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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 554/QĐ-UBND                                    Lâm Đồng, ngày 16 tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh,  

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2021 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Văn Hiệp 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VĂN HÓA 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 554/QĐ-UBND ngày 16 tháng  3 năm 2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục hành chính số thứ tự 16, 17 mục II, phần A và số thứ tự 3, 4 phần B ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-

UBND ngày 05/2/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

ST

T 

Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (02 thủ tục) 

1 

Cấp Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh 

dịch vụ vũ trường 

Mã TTHC: 1.001008 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định. 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công. 

Địa chỉ: 36 Trần 

Phú, phường 4, 

Tp Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích 

- Tại các thành phố trực 

thuộc trung ương và tại các 

thành phố, thị xã trực thuộc 

tỉnh: Mức thu phí thẩm định 

cấp Giấy phép là 15.000.000 

đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: Mức 

thu phí thẩm định cấp Giấy 

phép là 10.000.000 

đồng/giấy. 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19/6/2019 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 

07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp Giấy phép kinh doanh 

karaoke, vũ trường 

- Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL 

ngày 09/3/2021 của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch về việc công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch. 

 

2 
Cấp Giấy phép điều 

chỉnh Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh 

04 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

Mức thu phí thẩm định điều 

chỉnh Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ vũ 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19/6/2019 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 18 + 19/Ngày 29 - 3 - 2021            

 

40 

ST

T 

Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

dịch vụ vũ trường 

Mã TTHC: 1.000922 

hồ sơ hợp lệ. công. 

Địa chỉ: 36 Trần 

Phú, phường 4, 

Tp Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng. 

công ích. trường đối với trường hợp 

thay đổi chủ sở hữu là 

500.000 đồng/giấy 

trường; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 

07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp Giấy phép kinh doanh 

karaoke, vũ trường; 

- Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL 

ngày 09/3/2021 của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch về việc công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (02 thủ tục) 

1 

Cấp Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 

Mã TTHC: 1.000903 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định. 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

bưu chính công 

ích 

- Tại các thành phố trực 

thuộc trung ương và tại các 

thành phố, thị xã trực thuộc 

tỉnh:  

+ Từ 01 đến 03 phòng: 

4.000.000đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 

6.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở lên: 

12.000.000 đồng/giấy. 

- Tại các khu vực khác: 

+ Từ 01 đến 03 phòng: 

2.000.000đồng/giấy. 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19/6/2019 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 

07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp Giấy phép kinh doanh 

karaoke, vũ trường; 

- Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL 

ngày 09/3/2021 của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch về việc công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
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ST

T 

Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 

3.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở lên: 

6.000.000 đồng/giấy. 

vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; 

-  Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc Phân cấp cấp, điều chỉnh 

và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng. 

2 

Cấp Giấy phép điều 

chỉnh Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 

Mã TTHC: 1.000831 

04 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định. 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

bưu chính công 

ích 

- Tại các thành phố trực 

thuộc trung ương và tại các 

thành phố, thị xã trực thuộc 

tỉnh: Đối với trường hợp đã 

được cấp giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke đề nghị tăng thêm 

phòng là : 

2.000.000đồng/phòng, 

nhưng tổng mức thu không 

quá 12.000.000 đồng/giấy 

phép. 

- Tại các khu vực khác:  Đối 

với trường hợp đã được cấp 

giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke đề 

nghị tăng thêm phòng là : 

1.000.000đồng/phòng, nhưng 

tổng mức thu không quá 

6.000.000 đồng/giấy phép. 

- Mức thu phí thẩm định 

điều chỉnh giấy phép giấy 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19/6/2019 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 

07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp Giấy phép kinh doanh 

karaoke, vũ trường; 

- Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL 

ngày 09/3/2021 của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch về việc công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; 

- Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc Phân cấp cấp, điều chỉnh 

và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh 
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ST

T 

Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke đối 

với trường hợp thay đổi chủ 

sở hữu là 500.000 

đồng/giấy. 

Lâm Đồng. 
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