
130 VAN HOA, iui TII&O VADU LJCH CONG HOA XA HO! CHU NGHt&VJTNAM 
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S6:29/QD-BVHriuL .,. 
Ha Noi, ngay25thang02 nam 2019 

QUYET DINR 
V&vêcig b thu tuc hành chInh duoc sü'a di, ha sung trong Iinh viyc van hóa 

thucphm vi chfrc näng quail 1 cüa Bô Van hóa, The thao va Du Ich 

TRUCNG BQ VAN HOA, THE THAO vA DU LICH 
Cn cr Nghi dmhs 79/2017/ND-CP ngày 17 tháng 7 näm 2017 cüa 

thrnhphü quy dinh  chi.xc nang, nhiem vii, quyen hn va co cau to chuc cua 
Bô Van hóa, The thao và Du ljch; 

Can CII Nghj djnh so 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nàm 2010 cüa 
ChInh phüv kiêrn soát thu tiic hành chinh vàNgli djnh so 92/20 17/ND-CP 
ngay 07 thang 8nam 2017 cua Chmh phu sua doi, bo sung m9t so dieu cua cac 
Nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tic hành chInh; 

Xét d ngh cüa Cic trithng Cic Van hóa co sâ và Chánh Van phông B, 
QUYETI)NH: 

Dieu 1. Cong bo kern theo Quyet drnh  nay thu tic hanh chmh &rcic sua doi, 
bo sung trong lmh vrc van hoa thu9c phm vi chuc nang quan ly cua BQ Van 
hoá, The thao và Du ljch. 

, , . * . . Dieu 2. Quyet dinh  nay co hiçu lirc thi. hanh ke ti.r ngay 15 thang 03 nam 2019. 
Thu tic hành chInh trong lTnh vrc van hóa c.p tinh có sa thu tir 37, 38, 39 

tai dim A5 mic A phân III ban hãrih kern theo Quyt djnh so 4597/QD-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 nám 2016 cüa B trirông BO Van hoá, The thao 
và Du ljch ye vic cong bô thu t11c hành chInh chuân hóa nam 2016 thuQc 
phrn vi chirc nãng quãn 1cüa B Van hóa, The thao và Du ljch ht hiu lirc 
thi hanh ke tu ngay Quyet dnh nay co hieu 1irc thi hanh. 

Thu tiic hành chInh trong lTnh vrc van hóa cap tinh có so thu tir 01, 02 
tai phân I và thu tic hành chInh áâp huyn có so thir t'r 01 ti phân I ban hành 
kern theo Quyet djnh so 4246/QD-BVHTTDL ngãy 15 tháng 11 nàm 2018 
cüa B tru&ng B Van hoá, The thao và Du ljch ye vic cong bô thu ti1c hãnh 
chInh thrqc süa di, bô sung trong lTnh vrc van hóa thuOc ph.m vi chirc näng 
quãn 1 cüa Bô Van hoá, The thao và Du ljch hêt hiu 1c thi hành kê tir ngày 

P A Quyet dnh nay co hiçu 1rc thi hanh. 
Diu 3. Chánh Van phàng Bt, Viii tru&ng Vii Pháp ch BO,  Cc quan, Thu 

trithng cac Tang ciic, .Ciic, Vii va các don vj có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh này.4 

Ntii nhân: 
-NlnrDi&u3; 
- Van phông Chinh phü (Cic KSTI'HC); 
- Các ca quan, dan vj thuc B; 
- Trung tam CNTI' (de dang tái); 

Các S& VHTTDL, S& VHYF; 
- Lint: VT, VHCS, LG.100. 



BQ VAN HOA, TEll mo VA DU LICH  CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phuic 

THU TUC HANH CHIINII DTfQC STYA DOT, BO SUNG 
TRONG LINH VEXC VAN HOA THUOC PHM VI CHI1'C NANG 

QUAN L\ CUA BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 2/QD-BVHTTDL 

ngày rháng 02 närn 2019 cza Bç$ tru'&ng B3 Van hóa, The thao và Du lich,) 

PHAN I. DANH MVC  THU  TVC  HANH CHINH 
1. Danh miic thu tic hành chInh dtrçrc sfra di, b sung thuc phm vi 

chfrc nàng quãn I cüa B Van hóa, The thao và Du ljch 

STT S h sci 

TTHC 

Ten thu tiic 
hành chInh 

Ten VBQPPL quy 
dnh ni dung sfra 

di, b sung, thay th 

Linh 
virc 

Cc quan 
thic 
hin 

Thu tue hành chInh cp tinh 

B-BVH- 
278903- 

'F1' 

Cp gi.y phép 
kinh doanh Vu 

truô'ng 

Nghj dnh s 
1 1/2019/ND-CP sira 
di, b sung mt s 

diu cüa các Nghi dnh 
có quy djnh thu tic 

hãnh chInh lien quan 
dnyêuc.unpbãn 
sao giây t có cong 
chñng, chirng thc 
thuc phm vi chirc 
nangquan1euaBt 
Van hóa, The thao Va 
Du lich có hiu hrc thi 

hành k tr ngày 
15/3/2019 

Vail 
boa 

SiVän 
hóa, Th 
thao va 
Du ljch, 
Si Van 
hóa và 

Th thao 

2 
BB\TH- 
278900- 

'FIT 

C.p gi.y phép 
kinhdoanh 

karaoke 

V.n 
hóa 

SiVãn 
hóa, The 
•thao và 
Du ljch, 
S& Van 
hóa và 

Th thao 

3 
B-BVH- 
278915- 

C.p Giy phép 
thânh l.p Van 
phông dai  din 

cüa doanh 
nghip quâng 

cao nixac ngoai 
ti Vit Nam 

Nghj djnh s 
11/2019/ND-CP sira 
di, b sung mt s 

diêu ciia các Nghj djnh 
có quy djnh thñ tyc 

hãnh chInh lien quan 
dn yêu câu np ban 
sao giây tè có cong 

- chirng, chüng thrc 

Quãng 
cáo 

Uy ban 
nhãn dan 



B-BVH- 

'FT 

Cap siradôi, bô 
sung Giây phép 
thành lap Van 
phongd.ldin 

cuadoanh 
nghaçp quang 

cáo nixóc ngoài 
ti Vit Nam 

thuc phm vi chirc 
näng quân 1 cña B 
Van hóa, The thao và 
Du lich có hiêu hrc thi 

hanhketungay 
15/3/20 19 

Quang 
cao 

Uyban 
d 

captrnh 

5 

B-BVH- 
278921- 

TT 

C.p1iGiy 
phépthành1.p 
Van phông di 
diên cüa doanh 
nghicp quang 

cáo nu&c ngoài 
tiVietNam 

<uang 
cao 

Uy ban 
nhãn dan 
cap trnh 

Thu tiic hành chInh cp huyn 

B-BVH- 
278924- 

TT 

Cap giay phép 
kinh doanh 

karaoke 
(do co quari Cap 
giây phép kinh 

doanh cap huyn 
cap) 

