất lớn và
đã được cấp phép kinh doanh, vì vậy việc di dời các điểm kinh doanh này
chưa thể triển khai thực hiện được.
2.5.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
Nguyên nhân
Mặc dù có nhiều tồn tại trong dịch vụ karaoke, một mặt do chính
quyền địa phương lại đang lúng túng trong việc quản lý loại hình này.
Trước hết, nguyên nhân của những bất cập trên là do các văn bản chưa chặt
chẽ: Nhiều quy định trong Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch
vụ văn hóa công cộng còn chưa phù hợp với điều kiện tình hình kinh tế và
quy hoạch hiện nay, gây khó khăn trong công tác quản lý và cấp phép. Thí
dụ, việc cấp giấy phép karaoke chỉ cấp một lần, không có cấp đổi, không
quy định thời gian gia hạn, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong
công tác quản lý cấp phép, thu phí, kiểm tra hoạt động kinh doanh loại hình
này tại địa phương. Dẫn đến nhiều cơ sở kinh doanh loại hình này có thái
độ thách thức, ngang nhiên khi bị phát hiện vi phạm.
Nghị định 75/2010/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động văn
hóa quy định rõ: Hành vi kinh doanh karaoke không có giấy phép, ngoài phạt
tiền còn phải chịu hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi
phạm. Nếu các cơ sở kinh doanh karaoke và các dịch vụ văn hóa công cộng
để xảy ra tình trạng sử dụng ma túy, đánh bạc, cá độ… sẽ bị phạt tiền và tước
quyền sử dụng giấy phép kinh doanh không thời hạn. Nhưng tại Nghị định
158/2013/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 75, mức xử phạt vi phạm hành
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chính trong kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke tuy tăng lên, nhưng lại
không có các hình thức phạt bổ sung khiến nhiều cơ sở “nhờn luật”. Việc nới
lỏng quy định đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm tạo môi
trường thông thoáng cho các hộ kinh doanh, song ở thời điểm hiện tại, việc
cấp phép kinh doanh không thời hạn, không tịch thu tang vật vi phạm, không
tước giấy phép kinh doanh đang là lỗ hổng lớn trong khâu quản lý.
Mức xử phạt theo quy định không đủ sức răn đe nên thành phố đã và
đang phải vận dụng nhiều khâu tuyên truyền, yêu cầu chủ các cơ sở kinh
doanh thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật. Đội kiểm tra liên ngành
thường xuyên phối hợp với công an các phường đi kiểm tra, rà soát trên các
tuyến đường, thấy cơ sở karaoke nào còn sáng đèn hoặc thấy khách vào, ra
sau 12 giờ đêm thì nhắc nhở...
Hiện nay hầu hết các đơn vị chưa được trang bị đầy đủ thiết bị đo độ
ồn để xác định độ ồn có nằm trong hay vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Vì
vậy các đơn vị chức năng gặp khó khăn trong vấn đề xác định điều kiện để
cấp giấy phép kinh doanh karaoke cũng như xử lý vi phạm hành chính.
Bên cạnh đó là việc quy định chưa chặt chẽ trong việc bảo đảm an
ninh, an toàn cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
Do loại hình kinh doanh này càng ngày càng biến tướng phức tạp,
tinh vi kết hợp với bộ phận bảo kê trong khi đó lực lượng kiểm tra còn
mỏng, không quản lý kiểm tra hết các cơ sở trên địa bàn, nên khi công tác
kiểm tra tiến hành đã được một số cơ sở biết trước và chuẩn bị đối phó nên
công tác kiểm tra bị khó khăn, không thu được kết quả cao. Có tình trạng
cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động không phép, nhưng khi bị kiểm tra thì
chủ cơ sở viện lý do đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.
Hình thức xử phạt tài chính còn nhẹ, chỉ mới mang tính chất cảnh
cáo chưa đủ sức răn đe nên một số chủ cơ sở dựa vào quen biết là thế lực
trong xã hội và vì lợi nhuận vẫn ngang nhiên tiếp tục tái diễn lỗi vi phạm.
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Bài học kinh nghiệm
Để quản lý có hiệu quả dịch vụ karaoke nhằm đưa loại hình dịch vụ
này về với môi trường văn hóa lành mạnh, UBND thành phố Ninh Bình cần
tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, ngành chức năng, UBND các xã,
phường, tổ dân phố tăng cường công tác phối hợp quản lý, thực hiện xử lý
nghiêm minh hơn nữa đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo
đúng quy định hiện hành để tạo sự răn đe. Đề ra các nhóm giải pháp, cụ thể
hóa các giải pháp áp dụng đưa vào quản lý có hiệu quả đối với dịch vụ
karaoke như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận,
nâng cao nhận thức về hoạt động karaoke, thể chế hóa các văn bản pháp quy
về thủ tục cấp giấy phép; cần tiêu chuẩn hóa phòng karaoke, tiêu chuẩn hóa
đội ngũ nhân viên phục vụ, lập sổ điện tử theo dõi hoạt động dịch vụ
karaoke… để chấn chỉnh dịch vụ karaoke trong thời gian tới, góp phần tạo
môi trường văn hóa lành mạnh đối với loại hình dịch vụ nhạy cảm này.
Tiểu kết
Trong chương 2, tác giả căn cứ vào những thông tin, dữ liệu thu thập
và tổng hợp kết quả điều tra sâu đối với các khách hàng, nhân viên và
người dân về tình hình hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình
trong thời gian qua.
Qua đó, tác giả đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh karaoke
trên địa bàn thành phố Ninh Bình cũng như công tác quản lý kiểm tra nhà
nước đối với loại hình này, ta thấy bên cạnh những thuận lợi thì những khó
khăn, bất cập trong công tác quản lý còn rất nhiều, yêu cầu đặt ra đối với cơ
quan quản lý là làm sao phát huy tốt mặt tích cực của dịch vụ karaoke,
nhưng phải ngăn chặn có hiệu quả những biến tướng phức tạp, tiêu cực của
dịch vụ này. Từ những vấn đề trên, trong chương 3, tác giả đề ra một số
giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hoạt động kinh doanh karaoke
trên địa bàn thành phố trong giai đoạn tới.
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Chương 3
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KARAOKE
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH
3.1. Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý hoạt động kinh
doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình hiện nay
3.1.1. Đảm bảo hài hòa giữa kinh tế và văn hóa
Công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa
bàn thành phố Ninh Bình hiện nay là một trong những nội dung cần phải
xử lý hài hòa để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định,
bền vững.
Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ
văn hóa nói chung và hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố
thành phố Ninh Bình là trách nhiệm và nhiệm vụ góp phần ngăn ngừa
phòng chống tệ nạn xã hội lành mạnh hóa môi trường văn hóa, đáp ứng nhu
cầu giao lưu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Chính vì vậy
thực hiện Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020,
Chương trình số 04-Ctr/TU ngày 23/5/2011 của Thành ủy Ninh Bình về
Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm
kỳ 2010-2015, Kế hoạch số 102-KH/BCĐ ngày 03/5/2012 của Ban Chỉ đạo
thực hiện Chương trình phát triển văn hóa - xã hội tỉnh về việc thực hiện
Chương trình phát triển văn hóa - xã hội tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 20152020 nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo thực hiện có
hiệu quả sự nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, từng
bước xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ karaoke lành mạnh, đáp ứng
nhu cầu hưởng thụ của quần chúng nhân dân.
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- Phát triển văn hóa, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên cơ
sở bền vững, tăng cường tiềm lực; đưa hoạt động văn hóa phát triển phù
hợp với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Xây dựng môi trường hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke lành
mạnh. Hướng mọi hoạt động vào việc xây dựng con người phát triển toàn
diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực sáng tạo; tuân thủ pháp luật;
có ý thức cộng đồng, lối sống văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng
đồng và xã hội.
- Đi đôi với việc tăng cường đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh thực
hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực
cho phát triển văn hóa, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát
triển hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Tăng cường đầu tư xây dựng
các thiết chế quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke từ tỉnh đến cơ
sở, theo hướng hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuyên môn
hóa cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có năng lực, trình độ
chuyên môn.
3.1.2. Điều chỉnh quy hoạch
Cùng với chính sách đổi mới, mở cửa của đất nước, trong những năm
qua, loại hình dịch vụ văn hóa nói chung và karaoke nói riêng ở thành phố
Ninh Bình hoạt động ổn định, góp phần tạo thêm loại hình phong phú, đáp
ứng nhu cầu vui chơi giải trí, phục vụ khách du lịch, tăng mức hưởng thụ
văn hóa cho nhân dân.
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa nói
chung và hoạt động karaoke nói riêng được chú trọng tăng cường, các văn
bản pháp luật của Nhà nước đã được tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn kịp
thời. Công tác thanh tra, kiểm tra được tổ chức thường xuyên.
Tuy nhiên, thực tế trong nhiều năm qua cho thấy nhu cầu kinh
doanh hoạt động karaoke trong nhân dân là rất lớn nhưng chưa được xem
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xét cho phép hoạt động. Vì vậy, để đảm bảo cho hoạt động dịch vụ karaoke
trên địa bàn phát triển ổn định, đồng đều; góp phần tạo môi trường văn hóa
lành mạnh, nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân
dân, cần thiết phải tiến hành thực hiện công tác quy hoạch, định hướng đến
năm 2030:
Định hướng cho hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành
phố ổn định về số lượng, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng nhu
cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh ngày càng cao của nhân dân.
Thực hiện quy hoạch đồng bộ theo từng địa bàn xã, phường, thị trấn
phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế, tiềm năng thế mạnh phát triển kinh
tế - xã hội của từng địa phương; tăng cường vai trò quản lý của các cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý hoạt động văn hóa,
dịch vụ văn hóa.
Quy hoạch cơ sở dịch vụ karaoke phù hợp với tình hình phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hóa truyền thống; nhu cầu phát triển du lịch; nhu cầu về điều kiện sinh
hoạt văn hóa của nhân dân; điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã
hội trên địa bàn.
Quy hoạch karaoke đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho
nhân dân.
Quy hoạch karaoke không tách rời quy hoạch chung về du lịch –
dịch vụ của từng địa bàn, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững giữa các
lĩnh vực.
Duy trì hoạt động của các nhà hàng karaoke hiện có, đi đôi với việc
tăng cường công tác thanh, kiểm tra; tạo mọi điều kiện thuận lợi, cung cấp
một cách có hệ thống, kịp thời kiến thức pháp luật có liên quan đến các tổ
chức, cá nhân kinh doanh.
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3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh
dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình
3.2.1. Nhóm giải pháp cấp phép
3.2.1.1. Thể chế hóa các văn bản pháp quy về quản lý hoạt động karaoke
Hoàn thiện văn bản quản lý hoạt động kinh doanh
Trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh karaoke
theo Nghị định số 158/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, việc quy định
xử phạt không đầy đủ, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong
khi làm nhiệm vụ: Trước những bất cập và phát sinh đó, cần hoàn thiện và
điểu chỉnh các văn bản quy định việc thực hiện kinh doanh, ngành nghề
kinh doanh có điều kiện phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện hiện
nay và định hướng đến năm 2025.
Nghị định 103 của Chính phủ ban hành năm 2009, có hiệu lực thi
hành đến nay đã được hơn 5 năm. Cùng với thời gian, công tác quản lý các
hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Lưu hành,
kinh doanh băng đĩa ca nhạc, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời
trang, triển lãm văn hóa, nghệ thuật; tổ chức lễ hội; viết, đặt biển hiệu; hoạt
động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; các hoạt động văn hóa, dịch vụ
văn hóa và các h́ nh thức vui chơi, giải trí khác) đã thu được nhiều kết quả
tích cực; kịp thời xử lý nhiều hoạt động biến tướng, tiêu cực trong các quán
bar, nhà hàng karaoke… theo quy chế của Nghị định 103/2009/NĐ-CP.
Việc triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về hoạt động
kinh doanh karaoke cần gia hạn về việc đổi giấy phép đối với hai loại hình
kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nêu trên; thay vì cấp phép một lần
vô thời hạn bằng việc cấp phép có thời hạn. Đồng thời, cần đề xuất với
Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành quy
chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Việc
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hoàn thiện khung pháp lý trong quản lý hoạt động dịch vụ kinh doanh văn
