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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống  

mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn 

mại dâm tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 09/4/2021 của 

UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2021; UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước của các sở, ngành và hiệu quả công 

tác kiểm tra liên ngành phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã 

hội khác tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, 

chống tệ nạn mại dâm (Đội Kiểm tra liên ngành 178) các cấp trong việc phối 

hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có 

điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật, nhằm kiểm soát tình 

hình, đảm bảo các cơ sở chấp hành nghiêm và thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về phòng, chống mại dâm, hạn chế phát sinh đối tượng, tụ điểm phức 

tạp về tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. 

- Qua kiểm tra nắm bắt, tổng hợp tình hình chấp hành pháp luật về phòng, 

chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh, kịp thời đề xuất giải pháp phòng, chống mại dâm trong các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, góp phần bảo đảm an ninh, 

trật tự trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác 

phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương; đồng thời hạn chế tối đa việc 

kiểm tra chồng chéo ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức 

kinh doanh dịch vụ là đối tượng được kiểm tra. 

- Hình thức kiểm tra linh hoạt, nội dung kiểm tra bám sát các quy định 

của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh. 
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- Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh hướng dẫn, đôn đốc Đội Kiểm tra liên 

ngành 178 cấp huyện trong việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, tránh chồng chéo, 

gây phiền hà cho cơ sở; Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện xây dựng kế 

hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, hướng dẫn các cơ sở 

chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong phòng, chống mại dâm. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Cơ sở kinh doanh các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an 

ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh dịch vụ khác theo quy định của pháp 

luật dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm bao gồm: kinh doanh cho thuê 

lưu trú; kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke; kinh doanh dịch vụ 

xoa bóp, massage; kinh doanh dịch vụ ăn, uống, phòng trà, sinh nhật, ca nhạc... 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Thành phần đoàn kiểm tra 

Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tại Quyết định số 598/QĐ-

UBND ngày 04/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có quy mô lớn, tính chất phức 

tạp có thể huy động thêm lực lượng cán bộ của các sở, ngành thành viên Đội 

Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh hoặc trong trường hợp thành viên Đội Kiểm tra 

liên ngành 178 tỉnh vắng mặt có thể cử cán bộ khác đại diện cho sở, ngành thay 

thế (cán bộ tăng cường hoặc cử thay thế có trách nhiệm, quyền hạn như thành 

viên chính thức và được hưởng các chế độ theo quy định). 

3. Nội dung kiểm tra 

3.1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở kinh doanh 

- Kiểm tra các loại giấy phép, giấy chứng nhận cho phép hoặc đăng ký 

hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp 

luật; các loại giấy phép chuyên ngành khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh 

do các cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định như: giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh trật tự; giấy chứng nhận đủ điều kiện (hoặc biên bản kiểm tra 

điều kiện an toàn) về phòng cháy, chữa cháy; giấy phép kinh doanh karaoke... 

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung kiến nghị trong các biên bản kiểm tra 

(nếu có) của Đội Kiểm tra liên ngành 178 và các đoàn kiểm tra của các cơ quan 

chức năng có liên quan đã lập, kiến nghị trước đó. 

3.2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, 

chống mại dâm trong quá trình kinh doanh 

- Kiểm tra việc thực hiện thông báo và báo cáo tình hình hoạt động của cơ 

sở kinh doanh dịch vụ với cơ quan chức năng; đăng ký thông tin, đăng ký lưu 

trú, tạm trú đối với người làm việc trong cơ sở kinh doanh dịch vụ và khách đến 

lưu trú; công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình kinh doanh và các quy 

định khác đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự. 
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- Việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng lao động, hợp đồng 

lao động, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động, hồ sơ khám sức 

khoẻ định kỳ cho người lao động, theo dõi, giám sát việc khám sức khỏe cho 

người lao động trong các cơ sở. 

- Việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa và kinh 

doanh sản phẩm văn hóa, dịch vụ văn hoá; điều kiện, tiêu chuẩn về kinh doanh 

dịch vụ lưu trú, du lịch và hoạt động thương mại tại các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy 

định của pháp luật. 

- Cam kết của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ với các ngành chức năng, 

UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kinh doanh về việc không để xảy ra tệ 

nạn mại dâm, ma túy tại cơ sở và chấp hành quy định khác của pháp luật về 

phòng, chống mại dâm.  

III. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN, KINH PHÍ  

1. Phương thức thực hiện 

- Kiểm tra theo kế hoạch: Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh lập danh sách 

và thông báo đến các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ dự kiến kiểm tra, trường 

hợp cần thiết có thể thông báo lịch kiểm tra với Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp 

huyện, UBND các xã, phường, thị trấn nơi cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động 

và tổ chức kiểm tra đúng nội dung quy định. 

