
UBND THANH P1-JO HA NQI 
SO VAN HOA vA THE THAO 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ha Nói, ngày tháng 4 nám 2022 S& 9''f /SVHTT-QLVH 
V/v to chi'rc hot dmg tró Ii dch vy 
karaoke, iso choi din tu (khOng két iiôi 
mang) trong diêu kin bmnh thuOng mó'i 

KInh gin: UBND các qun, huyn, thj xã 

Thirc hin Nghj quyêt so 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 cüa Chmnh phü Quy 
djnh tm thii "ThIch irng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19" 
gän vi phçic hôi, phát triên kinh tê - xã hi; Cong van so 49?/BVHTTDL-
VHCS, ngày 18/02/2022 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch ye vic to chüc 
các hoxt dng kinh doanh djch vit karaoke, djch vii vu trithng trong diêu kiin 
bInh thuông mâi; Cong van so 735/UBND-KGXV, ngày 15/3/2022 ye vic triên 
khai thIch mg an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch Covid-19 và m& cüa 
lai các hot dng du Ijch trong tInh hnh mài trên dja bàn Thành phô; Cong van 
s 101 1/UBND-KGVX, ngãy 06/4/2022 cüa UBND Thành phô ye vic diêu 
chinh mt so bin pháp "ThIch ü'ng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch 
COVID-19" trong tInh hInh mi trên dja bàn Thành phô; 

SG Van hóa và The thao Ha Ni hiróng dan ye vic m cira hot dng kinh 
doanh djch viii karaoke, trô chcii din tr (không kêt nôi mng) trong diêu kin 
bInh thithng mói trén dja bàn Thânh phô nhu sau: 

I. Thô'i gian hot dng: 
Ma ccra tr Ii tü 0h00 ngày 08/4/2022 dôi vói các Ca sà kinh doanh djch vi.t 

karaoke, trO chcii din tu' (không kêt nOi mng) dáp rng dü diêu kin kinh doanh 
theo quy djnh cüa pháp 1ut (dâ duc cap phép), dông thi dam bão các diêu kin 
an toàn, phông, chông djch Covid-19 (xay d1rng phuang an phông, chông djch, 
trang bj ca s vt chat phu'o'ng tin dam bào cong tác phông chông djch). 

II. Diêu kiin dê ho*t dng tr& ti: 
1. Dôi vi các ca sá kinh doanh dich v1i karaoke: 
1.1. Các Ca sa kinh doanh can tang cithng các bin pháp v sinh, phOng, 

chông lay nhiém tai  khu vçrc cung cap djch v1t karaoke (khir khuân, thông 
khi...), dãng k và du'qc cap ma QR caa s&. 

- Bô trI biên báo quy djnh phông, chông djch; khu virc rtira tay, nhà v sinh, 
darn báo Iuôn có dU nithc sch và xà phông hotc dung djch sat khun cho khách 
sü dçing truóc khi vào co sâ; các thàng dirng chat thai có nap day. 

- Co phu'ang an bô tn phOng/khu virc each ly tm th&i cho nhân viên và 
khách có dâu hiu met mOi, sot, ho, dau rat hong, khó thâ... Khu vljc each ly 
phái dam báo dOng các quy djnh cüa Bô Y te. 

- Co trách nhim phOi hqp vó'i ca quan có thm quyn v y t cUa dja 
phiro'ng khi có yêu câu. 

- Co phtrcmg an dir phông vi các tInh huông djch bnh Co th xây ra ti ca 
sa kinh doanh d khoanh vOng gon, khOng dé lay lan ra cong  dông (nu ghi nhân 
ô djch). 



1 .2. Nhân viên lam vic vâ khách su dung djch vii 
- Nhân vien lam viéc tai CG sâ kinh doanh djch vi karaoke can thirc hin 

5K, khuyên khIch tiêm phông vàc xin dü lieu; tham gia tp huân, hi.râng dan các 
nhirn vy cy the dé dam báo cong tác phOng, chông djch bnh Covid-19. Nêu có 
dãu hiu: sot, ho, dau rat h9ng, khó thâ... thI không duc vâo cas&. Không 
cung cap djch vy cho ngi.thi dang có triu chrng mac Covid-19 (ho, sot...). 

- Khuyn cáo khách scr diing djch vu can thirc hiên5K, tiêm phOng väc xin 
dü liu; ch.p hành quy djnh cüa pháp lut, huOng dan cüa chInh quyên dja 
phucng, Co quan y t và Co sO kinh doanh ye phông, chông djch Covid-19. 

- Tuyôn truyn, nhäc nhO, kiêm tra, giám sat vic thirc hin các bin pháp 
phOng, chng djch Covid-19 và theo dOi tInh hInh sirc khôe cüa nhân viên và 
khách sCr diing djch vii tti Co sà kinh doanh. 

- Chü Co sâ kinh doanh phôi hçip vri UBND các qun, huyn, thj xâ thu&ng 
xuyên kiêm tra, giám sat, dánh giá vic hout dng m& cira tr1 lai;  dirng  hoat 
dng trong tri.thng hçip có yêu câu, khuyên cáo cüa the co quan nhà nixâc có 
thâm quyn nhãm dam báo cOng tác phông, chông djch bnh Covid-19 trên dja 
bàn; tuân thu vã chju trách nhim ye an ninh trt tir, an toàn xã hi, v sinh môi 
trLrang, phOng chông cháy no và các diêu kin khác theo quy dnh cUa pháp lut 
có lien quan. 

- Trong qua trInh hoat  dng, nêu xãy ra các trumg hçip lien quan den van 
dê djch t không dam báo an toàn trong cong tác phOng, chOng djch COVID-19, 
co sâ kinh doanh chü dng xCr l theo huâng dan, báo cáo và thrc hin theo chi 
dto cüa Ban chi dio phông, chông djch tti dja phisong. 