hóa, trong đó có kinh doanh karaoke sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các
cơ quan chức năng, đưa các hoạt động dịch vụ này vào khuôn khổ pháp
luật, ngăn chặn các kẽ hở dẫn tới hệ lụy tiêu cực phát sinh.
Hoàn thiện văn bản quy định cơ chế thanh tra, kiểm tra và quản lý
nhà nước
Hoạt động quản lý nhà nước thực sự có vai trò, ý nghĩa rất quan
trọng trong việc xem xét, đánh giá và xử lý những vụ việc đặc biệt phức
tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành hoặc
những trường hợp cần xem xét, đánh giá tổng thể nhiều vấn đề nhằm tránh
chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, đáp ứng yêu cầu đặt ra
trong thực tiễn công tác thanh tra, góp phần tích cực vào đẩy lùi tện nạn xã
hội trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke hiện nay.
Để hoàn thiện văn bản quy định cơ chế thanh tra, kiểm tra và quản lý
nhà nước, trên cơ sở những đánh giá về thực trạng pháp luật về công tác
quản lý và những bất cập đang đặt ra hiện nay, tác giả xin đưa ra một số
giải pháp sau:
Cần sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 theo hướng bổ sung một số
quy định cơ bản về hoạt động dịch vụ karaoke làm cơ sở pháp lý cho hoạt
động quản lý. Trên cơ sở những quy định mang tính nguyên tắc nói trên
của Luật Thanh tra, cần ban hành một văn bản quy phạm quy định riêng về
hoạt động thanh tra hoạt động karaoke để quy định chi tiết và hướng dẫn cụ
thể về những nội dung có liên quan, cụ thể như sau:
Về căn cứ ra quyết định thanh tra kiểm tra, quản lý: Hiện nay, quy
định pháp luật về các trường hợp thành lập Đoàn thanh tra kiểm tra, quản lý
tiến hành hoạt động thanh tra còn hạn chế, mới chỉ dừng lại ở những vụ
việc đặc biệt phức tạp có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Cần phải mở
rộng các trường hợp thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, quản lý, nhất là
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những trường hợp cần giải quyết tổng thể nhiều vấn đề thuộc quản lý của
nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, để hạn chế chồng chéo trong hoạt động
thanh tra .
Xác định thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra kiểm tra, quản
lý: cần mở rộng thẩm quyền ra quyết định thanh tra kiểm tra, quản lý, theo
đó có quyền thành lập đoàn thanh tra kiểm tra, quản lý khi tiến hành thanh
tra ở diện rộng với những vụ việc đặc biệt phức tạp liên quan đến nhiều
lĩnh vực quản lý nhà nước .
Cần phải có những quy định riêng để đảm bảo tính đặc thù này. Cụ
thể: trong việc xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra cần gửi lấy ý kiến của
cơ quan tham gia đoàn liên ngành; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
của thành viên được cử với cơ quan quản lý trực tiếp, hay trường hợp phải
thay đổi thành viên đoàn thanh tra…
Thắt chặt các quy định xử phạt trong hoạt động kinh doanh karaoke
Nên quy định các cơ sở kinh doanh karaoke phải có giấy phép kinh
doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, ANTT trước khi cấp giấy
phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, tương tự như Nghị định 87
trước đây đã quy định. Khách quan mà nói, những kiến nghị này không
phải không có cơ sở, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện Nghị định 87
cũng đã bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập, nên nghị định này đã được các cơ
quan chức năng thay thế bằng các quy định mới.
Quy trình cấp giấy phép cần và đủ đối với DVVH nói chung,
karaoke nói riêng phải thống nhất từ đầu. Ví dụ với dịch vụ karaoke, chủ cơ
sở kinh doanh sẽ xin giấy phép kinh doanh trước vì thủ tục này rất đơn
giản, sau đó xây dựng các kế hoạch, phương án đầu tư. Trong quá trình đầu
tư, các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra, góp ý những việc cần
làm với chủ kinh doanh. Khi công trình hoàn thành, các cơ quan sẽ cùng
nghiệm thu và cấp giấy phép.
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Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý
Thực tế cho thấy, các hoạt động kinh doanh karaoke ngày càng diễn
biến phức tạp luôn có những tồn tại chưa được chấn chỉnh kịp thời, nhiều
địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định theo quy chế của nghị định
đã ban hành.
Trong khi, những biến tướng và tiêu cực từ các cơ sở kinh doanh vũ
trường, karaoke ngày càng diễn biến phức tạp thì việc cấp phép theo quy
định Nghị định số 11/2006 của Chính phủ là một trong những nguyên nhân
dẫn tới nhiều hệ lụy tiêu cực. Ngay sau khi Nghị định 103/2009/NĐ-CP
ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công
cộng ra đời việc hoàn thiện khung pháp lý trong quản lý hoạt động dịch vụ
kinh doanh văn hóa, trong đó có kinh doanh karaoke, vũ trường đã tạo điều
kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan chức năng, đưa các hoạt động dịch vụ
này vào khuôn khổ pháp luật, ngăn chặn các kẽ hở dẫn tới hệ lụy tiêu cực
phát sinh.
Mặc dù có nhiều tồn tại trong dịch vụ karaoke, vũ trường song nhiều
địa phương lại đang lúng túng trong việc quản lý loại hình này. Trước hết,
do các văn bản chưa chặt chẽ, đội ngũ cán bộ cơ sở vừa thiếu vừa yếu, gây
khó khăn trong công tác quản lý và cấp phép.
Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản
quy phạm pháp luật, các văn bản quy định việc thực hiện kinh doanh,
ngành nghề kinh doanh có điều kiện để tổ chức, cá nhân và người dân hiểu
đúng, đầy đủ và có trách nhiệm thực hiện.
Đồng thời, rà soát toàn bộ những cơ sở pháp lý nhằm hoàn thiện bổ
sung khung pháp lý về quản lý hoạt động karaoke, có biện pháp thu hồi
giấy phép kinh doanh của những cơ sở kinh doanh không chấp hành đầy đủ
các quy định pháp luật hiện hành: Trước mắt cần bổ sung một điều luật về
cấp giấy phép hoạt động kinh doanh. Có quy định pháp lý cụ thể về các
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khoản nộp vào ngân sách nhà nước cho các hoạt động kiểm tra, thanh tra và
xử lý vi phạm; Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng có
liên quan với phòng văn hóa thông tin trong hoạt động quản lý.
Hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu về các cơ sở kinh doanh dịch
vụ karaoke trên địa bàn.
Tóm lại, để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh karaoke
trong thời gian tới, cần quan tâm trước tiên đến việc hoàn thiện khuôn khổ
pháp lý cho hoạt động kinh doanh và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong quản lý quản lý nhà nước nói chung.
3.2.1.2 Quy định về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hoạt động karaoke
Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, nâng cao cơ sở vật chất,
phương tiện kỹ thuật karaoke đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giải quyết được
những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai, ngoài một số giải
pháp lâu dài giải quyết đồng bộ các tồn tại, vướng mắc về quản lý hoạt
động karaoke, cần nâng cao hiệu quả kiểm tra, quy định cụ thể đối với cơ
sở vật chất, phương tiện kỹ thuật ở các nhà hàng karaoke, tổ chức công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức tự giác chấp hành các
quy định của Nhà nước trong kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các chủ cơ
sở kinh doanh karaoke. Kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi
phạm về quy định cơ sở vật chất, đặc biệt là trong công tác phòng cháy
chữa cháy, đảm bảo an toàn an ninh khu vực kinh doanh, chú trọng tái
kiểm tra tại những cơ sở đã từng vi phạm, kiên quyết xử lý, đình chỉ những
trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần đã được nhắc nhở, xử
lý, nhưng không khắc phục.
Tổ chức cho các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết nghiêm túc thực
hiện các quy định Nhà nước. Đề xuất các cơ quan quản lý Nhà nước có
những biện pháp điều chỉnh, bổ sung các quy định đối với công tác quản lý,
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa nói
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chung, hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường nói riêng để đảm bảo phù
hợp với điều kiện thực tế, đề cao tính nghiêm minh, răn đe trong xử phạt
hành chính.
Bên cạnh việc đảm bảo quy định về vật chất kỹ thuật ở các cơ sở
kinh doanh karaoke thì vấn đề quy định các phương tiện phòng cháy chữa
cháy của cơ sở cần phải được cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ
và quy định rõ bằng văn bản từ khi các cơ sở bắt đầu đi vào hoạt động
nhằm phòng ngừa cháy tốt, kịp thời dập tắt đám cháy ngay từ khi nó mới
xuất hiện thì điều kiện tiên quyết là công tác PCCC phải được thực hiện
từ cơ sở.
Tuy nhiên, việc quy định trang bị các phương tiện như vậy cần một
nguồn kinh phí không nhỏ kèm với ý thức của chủ cơ sở kinh doanh nên
việc nâng cao ý thức, tự bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC, coi PCCC
như là hoạt động tất yếu trong hoạt động của cơ sở, thì ở đó không xảy ra
cháy hoặc nếu có cháy thì cũng dập tắt kịp thời.
Để hoạt động PCCC có hiệu quả thì trách nhiệm của chủ cơ sở là rất
quan trọng, đó là những người chịu trách nhiệm tổ chức và thường xuyên
kiểm tra PCCC nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC. Theo đó,
hàng loạt các quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của người đứng đầu
cần phải được ban hành quy định, nội quy về PCCC; công tác tuyên truyền;
tổ chức thực hiện các biện pháp về PCCC; tiến hành kiểm tra, xử lý vi
phạm; tổ chức công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả vụ cháy v.v... được
quy định cụ thể.
3.2.1.3. Tiêu chuẩn hóa phòng karaoke
Phòng karaoke có những tiêu chuẩn nhất định mới đảm bảo đủ điều
kiện để được cấp phép. Rất nhiều chủ đầu tư không biết những quy định
này để áp dụng vào thiết kế phòng karaoke ngay từ đầu... tránh để xảy ra
trường hợp thi công phòng karaoke xong nhưng không được cấp phép kinh
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doanh... lúc đó các chủ đầu tư có muốn sửa đổi cho đủ tiêu chuẩn là điều
rất khó khăn. Chính vì vậy việc tuyên truyền, thông báo và hướng dẫn các
chủ cơ sở nắm rõ các quy định trong việc xây dựng, thiết kế nhằm đảm đảo
đúng quy định pháp luật là đòi hỏi vô cùng cần thiết:
Phòng karaoke phải có diện tích 20m2 trở lên, công trình phụ bố trí
bên ngoài, hợp lý để sử dụng chung cho nhiều phòng karaoke khác. Phòng
hát karaoke xây dựng phải thông thoáng đảm bảo cách âm tường và trần
phòng, biển hiệu phải được làm theo đúng quy định của Luật Quảng cáo số
16 năm 2012.
Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy
toàn bộ phòng.
Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động
để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở
tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước
từ 200m trở lên.
Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý
bằng văn bản của các hộ liền kề.
Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt.
3.2.1.4. Tiêu chuẩn hóa về thiết bị âm thanh
Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy
định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. Để thực hiện
công tác quản lý âm thanh tại các cơ sở kinh doanh hiện nay, các cơ quan
ban ngành trong quá trình kiểm tra phải được đầu tư các thiết bị đo độ ồn
của âm thanh.
Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng
đèn sợi đốt 40W cho 20m2;
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Chỉ được sử dụng bài hát đã được phép phổ biến; băng, đĩa đã dán
nhãn kiểm soát theo quy định;
Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định
số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ;
3.2.1.5. Tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhân viên phục vụ
Để đảm bảo các hình thức biến tướng trong đội ngũ nhân viên nhà
hàng, cơ sở kinh doanh karaoke cần phải có những quy định chặt chẽ về các
tiêu chuẩn dành cho đội ngũ nhân viên như:
Nhân viên phục vụ phải đủ 18 tuổi, có hợp đồng lao động, được tập
huấn về kỹ năng chuyên môn, văn minh trong giao tiếp, ứng xử; đạo đức, lối
sống, được cấp chứng chỉ hành nghề theo chương trình đào tạo của ngành Lao
động Thương binh và Xã hội; phải được trang bị đồng phục kín đáo, có phù
hiệu tên để khách hàng dễ dàng nhận biết mới được làm việc phục vụ tại cơ sở
karaoke.
Mỗi phòng karaoke chỉ sử dụng 01 nhân viên phục vụ (nam hoặc nữ)
để điều chỉnh hệ thống máy hát karaoke, máy điều hòa, ánh sáng. Đặc biệt,
nhân viên nữ không được ngồi chung với khách nam và lưu lại trong phòng
karaoke sau khi hoàn thành xong công việc của mình.
Mở các lớp đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ nhân viên phục vụ, có cấp
chứng chỉ hành nghề; văn minh giao tiếp ngày được cải thiện trong xã hội văn
minh hiện đại.
Bên cạnh việc quy định về các tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhân viên phục
vụ tại cơ sở kinh doanh, cơ quan quản lý cần có các biện pháp thắt chặt quản
lý đội ngũ này như tổ chức kiểm tra, quản lý danh sách nhân viên nhà hàng
theo định kì. Khi có sự thay đổi nhân viên, chủ cơ sở phải có nhiệm vụ trình
báo lý lịch, địa điểm cư trú và các giấy tờ liên quan cho cơ quan địa phương
nắm rõ.

