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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 21/2019/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý hoạt ñộng karaoke, vũ trường và các hoạt ñộng
văn hóa công cộng trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 103/2009/Nð-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính
phủ ban hành Quy chế hoạt ñộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 79/2012/Nð-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ
quy ñịnh về biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người ñẹp và người mẫu; lưu
hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2012/Nð-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy ñịnh có liên quan ñến thủ
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch;
Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh ñiều kiện về an ninh, trật tự ñối với một số ngành, nghề ñầu tư kinh doanh có ñiều
kiện;
Căn cứ Nghị ñịnh số 142/2018/Nð-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính
phủ sửa ñổi một số quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh có quy ñịnh thủ tục hành chính
liên quan ñến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