Nghj dnh so 
11/20 19/ND-CP süa 
dôi, bô sung mt so 

diêu cia các Nghi djnh 
có quy dj:nh  thu tic 

hãnh chInh lien quan 
dn yêu c.0 nôp bàn 
sao giây to có cong 
ch(rng,• chi.rng thrc 
thuc ph?m vi chirc 
nang quãn 1 cüa Bô 
Van hóa, The thao va 
Du lich có hiu he thi 

hành kê tr ngày 
15/3/20 19 

hóa 

Co quan 
cap Giây 
phép kinh 
doanh cap 

huyn 

2 



PHAN II. 
NO! DUNG CU THE CUA TiXNG THU TUC HANH CH!NH 

THUQC PHIM VI CHIC NANG QUAN L\ CJA 
BQ VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

A. Thu tue hành chInh cp tinh 

I.Linhvtrcvãn hóa 

1. Thu tiic cap giy phép kinh doanh vU tru*ng 

* TrInh tu thrc hiên: 

- Khách san, nhà van hoá, trung tam van hoá gui ho so dé nghj cap. giãy 
phép kinh doanh vu trumg tii Sâ Van hóa, The thao và Du ljch; 

- Trong thii han  10 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so hçip l, Si 
Van hóa, The thao Va Du lich có trách nhiêm xem xét, kiêm tra diu kin thirc t 
và cap giây phép; tnxông hç'p không cap giây phép phài trâ li bang van bàn, 
neu rô l do. 

* Cách thirc thiic hiên: 

Np trVc  tip hoc gCri qua di.thng bi.ru din dn Sà Van hóa, Th thao vá 
Du lich. 

* Thành phn, s litcing h scr. 

- Thành phn h so: 

(I) Dan dê nghj cap giây phép kinh doanh vu tnr&ng (Mâu 4 ban hành theo 
Thông tu so 05/2012ITf-BVHTTDL ngây 02 thang 5 näm 2012); 

(2) Gicy chingnhn dàng kj doanh nghip: N5p ban sao có chthig thy'c 
hoçc ban sao và xuát trInh ban chmnh dé dói chiéu (trzthng hçrp nç5p ho so' trtc 
tiép), n5p ban sao có chá'ng thrc (truàng hQp n5p ho so' qua buy din). * - 

- So lircmg h so: 01 (be). 

* Th?:.ii han  giâi quyt: 10 ngày lam vic k t1r ngày nhn dü h so hçip l. 

* Di tucmg thirc hin thCi tic hành chInh: Ca nhân, to chirc. 

* Ca quan tht.rc hién thu tue hành chInh: S& Van hóa, Th thao và Du ljch. 

* Kt qua thrc hin thu tiic hành chInh: Giy phép. 

* PhI, l phi: 

- Tai cac thành ph trirc thuc trung uang vâ tai  các thành phô, thj xã trrc 
thuc tinh: Muc thu phi thâm djnh cap giây phép là 15.000.000dônglgiây; 

- Tal cac khu virc khác: Muc thu phi thm dlnh  cp giây phép là 
1 0.000.000dng/giây. 

* Ten mãu don, mâu tä khai: 



Dan nghj cp Gi.y phép kinh doanh v tmng (Mu 4 ban hânh kern 
theo Thông tu so 05/2012/TT'-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 nãm 2012). 

* Yêu cAu, diu kiin thrc hin thU tt1c hành chInh: 

(1) Phông khiêu vU phãi có din tIch ti'i 80m2 trà len, each trumg hçc, bnh 
vin, co so ton giáo, tin ngirong, di tIch ljch scr - van hóa, coquan hành chInh 
Nba rnr&c tir 200m irO len, bào dam các diêu kin ye phông, chông cháy no. 

(2) Trang thit bj, phucing tin hot dng cUa.phông khiêu vU báo dam cht 
li.rqng am thanh. 

Khi boat  dng kinh doanh vU truOng, chci kinh doanh phâi tuân theo các 
quy dnh sau day: 

(1)Có ni dung hoat dng du'gc niêm yt cOng khai 0 vU truOng d mi 
ngt.r0i dé nhn biêt và thirc hin; ni quy phái ghi rö ye th&i gian hoat dng, d 
tuôi và trang phvc cUa ngu0i khiêu vU, nhUng quy djnh cam dôi v0i nguOi 0 
trong vU truOng; 

(2) Chi sr ding nh0ng bài hat, tác phmâm nhac duçic phép km hành dê 
khiêu vU; 

• (3) Khi phát hin ngl.r&i say ri.rçiu, bia, ngu0i sCr ding các chat ma tUy và 
các cht kIch thIch bj cam scr diing phâi yêu cãu ng.r0i do ra khOi vu trLr&ng; 

(4) Không cho ngithi du0i 18 tui lam vic hoc vao khiéu vU tai  vU tnr&ng; 

(5) Nu sr dung nhân viên phvc vv phái có hqp dng lao dng và dirçc 
quãn 1 theo quy djnh cCia pháp lust ye hqp dông lao ding; 

(6) Không duçrc hot dng sau 12 gi0 dém dn 8 gi0 sang, tth trung hçip 
VU tri.rOng trong cac co sO h.ru trU du ljch di.rc xêp hang  tir 4 sao trO len hoc 
hang cao cap duqc hoat dng sau 12 giO dêm nhung không qua 2 giO sang. 

* canthpháp lj cüa thi tyc hành chInh: 

- Nghj djnh s 103/2009/ND-CP ngày 06 tháng 11 nãm 2009 cUa Chmnh 
phU ban hành Quy ché hoat &ng van hoá Va kinh doanh dlch  vii van hoá cong 
cong. Co hiu lirc tü ngày 01/01/2010. 

• - Thông tr s6 04/2009/TT-BVHTT ngãy 16 tháng 12 nãin 2009 cUa B 
Van hoá, The thao vâ Du ljch quy djnh chi tiêt thi hành mt sO quy djnh t?i  Quy 
chê hoat dng van hoá va kinh doanh djch vy van hoá cOng cong  ban hánh kern 
theo Nghj djnh so 1 03/2009/ND-CP ngày 06 tháng 11 nãm 2009 cUa ChInh phU. 
Co hiu hrrc tir ngày 01/01/2010. 

- Thông tu s6 07/201 1/Yr-B VHTTDL ngày 07 tháng 6 nàm 2011 cUa B 
Van bOa, The thao và Du ljch v scra dôi, bô sung, thay the hoc bAi bó, hUy bO 
Các quy djnh có lien quan den thU tyc hành chInh thuc phm vi chUc nãng quán 
1 cua B Van hóa, The thao và Du ljch. Ngày có hiu lrc 25/7/2011. 
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- Thông tu s 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 näm 2012 cüa B 
Van hóa, The thao và Du ljch ye sira doi, bô sung mt so diêu ccia Thông tu so 

04/2009/TT-BVHTTDL, Thông ttx so 07/201 1/TT-BVHTTDL, Quyêt djnh so 

55/1999/QD-BVHTT. Co hiu Iirc tr ngày 15/6/20 12. 

- Thông t.r s 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng II näm 2016 cüa B Tài 
chInh ngày 10/11/2016 quy djnh mirc thu, chê d thu, np, quãn 1 và sCr ding 
phi cap giây phép kinh doanh karaoke, v tru?mg. Co hiu 1rc tr ngày 
0 1/01/2017. 

- Nghj djnh s 142/20181ND-CP ngày 09 tháng 10 nãm 2018 ccia ChInh 
ph sira dOi mt so quy djnh ye diéu kin dâu tu kinh doanh thuc phm vi 
quân 1 nhá nrcc cCia B Van hóa, The thao và Du ljch. Co hiu lrc thi hãnh ké 
trngày09tháng l0nãm 2018. 