93
Tăng cường các chế tài xử phạt hành chính và tiến hành tạm dừng,
đóng cửa các cơ sở nếu có hành vi vi phạm trong sai phạm từ đội ngũ nhân
viên phục vụ.
3.2.2. Nhóm giải pháp triển khai thực hiện
3.2.2.1. Đối với ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình
UBND thành phố Ninh Bình để quản lý tốt hoạt động karaoke cần
ban hành quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn quản lý, hoạt động
kinh doanh karaoke đã được quản lý chặt chẽ hơn so với trước: nâng cao
công tác chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động
về văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông trên địa
bàn, định hướng các hoạt động văn hóa, các cơ sở kinh doanh, hoạt động
trong lĩnh vực văn hóa theo đúng quy định của pháp luật.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời giúp việc
quản lý được chặt chẽ hơn, UBND thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn
các cơ sở có kinh doanh dịch vụ văn hóa chấp hành quy định pháp luật về
lĩnh vực kinh doanh karaoke, các quy định về quyền tác giả…
Bên cạnh đó, UBND thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý sai
phạm trong việc kinh doanh karaoke. Bên cạnh xử lý các sai phạm trong
quy định về bảng hiệu, quảng cáo, việc kiểm tra này nhằm đề phòng xảy
ra hỏa hoạn.
UBND thành phố chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện tốt công
tác quản lý Nhà nước: chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức nhiều đợt ra
quân tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các tổ chức,
cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa bằng nhiều hình thức như: Tuyên
truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ thành phố
đến các đài cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào việc phổ
biến các quy định của Nhà nước, của tỉnh trong lĩnh vực thông tin, truyền
thông; các quy định của Nhà nước trong hoạt động văn hóa và kinh doanh
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dịch vụ văn hóa…Kiên quyết xử lý nghiêm khắc với những tổ chức, cá
nhân tái phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch
vụ karaoke.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phải tăng cường, nâng cao
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước và chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để các cơ sở kinh
doanh karaoke, vũ trường, các cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống và giải
khát trên địa bàn xảy ra tệ nạn xã hội và tội phạm, đồng thời kiểm điểm
nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức biến
chất, nhận hối lộ, chứa chấp, bao che, dung túng, tiếp tay cho những sai
phạm, chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng kiểm tra nhằm lập lại trật tự
trên lĩnh vực kinh doanh karaoke, vũ trường. Kiểm tra chức năng ngành
nghề, điều kiện kinh doanh, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, an ninh
trật tự các cơ sở kinh doanh dịch vụ này. Đề xuất cấp có thẩm quyền đình
chỉ hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở hoạt động chưa đảm bảo các
điều kiện kinh doanh theo quy định.
Rà soát việc cấp phép đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở có dấu
hiệu hoặc đang kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội, các cơ sở có
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhưng chưa đảm bảo các điều
kiện kinh doanh theo quy định; xác định cụ thể đối tượng, hành vi vi phạm
và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm
quyền giải quyết nhằm xử lý kiên quyết các ngành nghề dịch vụ văn hóa dễ
phát sinh tệ nạn xã hội.
Căn cứ nhu cầu, tình hình quản lý thực tế tại địa phương, đề xuất
điều chỉnh quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường trên
địa bàn thời gian tới, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định,
tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
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Định kỳ hàng tháng, thống kê số liệu cơ sở kinh doanh karaoke, vũ
trường gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh theo quy định.
3.2.2.2. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình có vai trò quan
trọng trong công tác quản lý hoạt động dịch vụ karaoke trên địa bàn. Để nâng
cao công tác quản lý, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ninh Bình cần
phải tổ chức kế hoạch công tác quản lý trong dài hạn và hàng năm; các đề án,
chương trình phát triển văn hóa, thông tin và truyền thông; tham mưu cho
UBND Thành phố dự thảo và ban hành các các văn bản quản lý Nhà nước
trong lĩnh vực quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn.
Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế
hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động karaoke tại các
nhà hàng.
Hướng dẫn nhà hàng kinh doanh hoạt động karaoke trên địa bàn
Thành phố thực hiện ký cam kết đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy,
phòng ngừa tệ nạn xã hội.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc
chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh hoạt động karaoke theo quy
định của pháp luật.
Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình
hình hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội cho cấp trên để kịp thời
ngăn chặn, xử phạt.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 3630/QĐ-UBND
ngày 08/11/2013 của Ủy ban nhân tỉnh về việc ban hành Đề án quy hoạch
karaoke - vũ trường từ 2013 đến năm 2020; Quyết định số 4142/QĐ-UBND
ngày 22/12/2015 về phê duyệt bổ sung đề án quy hoạch karaoke - vũ trường
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đến năm 2020. Tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân,
doanh nghiệp tại các địa phương để thực hiện bổ sung quy hoạch hàng năm
(nếu có nhu cầu thực sự và đảm bảo các điều kiện theo quy định phục vụ
Nhân dân). Tiếp tục củng cố, kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành 814 của
tỉnh. Trang bị đủ điều kiện phương tiện cho công tác thanh kiểm tra; chỉ đạo,
hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành 814 các cấp tăng cường công tác kiểm tra
đột xuất hoạt động của các cơ sở karaoke, vũ trường, các địa điểm kinh
doanh dịch vụ ăn uống, nhằm phát hiện kịp thời hành vi vi phạm để có biện
pháp xử lý phù hợp, đúng quy định. Xây dựng phương án phối hợp Công an
thành phố giải quyết tình trạng các cơ sở kinh doanh lĩnh vực này sử dụng
lực lượng đeo bám, nhắn tin đe dọa, có hành vi gây khó khăn, cản trở các
thành viên Đoàn kiểm tra thi hành nhiệm vụ (nếu có).
Phối hợp các ngành, địa phương rà soát, lập danh sách kiểm tra các
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, định kỳ
hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình quản lý nhà nước đối với
các cơ sở kinh doanh dịch vụ này, phương án, tiến độ xử lý các trường hợp
vi phạm và các biện pháp khắc phục, kiên quyết lập lại an ninh, trật tự trên
địa bàn.
Nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, phối hợp các sở,
ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh, thành phố nội dung kiến nghị
Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm sửa đổi, bổ sung các nghị
định, thông tư nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước liên quan đến
hoạt động karaoke, vũ trường và các cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống,
giải khát.
3.2.2.3. Đối với các cơ quan ban ngành khác
* Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổ chức cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy
định của pháp luật. Trong đó cần lưu ý các ngành, nghề kinh doanh nếu
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có biến tướng hoạt động thì kịp thời cung cấp thông tin đăng ký doanh
nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và địa phương để
phối hợp quản lý.
Tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu
tư có điều kiện có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, giấy phép kinh doanh
hoặc các loại văn bản chứng nhận, chấp thuận khác trước khi tổ chức hoạt
động kinh doanh.
Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tổ chức thực hiện Quyết
định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước
đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Thực hiện gửi thông tin đăng ký kinh doanh đến các cơ quan chức năng
trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
chính. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong xử lý hành vi vi phạm
pháp luật của doanh nghiệp. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tiến hành sơ kết,
tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp.
Khi cấp giấy phép đăng ký kinh doanh liên quan đến ngành nghề
kinh doanh karaoke, vũ trường phải phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quy hoạch đã được UBND tỉnh
phê duyệt và các điều kiện cần thiết, tránh tình trạng cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh nhưng đã đủ số lượng theo quy hoạch được duyệt.
* Công an thành phố
Chỉ đạo các đơn vị, phòng chức năng và Công an các địa phương
chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan thường
xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công
cộng có điều kiện về an ninh, trật tự tại các địa bàn. Đồng thời cử cán bộ
tham gia Đội kiểm tra liên ngành các cấp.
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Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiên quyết xử lý các cơ sở
kinh doanh hoạt động quá giờ quy định; truy quét, xử lý các băng nhóm
bảo kê, đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh để hoạt động tệ nạn xã hội.
Thường xuyên rà soát, lập danh sách các đối tượng hình sự, đối tượng mua
bán, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động tại các cơ sở kinh doanh có
phương thức hoạt động, kinh doanh tương tự như vũ trường nhằm đưa ra
các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực xung quanh các
cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, các cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn
uống và giải khát biến tướng, đặc biệt kiểm tra việc sử dụng rượu, bia khi
tham gia giao thông, qua đó ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp
luật gây phức tạp an ninh trật tự.
Khi phát hiện các cơ sở có sử dụng ma túy, mất an ninh trật tự, có