- Kiểm tra đột xuất: Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh quyết 

định kiểm tra đột xuất trong các trường hợp: có đơn thư tố giác, phản ánh về tình 

hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; theo yêu 

cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Công Thương, Y tế, Công an 

tỉnh hoặc khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. 

- Tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ lưu trú, dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke, dịch vụ xoa bóp, massage, dịch 

vụ ăn, uống, phòng trà, sinh nhật, ca nhạc,... có biểu hiện hoạt động mại dâm trá 

hình, tổ chức kích dục trên địa bàn. Trường hợp cần thiết có thể hỗ trợ Đội Kiểm 

tra liên ngành 178 cấp huyện tiến hành kiểm tra. 

2. Thời gian kiểm tra: trong năm 2021. 

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí hoạt động của Đội Kiểm 

tra liên ngành 178 tỉnh năm 2021 đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công 

tác phòng, chống tệ nạn mại dâm triển khai thực hiện Kế hoạch; là đầu mối giúp 

UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh. 

- Tăng cường chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện tổ chức 

kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại địa bàn quản lý. Phối hợp với 

các ngành liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Đội Kiểm tra liên ngành 

178 cấp huyện và hướng dẫn, tập huấn đối với cơ sở đầu tư kinh doanh có điều 

kiện thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm. 

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều hành vi vi phạm thuộc nhiều lĩnh 

vực hoặc tổng mức tiền phạt của hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền của 

UBND cấp huyện và Chánh Thanh tra các sở, ngành; chỉ đạo Thanh tra Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh 

ban hành quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc các lĩnh vực do ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

- Lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch và quản lý, sử dụng, thanh, 

quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. Tổng hợp tình hình hoạt động 

vào báo cáo kết quả hoạt động công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Thực 

hiện báo cáo kết quả kiểm tra năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND 

tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. 

2. Sở Y tế 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên 

quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage trên địa bàn 

tỉnh thực hiện đúng các quy định chuyên môn y tế; chỉ đạo các đơn vị y tế 

hướng dẫn và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; 

hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra phát hiện các cơ sở vi phạm trong lĩnh 

vực y tế, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở vi phạm. 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 

tỉnh ban hành quyết định xử phạt các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực ngành Y tế 

quản lý, theo quy định của pháp luật. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống mại dâm; hướng dẫn, kết hợp vận động Nhân dân xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư với tích cực đấu tranh tố giác, ngăn chặn các biểu 

hiện hoạt động mại dâm, tổ chức sử dụng ma túy, kết hợp với phòng, chống lây 

nhiễm HIV/AIDS.  



5 
 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, lưu trú trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định 

trong kinh doanh hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội. Phối hợp với 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu 

chuẩn, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ bị 

lợi dụng để hoạt động mại dâm.  

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Đội 

Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh ban hành quyết định xử phạt các hành vi vi phạm 

thuộc lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý theo quy định. 

4. Sở Công Thương 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện 

kinh doanh và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ dễ 

bị lợi dụng hoạt động mại dâm thuộc ngành quản lý. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự. Tăng cường công tác phối 

hợp kiểm tra với Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, phát hiện xử lý kịp thời các 

cơ sở kinh doanh hàng hóa sai quy định. 

5. Sở Tài chính 

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo 

quy định hiện hành.  

6. Công an tỉnh 

- Tham gia phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn đối với các cơ sở 

đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác 

dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm thực hiện nghiêm túc quy định của pháp 

luật về an ninh trật tự, phòng chống mại dâm. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên 

quan trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh có hành vi 

vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, các vi phạm trong việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự.  

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an cấp huyện, 

cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, làm tốt công tác 

quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ thực hiện đăng ký cư trú theo quy định, đồng thời đề nghị các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật 

về đảm bảo an ninh trật tự; theo dõi biến động danh sách nhân viên làm việc tại 

các cơ sở kinh doanh các ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự. Đề ra các 

biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hoạt động mại dâm trá hình, không để phát 

sinh các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn. 
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7. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật tại các các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về 

an ninh trật tự, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác dễ bị lợi dụng để hoạt động mại 

dâm trên địa bàn, kịp thời phát hiện những vi phạm, tồn tại, không để xảy ra 

hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin nâng cao vai trò trong việc thẩm tra, 

cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke, chỉ cấp phép cho các cơ sở đủ điều kiện 

theo quy định; tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp phép để phát hiện, xử lý 

kịp thời những cơ sở hoạt động quá phạm vi được cấp phép hoặc không được 

cấp phép. 

- Phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự khi cần thiết; xử lý các cơ sở có 

hành vi vi phạm theo thẩm quyền. 

- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách theo phân cấp để 

thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp, tổ chức triển khai 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định 

kỳ theo quý, 6 tháng, cuối năm về tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phòng, chống mại dâm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TV Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh  

  (số 598/QĐ-UBND ngày 04/4/2018); 

- Sở Tài chính, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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