- Nghf dinh s 11/20/9/ND-CP tha dcii, bó sung mi5t s dié'u cia các Nghj 
djnh có quy djnh thi tyc hành chmnh lien quan den yêu cáu np bàn sao giáy to' 
cO cOng ch&ng, chthig thtc thuc phçm vi chi-c náng quán cza Bó Van 
hóa, The thao và Du ljch CO hiu 1tc thi hành ke tic ngày 1 5/03/2019. * 

* Phcn in nghiêng là ni dung du'crc s&a dói, bc sung,  
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TEN TO CH1C CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BE NGHI CAP PHEP Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

 ngày......iháng.......näm ....... 

DcNDENGH! 
CAP GIAY PHEP KINH DOANH vU TRUUNG 

KInh gCri: Sä Van hoá, Th& thao vâ Du ljch  

1. Ten to chtc d ngh cp Giy phép kinh doanh 
(vi&t bang chI in hoa)  
-Djachi:  
-Diénthoai:  
- Giáy chüng nh.n däng k kinh doanh so ngày cap noi 

cap..	  (doivàidoanhnghip) 
- S, ngày tháng näm quyêt djnh thành 1p (dói v&i nhà van hóa, trung tam 

van hóa là dan vi sir nghiep)  

2. Ngu'ôi di din theo pháp Iut 
- HQ và ten (viét bang chi in hoa):  
-Nãmsinh:  
-Chircdanh:  
- Giây CMND: So ngày cap i / nai cap  
3. Ni dung d ngh cp giy phép 
- Dia chi kinh doanh:  
- So Iu'cing phông kbiêu vu:  
- Din tIch cii the cüa trng phông khiêu vu:  
4.Camkt - 
- Thirc hin di:ing các quy djnh ti Nghj djnh so 103/2009/ND-CP va cac 

van ban pháp lut lien quan khi hot dng kinh doanh; 
- Chju trách nhim ye tInh chInh xác, trung thirc cCia nii dung ho sc xin 

giây phép kinh doanh./. 

DAIDIEN THEO PHAP LU4TCUA TO CHU'C 
DENGHJCAPGIAYPHEP 
(Kj, dóng dáu, ghi rô hQ ten) 
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2.Thü tçc cap giay phép kinh doanh karaoke (do S& Van hóa, The thao 
vã Du llch  cp) 

* TrInh ti.r.thi.rc hiên: 

- To chirc, cá nhân gCri don d nghj cAp giAy phép kinh doanh karaoke ti 
S Van hóa, The thao Va Du ljch. 

- Trongthi han  07 ngày lam vic, k tir ngày nhn dti h so hqp I, S& 
Van hóa, The thao và Du ljch có trách nhim cap giãy phép kinh doanh; tnr&ng 
hqp không cap giây phép phài Ru bng van bàn, nêu rô l do. 

* Cách thrc thi.xc hiên: 

Np tnrc tip hoc gui qua &rng bru din dn S& Van hOa, Th thao và 
Du lich. 

* Thànhphn, shto'nghiscr: 

- Thành phAn h so: 

(1) Dan d nghj cAp giAy phép kinh doanh karaoke (Mu 3 ban hành kern 
theo Thông tu so 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 nãm 2012); 

(2) Giá'y ch&ng nhin dàng kj doanh nghip/Giá'y ching nhin dàng kj h3 
kinh doanh: N5p ban sao Co ch&ng thrc hoãc ban sao và xuát trinh bOn chInh 
dé dói chiéu (tru'&ng hcrp nç5p ho so' trrc tiép); nóp bOn sao CO ch&ng thrc 
(tru'O'ng hcrp nç5p hO so' qua biru din) * 

- S luvng h so: 01 (be). 

* Thai han  giâi quyt: 07 ngày lam vic ké tir ngày nhn dü h so hp l. 

* Di tuçing thrc hin thu tVc  hành chInh: Ca nhân, t chic. 

* Co quan giâi quyt thi tyë hành chinh: Sà Van hóa, Th thao và Du ljch. 

* Kt qua thirc hin thu tic hành chInh: GiAy phép. 

* PhI, 1 phi: 

- Tai các thành ph trrc thuc trung .rong và tai  các thành ph& thj xà trrc 
thuôc tinh: 

+ Tr .01 den 05 phông, müc thu phi là 6.000.000 dngIgiAy; 

+ Tr 06 phông tr& len, mirc thu phi là 12.000.000 dngIgiAy. 

Di vài trl.r&ng hçip các co s& dã ducic ' phép kinh doanh karaoke d 
nghj tang them phông, mirc thu là 2.000.000 donglphông. 

- Tai các khu vi.rc khác: 

+ Ti'x 01 dn 05 phông, müc thu phi là 3.000.000 dngIgiAy; 

+ Ti'x 06 phong tr& len, muc thu phi là 6.000.000 dng/giây. 
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Di vài tru&ng hqp các co s& dâ di.rgc cap phép kinh doanh karaoke d 
nghj tang them phông, mirc thu là 1.000.000 dong/phông. 

* Ten mu dcm, mu t khai: 

Dan d nghj cp giy phép kinh doanh karaoke (Mâu 3 Phii Iiic ban hành 
kern theo Thông tir s 05/2012/Tf-BVHTTDL ngày 02 thang 5 nãm 2012). 

* Yêu câu, diu kin thrc hin thu tVc  hành chinh: 

(1) Phông karaoke phãi có din tIch sCr dung tr 20m2  trä len, không kê cong 
trInh phv, dam báo diu kin v phOng, chông cháy no. 

(2) Không dugc dt khóa, chit ctra ben trong hoc dt thit bj báo dng d 
di phó.vi hoat  ding kiêm tra cüa ca quan Nhà nuic có thâm quyên. 

Khi boat dng kinh doanh karaoke, chü Co s& kinh doanh phâi tuân thu theo 
các quy djnh sau day: 

(1) Chi duc sr ding bâi hat dã duc phép ph bin; bang, dia dä dan nhãn 
kim soát theo quy djnh; 

(2) Mi phông karaoke chi di.rçic sCr diing mt nhân viên phiic vi tir 18 tui 
tr& len; nêu nhân viên phvc vi là ngu&i lam thuê thi phâi có hqp dông lao dng 
và di.rqc quàn l' theo quy dlnh  cCia pháp 1ut ye hçp dông Lao dng; 

(3) Không dirçrc hot dng sau 12 gi dêm dn 8 gi& sang, trr trll&ng hqp 
phông karaoke trong các Ca sà 1xu trá du ljch thrçrc xép hang  tir 4 sao tr& len 
hoc hang cao cap duc hoat dng sau 12 gi dêm nhi.mg không qua 2 gi sang. 

* Can cipháp lj cza thu tyc hành chInh*. 

- Nghj djnh s 1 03/2009iND-CP ngãy 06 tháng 11 nãm 2009 cüa ChInh phCi 
ban hành Quy chê hoat dtng van hoá và kinh doanh djch v van hoá cong cong.  Co 
hiu lirc tü ngày 01/01/2010. - 

- Thông ti.r s 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 thang 12 nãm 2009 cüa B 
Van hoá, The thao vá DU ljch quy djnh chi tiêt thi hành mt so quy djnh tai  Quy 
ché hoat dng van hoá vâ kinh doanh djch vi van hoã cong cong ban hành kern 
theo Nghj djnh so 103/2009/ND-CP ngây 06 tháng 11 nãm 2009 cüa ChInh phü. 
Co hiu hrc tir ngày 01/01/2010. 