văn bản đề xuất các ngành, địa phương xử lý việc cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện về an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh theo tình hình thực tế.
* Sở Công Thương
Phối hợp các ngành, địa phương tăng cường quản lý, thanh tra,
kiểm tra việc mua bán rượu, bia, thuốc lá đối với các cơ sở kinh doanh nhà
hàng ăn uống, giải khát, karaoke, vũ trường, đảm bảo đúng theo quy định
của pháp luật.
*Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan thực
hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn phòng cháy chữa
cháy trong quá trình hoạt động của các cơ sở kinh doanh ngành nghề có
điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong đó lưu ý đối với cơ sở kinh
doanh hoạt động karaoke, vũ trường, cơ sở nhà hàng ăn uống, giải khát và
những nơi tập trung đông người phải tổ chức kiểm tra vào thời gian hoạt
động cao điểm của cơ sở.
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Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định về
an toàn phòng cháy chữa cháy và tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với
các cơ sở có hành vi vi phạm có thể dẫn đến nguy cơ trực tiếp phát sinh
cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc các cơ sở đã bị xử phạt vi phạm
hành chính về phòng cháy chữa cháy mà tiếp tục vi phạm.
Khi tiến hành cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản
nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và các văn bản khác xác nhận về điều
kiện an toàn phòng cháy chữa cháy phải soát xét kỹ đối với các nội dung:
Đường giao thông dành cho xe chữa cháy, lối thoát nạn, điều kiện ngăn
cháy, chống cháy lan; hệ thống điện; hệ thống, phương tiện về phòng cháy
chữa cháy theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật
về phòng cháy chữa cháy hiện hành.
Có văn bản đề nghị các ngành, UBND các huyện, thị xã Long
Khánh và thành phố Ninh Bình khi cấp giấy phép xây dựng, giấy phép kinh
doanh karaoke, vũ trường, cơ sở nhà hàng ăn uống, giải khát và những nơi
tập trung đông người phải có ý kiến của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
* Sở Xây dựng
Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân cấp
huyện tăng cường kiểm tra việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các
cơ sở karaoke theo quy hoạch và theo giấy phép xây dựng được cấp đối với
doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh các ngành nghề kinh doanh như: Nhà
hàng ăn uống, giải khát; mua bán rượu, bia, thuốc lá, biểu diễn nghệ thuật.
* Sở Tư pháp
Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và
Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, Báo Lao động Ninh Bình đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật có
liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bằng
nhiều hình thức đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân có cơ sở kinh doanh vũ
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trường, karaoke trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp
luật của các cơ sở, hạn chế nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, từ đó thực hiện
có hiệu quả chủ trương lành mạnh hóa trong hoạt động kinh doanh karaoke,
vũ trường, các cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống và giải khát.
* Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm
đối với cán bộ công chức, viên chức có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp làm sai quy định pháp luật.
Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất khen
thưởng những cá nhân, đơn vị làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh
vực quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, các cơ sở kinh
doanh nhà hàng ăn uống và giải khát khi thực hiện công tác sơ kết, tổng kết
thực hiện Chỉ thị này.
* Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
Tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng và
tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng và chống tệ nạn xã hội, xây dựng
môi trường văn hóa lành mạnh, lồng ghép nội dung vận động đoàn viên, hội
viên và Nhân dân ở khu dân cư đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kết hợp với phong trào “Xây
dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội”; thực hiện tốt quy chế
dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức
đoàn thể trong công tác quản lý, giám sát đối với hành vi kinh doanh không
lành mạnh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, các cơ sở
kinh doanh nhà hàng ăn uống và giải khát trên địa bàn từng khu dân cư.
Phát động thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình đối với cơ
sở tổ chức hoạt động kinh doanh lành mạnh, tích cực tham gia công tác xã
hội. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác,
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bài trừ tệ nạn xã hội và các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn dân
cư. Khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời và đưa ra những biện
pháp bảo mật, đảm bảo an toàn đối với tổ chức, cá nhân có công phát hiện,
tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong các cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn
uống, giải khát, karaoke, vũ trường.
Tỉnh đoàn Ninh Bình chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tăng cường
công tác giáo dục tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên tránh lối sống đua
đòi, ăn chơi, hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa không lành mạnh;
đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động bài trừ ma túy, mại dâm và tội
phạm trong thanh thiếu niên. Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch định kỳ tổ chức các hoạt động văn hóa tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh
cho thanh thiếu niên.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan liên
quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình
thực hiện Chỉ thị này. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết
nhanh chóng, kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tổ chức sơ kết, tổng kết
chỉ thị gắn liền với các chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương theo yêu cầu,
giai đoạn; kịp thời báo cáo, kiến nghị đề xuất các bộ ngành liên quan giải
quyết những nội dung vượt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối
hợp Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) theo dõi tình hình triển khai
thực hiện Chỉ thị này tại các địa phương, đề xuất khen thưởng định kỳ, đột
xuất đối với những đơn vị, địa phương thực hiện tốt; hoặc hạ bậc thi đua,
tước danh hiệu thi đua đối với địa phương và người đứng đầu địa phương
để xảy ra tệ nạn xã hội trên địa bàn quản lý được phân công. Các ngành
tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày
08/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan
chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
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3.2.2.4. Đối với các cơ sở kinh doanh
Trong quá trình hoạt động kinh doanh karaoke, các cơ sở kinh
doanh cần phải xây dựng ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định của
pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà
nước tại địa phương... Chính vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần phải
thực hiện các biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến ý thức của chủ kinh
doanh. Thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có đầy đủ giấy phép của cơ
quan chức năng, phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt.
Các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ phải đáp ứng đầy đủ các
điều kiện được quy định của nhà nước về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị
hệ thống âm thanh, kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, không tiếp tay và có
hành vi kinh doanh các loại hình vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm
chỉnh quy định “nghiêm cấm các hành vi khiêu dâm và mua bán dâm, mua
bán, sử dụng ma túy tại phòng karaoke”.
3.2.3. Nhóm giải pháp thanh tra, kiểm tra
3.2.3.1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng nhận thức
trong xã hội đối với hoạt động karaoke
Khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch
vụ văn hóa karaoke là việc nhận thức của các cơ sở kinh doanh chưa đầy
đủ, sau khi được cấp phép hoạt động lại không thực hiện hoàn thiện các thủ
tục về PCCC và an ninh trật tự. Qua thanh tra, kiểm tra, TP đã đình chỉ hoạt
động của những cơ sở không giấy phép, song vẫn còn những cơ sở vi phạm
còn chưa thực sự hợp tác và có hành vi đối phó. Do đó, ngoài công tác
thanh tra, kiểm tra thành phố đã phối hợp với các phường, gắn trách nhiệm
với người đứng đầu các phường trong công tác quản lý và xử lý vi phạm tại
các điểm kinh doanh trên.
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Chính vì vậy cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức cho các hộ kinh doanh về các quy định cấp phép kinh doanh trên
địa bàn…
Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, làm rõ các vấn đề, tính
chất hoạt động, về trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong hoạt động
kinh doanh karaoke để từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho
phù hợp. Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách pháp luật của
Đảng và Nhà nước về các Chỉ thị, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư…
cùng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố về những quy định trong
lĩnh vực hoạt động karaoke đến các đơn vị, tổ chức và nhân dân để họ
nhận thức đúng, đầy đủ nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương lành mạnh
hóa trong kinh doanh hoạt động karaoke.
Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng
và Nhà nước các văn bản chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh
Bình về những quy định trong lĩnh vực hoạt động karaoke đến các đơn
vị, tổ chức và nhân dân để mọi người nhận thức đúng, đầy đủ nhằm thực
hiện có hiệu quả chủ trương lành mạnh hóa trong kinh doanh hoạt động
karaoke.
Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày nhằm thông báo các quy
định, điều kiện, tiêu chuẩn cho phép hoạt động kinh doanh karaoke, những
