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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước ñối với một số ngành, nghề
kinh doanh có ñiều kiện về an ninh, trật tự
Trong những năm qua, lãnh ñạo sở, cơ quan, ban ngành thành phố và Ủy ban
nhân dân quận, huyện ñã quan tâm chỉ ñạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị ñịnh
số 72/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều kiện
an ninh, trật tự ñối với một số ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện, qua ñó ñã góp
phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ñảm bảo an ninh, chính trị và trật
tự an toàn xã hội trên ñịa bàn thành phố.
Tuy nhiên, thời gian gần ñây hoạt ñộng kinh doanh ngành, nghề có ñiều kiện
về an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Một số cơ sở hoạt ñộng kinh doanh
ngành, nghề có ñiều kiện về an ninh, trật tự nhưng không có giấy chứng nhận ñủ ñiều
kiện về an ninh, trật tự; tình trạng hoạt ñộng quá giờ ñược phép, sử dụng nhân viên
phục vụ vượt quá số lượng cho phép, dùng các phương thức phục vụ có tính chất
khiêu dâm, kinh doanh vũ trường không ñúng nơi quy ñịnh, hoạt ñộng chứa chấp,
môi giới mại dâm, ma túy, cờ bạc tại các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, xoa bóp
(massage, tẩm quất), karaoke, vũ trường vẫn còn xảy ra; một số cơ sở kinh doanh
dịch vụ cầm ñồ thực hiện chế ñộ báo cáo thiếu kịp thời, trốn thuế, biến tướng cầm ñồ
ñể cho vay tiền với lãi suất cao, chủ cầm ñồ liên kết với các ñối tượng khác ñể ñòi nợ
có sử dụng bạo lực hoặc ñe dọa sử dụng bạo lực, xâm phạm quyền tự do thân thể của
công dân ñã tác ñộng xấu ñến trật tự an toàn xã hội tại ñịa phương, gây bức xúc trong
dư luận, lo lắng trong nhân dân.
Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác quản lý nhà nước về an ninh,
trật tự ở một số nơi bị buông lỏng, công tác phối hợp giữa cơ quan công an với các cơ
quan liên quan từ khâu ñăng ký kinh doanh ñến việc xem xét các ñiều kiện về an
ninh, trật tự và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật chưa chặt chẽ, còn sơ
hở, thiếu sót dẫn ñến các cơ sở kinh doanh lợi dụng ñể hoạt ñộng phạm pháp; chế tài
xử lý các hành vi vi phạm chưa ñủ mạnh nên tính răn ñe, giáo dục còn hạn chế.