- Thông liz s 07/2011/TT-BVHTTDLngãy 07 tháng 6 näm 2011 cüa B 
Van hóa, The thao và Du lich ye sra dôi, bô sung, thay the hoc bäi bô, hüy bO 
các quy djnh có lien quan den thu tic hành chInh thuc phm vi chrc nãng quãn 
l cüa Bô Van hóa, The thao va Du ljch. Co hiu lrc tr ngày 25/7/20 1 1. 

- Thông tir s 05/2012/TT-BVHTfDL ngày 02 thang.5 nãm 2012 cüa B 
Van hóa, The thao và Du ljch ye sCra doi, bô sung mt sO diu cüa Thông tix s 
04/2009/TT-BVHTTDL, Thông w so 07/20 1 1/TT-BVHTTDL, Quyêt dnh sO 
55/1999/QD-BVHTT. Co hiu 1irc ti ngày 15/6/2012. 
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- Thông tu s 212/2016/TT-BTC ngây 10 tháng 11 näm 2016 ccia B Tài 
chInh ngày 10/11/2016 quy djnh mrc thu, chê d thu, np, quàn 1 vâ sCr diing 
phi cap giây phép kinh doanh karaoke, vi trithng. Co hiu lirc tr ngày 
01/01/2017. 

- Nghj djnh s 142/201 8/ND-CP ngãy 09 tháng 10 nàm 2018 cüa ChInh 
phCi sCra dôi mt so quy djnh ye diêu kiin dâu liz kinh doanh thuc pham vi 
quãn 1 nhà n.ric cOa Bô Van hóa, The thao và Du Ijch. Co hiu 1rc thi hành kê 
tCrngay09tháng 10 nãm 2018.* 

- Nghj djnh so 11/2019/ND-CF tha dói, bO sung mt s diu cia ccic Nghj 
djnh có quy a'/nh thi tyc hành chInh lien quan den yéu cáu n3p bàn sao giáy t& 
cO cong chá'ng, chz-ng thcc thuc phgm vi cht-c nãng quán lj. cia B Van 
hóa, The thao và Du lfch cO hiu lyc thi hành ké tic ngày 15/03/20 19. * 

* Phn in nghiêng là n3i dung drwc si'ca dói, bO sung
>_ 
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TEN TO CHU'C CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BE NGH! CAP PHEP Dc Ip  - T do - Hnh phüc 

 ngày......tháng.......nãm ....... 

DaNDENGH! 
cAp GIAY PHEP KINH DOANH KARAOKE 

KInh gCri: Sâ Van hoá, Th thao và Du 1ch  
(hoc cci quan cap huyn dircrc phán cap) 

1. Ten to chtrc, cá nhân d ngh cp Giy phép kinh doanh 
(viét bang chit in hoa)  
- Dia chi:  
- Diên thoai:  
- Giây chirng nhn dang k kinh doanh so ngày cap  

ncYicâp...  
2. Ni dung dê ngh cap giây phép 
- Dia chi kinh doanh:  
- Ten nhá hang karaoke (neu có):  
- So lucmg phông karaoke:  
- Din tIch cii the tüng phOng:  
3. Cam kêt 
- Thirchin diing các quy djnh ti Nghj djnh so 103/20091ND-CP vã cac 

van ban pháp 1ut lien quan khi hoat  dng kinh doanh; 
- Chju trách nhim ye tInh chInh xác, trung thirc cüa ni dung ho so xin 

giây phép kinh doanh./. 
DJ DIN THEO PHAP LUT CUA TO CHUC/ 

cA NHAN BE NGH! CAP GIAY PHEP 
Kj, dóng du, ghi rô ho ten ('di vói tc chic,) 

Kj, ghi rô ho ten 'dôi vái Ca nhán,) 
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3. Thu tyc cp giy phép thành Ip Van phông di din cUa doanh 
nghip quãng cáo nu'&c ngoài ti Vit Nam 

* TrInh tu thwc hién: 

- Doanh nghip quáng cáo nithc ngoài n5p trc tiép hoc qua thràng bitu 
din 01 bç5 ho sci dé nghj cap Gidy phép thành 1p  Van phOng di din ä'e'n Uy 
ban nhán dan cap tinh nc.ri dt Van phOng dgi din. * 

- Trong thôi hn 10 ngáy, kê ti's ngày nhn di h so hqp lé, Uy ban nhân 
dan cap tJnh xem xét, cap Giây phép thành Ip  Van phông di din và gri bàn 
sao giây phép do den Bô Van hóa, The thao và Du Ijch. TRthng hçip ho so chl!a 
hcTp 1, trong thi gian 03 ngày, kê tr ngày nhn ho so, Uy ban nhân dan cap 
tinh gi:ri van bàn yêu câu doanh nghip quàng cáo nuOc ngoài bô sung, hoàn 
chinh ho so. 

* Cách thirc thi.rc hiên: 

Gui trrc tip dn Uy ban nhàn dan cp tnh noi dt Van phông di din. 

* Thành phân, s krçrng h so: 

- Thành phn h so: 

(1) Don dé nghj cap Giây phép thành 1p Van phOng di din do ngi.thi dai 
din có thâm quyén ccia doanh nghip quàng cáo nixâc ngoài k' theo mâu do B 
Van hóa, The thao và Du lich quy djnh; 

(2) Bàn sao giAy clang k kinh doanh hoc cac giy t có gia trj tuong 
duong cüa doanh nghip nuic ngoâi duqc co quan cO thâm quyên noi doanh 
nghip thành I.p hoc clang k kinh doanh xác nhn; 

(3) Báo cáo tài chInh có kim toán hoc các tài 1iu khác có giá trj tl.rong 
dtrnng chirng minh duçic sçr ton ti và hot dng cüa doanh nghip quàng cáo 
n.ric ngoài trong näm tài chInh gân nhãt; 

(4) Các giy ti quy djnh ti Dim 2 và Dim 3 nêu trén phâi djch ra ting 
Vit và disçvc co quan di din ngoi giao, co quan lânh sr cüa Vit Nam i nuâc 
ngoài chung thirc và thrc hin vic hçip pháp hóa lãnh sir theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t Vit Nam. 

- S lircxng h so: (01) b. 

* Thi hn giái quyêt: 

10 ngày, k tr ngày nhn dü h so hçp 1. 

* Dôi tlrclng t1c hin thu ti1c hành chmnh: Doanh nghip quáng CáO nuâc ngoài, 
nguOi di din có thãm quyên cüa doanh nghip quãng cáo n.thc ngoài. 

* Ca quan thirc hin thCi tuc  hành chInh: 

- Co quan cO thâm quyn quyt djnh: Uy ban nhân dan cp tinh. 

- Co quan tnrc tip thirc hin: 1Jy ban nhân dan cAp tinh. 
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* Kt qua thirc hin thu tiic hành chInh: Giy phép. 

* Phi, 1 phi: 3.000.000 dông/Giây phép. 