quy định nghiêm cấm và hình thức xử phạt hành chính trong hoạt động
kinh doanh karaoke đến các chủ cơ sở để họ nắm bắt và kinh doanh đúng
pháp luật. Song song đó, vận động các chủ cơ sở cần treo, dán và phổ biến
các văn bản trong các quán, nhà hàng, khách sạn karaoke và phòng karaoke
để mọi người dễ dàng nhìn thấy và chấp hành.
Cần thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt với các chủ cơ sở, nhà
hàng, khách sạn karaoke, nêu gương những điển hình tiêu biểu; nhắc nhở,
kiểm điểm, xử lý nghiêm các cơ sở chưa chấp hành đúng quy định trong tổ
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chức hoạt động kinh doanh; xây dựng và nhân rộng các điển hình đối với
cơ sở tổ chức hoạt động kinh doanh lành mạnh.
Phát động thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình đối với cơ sở
tổ chức hoạt động kinh doanh lành mạnh, tích cực tham gia công tác xã hội.
Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời và đưa ra những quy định
bảo mật, đảm bảo an toàn đối với tập thể, cá nhân có công, khai báo, tố
giác những biểu hiện vi phạm tệ nạn xã hội nghiêm trọng trong kinh doanh
karaoke… Nhìn chung, những giải pháp này có thể chưa thật sự đầy đủ và
về nội hàm chưa mang tính lượng hóa nhất định tại địa phương, nhưng có
thể thấy rằng: karaoke là hình thức sinh hoạt văn hóa hiện đại, là một
phương tiện giải trí lành mạnh, nếu chúng ta tổ chức quản lý tốt mô hình
hoạt động sinh hoạt karaoke thì sẽ tạo ra phong trào văn hóa, văn nghệ trên
khắp địa bàn, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đời sống văn
hóa ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố chúng ta.
Chủ trương của nhà nước ta là ngày càng nâng cao tính chuyên môn
trong quản lý; vì vậy, trong định hướng phát triển cần tăng cường công tác
quản lý, kiểm tra; đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong hoạt
động karaoke. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ
doanh nghiệp đầu tư kinh doanh karaoke phát triển ổn định, lâu dài; đảm
bảo lợi ích của từng cá nhân, tập thể và của toàn xã hội là nhiệm vụ mà các
cấp, các ngành cần quan tâm thực hiện.
3.2.3.2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra hoạt động
kinh doanh karaoke
Đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, kế hoạch hoạt động theo
chế độ định kỳ, bất thường, thường xuyên liên tục. Quy định trách nhiệm
của từng thành viên trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời
phát huy tính dân chủ và cùng nhau giám sát công việc. Kế hoạch tổ chức
kiểm tra phải bảo mật, không thông báo trước nhằm đảm bảo yếu tố
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nghiêm túc, trong sạch bất ngờ. Xây dựng quy chế phối kết hợp giữa các
lực lượng kiểm tra trên địa bàn thành phố; đề ra phương án kiểm tra chéo
giữa các địa bàn xã, phường nhằm phát huy tính tích cực và nâng cao hiệu
quả trong công tác thanh, kiểm tra. Nghiêm cấm, có hình thức xử lý đối
với những cán bộ kiểm tra có mối quan hệ móc nối bất chính với các chủ
quán karaoke, nhà hàng karaoke. Vì trên thực tế vẫn còn không ít cán bộ
bao che cho các cơ sở kinh doanh karaoke.
Để quản lý tốt hoạt động dịch vụ karaoke đòi hỏi phải áp dụng
nhiều biện pháp đồng bộ. Trước hết, các nhà quản lý văn hóa cần tiếp tục
đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền nâng cao nhận thức
về hoạt động karaoke tới cộng đồng; thực hiện nghiêm các điều kiện, tiêu
chuẩn phòng karaoke; điều kiện, tiêu chuẩn đội ngũ nhân viên phục vụ;
thể chế hóa các văn bản pháp quy về thủ tục cấp giấy phép; lập sổ điện tử
theo dõi hoạt động dịch vụ karaoke; tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ đội
ngũ cán bộ quản lý; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh
karaoke. Các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch
vụ karaoke được áp dụng sẽ góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý
hoạt động dịch vụ này ở thành phố Ninh Bình.
3.2.3.3. Lập sổ điện tử theo dõi hoạt động dịch vụ karaoke
Việc lập sổ điện tử theo dõi hoạt động dịch vụ văn hóa trong đó có
dịch vụ karaoke trên toàn địa bàn thành phố nhằm tăng cường công tác
phối hợp quản lý giữa các phòng, ban, ngành chức năng chuyên môn của
thành phố với UBND các xã, phường để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt
động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh văn hóa và
kinh doanh dịch vụ văn hóa; để có số liệu chính xác trong công tác quản lý
đối với từng xã, phường như: Tổng số cơ sở trên từng lĩnh vực (karaoke; vũ
trường; quán bar; dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và một số loại hình
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vui chơi giải trí khác); số cơ sở được cấp phép, số cơ sở chưa được cấp
phép; số lần kiểm tra, số cơ sở được kiểm tra; hình thức xử lý.
3.2.3.4. Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý văn hóa
Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ là một trong những giải
pháp quan trọng để nâng cao chất lượng của công tác quản lý cũng như
định hướng phát triển văn hóa, xã hội. Từ thực trạng đội ngũ cán bộ văn
hóa hiện nay và xuất phát từ vai trò của công tác cán bộ do đó cần quy
hoạch lại đội ngũ cán bộ văn hóa từ thành phố đến cơ sở để phân loại và có
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ
văn hóa. Có chính sách ưu đãi để thu hút nhân tài ở các nơi khác đến làm
việc tại Thành phố. Cần có kế hoạch ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán
bộ làm quản lý văn hóa cả về số lượng và chất lượng. Nên có chế độ đãi
ngộ thích hợp, coi đó là sự động viên để họ yên tâm công tác, đóng góp sức
lực vào công việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Tiểu kết
Trong chương 3, căn cứ vào định hướng quản lý hoạt động karaoke
trên địa bàn thành phố Ninh Bình trong thời gian tới, tác giả tập trung đề
xuất các nhóm giải pháp mang tính quản lý nhà nước. Nhóm giải pháp bao
gồm: nhóm giải pháp về cấp giải pháp, nhóm giải pháp về thực hiện và
nhóm giải pháp về thanh tra, kiểm tra.
Những nhóm giải pháp này có tính thiết thực nhằm nâng cao công
tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke đồng thời
ngăn ngừa phòng chống tệ nạn xã hội trong kinh doanh dịch vụ văn hóa,
góp phần lành mạnh hóa môi trường văn hóa trong thời kì hiện nay.
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KẾT LUẬN
Tóm lại, cùng với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay
của đất nước, những yêu cầu mới của xây dựng văn hóa đô thị và văn hóa
quản lý đô thị đặt ra là rất cấp thiết, cần phải được nghiên cứu trên nhiều
khía cạnh khác nhau để xây dựng và nâng cao chất lượng văn hóa đô thị
và văn hóa quản lý. Hiệu quả cuối cùng của văn hóa đô thị và văn hóa
quản lý chính là chất lượng của mô hình tổ chức, quản lý văn hóa và văn
hóa quản lý. Chất lượng bền vững quản lý của văn hóa đô thị và văn hóa
quản lý chính là hướng vào mục tiêu phục vụ con người, nâng cao chất
lượng cuộc sống của cư dân đô thị, chống các phản văn hóa và phi văn hóa
làm ô nhiễm đời sống của cư dân đô thị. Vì vậy mọi hoạt động quản lý
hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke của đô thị nói chung và thành phố
Ninh Bình nói riêng phải đặt vấn đề xây dựng một xã hội văn minh lành
mạnh trong quá trình phát triển là động lực của sự phát triển của đô thị. Để
làm được điều đó, nhất thiết phải đề cao vấn đề xây dựng văn hóa đô thị
và vai trò của văn hóa quản lý đô thị.
Cùng với các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa khác, kinh doanh
dịch vụ karaoke cũng đang phát triển mạnh trên địa bàn thành phố Ninh
Bình. Để đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, các chủ quán đã đầu tư,
trang bị phòng ốc, giàn âm thanh hiện đại để thu hút khách, phục vụ mọi
đối tượng… Có thể nói, trong điều kiện thiết chế văn hóa chưa được đầu tư
nhiều, loại hình karaoke trở thành những điểm vui chơi giải trí văn hóa cho
người dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người.
Tuy nhiên, do chính lợi nhuận từ loại dịch vụ karaoke nên một số
chủ quán đã biến tướng ra nhiều hình thức, bất chấp cả vi phạm pháp luật
để thu lợi nhuận. Điển hình các dịch vụ karaoke sử dụng tiếp viên nữ,
“đào” hát để câu khách. Bên cạnh đó, dịch vụ karaoke đã và đang ảnh
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hưởng không tốt đến đời sống chung quanh, phá vỡ sự yên tĩnh của các khu
dân cư trong giờ nghỉ dưỡng. Các cơ sở karaoke hiện nay thường dùng đĩa
nén chứa đựng hàng trăm, hàng ngàn bài hát, trong đó có cả những bài
“ngoài luồng” nội dung không lành mạnh, tác hại xấu. Để phát triển loại
hình dịch vụ karaoke một cách lành mạnh nằm phát triển kinh tế-văn hóa,
nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tạo môi trường lành
mạnh trong tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, đồng thời tạo
mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa trên địa
bàn thành phố thì những giải pháp mà tác giả đưa ra trong luận văn nghiên
cứu của mình là cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các
chủ trương, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là
Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế
hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các văn
bản pháp luật có liên quan để người dân nắm rõ và chấp hành tốt các quy
định của pháp luật.
Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, đặc biệt là
chính quyền cơ sở trong việc quản lý các hoạt động văn hóa công cộng;
tăng cýờng sự phối hợp giữa các cấp, các ngŕnh lięn quan trong công tác
thanh tra, kiểm tra vŕ xử lý các trường hợp vi phạm. Phát huy vai trò của
các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc giám sát, đấu tranh phòng
ngừa các hoạt động lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa để tổ chức
các hoạt động không lành mạnh.
Bằng nhiều giải pháp cụ thể trên, hy vọng trong thời gian tới, hoạt
động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình sẽ đi
vào hoạt động nền nếp và trở thành một phần không thể thiếu trong đời
sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố.
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PHỤ LỤC 1
MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN
LÝ DỊCH VỤ KARAOKE
UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