2. Dôi vói cac co sâ kinh doanh trO choi din tü (khOng kêt nOi mng): 
2.1. Chap hành dung quy djnh cüa pháp 1ut, các van bàn hung dan thi 

hành và các van bàn pháp lut khác có lien quan ye kinh doanh trO choi din tir; 
Thçrc hin nghiem Quy chê hoat dng van hóa và kinh doanh djch vii van hóa 
cong cong; thirc hin dOng hng dan cUa co quan quán l trong qua trInh boat 
dng, kinh doanh va nghiem tüc thirc hin chi dao,  hixàng dn ye cong tác phông 
chOng djch bnh Covid - 19 cOa B Y tê, UBND Thành phô Ha Ni và co quan 
dja phucing. 

2.2. Phãi dam bào an toàn ye h thOng, thiêt bj din và an toàn phông chng 
cháy, nO, ciru h, thu nan;  bô trI ngthi giám sat d kim soát, quãn 1' boat dng 
vui choi giãi trI dOi vâi toàn b các may trô choi din tir tai  khu virc yui choi 
dam báo an toàn tuyt dôi cho ngtthi choi. Các may trO choi chi si:r diing cho 
mçic dIch kinh doanh vui choi giãi trI don thuân, khOng d ngirii choi lçii diring 
Ca cuçYc, dánh bac  dithi mci hInh thirc. 

2.3. Xây dirng QUy chê huó'ng dan each choi vâ cOng b cong khai tai  khu 
vui choi, chi tiét ye the i choi cüa timg may, thirc hin phân khu virc vui choi 
phCi hçp theo d tuôi. 

III. Sö Van hóa và The thao, UBND các qun, huyn, thl xã: 
I. Sá Van hóa và The thao: 
- Các phOng chuyên mOn thuc s phi hçp huâng dn các phông, ngành 

thuc qun, huyn, thj xä thçrc hin cong tác quán l nhà ni.râc dôi vâi các co sâ 
kinh doanh djch vy karaoke, trO choi din tu (không kt ni mng) trong diu 
kin bInh thithng mài. 



- Thanh tra SO Van hóa vã The thao chu dng xây dirng ke hotch, thành 1p 
Doãn kiërn tra, giárn sat vic thçrc hin ma cOa trO lai dôi vOi các Co sO kinh 
doanh dlch  vii karaoke, trô choi din tO (không két nôi mtng). ThuOng xuyên 
báo cáo kêt qua xO 1' các vi phm trong hoit dng kinh doanh cüng nhu phông 
chông Covid- 19 ye Ban Giám doe So. 

2. UBND các qun, huyn, thj xã: 
- Tuyên truyên, huOng dn các don vi lien quan, các Co sO kinh doanh djch 

v1.1 karaoke trên dja bàn quãn 1 thçrc hin quy djnh cOa ChInh phO, B Van hóa, 
The thao và Du ljch, UBND Thành phô ye mO cOa trO 'ai  hott dng kinh doanh 
djch vi karaoke, trô choi din tO (không kêt nôi mtng) trong diêu kin bInh 
thi.rOng mOi "ThIch Ong an toàn, 1mb hott, kiêm soát hiu qua djch Covid-19". 

- HuOng dn các ca sO kinh doanh djch vii karaoke, trô choi din tO (không 
két nOi mng) thçrc hin quy djnh cüa Thành phô, Co quan y tê ye cong tác dam 
báo an toàn, phOng chông djch Covid- 19 tai  các co sO kinh doanh; dáp Ong các 
diêu kin dé hoat  dng trO 'aj  nêu trén. 

- To chOc kiêrn tra, rà soát cong tác chuân bj các diêu kin can thiêt tai  các 
co so kinh doanh djch vii karaoke, trô cho'i din tO (không kêt nôi mtng) dê boat 
dng trO 1ui dam báo phông, chông djch Covid-19 theo quy djnh. 

• - Chi dng phôi hçip vOi co quan y tê kiêm tra, rà soát, thâm djnh và cho 
phép hott dng dôi vOi Co sO kinh doanh dáp Ong dü diêu kin kinh doanh theo 
quy djnh cOa pháp 1ut, dông thOi dam bão các tiêu chI an toàn phông, chông 
djch Covid-19. 

- Tang cuOng cOng tác thanh tra, quãn 1, chân chinh, xO 1 các to chOc, 
doanh nghip, h kinh doanh djch vii karaoke, trô choi din tO (khong kêt nôi 
mng) không chap hành dOng, dU các quy djnh ye phông, chng djch Covid-19. 

- Chü dng phôi hçp vOi co quan y te dja phuong xay dirng Kê hoach dir 
phOng vOi cac tInh huông djch bnh có the xày ra trong khu virc cung cAp djch 
vi de khoanh viing g9n, không de lay lan ra cong dông (nu ghi nhn djch); 
dông thOi huOng dan co SO kinh doanh djch vii triên khai thirc hin. 

- Kjp thOi thông tin, ,bao cáo két qua thirc hin, cong tác xO 1 vi pham, 
nhü'ng khó khän, vuOng mac, bat cp phát sinh trong qua trInh th%rc hin. 

Trân tr9ngjv 

Ntii nhân: 
-Nhistrên; 
- UBND TP Ha Nôi (dê b/c); 
- BCD 197 Thành phô (dé b/c); 
- Phông VHTT các qun, huyn, thj xä (dê tJhin); 
- Ban Giám dôc Sà; 
- Van phông SO; 
- PhOng XDVH&NSGD; 
- Thanli tra SO; 
- Liru: VT, QLVH. 
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