* Ten mu don, mu t khai: 

- Don d nghj cp Giy phép thành 1p Van phông di din cüa doanh 
nghip quâng cáo ni.rOc ngoài (Mu so 6 ban hânh kern theo Thông tu so 
10/2013/TT-BVHTI'DL ngày 06 thang 12 näm 2013 cüa B tru&ng B Van 
hóa, Th thao và Du ljch). 

* Yêu cu, diu kin thirc hin TTHC: Không. 

* Can czpháp lj cüa TTHC: 

- Diu 41 cüa Lust  quáng cáo ngày 21 tháng 6 näm 2012. Co hiu 1irc tü 
ngáy 01/01/2013. 

- Diu 20 cüa Nghj djnh s 181/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 nãm 2013 
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust  quáng cáo. Co 
hiu 1irc tCr ngày 01/01/20 14. 

- Thông tu s 10/2013/YT-BVHTTDL ngãy 06 tháng 12 nãm 2013 cüa Bi 
Van hóa, The thao và Du Ijch quy djnh chi tiêt và huàng dan thi hành mt so 
diêu cüa Lut quâng cáo vã Nghj djnh so 181/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 
näm 2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cCia Lut quãng cáo. 
Co hiu !rc tr ngày 01/02/2014. 

- Thông ti.r s 165/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 nãm 2016 cüa B Tài 
chInh quy djnh nn'rc thu, chê d thu, np I phi cap Giây phép thânh Ip  Van phông 
dai din cCia doanh nghip quâng cáo ni.róc ngoái t?i  Vit Nam. Co hiu !irc tü ngày 
01/01/2017. 

- Nghj d/nh só 11/2019/ND-CP tha &ii, bó sung mç5t s diu cia các Nghj 
djnh có quy a'jnh thz tyc hành chInh lien quan den yêu cáu nç5p bàn sao giáy tà 
có cong ch&ng, chtng th-c thuc phgm vi cht-c náng quthn lj cia Bó Van 
hóa, The thao và Du ljch có hiu lrc thi hành ké tir ngày 15/03/2019. * 

* Phn in nghiêng là n3i dung dzrcrc tha dOi, bá sunj 
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Dja dim, ngày... tháng . nám... 

DON BE NGH! CAP GIAY PHEP THANH L,P VAN PHONG DI DIN 
CUA DOANH NGHIP QUANG CÁO NU'OC NGOAI 

Kinh gCri: TiJy ban nhân dan tinh, thành ph  

Ten doanh nghip quàng cáo nu&c ngoài: (ghi bang ch& in hoa, ten trên 
Giãy phép thánh 1p/dang k kinh doanh)  

Ten doanh nghip quâng cáo nu&c ngoài vit tat (nu có)  

Dja chi trii sâ chinh: (dja chi hen Giy phép thành 1p/dang k' kinh 
doanh)  

Giy phép thành Ip/dang k kinh doanh si  

Do cp ngáy tháng nãm....ti  

Linh virc hot dng ch1nh  

Vn diu Iê  

So tài khoãn ti Ngân hàng  

Diên thoai  Fax:  

Emai1 Website: (nu co)  

Bi din theo pháp Iut: (di din có thm quyn) 

Hovãtêrn  

Chirc vw  

Quc tich  

Tom tAt qua trInh hot dng ccia doanh nghip  

D nghj cp Giy phép thành Ip Van phông di din ti Vit Nam vol 

ni dung ci the nhLrsau: 

Ten Van phOng di din:  

Ten viêt tAt: (nu co)  

Ten giao djch bng tiêng Anh:  

Dja dim dt trii s& Van phOng dai  din:(ghi rO s nhá, dirong/ph phuxng/xã, 

quni'huyn, tinhlthãnh phô)  

Ni dung hot &ng ca Van phông d?.i din:(nêu cy th Iinh virc hot dng)... 

NguOi dirng du Van phOng di din: 
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- Ho vâ tên Gii t1nh  

- Quc tjch  

- S h chiu/Chüng minh nhân dân  

- Do cp ngày tháng nãm.... ti  

Chi.ing tôi xin cam kt: 

1. Chju trách nhim hoàn toãn v& sir trung thrc vâ sir chInh xác cCia nôi 
dung dan dé nghj và ho sci kern theo. 

2. Chip hành nghiém chinh mçi quy dinh  cña pháp !ut Vit Nam có lien 
quan. 

Tài 1iu gü'i kern bao gm: Các giy t quy djnh ti Khoân 1 Diêu 20 cüa 
Nghj djnh so 181/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 nãm 2013 ccia ChInh phil 

Di din có thm quyên ciia doanh nghip quáng cáo nithc ngoái 
(Kj, dóng dáu và ghi rô hQ ten) 
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4. Thu tic cp süa di, b sung Giy phép thãnh lap Van phông i 
din cüa doanh nghip quãng cáo ntrc ngoài ti Vit Nam 

* TrInh tu thuc hiên: 

- Doanh nghip quâng cáo nuóc ngoài dé nghj sCra dôi, bô sung Gi.y phép 
thanh lap Van phông dat diên trong cac tnscrng hap di.rcn day nôp truc tiêp 01 bô 
ho so dê nghj cap Giây phép thành l.p  Van phông d?i  din den Uy ban nhân dan 
cap tinh noi dt Van phông di din: 

a) Thay dôi ten g9i; 

b) Thay di pham vi hot dng; 

c) Thay dôi ngu?ii dtmg dâu; 

d) Thay di dja dim dt tri.t sä trong pham vi mt tinh, thành ph trrc 
thuc Trung uang. 

- Trong thè'i han  10 ngày, kt& ngày nhndü h so hap 1, Uy ban nhân 
dan c.p tinh có trách nhim cap Giây phép süa dôi, bô sung và gcri bàn sao giây 
phép do dn B Van boa, .Thê thao và Du !jch. 

* Cách thüc thuc hiên: 

Gi:ri trirc tip dn Uy ban nhân dan cp tinh nci dt Van phOng dai  din. 

* Thânh phn, s lu'cing h so'. 

- Thành phân ho so: 

(1) Dcm dê nghj scra dôi, bô sung Giây phép thành 1p Van phOng dai 
din do ngi.thi dai  din có thâm quyên cUa doanh nghip quãng cáo nuc 
ngoài k theo mu do B Van hóa, The thao và Du ljch quy dnh; 

(2) Gi4 phëp thành 1p  Van phông dcii din. N5p ban sao có ch&ng thc 
hoçc ban sao yà xuát trinh ban chInh dé dói chiéu (tritàng hQp n5p ho so' trtc 
tiép,); np ban sao Co ch'rng thyc ('trlf&ng hçp n5p hO so' qua btru din,). * 

- Sá h.rgng h so: (01) b. 

* Thôi han  giài quyêt: 

10 ngày, k t1r ngày nhn di h so hap 1. 

* Dôi tucYng thrc hin thu tiic hành chinh: Doanh nghip quãng cáo nuâc ngoài, 
nguOi dai  din có thãm quyên cCia doanh nghip quãng cáo nuOc ngoài. 

* Co quan thrc hin thO tyc hánh chinh: 

- Co quan có th.m quyn quyt djnh: Jy ban nhãn dan cap tinh. 

- Co quan trrc tip thirc hin: Uy ban nhân dan cp tinh. 

* Kt qua thirc hin thu tyc hành chInh: Giy phép. 

