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             TỜ TRÌNH 
Ban hành  Quy định tạm thời quản lý hoạt động  

kinh doanh ăn uống, giải khát ban đêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn. 
 

   

 Thực hiện Công văn số 350/VP-KTTH ngày 30/01/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định quản lý hoạt động kinh doanh ban đêm 
trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan nghiên 
cứu, đề xuất quy định quản lý hoạt động kinh doanh ban đêm trên địa bàn tỉnh; 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. 

 Sau khi triển khai thực hiện, trên cơ sở thống nhất của các cơ quan liên 
quan, Sở Công thương xin báo cáo, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét ban hành 
Quy định cụ thể như sau: 

 1. Thực trạng kinh doanh ăn uống, giải khát ban đêm trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn: 

 Lạng Sơn là tỉnh có thế mạnh về kinh tế cửa khẩu và du lịch, theo đó nhu 
cầu về ăn uống, giải khát ban đêm đã hình thành và phát triển trong thời gian qua. 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng gần 200 cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát 
hoạt động kinh doanh ban đêm, các cơ sở này tập trung chủ yếu ở khu vực thành 
phố Lạng Sơn (gần 80 cơ sở), thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (gần 25 cơ sở), 
thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (khoảng 20 cơ sở), Tại Tân Thanh và thị trấn 
Văn Lãng, huyện Văn Lãng (khoảng 20 cơ sở). Tại trung tâm các huyện khác chỉ 
có từ 05 – 07 cơ sở kinh doanh ban đêm. 

 Các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát ban đêm trên các địa bàn cơ bản 
đáp ứng được nhu cầu ăn uống, giải khát của nhân dân trong vùng và khách du 
lịch đến tham quan tạo nên văn hóa ẩm thực độc đáo tại địa phương, là hoạt động 
tất yếu của quá trình phát triển kinh tế xã hội tại các đô thị trong quá trình xây 
dựng phát triển và mở rộng loại hình dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế địa 
phương. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động  của các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải 
khát ban đêm trên địa bàn chưa được quản lý theo các quy định cụ thể và đã có 
những diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới trật tự văn minh đô thị, an toàn xã hội và 
tiếp tục còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn 
vệ sinh thực phẩm… 

Theo các quy định của pháp luật hiện hành, không có quy định nào cấm tổ 
chức và thời gian cụ thể trong kinh doanh bán hàng ăn uống, giải khát ban đêm. 



 2. Sự cần thiết ban hành quy định quản lý đối với cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống, giải khát ban đêm 

Trong thời gian qua, các cấp chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng chức 
năng tích cự thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người kinh doanh ký cam 
kết chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm 
và vi phạm pháp luật; các lược lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 
ngăn chặn, phát hiện, điều tra, đã làm rõ và xử lý các loại tội phạm, trong đó nhiều 
vụ việc liên quan đến ăn uống, giải khát hàng quán đêm. Tuy nhiên công tác quản 
lý bán hàng ăn uống, giải khát ban đêm chưa được quản lý chặt chẽ theo các quy 
định cụ thể dẫn đến phát sinh các vụ việc ảnh hưởng đến trật tự an ninh và mỹ 
quan đô thị. Theo số liệu báo cáo của UBND thành phố lạng Sơn trong năm 2017 
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn xảy ra 48 vụ cố ý gây thương tích thì có 2/3 số vụ 
xuất phát từ việc ăn và uống rượu đêm, điển hình có vụ đã gây ra chết người. 

 Để quản lý tốt các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát ban đêm trong giai 
đoạn hiện nay, cần thiết ban hành Quy định Quản lý hoạt động kinh doanh đối với 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát ban đêm trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 

 3. Quá trình xây dựng dự thảo 

 Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Trên cơ sở quy định của pháp luật và 
thực tiễn hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát ban đêm 
trên địa bàn, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định 
quản lý hoạt động bán hàng ban đêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 
uống, giải khát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thực hiện lấy ý kiến các Sở ngành 
liên quan và UBND các huyện, Thành phố.  

Trên cơ sở những ý kiến của các Sở ngành, Sở Công Thương đã nghiên cứu, 
tiếp thu và chỉnh sửa và tiếp tục nghiên cứu, tham khảo các tỉnh thành trong nước 
như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… về quản lý loại hình kinh doanh 
này (Tại thành phố hà Nội quy định này do UBND cấp Quận ban hành) và hoàn 
thành Dự thảo lần 2. Đồng thời đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan tại 
cuộc họp ngày 15/3/2018 để xin ý kiên, thảo luận thống nhất về các nội dung cụ 
thể, Sở Công Thương đã tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù 
hợp với thực tế hoạt động trên địa bàn tỉnh (Có biên bản cuộc họp kèm theo). 

 3.1. Căn cứ xây dựng  

 Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 
phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình, 
tại điểm c, khoản 1, Điều 6 đã Quy định về hành vi bị xử phạt là: “Bán hàng ăn, 
uống, hàng giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.” 

 Ngoài ra các hoạt động ban đêm khác thuộc lĩnh vực Văn hóa, Du lịch đã 
được điều chỉnh tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 
của Chính phủ. 



Như vậy, thmr quyền ban hành Quy định về công tác quản lý, điều hành về 
kinh doanh bán hàng ăn uống, giải khát ban đêm thuộc thẩm quyền của chính 
quyền địa phương. Các vi phạm các quy định này được xử lý theo quy định của 
pháp luật được quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 
Chính phủ 

 

 3.2. Hình thức văn bản 

 Từ những căn cứ và phân tích nêu trên, việc trình UBND tỉnh ban hành Quy 
định về công tác quản lý điều hành kinh doanh ăn uống, giải khát ban đêm được 
các cơ quan liên quan thống nhất đề xuất trình ban hành theo hình thức văn bản 
quyết định cá biệt trong công tác quản lý điều hành của chính quyền địa phương, 
nội dung quản lý chỉ liên quan đến một số đối tượng hoạt động  trong một số lĩnh 
vực nhỏ cụ thể: chỉ quy định với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải 
khát ban đêm và các dịch vụ này sẽ có sự thay đổi về thời gian quy định tùy thuộc 
vào quan hệ cung cầu, quá trình phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý điều 
hành trên từng địa bàn. 

 Hoạt động bán hàng ăn uống giải khát ban đêm là hoạt động cần thiết, đặc 
biệt đối với tỉnh Lạng Sơn có lợi thế, tiềm năng về du lịch, xuất nhập khẩu, thương 
mại dịch vụ. Tuy nhiên hoạt động này có tính nhạy cảm, cần có những quy định cụ 
thể để quản lý và xử lý vi phạm và được kiểm nghiệm qua thực tế hoạt động về 
đáp ứng nhu cầu và tác động đến môi trường thu hút doanh nghiệp, du khách của 
tỉnh… 

Các Sở, ngành thống nhất trình UBND tỉnh ban hành quy định là Quy định 
tạm thời và được triển khai, áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh với tên gọi là:  

         “Quy định tạm thời quản lý hoạt động kinh doanh  
ăn uống, giải khát ban đêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ”.  

 

Sở Công thương kính trình UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định./. 
 

 ( Xin gửi kèm Dự thảo Quyết định tạm thời quy định quản lý hoạt động 
kinh doanh ban đêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tài liệu liên quan). 
 
 

  Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng: KH-TC –TH; 
- Lưu: VT, QLTM. 
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