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V/v triển khai thực hiện
Quyết định số 889/QĐ-UBND
ngày 09/4/2019 của UBND
tỉnh Bình Thuận.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thành phố;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 9/4/2019 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Căn cứ quy định tại Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 9/4/2019 của
UBND tỉnh Bình Thuận, khẩn trương thực hiện việc lập danh mục và niêm yết
công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND cấp huyện lĩnh vực Văn hóa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
quả thành phố và tại cơ quan đúng theo quy định.
- Phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Văn phòng UBND và
HĐND thành phố, tham mưu UBND thành phố thực hiện việc cấp giấy phép kinh
doanh karaoke theo đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày
6/11/2009 của Chính phủ; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 4/1/2012 của Chính
phủ; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn
hóa Thể thao và Du lịch; Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 2/5/2012 của
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016
của Bộ Tài chính và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của
UBND tỉnh, Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018 của Chính phủ, Nghị
định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.
- Theo dõi, đôn đốc tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 889/QĐ-UBND
ngày 9/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận tại địa phương, hướng dẫn tổ chức, cá
nhân trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về
hoạt động kinh doanh karaoke.
Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2019.

2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố:
- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, Quản trị mạng phối
hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành
chính theo đúng quy định và cập nhật, đăng tải công khai trên Trang Thông tin
điện tử thành phố.
- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh karaoke
(do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) theo đúng quy định.
3. UBND các phường, xã:
- Tổ chức thông báo, tuyên truyền rộng rãi Quyết định số 889/QĐ-UBND
ngày 9/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận trên hệ thống loa truyền thanh, kết hợp
tuyên truyền trong các buổi họp dân để nhân dân được biết, thực hiện theo đúng
quy định.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong việc kiểm tra thẩm định
điều kiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã
nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của đơn vị và báo cáo kết quả cho
UBND thành phố đúng thời gian quy định./.
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