* PhI, 1 phi: 1.500.000 dng/Giy phép. 
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* Ten mu don, mu tä khai: 

- Dan d nghj sCra di, b sung Giy phép thành !p Van phông di din 
cüa doanh nghip quâng cáo nuOc ngoài (Mâu so 8 ban hành kern theo Thông ti.r 
s 10/2013/TT-BVHTTDL ngây 06 tháng 12 näm 2013 cCia B trl.r&ng B Van 
hóa, The thao và Du ljch). 

* Yéu cu, diu kinthirc hin TTHC: Không. 

* Can thpháp lj cza ITHC: 

- Diu 41 cüa Lu.t quáng cáo ngày 21 tháng 6 nãm 2012. Co hiu lirc tr 
ngáy 01/01/2013. 

- Diu 22 cCia Nghj djrTh s 181/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 näm 2013 
cüa ChInh phü quy djnh chi tiét thi hành mt so diêu cüa Lut quâng cáo. Co 
hiu lirc tü ngây 01/01/2014. 

- Thông ti.r s 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 nãm 2013 cüa Bô 
Van hóa, The thao Va Du ljch quy djnh chi tiêt vã huâng dan thi hánh mt so 
diêu cüa Lut quãng cáo vã Nghj djnh so 181/2013/ND-CP ngáy 14 tháng 11 
näm 2013 cüa ChInh phU quy djnh chi tiét thi hành mtt so diêu cüa Lust quáng cáo. 
Co hiu hic tr ngày 01/02/2014. 

- Thông tu s 165/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 nãm 2016 cüa Bi Tài 
chInh quy djnh mtrc thu, ché d thu,np ! phi cap Giây phép thánh l.p Van phông 
di din cüa doanh nghip quáng cáo ni.róc ngoài ti Vit Nam. Co hiu 1irc tü ngáy 
01/01/2017. 

- Nghj djnhsó 11/2019/ND-CP sra dói, bó sung mÔt  s diu cia các Nghj 
djnh có quy djnh thi tyc hành chmnh lien quan den yêu cáu n5p bàn sao giáy to' 
cO cOng chi'ng, chthig thrc thu5c phczm vi. ch&c náng quán lj cza Bó Van 
hOa, The thao và Du ljch cO hiu 4rc thi hành ké tic ngày 1 5/03/2019. * 
- * Phn in nghieng là n5i dung dtro'c sica dói, bá sun 
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LEa dkm, ngày... tháng nàm. 

BN BE NGHJ SI'A BOI, BO SUNG 
GIAY PHEP THANH LIP VAN PHONG BiI DIN 

CUA DOANH NGHIP QUANG CÁO N1JOC NGOAI 

Kinh g1ri: Uy ban nhân dan tinh, thãnh ph  

Ten doanh nghip quâng cáo nuâc ngoài: (ghi bang chC in hoa, ten trên Giây 
phép thành 1pfdang k' kinh doanh)  

Ten doanh nghip quâng cáo ruróc ngoái viêt tat (nêu co)  

Dja chi trii s& chIrih: (dja chi trén Giy phép thành 1p/däng k' kinh doanh) 

Giây phép thành 1p  (dang k kinh doanh) s&  

Do cp ngày tháng näm ti  

Linh virc hoat  dng chmnh  

Vn diu lé  

So tài khoán  ti Ngân hàng  

Diênthoi Fax  

Email Website: (nu co)  

Di din theo pháp !ut: (dai din có thm quyn) 

Hçvátên  

Chircv  

Quc tich  

Ten Van phông dai  din (ghi theo ten trén Giy phép thành lip)  

Ten vit t&t: (nu co)  

Ten giao djch b&ng ting Anh  

Dja dim d.t trii s& Van phông di din: (ghi rô so nhà, ththng/ph& phithng/xâ, 
qunIhuyn, tinh/thãnh phô)  

Giy phép thành 1p s  

Do cap ngày tháng nãm ti  

S tài khoàn ngoi t ti Ngân hàng  
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S tài khoân tin Vit Nam tai Ngân hang  

Din thoai Fax  

Emai1 Website: (nêu co)  

Ni dung hoat dng cüa Van phông di din: (ghi cii th linh vrc hoat dng theo 

Giyphép)  

Ngirài drng d.0 Van phông dai  din: 

Ho vâ tên Gi&i tmnh  

Quc tjch  

S h chi&iIChrng mirth nhân dan  

Do cap ngày thang nãm tai 

Chüng tôi d ngh s&a di, b sung Giy phép thành Ip  vói các ni dung ci 
the nhLr sau: 

Ni dung diu chinir  

L do diu chinh  

Chüng tôi xin cam két: 

1. Chju trách nhim hoàn toàn v sr trung thrc và chInh xác cüa ni dung dcm 
dê nghj vâ tài 1iu kern theo. 

2. Chap hânh nghiém chinh mi quy djnh ccia pháp Iut Vit Nam có lien quan 
và các quy djnh cCia Giây phép thành !p Van phông di din. 

Di din có th.m quyn cüa doarih nghip quáng cáo nuic ngoãi 
(Ky, dóng dáu và ghi rô hQ ten) 
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5. Thu tc cp 1i Giy phép thnh Ip Van phông di cüa doanh 
nghip quãng cáo nu'rc ngoài ti Vit Nam 

* TrInh ti.r thtrc hiên: 

- Doanh nghip quâng cáo nrc ngoài d nghj cp 1?i  Giy phép thành 1 
Van phông di din trong các tri.thng hçTp thró'i day np trrc tip 01 (met) b ho 
so dê nghj cap Giây phép thành Ip  Van phOng di din dn liJy ban nhân dan 
cap tinh nai dt Van phông dai  din: 

a) Thay di ten gi hoc noi dang k thành 1p cüa doanh nghip quàng cáo 
nithc ngoài sang nucc khác; 

b) Thay dôi hoat dng cüa doanh nghip quàng cáo nuc ngoài; 

c) Giy phép bj mt, rách. 

- Trong thai hn 10 ngày, k tr ngày nhn dü h so hgp I, Uy ban nhân 
dan cap tinh xem xét, cap Giây phép thanh l.p Van phông di din Va giri bàn 
sao giây phép do den B Van hOa, The thao vã Du ljch. TruOng hçp ho so chi.ra 
hçp 1, trong thai gian 03 ngày, kê tr ngày nhn ho so, Uy ban nhan dan cap 
tinh gCri van bàn yêu câu doanh nghip quãng cáo rnthc ngoài bô sung, hoàn 
chinh ho so. 

* Cách thirc thuc hiên: 

Gfri trrc tip dn Üy ban nhân dan cp tinh noi dt Van phOng di din. 

* Thành phán, so 1trg hi 

- Thành phAn h so: 

(1) Don d nghj cp Ii Giy phép thành l.p Van phOng di din do ngu&i 
di din có thârn quyên cãa doanh nghip quâng cáo n.rOc ngoài k' theo mâu do 
Bô Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh; 

(2) Ban gc Giáyphép thânh 1p Van phông di din dã ducic cap. * 

- S h.rcing hi so: (01) bô. 

* Thai hn giâi quyt: 

10 ngày, kê t1r ngày nhn dü h so hçip 1. 

* Di tuclng thirc hin thu tyc hành chinh: Doanh nghip quãng cáo nithc 
ngoài, ngi.rôi di din có thâm quyên cüa doanh nghip quâng cáo ni.râc ngoài. 