TỈNH NINH BÌNH

NAM

Số: 212/QĐ- UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quy hoạch nhà hàng kinh doanh Karaoke, vũ trường
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 định hướng đến năm 2020.
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 11/2003/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính
phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh văn hóa và dịch vụ
văn hóa công cộng;
Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24/5/2006;
Thực hiện Công văn số 2549/BVHTT-PC ngày 22/6/2006 của Bộ
Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về Quy
hoạch nhà hàng Karaoke, vũ trường;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin tại văn bản số 803/VHTT
ngày 31/12/2007;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch nhà hàng kinh doanh Karaoke, vũ
trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2010, định hướng đến năm
2020.
(Có Quy hoạch chi tiết kèm theo)
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những
quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa Thông tin, Kế hoạch - Đầu tư; Xây dựng; Du lịch; Thương mại; Công an
thành phố; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như điều 3;

KT. CHỦ TỊCH

- Bộ Văn hóa, Thể thao&Du lịch;

PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

(Đã ký)

- Lưu: VT-12.686; 93; VP6.
Nguyễn Tiến Thành
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UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

TỈNH NINH BÌNH

NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Nhà hàng kinh doanh karaoke, vũ trường
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 định hướng đến năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của
UBND tỉnh)
PHẦN I
QUY ĐỊNH CHUNG
Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường phải
nghiêm chỉnh thực hiện:
- Các quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006
của Chính phủ; Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ
Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng dẫn
thực hiện một số quy định về kinh doanh karaoke, vũ trường, trò chơi điện
tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa
công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP về việc ban hành
Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
- Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
PHẦN II
NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Mục tiêu
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- Quy hoạch nhà hàng kinh doanh karaoke, vũ trường nhằm thiết lập
kỷ cương, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước làm cho hoạt động kinh
doanh karaoke, vũ trường phát triển lành mạnh, phù hợp với thực tiễn cuộc
sống, đúng với quy định của pháp luật.
- Bố trí, sắp xếp lại các điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa
bàn các huyện, thành phố, thị xã nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của
người kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân và thực
hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh
dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèo theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP.
2. Định hướng phát triển
Quy hoạch các điểm kinh doanh karaoke, vũ trường phải phù hợp
với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; đảm bảo giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế du lịch, nhu cầu hưởng thụ
và sinh hoạt văn hóa lành mạnh của cộng đồng nhân dân; đảm bảo an nih
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
3. Những quy định cụ thể
Các địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường phải tuân theo các quy
định của pháp luật về kinh doanh karaoke, vũ trường. Đảm bảo đủ các tiêu
chí được quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của
Chính phủ; Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24/5/2006 về việc
hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường; Thông tư số
69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số quy
định về kinh doanh karaoke, vũ trường. Dịa điểm kinh doanh karaoke, vũ
trường phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích
lịch sử văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên theo quy
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định tại khoản 1 Điều 32 và khoản 1 Điều 8 của Quy chế ban hành kèm
theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP, bao gômg:
- Trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ quan hành
chính Nhà nước đang hoạt động hoặc đã có quy hoạch xây dựng;
- Di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng hoặc đã được phát hiện,
đang lập hồ sơ đề nghị xếp hạng.
b) Ở ngoài khu phố cổ.
c) Ở ngoài nhà chung cư.
d) Ở ngoài các đường, phố, khu vực quảng trường thường tổ chức
các hoạt động chính trị, xã hội có quy lớn ở địa phương.
đ) Địa điểm mà các cơ quan chức năng có thể tiến hành hoạt động
thanh tra, kiểm tra bình thường.
e) Địa điểm ở thành phố, thị xã, thị trấn có đường vào rộng từ 4m trở
lên, xe cứu hỏa có thể vào hoạt động được.
Xuất phát từ tình hình đặc điểm, xu thế phát triển kinh tế, xã hội,
nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh, căn cứ quy định cụ thể của
Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy hoạch phát triển nhà hàng
karaoke và vũ trường trên địa bàn toàn tỉnh được xác định:
Nhà hàng
STT

Đơn vị

Vũ trường

Ghi
chú

Karaok
2010

2020

2010

2020

1

Huyện Nho Quan

65

120

1

2

2

Huyện Hoa Lư

38

50

1

2

3

Huyện Yên Khánh

26

42

1

2

4

Huyện Yên Mô

30

45

1

3

5

Huyện Kim Sơn

42

60

1

2

122
6

Thị xã Tam Điệp

42

29

2

3

7

Thành phố Ninh Bình

122

222

2

3

8

Huyện Gia Viễn

25

35

1

2

Tổng cộng

390

603

10

20

PHẦN III
CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Quản lý quy hoạch
- Sở Văn hóa - Thông tin thực hiện việc cấp giấy phép kinh doanh;
quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường
theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng,
UBND các huyện, thành, thị thống nhất nội dung, mục tiêu, giải pháp quản
lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường theo quy hoạch đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
- Sở Kế hoạch & Đầu tư thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh hoạt động karaoke, vũ trường theo quy định của Luật Doanh
nghiệp và đề xuất các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật.
2. Công tác tuyên truyền
Ngành Văn hóa Thông tin từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm chủ trì,
phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể:
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Nhà nước về kinh
doanh dịch vụ nhà hàng karaoke, vũ trường tới các tầng lớp nhân dân toàn
tỉnh, các tổ chức, cá nhân kinh doanh biết và thực hiện theo quy định của
pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực,
trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp, đảm bảo tính chuyên
sâu, ổn định.
3. Công tác kiểm tra
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- Sở Văn hóa Thông tin, Đội kiểm tra liên ngành 814 của tỉnh tực
hiện việc kiểm tra hoạt động kinh doanhn karaoke, vũ trường, ngăn chặn
kịp thời và xử lý nghiêm minh những sai phạm trong hoạt động kinh doanh
karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật.
- Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉ
đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hoạt động kinh doanh karaoke, vũ
trường ở địa phương mình theo quy định quy hoạch này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Thành
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UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

THÀNH PHỐ NINH

NAM

BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4285/QĐ-UBND

TP. Ninh Bình, ngày 4 tháng 8 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa
và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thành phố Ninh Bình
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Chỉ thị số 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường quản lý thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn
hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm
trọng;
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính
phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ
văn hoá công cộng;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Ninh
Bình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và
kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thành phố Ninh Bình (sau đây gọi
tắt là Đội kiểm tra liên ngành 814), gồm các ông (bà) có tên sau:
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I. Đội trưởng
Ông Đinh Thành Sơn - Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin
II. Phó đội trưởng
1. Ông Vũ Văn Hượi - Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin;
2. Ông Lê Ngọc Sơn - Đội trưởng Đội Quản lý hành chính, Công an
thành phố.
III. Các thành viên
1. Ông Vũ Tiến Đại - Đội trưởng Đội An ninh, Công an thành phố;
2. Ông Nguyễn Việt Hà - Đội phó Đội Quản lý hành chính, Công an
thành phố;
3. Ông Đào Quang Tùng - Đội phó Đội An ninh, Công an thành phố;
4. Ông Dương Quốc Tuấn – Kiểm soát viên Đội QLTT Số 5;
5. Ông Trần Quốc Đạt - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị;
6. Ông Vũ Đức Thiệp - Cán bộ Chi cục thuế TP;
7. Ông Phạm Văn Đoàn - Đội trưởng Đội kiểm tra Trật tự đô thị;
8. Ông Nguyễn Anh Nguyễn - Phó Trưởng phòng LĐTB&XH TP;
9. Ông Nguyễn Việt Hoa – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông
tin;
10. Ông Vũ Xuân Tiến – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin.
Điều 2. Đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố chịu sự chỉ đạo trực
tiếp của lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình, có nhiệm vụ xây dựng kế
hoạch, nội dung, biện pháp tổ chức kiểm tra, xử lý và đề nghị xử lý các
hành vi vi phạm trong hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá
trên địa bàn thành phố Ninh Bình theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND thành phố
Ninh Bình.
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Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng
Văn hoá và Thông tin; thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan, Chủ
tịch UBND các phường, xã và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND TP;

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như điều 3;
- Lưu.

