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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2012 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường quản lý nhà nước ñối với các cơ sở kinh doanh  

dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên ñịa bàn thành phố 

 

 

Trong những năm qua, cùng với quá trình ñầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế, 

thành phố luôn ñặc biệt quan tâm giải quyết tốt các vấn ñề xã hội, phát triển giáo dục, 

xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 

35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch 

vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và quảng cáo ngoài trời trên ñịa 

bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, từng bước chấn chỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước các hoạt ñộng dịch vụ văn hóa - xã hội, ñẩy mạnh phòng chống 

tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, kéo giảm tệ nạn xã hội, ñưa các 

hoạt ñộng dịch vụ văn hóa ñi dần vào nề nếp và tuân thủ ñúng pháp luật.  

Tuy nhiên, những kết quả ñạt ñược chưa thật sự vững chắc; thời gian gần ñây, 

hoạt ñộng kinh doanh biến tướng không ñúng chức năng ngành nghề ñã ñăng ký, phát 

sinh các tệ nạn xã hội ñang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng ñến thuần phong mỹ 

tục, những giá trị truyền thống tốt ñẹp của dân tộc, gây ra những bức xúc trong dư 

luận xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận doanh nghiệp vì lợi ích riêng ñã 

cố tình vi phạm quy ñịnh pháp luật; cơ chế phân công và phối hợp quản lý giữa các 

ngành, các cấp, các ñoàn kiểm tra liên ngành thiếu chặt chẽ, ñồng bộ; vai trò của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể nhất là ở ñịa bàn quận - huyện, phường - xã 

chưa ñược phát huy ñúng mức, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, giám sát các 
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hoạt ñộng dịch vụ văn hóa dễ nảy sinh tệ nạn xã hội; các quy ñịnh pháp luật trong 

thanh tra, kiểm tra, xử lý còn nhiều ñiểm chưa hợp lý, chưa ñủ sức răn ñe. Trách 

nhiệm quản lý ngay tại ñịa bàn dân cư (phường, xã, thị trấn; khu phố, tổ dân phố, tổ 

nhân dân) còn nhiều yếu kém. 

ðể tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, tích cực ñấu tranh ngăn chặn và ñẩy lùi tệ nạn xã hội phát sinh trên ñịa bàn, 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện:  

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược phân công tổ chức kiểm ñiểm nghiêm túc 

việc thực hiện công tác quản lý nhà nước ñối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát 

sinh tệ nạn xã hội nhất là tình trạng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ có các hoạt ñộng 

biến tướng trên ñịa bàn; phân tích kỹ nguyên nhân, ñồng thời xây dựng kế hoạch, 

biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, kiên quyết xử lý các sai phạm kể cả truy tố theo 

quy ñịnh pháp luật.  

b) Chủ ñộng phối hợp tổ chức tổng kiểm tra lập lại trật tự trên lĩnh vực kinh 

doanh văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội; Kiểm tra chức năng ngành nghề, ñiều 

kiện kinh doanh, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, lưu trú du lịch ñã ñược xếp hạng sao ñược kinh doanh các ngành nghề hạn chế 

kinh doanh, kinh doanh có ñiều kiện theo quy ñịnh; kiên quyết ñề xuất cấp có thẩm 

quyền xử lý thu hồi giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, tước quyền sử dụng giấy 

phép, ñình chỉ các hoạt ñộng chưa ñảm bảo ñủ ñiều kiện kinh doanh theo quy ñịnh.  

c) Rà soát việc cấp phép ñăng ký kinh doanh ñối với các cơ sở có dấu hiệu hoặc 

ñang kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội, các cơ sở có giấy chứng nhận ñủ 

ñiều kiện kinh doanh nhưng chưa ñảm bảo các ñiều kiện kinh doanh theo quy ñịnh; 

xác ñịnh cụ thể ñối tượng, hành vi vi phạm và ñề xuất biện pháp xử lý theo quy ñịnh 

hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm xử lý kiên quyết các ngành 

nghề dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội.  

d) Căn cứ nhu cầu, tình hình quản lý thực tế tại ñịa phương, xây dựng quy 

hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp trên ñịa bàn 

giai ñoạn 2012-2020, tầm nhìn ñến năm 2025, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thẩm ñịnh, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

2. Thủ trưởng các sở - ngành: Kế hoạch và ðầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Y tế, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,… có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa 
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các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

y tế; cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñể xác ñịnh, tổng hợp các nội dung 

quy ñịnh có sự mâu thuẫn, chồng chéo, hoặc chưa sát hợp với thực tế; ñề xuất, kiến 

nghị các nội dung cần ñiều chỉnh, hoặc bổ sung, sửa ñổi các quy ñịnh quản lý nhằm 

nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; bổ sung, ñiều chỉnh Quy chế phối 

hợp kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội.  