* Ca quan thirc hin thi tyc hành chInh: 

- Co quan có thm quyn quyt djnh: liJy ban nhân dan cp tinh. 

- Ca quan tnrc tip thirc hin: 1Jy ban nhân dan cp tinh. 

* Kt qua thixc hin thu tyc hành chInh: Giây phép. 

* PhI, 1 phi: 1.500.000 dng/GiAy phép. 
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* Ten mu dcxii, mu tx khai: 

- Don d nghj cp 'al Giy phép thânh 1p Van phong dai din cia doanh 
nghip quãng cáo nithc ngoài (Mu so 9 ban hành kern theo Thông tu 
s 10/20131F1-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 nãrn 2013 cCia Bi tmOng B 
Van hóa, Th thao vã Du lich). 

* Yéu cAu, diu kiin thirc hin TTHC: Không. 

* Can ctpháp l cüa 7THC. 

- Diu 41 cCia Lut quãng cáo ngày 21 tháng 6 nãrn 2012. Co hiu hjc tir 
ngày 01/01/2013. 

- Diu 23 cCia Nghj djnh séi 181/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 näm 2013 
cüa ChInh phü quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lu.t quãng cáo. Co 
hiu !rc tü ngày 01/01/2014. 

- Thông tu s 10/2013/TT-BVHTTDL ngãy 06 tháng 12 nãm 2013 cCia B 
Van hóa, The thao vâ Du Ijch quy djnh chi tiêt và htthng dan thi hành mt so 
diêu cüa Lust quãng cáo và Ngh djnh so 181/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 
nãm 2013 cüa ChInh phCi quy djnh chi tiêt thi hànli mt so diêu ciia Lust quãng cáo. 
Co hiu !irc tr ngày 01/02/2014. 

- Thông tu s 165/201611T-BTC ngày 25 tháng 10 nãm 2016 cüa Bt, Tâi 
chhnh quy djnh mat thu, ché d thu, np l phi cap Giây phép thánh 1p Van phông 
di din cüa doanh nghip quáng cáo nuc ngoài ti Vit Nam. Co hiu hrc tir ngây 
01/01/2017. 

- Nghj djnh s 11/2019/ND-CP tha di, b sung m5t sO' diu cza cOc Nghj 
djnh có quy djnh thz tyc hành chinh lien quan den yêu cáu np bàn sao giáy tà 
cO cong cht-ng, chi-ng thyc thuc phgm vi chi-c náng quán l cia Bç5 Van 
hóa, The thao và Du ljch cO hiu 4c thi hành ké tt'c ngày 15/03/20 19. * 

* Phan in nghiêng là ni51 dung duçrc tha di, bó sung. 
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Dja dié'in, ngày... tháng nám 

ixYr'4 BE NGH! cAp LI GIAY PHEP THANH LAP VAN PHONG 
BAI DIN CUA DOANH NGHIEP QUANG CÁO NU'OC NGOAI 

KInh gCri: 1Jy ban nhân dan tinh, thành ph  

Ten doanh nghip quáng cáo niiâc ngoài: (ghi bang ch& in boa, ten trên Gi.y 
phép thành 1.p/dang k kinh doanh)  

Ten doanh nghip quãng cáo niróc ngoài vit tt (nu có):  

Dja chi tri s chInh: (dja chi trên Giy phép thành 1p/dang k kinh doanh) 

Giây phép thành !p/dang k kinh doanh s  

Do cp ngáy tháng näm t?i  

Linh virc boat  dng ch1nh  

Vn diu lé  

So tài khoãn  tai Ngân hâng  

Diênthoai Fax  

Emai1 Website: (nu co)  

Dai din theopháp Iut: (di din có thm quyn) 

Hovàtên  

Chi:rc vu  

Quc tich  

Ten Van phông dai  din: (ghi theo ten trên Giay phép thành Isp)  

Ten vit tat: (nu co)  

Ten giao djch b.ng ting Anh  

Dja dim dt tri s& Van phông dai  din: (ghi rô s nhà, dithng/ph& phuànglxa, 
qunIhuyn, tinhlthành phô)  

Giây phép thành I.p si  

Do cp ngày tháng nãm t?i  

So tài khoân ngoi t tai Ngân hang  
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S tài khoãn tin Vit Nam ti Ngan hàng  

Dién thoai Fax  

Emai! Website: (nu co)  

Ni dung hot dng ccia Van phOng 4i din: (ghi c the linh virc hot dng theo 
Giâyphép)  

Ngithi dfrng du Van phông di din: 

Ho và tên Giói tInlv  

Quc t1ch  

S h chiuIChing minh thu nhân dãw  

Do cp ngày tháng näm ti 

Chüng tôi d ngh cp !i Giy phép thành Ip vói Iy do nhtr sau: 

Chüng tôi xin cam kt: 

1. Chju trách nhim hoán toàn v sir trung thrc vâ sir chInh xác cüa ni dung 
dcm dê nghj và tài !iu kern theo. 

2. Chap hánh nghiém chinh mci quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam Co lien quan 
va các quy djnh cüa Giây phép thành 1p Van phOng di din. 

Tài Iiu gui kern bao gm: Các giây to quy djnh tai  Khoãn 3 Diu 23 cüa Nghi 
djnh so 181/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 nãrn 2013 cCia ChInh phü. 

Di diên có thm quyncüa doanh nghip quâng cáo nt.rOc ngoài 
(Ky, dóng dáu và ghi rô hQ ten) 
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B. Thu tVc  hành chInh cp huyn 

I. Linh vic van hóa 

1. Cpgiy phép kinh doanh karaoke (do ccr quan cp giy phép kinh doanh 
cap huyen cap) 

* Trmnh tir thi.rc hiên: 

- T chrc, Ca nhân gi:ri don d nghj cp giy phép kinh doanh karaoke tri 
Co quan cap giây phep kinh doanh cap huyn theo phân cp cüa U' ban nhân 
dan tinh, thành phô trrc thuc trung uong. 

- Trong th?ii han  07 ngày lam vic, k tir ngày nhn h so hçp 1, co 
quan cap giây phép kinh doanh cap huyn theo phân cap ccia U' ban nhân dan 
tinh, thàfl.h phô trirc thuc trung uo'ng có trách nhim cap giây phép kinh doanh; 
truàng hqp không cap giây phép phâi 1i bang van bàn, nêu rO 1' do. 

* Cách thtrc thixchiên: 

Np trrc tiep ho.c gCri qua dumg bi..ru din dn Ca quan cp giy phép 
kinh doanh cap huyn theo phân cap cüa U' ban nhân dan cap tinh. 

* Thành phn, s htg h sci: 

-Thànhph.nhso: 

(1) Dan d righj cAp giAy phép kinh doanh karaoke (Mu 3 Phi 1ic ban 
hãnh kern theo Thông tu so 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 nam 

2012); 

(2) Giá'y ch&ng nhin dáng k) doanh nghip/Giá'y chi-ngnhn dãng k hç5 
kinh doanh: N5p ban sao Co chng thtc hoc ban sao vO xuát trInh bOn chInh 
dé dói chiéu truàng hop nóp ho so' tru'c tiép); n(5p bOn sao có chi'ng thy'c 
(trzi-&ng hcip n5p hO so' qua biru din,) * 

- S krqng hc so: 01 (be). 

* Thôi han  giâi quyt: 07 ngày lam vic ké tir ngày nhn dü ho so hgp 1. 