(Đã ký)
Đinh Văn Thứ
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UBND THÀNH PHỐ NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

BÌNH

VIỆT NAM

ĐỘI KTLN 814 – TPNB

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/BBKTVH

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA
Thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm
2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh
doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
Hối ….. giờ …… ngày …… tháng ……. năm 20
I. Đoàn kiểm tra gồm:
1. ....................................................... Chức vụ:...................................
2. ....................................................... Chức vụ:...................................
3. ....................................................... Chức vụ:...................................
4. ....................................................... Chức vụ:...................................
5. ....................................................... Chức vụ:...................................
6. ....................................................... Chức vụ:...................................
7. ....................................................... Chức vụ:...................................
II. Tổ chức, cá nhân được kiểm tra:
1. Cơ sở kinh doanh: ...........................................................................
2. Địa chỉ: ...........................................................................................
3. Đại diện:................................................ Chức vụ:..........................
III. Kết quả kiểm tra:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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..............................................................................................................
...............................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.........
IV. Phát hiện vi phạm:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
V. Ý kiến của tổ chức, cá nhân được kiểm tra:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
VI. Kết luận của Đoàn kiểm tra:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Biên bản này được lập vào hồi ....... giờ ........ ngày ... tháng ... năm ......
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Biên bản này được lập thành 02 bản: 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân
được kiểm tra, 01 bản lưu cơ quan kiểm tra đã đọc lại cho những người
có tên như trên cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây.
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BB-VPHC

TP. Ninh Bình, ngày

tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Về lĩnh vực văn hóa
Hôm nay, hồi.... giờ .... phút, ngày…../……/… , tại(3) ..................................
Căn cứ Biên bản số 02/BBKTVH ngày 15/4/2018 của Đội kiểm tra
liên ngành 814 thành phố Ninh B́nh về kiểm tra các hoạt động văn hóa,
Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên: ………………………………Chức vụ: .......................
Cơ quan: .............................................................................................
2. Với sự chứng kiến của(5):
a) Họ và tên: ……………………………..Nghề nghiệp: ..................
Nơi ở hiện nay: ..................................................................................
b) Họ và tên: ……………………………..Nghề nghiệp: ..................
Nơi ở hiện nay: ..................................................................................
c) Họ và tên: ………………………………Chức vụ: ........................
Cơ quan: .............................................................................................
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông (bà) có
tên sau đây:
1. Ông (bà):
Ngày, tháng, năm sinh: ............................. Quốc tịch: ........................
Nghề nghiệp:
Nơi ở hiện tại: ........................
Số thẻ căn cước công dân: .......................; ngày cấp: ..................; nơi
cấp: ...............
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2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ......................................
3. Quy định tại .....................................
4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại(10):
...............................................................................................................
5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):
...............................................................................................................
...............................................................................................................
7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):
...............................................................................................................
...............................................................................................................
8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay
hành vi vi phạm.
9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
được áp dụng, gồm(11):
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..........
10. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm:
Tên tang vật, phương
STT

tiện vi phạm hành
chính

Đơn vị

Số

tính

lượng

Chủng loại

11. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, gồm:

Tình
trạng

Ghi chú

132

STT

Tên giấy phép, chứng

Số

chỉ hành nghề

lượng

Tình trạng

Ghi chú

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy
tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.
12. Trong thời hạn (12) .... ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này,
ông(bà)(13)............. ........................ là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi
phạm có quyền gửi <văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp/văn bản giải
trình> đến ông (bà)

(14)

............................................................ để thực hiện

quyền giải trình.
Biên bản lập xong hồi .... giờ .... phút, ngày…../……/……… , gồm
.... tờ, được lập thành .... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho
những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên
dưới đây; giao cho ông (bà)(13)................................................. là cá nhân vi
phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.
<Trường hợp cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm
không ký biên bản>
Lý do ông (bà) (13) …………………………cá nhân vi phạm/đại diện
tổ chức vi phạm không ký biên bản (15): ......................................................
CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
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(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
___________________
* Mẫu này được sử dụng để lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại
Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính.
(1)

Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2)

Ghi tên lĩnh vực quản lý nhà nước theo tên của nghị định quy định xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.
(3)

Ghi địa điểm lập biên bản là nơi xảy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan làm

việc của người có thẩm quyền lập biên bản.
(4)

Ghi đầy đủ các căn cứ của việc lập biên bản như: Kết luận thanh tra; biên

bản làm việc; kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ
được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều 64 Luật
xử lý vi phạm hành chính;....
(5)

Trường hợp cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có

mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên
bản, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến
hoặc mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm
để chứng kiến.
(6)

Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH

một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi
họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên
của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.
(7)

Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH

một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi
chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh
của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.
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(8)

Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy

ra vi phạm,...), đối với vi phạm trên các vùng biển cần ghi rõ tên tàu, công
suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình.
(9)

Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực cụ thể.
(10)

Ghi họ và tên của người bị thiệt hại. Trường hợp tổ chức bị thiệt hại, thì

ghi họ và tên, chức vụ người đại diện tổ chức bị thiệt hại và tên của tổ chức
bị thiệt hại.
(11)

Ghi cụ thể tên các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành

chính đã được áp dụng.
(12)

Ghi cụ thể thời hạn: Không quá 02 ngày làm việc, trong trường hợp cá

nhân/tổ chức vi phạm yêu cầu giải trình trực tiếp; không quá 05 ngày, trong
trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm giải trình bằng văn bản.
(13)

Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. Nếu

cá nhân vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha/mẹ hoặc người
giám hộ của người đó 01 bản.
(14)

Họ và tên, chức vụ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành

chính.
(15)

Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Cá nhân vi phạm/đại diện tổ

chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách
quan khác....
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

THÀNH PHỐ NINH

NAM

BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/QĐ-XPVPHC

TP. Ninh Bình, ngày

tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày
20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể
thao, Du lịch và Quảng cáo;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC lập ngày
15/4/2018;
Tôi:
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông (Bà): ........................
Ngày, tháng, năm sinh: ...................

Quốc tịch: ..............

Nghề nghiệp: ..................................
Nơi ở hiện tại: ...............................
Số thẻ căn cước công dân: .................; ngày cấp: ...................; nơi
cấp: ...................
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ....................................
3. Quy định tại: ......
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4. Các tình tiết tăng nặng: Không.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện
khắc phục hậu quả của vi phạm.
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như
sau:
a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.
Cụ thể: .....đồng (Bằng chữ: .......)
b) Hình thức xử phạt bổ sung: .
c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: .
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho Ông ...... là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định
này để chấp hành.
Ông ..... phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu
quá thời hạn mà ông Phí Thanh Minh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị
cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Ông ...... phải nộp tiền phạt vào tài khoản số: 3591 tại phòng giao
dịch Kho bạc nhà nước Ninh Bình của phòng Tài chính - Kế hoạch thành
phố Ninh Bình, Mã ĐVQHNS: 1011184 trong thời hạn 10 (mười) ngày kể
từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.
Ông ...... có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với
Quyết định này theo quy định của pháp luật.
2. Gửi cho phòng giao dịch Kho bạc nhà nước Ninh Bình để thu tiền
phạt.
3. Gửi cho Trưởng các phòng thuộc thành phố: Tài chính – Kế
hoạch, Văn hóa và Thông tin để tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH
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- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Hồ sơ.

Nguyễn Văn A
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------…………………., ngày … tháng … năm………
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
Kính gửi:…………………………………………………………
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ….............................…………………
Giới tính:
Sinh ngày: ……..../….../…………. Dân tộc: ………… Quốc tịch: ..............
Căn cước công dân/CMND số:
Ngày cấp: …../….../…….….. Nơi cấp: .......................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ............................
Số giấy chứng thực cá nhân: ........................................
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................
Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................
Điện thoại: ……………………. Fax: ..................................................
Email: ………………………………. Website: .....................................
Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
2. Địa điểm kinh doanh: ...............................................................................
Điện thoại: ………………………………. Fax: ......................................
Email: ………………………………… Website: ......................................
3. Ngành, nghề kinh doanh: .........................................................................
4. Vốn kinh doanh:
Tổng số(bằng số; VNĐ): ..........................................................................
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Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một
nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm
5. Số lượng lao động: ..........................................................................
Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là
chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là
thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí
của các thành viên hợp danh còn lại);
- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi
và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung
thực của nội dung đăng ký trên.
Các giấy tờ gửi kèm:
……………

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)
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PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG VI PHẠM CỦA CÁC CƠ SỞ KINH
DOANH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

doanh
1. Giấy phép kinh doanh karaoke

Chênh lệch

Năm

Nội dung vi phạm của các cơ sở kinh

tỷ lệ %

2015 2016 2017 16/15 17/15
86

73

80

-17.8 8.8

14

12

13

-16.7 7.7

phòng; nếu có khung thì không được quá hai 21

20

19

-5.0

5

5

-80.0 0.0

18

23

-5.6

5

3

-40.0 -66.7

1.1. Phòng karaoke phải có diện tích sử
dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình
phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng,
chống cháy nổ;
1.2. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính
không màu; bên ngoài nhìn thấy toàn bộ
-5.3

khung dọc và ba khung ngang; diện tích
khung không quá 15% diện tích cửa
1.3. Không được đặt khóa, chốt cửa bên
trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó
với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà

9

nước có thẩm quyền;
1.4. Âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke
không vượt quá quy định của Nhà nước về
tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép được đo 19

21.7

tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào phòng
karaoke;
1.5. Nhà hàng karaoke có nhiều phòng thì
phải đánh số thứ tự hoặc đặt tên cho từng 7
phòng;
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doanh

Chênh lệch

Năm

Nội dung vi phạm của các cơ sở kinh

tỷ lệ %

2015 2016 2017 16/15 17/15

1.6. Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt
động karaoke tại nơi kinh doanh để đáp ứng
nhu cầu của nhân viên thuộc cơ sở mình phải

-

1

1

0

0.0

dịch vụ karaoke mà chỉ thu tiền ăn, uống 3

3

4

0.0

20

13

11

-53.8 -18.2

9

5

3

-80.0 -66.7

2

1

0

chữa cháy theo quy định của pháp luật về 9

7

8

riêng biệt với khu vực kinh doanh và không

100.0

được để cho khách vào hát karaoke tại nơi
dành cho nhân viên thuộc cơ sở mình.
1.7. Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt
động karaoke tại nơi kinh doanh để đáp ứng
nhu cầu của khách dù không thu riêng tiền
25.0

hoặc dịch vụ khác tại phòng hát karaoke
cũng phải có ðủ ðiều kiện kinh doanh
karaoke và phải ðýợc cấp giấy phép.
2. Điều kiện về an ninh, trật tự kinh
doanh karaoke:
2.1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập
theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2.2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật
tự của cơ sở kinh doanh đủ tư cách pháp nhân

-

-

100.0 100.0

2.3. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và
-28.6 12.5

phòng cháy và chữa cháy.
( Số liệu tổng hợp từ biên bản xử phạt hành chính của phòng Văn
hóa – Thông tin Thành phố Ninh Bình năm 2015-2017)
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU HỎI Ý KIẾN
Để có thông tin chính xác phục vụ nghiên cứu đề tài khoa học “Quản lý
hoạt động kinh doanh karaoke tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình”.
Anh (chị) vui lòng đánh dấu (X) vào những ô dưới đây, thông tin anh chị
cung cấp chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và sẽ được bảo mật.
Chân thành cảm ơn !
Anh (chị) có thích hát karaoke không?

