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VA DU LICH 

So: /SVHTTDL-QLVH 
V/v thong bOo kt qua thdm djnh há so' 

dê nghj cap Giây phép dü diêu kin kinh doanh 
dich vu karaoke 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phñc 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 6 nàm 2020 

KInh gui: Ba Hoàng Thj Sáu, thôn Lang Sinh, xã Thin K& 
huyn Scm Ducmg, tinh Tuyên Quang 

Ngày 15/6/2020, S Van hóa, Th thao và Du ljch tip nhn h so d nghj 
cap Giy phép dü diu kin kinh doanh djch vii karaoke cüa bà Hoàng Thi Sáu. 
Da chi: Thôn Lang Sinh, xä Thin K, huyn Sari Ducing, tinh Tuyên Quang. 
Qua thm djnh h so và kim tra diu kin thirc t cUa co su, Sâ Van hóa, Th 
thao và Du ljch có kin nhu sau: 

Da dim kinh doanh d nghj cp Giy phép dü diu kin kinh doanh djch 
v11 karaoke cüa bà Hoàng Thj Sáu tti thôn Lang Sinh, xä Thin K& huyn Son 
Dtrong, tinh Tuyên Quang trüng vâi dja dim kinh doanh dch vv karaoke cüa 
ông Tng Ng9c Tuân (dd du'ctc S& Van hóa, Th thao và Du ljch cá'p Giá'y phép 
kinh doanh hogt d5ng karaoke sá 31 ngày 05/10/2013), hin clang trong th?i 
gian chap hành quyt djnh xü pht vi phm hành chInh v các hânh vi sü dung 
lao dng, clang k, quãn 1 cu trü, sü diing nhân viên và hoat dng mi dam tai 
co sà kinh doanh dch vi karaoke theo Quyt djnh s 6063/QD-XPVPHC ngày 
3 1/10/2019 cüa Chü tjch tJy ban nhân dan huyn San Duong. 

VI 4y, h so cüa bà Hoàng Thj Sáu không dü diu kin c.p GiAy phép dü 
diu kin kinh doanh dch vii karaoke theo quy djnh. 

Sâ Van hóa, Th thao vâ Du lch trân trpng thông báo./. 

Noi nIjIn: KT. GIAM DOC 
- Nhix trén (tlh); PHO GIAM DOC 
- Lãnh do Sâ; 
- Cong an huyn San Dtrang; 
- Phông VH&TT huyn Scm Dixo'ng; 
- Phông TC-KH huyên San Dixang; 
- Lixu: VT, lir, VP, QLVH(HUY). 

Nguyn Van Hôa 
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