* Di ti.rçing thirc hin thu tVc  hành chInh: Ca nhân, t chirc. 

* Co quan thrc hin thu tyc hành chInh: Ca quan cAp giAy phép kinh doanh 
cap huyn theo phân cap cüa U' ban nhân dan cap tinh. 

* Kt qua thirc hin thu tyc hành chInh: Giây phép 

* Phi, l phi: 

- Tai các thành ph tnrc thuc trung .rang và tai  các thành ph& thj xã trirc 

thuôc tinE: 

+ Tir 01 dn 05 phOng, mirc thu phi là 6.000.000 dng/giAy; 

+ Tir 06 phOng tri len, müc thu phi là 12.000.000 dông/giay. 
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Dôi vâi tnr&ng hçip cac ca sâ dã duçvc cap phép kinh doanh karaoke dê 
nghj tang them phOng, mCrc thu là 2.000.000 dong/phOng. 

- Tai các khu vi.rc khác: 

+ Tr 01 den 05 phông, mirc thu phi là 3.000.000 dng/giy; 

+ Tr 06 phOng tr& len, mirc thu phi là 6.000.000 dông/giây. 

Di v&i tnr?ing hçip các co s& dã duçc cAp phép kinh doanh karaoke d 
nghj tang them phOng, mrc thu là 1.000.000 dông/phOng. 

* Ten mu dan, mu t& khai: 

Dan d nghj cAp giAy phép kinh doanh karaoke (Mu 3 Phi hic ban hành 
kern theo Thông ti.r so 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 näm 2012). 

* Yêu cAu, diu kiên thuc hin thu tuc hàn.h chInh: 

(1) PhOng karaoke phâi Co din tIch sr diing t1r 20m2  tth len, không k cong 
trInh phi, dam báo diêu kin ye phOng, chOng cháy nO. 

(2) Không dugc dt khóa, ch& cCra ben trong hoc dt thit bj báo dting d 
di phó vói hoat dng kiêm tra cüa co quan Nhà ni.róc có thâm quyên. 

Khi hoat dtng kinh doanh karaoke, chU co s6 kinh doanh phâi tuân thu theo 
các quy djnh sau day: 

(1) Chi dirqc si diing bài hat dã &rc phép ph bin; bang, dia dã dan nhãn 
kim soát theo quy djnh; 

(2) Mi phOng karaoke chi ducic sCr diing mt nhân viên phiic vçi tü 18 tuii 
trà len; nêu nhân viên phic vii là ngri lam thuê thI phâi có hçp dông lao dng 
và dugc quan l theo quy djnh cCia pháp 1ut ye hqp dông lao dng; 

(3) Không dtrçc hoat dng sau 12 gi dém dn 8 gRi sang, trir tri.ràng hcip 
phOng karaoke trong các co s& liru trü du ljch duçic xép hang ttr 4 sao trà len 
hoc hang cao cap duçc hoatdng sau12 gi dêm nhiing thông qua 2 gi& sang. 

* Can cipháp lj. cza thz tyc hành chInh . 

- Nghj dInhs 103/2009/ND-CP ngây 06 tháng 11 näm 2009 cüa Chmnh phü 
ban hành Quy ché hoat  dng van hoá và kinh doanh djch vi van hoá cong cong.  Co 
hiu lirc tr ngày 01/01/2010. 

- Thông tu s 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 nãm 2009 cüa B 
Van hoá, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt thi hành mt so quy djnh tai  Quy 
ché boat  dng van hoá và kinh doanh dch vi van hoá cong cong ban hành kern 
theo Nghj djnh so 103/2009/ND-CF ngày 06 tháng 11 nãm 2009 cüa Chinh phü. 
Co hiu 1irc tr ngày 01/01/2010. 

- Thông Ui so 07/201 1/TT-B VHTTDL ngày 07 tháng 6 närn 2011 cua B 
Van hóa, The thao va Du ljch ye sira dôi, bô sung, thay the hoc bãi bô, huy bO 
các quy djnh có lien quan dêr thu tiriC hành chInh thuc phm vi chirc näng quán 
1 cCia B Van hóa, The thao và Du ljch. Ngày Co hiu lc 25/7/2011. 
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- Thông tr s 05/2012/TT-BVHTTDL ngáy 02 tháng 5 näm 2012 cüa B 
Van hóa, The thao và Du ljch scra dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 
04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tu so 07/20 1 1/TT-BVHTTDL, Quyêt dlnh  so 
55/1999/QD-BVHTT. Co hiu Iirc tiirngày 15/6/2012. 

- Thông ti.r s 212/2016/TT-BTC ngây 10 thang 11 näm 2016 cüa B Tài 
chInh ngày 10/11/2016 quy djnh mtrc thu, ché d thu, np, quân I và sir ding 
phi cap giây phép kinh doanh karaoke, vu tnrông. Co hiu 1irc tur ngày 
01/01/2017. 

- Nghj cljnh s 142/2018/ND-CP ngày 09 tháng 10 näm 2018 cüa ChInh 
phü sira dôi mt so quy djnh ye diêu kiin dâu ti.r kinh doanh thuc phm vi 
quân 1 nhá ni.râc cüa B Van hóa, The thao vã Du ljch. Co hiu 1irc thi hãnh kê 
tir ngày 09 tháng 10 nãm 2018.* 

- Nghj djnh s I //2019/ND-CP tha di, bó sung m3t s diu cza các Nghj 
djnh Co quy djnh thi tyc hành chInh lien quan den yêu cáu np bàn sao giáy t& 
cO cong chi-ng, chrng thyc thu5c phgm vi chic náng quãn l,3 cia B5 Van 
hóa, The thao và Du ljch cO hiu ltc thi hOnh ké tir ngày 15/03/2019. * 

* Phn in nghiêng là n5i dung thtcic süa dói, bó sun 
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TEN TO CH1C CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip  - Ty' do - Hnh phüc 

 ngày......tháng.......nãm.... 

ro BE NGH! 
CAP GIAY PHEP KINH DOANH KARAOKE 

• KInh gcri: S& Van hoá, The thao Va Du !ch  
(hoc cc' quan cap huyn dircicphán cap) 

1. Tênt chirc, cá nhãn d nghjcp Giy phép kinh doanh 
 (viét bang ch1- in hoa)  

-Diachi:  
-Dinthoi:  
- Giây chrng nhn däng k kinh doanh so ngáy cap  

noi cap...  
2. Ni dung d ngh cp giây phép 
- Dja chi kinh doanh:  
- Ten nhà hang karaoke (nêu có):  
- So li.rcmg phOng karaoke:  
- Din tIch ciii the tmg phOng:  
3. Cam kt 
- Thc hin dung các quy djnh t?i  Nghj djnh so 1 03/2009/ND-CP và các 

van ban pháp 1ut lien quan khi hot dng kinh doanh; 
- Chju trách nhim ye tinh chInh xác, trung thirc ccia ni dung ho so xin 

giây phép kinh doanh.I. 
BAI DIEN THEO PHAP LUT CUA TO CH1fC/ 

cA NHAN oE NGH! CAP GIAY PHEP 
K3', dóng dcu, ghi rö hQ ten (dói vol t chic, 

Kj, ghi rO hQ ten (a'ói vOl cá nhán) 

BE NGH! CAP PHEP 
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