1.

 Rất thích

 Thích

 Bình thường

 Không thích

Mức độ Anh (chị) sử dụng dịch vụ karaoke?

2.

 Mỗi tuần 1-3 lần

 Mỗi tháng 1-3 lần

 Vài tháng 1 lần

 Một năm vài lần

Anh (chị) lựa chọn karaoke vào những dịp nào?

3.

 Cùng gia đình

 Sinh nhật

 Gặp gỡ bạn bè

 Cơ quan tổ chức

 xả stress

 Tiếp khách

Dịp khác: ………………………………………………………………..
4.

Theo anh (chị) karaoke có tác dụng gì?

 giải tỏa căng thẳng

 sảng khoái tinh thần

 gắn kết bạn bè

 khám phá bản thân

Tác dụng tích cực khác: ………………………………………………..
5.

Theo anh (chị) hiện nay có khoảng bao nhiêu phần trăm nhà

hàng kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình lành
mạnh?
 10%-20%

 21%-30%

 51%-60%

 31%-40%

 61%-70%

 41%-50%
 trên 70%

6. Chi phí cho một lần hát của anh (chị) thường là bao nhiêu?
 500.000đ

 1.000.000đ
 3.000.000

 2.000.000đ
 trên 3.000.000đ
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7. Theo anh (chị) những tiêu cực chủ yếu của quán karaoke trên địa
bàn thành phố Ninh Bình là gì?
 Tiếp viên nữ phục vụ hát (gái gọi)

 Mại dâm

 Khách sử dụng ma túy, thuốc lắc

 Múa khỏa thân

 Khách say rượu/bia

 Khách quậy phá

Những tiêu cực khác:…………………………………………………...
Suy nghĩ của anh (chị) thế nào khi loại hình này ngày càng

8.

phát triển?
 Tốt

 Bình thường

 Không tốt

Theo anh chị có nên hạn chế số lượng nhà hàng karaoke

9.

không?
 Nên

 Không nên

Lý do:…………………………………………………………………
10.

Theo anh (chị), quy định các cơ sở kinh doanh karaoke phải

dừng hoạt động lúc 12h đêm là:
 Hợp lý

 Không hợp lý

Ý kiến khác: ………………………………………………………….....
11.

Theo anh chị các cơ sở kinh doanh karaoke thường hoạt động

đến mấy giờ?
 11h đến 12h đêm
12.

 1h đến 2h sáng

 suốt đêm

Theo anh (chị) cửa phòng hát karaoke ở các cơ sở kinh doanh

mà anh (chị) đã tới có đúng với quy định không?
 có
13.

 không

Phòng hát karaoke mà anh (chị) đã tới có diện tích như thế

nào?
 dưới 20m2

 20 – 30m2

 35 – 45m2

 trên 50m2
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14.

Các cơ sở kinh doanh karaoke mà anh (chị) đã tới có bán rượu

không?
 có bán

 không bán

 khách có nhu cầu thì nhà hàng đáp ứng
15.

 không để ý

Theo anh (chị) có nên quy định cấm uống rượu khi đi hát

karaoke?
 Có
16.

 Không

 Không ý kiến

Anh (chị) có đánh giá gì về công tác quản lý nhà nước đối với

hoạt động karaoke hiện nay?
 Quản lý tốt
17.

 Quản lý chưa nghiêm

Theo anh (chị) để quản lý karaoke tốt hơn cần thực hiện

những biện pháp gì?
- Quy hoạch các nhà hàng vào một điểm:



- Cơ quan quản lý cần thực hiện đúng quy định:



- Chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành:



- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm:



- Kết hợp quản lý nhà nước với quản lý nhân dân, tổ dân phố:



- Tăng mức xử phạt:



- Biện pháp khác: ………………………………………………………...
* Xin anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:
1. Tuổi của anh (chị):
 dưới 20 tuổi
 31 – 40 tuổi
2. Giới tính:

 Nam

 25 – 30 tuổi
 41 – 50 tuổi

 trên 50 tuổi

 Nữ

3. Nghề nghiệp:
- Công chức, viên chức:



- Lực lượng vũ trang:



- Công nhân:
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- Làm việc tại các Doanh nghiệp tư nhân



- Lao động tự do:



- HSSV:



- Người làm dịch vụ:



- Nội trợ:



4. Mức thu nhập của anh (chị):
 dưới 2 triệu/tháng
 6-8 triệu/tháng

 2-4 triệu/tháng
 8-10 triệu/tháng

 4-6 triệu/tháng
 trên 10 triệu/tháng

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh (chị)
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI 5 PHƯỜNG THÀNH PHỐ NINH BÌNH
Nội dung

Stt

Số phiếu

Chiếm %

Ghi chú
(300

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Rất thích

140

46.7

Thích

120

40

Bình thường

26

8.7

Không thích

8

2.7

Mỗi tuần 1-3

0

0

Mỗi tháng 1-3

14

4.7

Vài tháng 1 lần

186

62

Một năm vài lần

100

33.3

Cùng gia đình

30

10

Sinh nhật

60

20

Cơ quan tổ chức

30

10

Gặp bạn bè

44

14.7

Xả xtrees

60

20

Tiếp khách

76

25.3

Giải tỏa

60

20

Sảng khoái

104

34.7

Gắn kết

120

40

Khám phá

16

5.3

10%-20%

60

20

21%-30%

30

10

31-40%

46

15.3

41-50%

30

10

51-60%

40

13.3

phiếu)
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Nội dung

Số phiếu

Chiếm %

61-70%

34

11.3

trên 70%

60

20

500,000

30

10

1,000,000

90

30

2,000,000

120

40

3,000,000

30

10

trên 3.000.000

30

10

Gái gọi

90

30

Ma túy

40

13.3

Mại dâm

20

6.7

Múa khỏa thân

20

6.7

Khách rượu bia

90

30

Khách quậy phá

40

13.3

Tốt

150

50

Bình thường

40

13.3

Không tốt

110

36.7

Nên

210

70

Không nên

90

30

Hợp lý

240

80

Không hợp lý

60

20

11h-12h

90

30

1h-2h

180

60

suốt đêm

30

10

Có

60

20

Không

240

80

dưới 20m

60

20

Stt

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9
Câu 10
Câu 11

Câu 12
Câu 13

Ghi chú
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Nội dung

Số phiếu

Chiếm %

20-30m

120

40

35-45m

60

20

trên 50m

60

20

Có bán

150

50

Không bán

30

10

Khách có nhu cầu

104

34.7

Không để ý

16

5.3

Có

180

60

Không

82

27.3

Không ý kiến

38

12.7

Quản lý tốt

240

80

Quản lý chưa nghiêm

60

20

Quy hoạch

20

6.7

Cơ quan quản lý..

20

6.7

Chủ cơ sở KD…

70

23.3

Tăng cường…

60

20

Kết hợp…

40

13.3

Tăng mức xử phạt

90

30

Stt

Câu 14

Câu 15

Câu 16
Câu 17

Thông tin cá nhân
0

1

2

0

dưới 20 tuổi

30

10

25-30t

90

30

31-40t

104

34.7

41-50t

60

20

trên 50t

16

5.3

0

Ghi chú
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Nội dung

Số phiếu

Chiếm %

Nam

172

57.3

Nữ

128

42.7

Stt

0

3
Công chức, viên chức

74

24.7

Lực lượng vũ trang

4

1.3

Công nhân

30

10

Làm việc tại DN

100

33.3

Lao động tự do

8

2.7

HSSV

12

4

Người làm dịch vụ

60

20

Nội trợ

12

4

0

4
dưới 2tr

4

1.3

2-4tr

20

6.7

4-6tr

38

12.7

6-8tr

58

19.3

8-10tr

86

28.7

trên 10tr

94

31.3

Ghi chú
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PHỤ LỤC 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG KARAOKE TRÊN ĐỊA
BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

4.1. Hình ảnh công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại TP. Ninh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 9/2017

4.2. Hình ảnh công tác kiểm tra quản lý dịch vụ karaoke tại TPNinh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 9/2017
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4.3. Hình ảnh hoạt động karaoke tại thành phố Ninh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 11/2017

4.4. Hình ảnh hoạt động karaoke tại thành phố Ninh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 11/2017
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4.5. Hình ảnh cơ sở karaoke Tre Việt New, phường Nam Thành, thành phố
Ninh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 12/2017

4.6. Hình ảnh biển hiệu cơ sở karaoke Queen, phường TânThành, thành
phố Ninh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 12/2017
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4.7. Hình ảnh hoạt động karaoke tại thành phố Ninh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 12/2017

4.8. Hình ảnh hoạt động karaoke tại thành phố Ninh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 12/2017
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4.9. Hình ảnh công tác kiểm tra quản lý dịch vụ karaoke tại thành phố
Ninh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 12/2017

4.10. Hình ảnh công tác kiểm tra quản lý dịch vụ karaoke tại thành phố
Ninh Bình
Nguồn Tác giả chụp tháng 12/2017