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở - ngành thành phố 

và Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 

a) Rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ, lưu trú du lịch ñã ñược xếp hạng sao ñược kinh doanh các ngành nghề 

hạn chế kinh doanh, kinh doanh có ñiều kiện theo quy ñịnh theo ñịa bàn quận - 

huyện, phường - xã, thị trấn, trong ñó nêu rõ các trường hợp cấp phép mới, cấp phép 

do chuyển ñổi ñịa ñiểm kinh doanh; ñịnh kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân 

Thành phố tình hình quản lý nhà nước ñối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ này, 

phương án, tiến ñộ xử lý các trường hợp vi phạm và các biện pháp khắc phục, kiên 

quyết lập lại an ninh, trật tự trên ñịa bàn. 

b) Thường xuyên kiện toàn nhân sự các ðoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã 

hội thành phố và quận - huyện; bổ sung lãnh ñạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố vào 

Ban Chỉ ñạo liên ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện làm Trưởng Ban 

Chỉ ñạo. ðề xuất thành lập thêm các ðoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành 

phố và một số quận - huyện trọng ñiểm; trang bị ñủ ñiều kiện phương tiện cho công 

tác thanh kiểm tra. Tăng cường phối hợp kiểm tra thường xuyên, liên tục ñối với các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, kiên quyết xử lý ñối với các hành vi vi phạm. Xây 

dựng phương án phối hợp Công an Thành phố giải quyết tình trạng các cơ sở kinh 

doanh ngành nghề nhạy cảm sử dụng lực lượng ñeo bám, nhắn tin ñe dọa, có các 

hành vi gây khó khăn, cản trở các thành viên ðoàn Kiểm tra thi hành nhiệm vụ.  

c) Xây dựng quy hoạch ngành nghề karaoke, vũ trường trên ñịa bàn thành phố 

giai ñoạn 2012 - 2020, tầm nhìn ñến năm 2025 phù hợp với tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố, kiên quyết không cấp phép ñối với hoạt ñộng kinh doanh 

ngoài quy hoạch ñược phê duyệt. 

4. Giám ñốc Sở Y tế tăng cường kiểm tra, rà soát các ñiểm hoạt ñộng bấm huyệt, 

xoa bóp (massage), xông hơi, y học cổ truyền biến tướng, kiên quyết ñình chỉ hoạt 

ñộng các cơ sở biến tướng, trá hình; tiến hành khảo sát và kiến nghị thống nhất quản 

lý các cơ sở hoạt ñộng “spa”; xác ñịnh tiêu chuẩn ñược phép hoạt ñộng ngành y học 
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cổ truyền. ðịnh kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình cấp 

phép và hoạt ñộng của các cơ sở y học cổ truyền, day ấn huyệt, xông hơi thuốc, xoa 

bóp. Phối hợp Sở Công Thương làm rõ nguồn gốc, tác hại của thuốc Shisa và ñề xuất 

xử lý theo quy ñịnh pháp luật. Chủ trì phối hợp các sở, ngành và Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện rà soát, ñề xuất quy hoạch ngành nghề dịch vụ xoa bóp trên ñịa bàn 

thành phố giai ñoạn 2012 - 2020, tầm nhìn ñến năm 2025. 

5. Giám ñốc Sở Công Thương phối hợp Sở Kế hoạch và ðầu tư căn cứ các mã 

ngành theo Quyết ñịnh số 399/Qð-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư về ban hành Quy ñịnh nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, xây 

dựng hướng dẫn các quy chuẩn và hoạt ñộng quán bar, vũ trường trên ñịa bàn thành 

phố. 

6. Giám ñốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chỉ ñạo kiểm tra, thẩm duyệt 

về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, các ñịa ñiểm hoạt ñộng biến 

tướng quán bar, vũ trường… có nguy cơ cháy nổ cao; kiên quyết ñình chỉ hoạt ñộng 

ñối với các cơ sở chưa ñảm bảo ñủ các thủ tục theo quy ñịnh và các cơ sở kinh doanh 

khi chưa ñược thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy. 

7. Giám ñốc Công an Thành phố chịu trách nhiệm truy quét, xử lý các băng 

nhóm xã hội ñen, bảo kê, ñeo bám hoạt ñộng của các ñội kiểm tra liên ngành thành 

phố, quận - huyện; chỉ ñạo, giao trách nhiệm cho Trưởng Công an quận - huyện, 

phường - xã, thị trấn quản lý chặt chẽ ñịa bàn, không ñể các hoạt ñộng kinh doanh 

dịch vụ văn hóa trái phép, biến tướng, dễ phát sinh tệ nạn xã hội xảy ra trên ñịa bàn 

quản lý; kịp thời xử lý chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tiềm ẩn tệ nạn xã hội, tạo môi 

trường văn hóa lành mạnh.  

8. Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên chỉ ñạo các cơ quan 

báo, ñài thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội. Phối hợp 

chặt chẽ với cơ quan Báo, ðài của Trung ương trên ñịa bàn góp phần ñấu tranh chống 

các tệ nạn xã hội. 

9. Giám ñốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ 

quan, ñơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố biện pháp kiểm 

ñiểm, xử lý trách nhiệm ñối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - 

xã, thị trấn ñể phát sinh tệ nạn xã hội trên ñịa bàn; thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị nhà 

nước có mặt bằng cho thuê ñể kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vi phạm nhiều lần, trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 5 năm 2012. 
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10. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành ðoàn, Liên 

hiệp Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và các ñoàn thể chính trị, xã hội 

thành phố tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng và chống tệ 

nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lồng ghép nội dung vận ñộng 

ñoàn viên, hội viên ở cơ sở ñẩy mạnh cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng 

ñời sống văn hóa ở khu dân cư” kết hợp với phong trào “Xây dựng phường lành 

mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”.   

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan 

theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 

này, tham mưu ñề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết nhanh chóng, kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo, kiến nghị ñề xuất các Bộ - ngành liên 

quan giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, 

phối hợp Ban Thi ñua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) theo dõi tình hình triển khai thực 

hiện Chỉ thị này tại các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, ñề xuất khen thưởng ñịnh 

kỳ, ñột xuất ñối với những ñơn vị, ñịa phương thực hiện tốt; hoặc hạ bậc thi ñua, tước 

danh hiệu thi ñua ñối với ñịa phương và người ñứng ñầu ñịa phương ñể xảy ra tệ nạn 

xã hội trên ñịa bàn quản lý ñược phân công.  

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 


