
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 178 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-ĐKTLN Lạng Sơn, ngày   tháng 9 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm 

tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về 

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

Sơn năm 2022.  

 Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh Lạng Sơn (Đội Kiểm 

tra liên ngành 178) thông báo triển khai công tác kiểm tra việc chấp hành pháp 

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

Lạng Sơn kỳ 1 năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

- Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện Đội Kiểm tra liên ngành 178 các huyện, thành phố. 

2. Nội dung kiểm tra: 

2.1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý 

- Kiểm tra các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động kinh doanh 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 đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; giấy chứng nhận đủ điều 

kiện (hoặc biên bản kiểm tra điều kiện an toàn) về phòng cháy, chữa cháy và các 

loại giấy tờ liên quan khác… 

- 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. 

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

mại dâm 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về việc thông báo và báo cáo tình 

hình hoạt động của cơ sở với cơ quan chức năng; đăng ký thông tin; đăng ký lưu 

trú, tạm trú đối với người làm việc trong cơ sở 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 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. 

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

một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

- 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. 

- Cam kết của chủ cơ sở về việc không để xảy ra tệ nạn mại dâm, ma túy 

và chấp hành quy định khác của pháp luật về phòng, chống mại dâm với các 

ngành chức năng, UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kinh doanh. 

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra: 

 - Từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 26/9/2022.  

- Kiểm tra tại các huyện:  Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc, Hữu 

Lũng, TP Lạng Sơn.( Kèm theo danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ được 

kiểm tra) 

4. Phương pháp kiểm tra: 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ theo nội dung và thời gian nêu trên. Kết thúc kiểm tra, Đoàn lập biên bản 

kiểm tra theo quy định (trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi thời gian, 

Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho cơ sở bằng điện thoại). 

- Trường hợp phát hiện vi phạm, Đoàn Kiểm tra sẽ lập biên bản, kiến nghị  

xử lý theo trình tự, quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ hồ 

sơ thủ tục pháp lý (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về an ninh trật tự, danh sách nhân viên, hợp đồng lao động, hồ sơ quản 

lý sức khỏe người lao động…) và bố trí người đứng đầu hoặc đại diện cơ sở 

được ủy quyền để làm việc với Đoàn Kiểm tra. 

- Đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành 178 tỉnh căn cứ lịch 

kiểm tra và nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đảm 

bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh 

vướng mắc, đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo Đội trưởng để xử lý. 

- Đề nghị Đội Kiểm tra liên ngành 178 các huyện, thành phố phối hợp 

thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH; 

- Thành viên Đội 178 tỉnh; 

- Đội 178 các huyện, TP; 

- Các cơ sở kiểm tra; 

- VP, PCTNXH; 

- Lưu: VT. 

 

ĐỘI TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐTBXH 

Nguyễn Văn Giang 
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DANH SÁCH  

CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TRA NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-ĐKTLN ngày      tháng 9  năm 2022  

của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Lạng Sơn). 

 

Số 

TT 
Tên cơ sở Địa chỉ 

Thời gian 

kiểm tra 

 Huyện Bắc Sơn     

1 Nhà nghỉ Bình hương 
KP Lê Hồng Phong, TT Bắc 

Sơn 

Ngày 19/9/2022 
2 Nhà nghỉ  Hoàng Anh Đăng Ninh - TT Bắc Sơn 

3 Karaoke Cẩm Nhung 
 KP Lê Hồng Phong, TT Bắc 

Sơn 

4 Karaoke Cung Đình  Long Đống, Bắc Sơn 

 Huyện Bình Gia     

5 Nhà nghỉ + Karaoke Phố 6B, thị trấn Bình Gia 

Ngày 20/9/2022 
6 Karaoke Hướng Dương 

Thôn Tòng Chu 2, xã Hoàng 

Văn Thụ 

7 Phương Cà phê  Thị trấn Bình Gia 

8 Nhà nghỉ Bình gia Thị trấn Bình Gia 

 Huyện Văn Quan     

9 Karaoke Bé Bột 
Phố Đức Hinh 2, Thị trấn Văn 

Quan 

Ngày 21/9/2022 

10 Nhà nghỉ Thanh Xuân 
Phố Thanh Xuân, Thị trấn Văn 

Quan 

11 Karaoke Sao Đêm 
Phố Tân Long, Thị trấn Văn 

Quan 

12 Karaoke Huy Hoàng 
Phố Đức Hinh 2, thị trấn  Văn 

Quan 

13 Nhà Nghỉ Thanh Tâm 
Phố Tân Thanh 2, Thị trấn Văn 

Quan 

 Huyện Hữu Lũng     

14 Khách sạn Như Nguyệt 
Khu Tân Mỹ II - thị trấn Hữu 

Lũng 

Ngày 22/9/2022 
15 Nhà nghỉ Mai Về 

Thôn Rừng Dong, xã Đồng 

Tân 

16 Nhà nghỉ Gấu Anh Thôn Rừng Dong, xã Đồng 
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Tân 

17 
 KARAOKE ĐẶNG THỊ 

THÙY LINH 

Thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 

18 KARAOKE BẢO LINH 

Thôn cã Ngoài, xã Minh Sơn, 

huyện hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 

 Huyện Cao Lộc     

19 
KARAOKE LONG HẢI 

 

Thôn Yên Thành, xã Yên 

Trạch, Huyện Cao Lộc, Tỉnh 

Lạng Sơn 

Ngày 23/9/2022 20 Khách sạn Ba La 
Khối 5, xã Hợp Thành, Cao 

lộc 

21 Nhà nghỉ Ngân Hà  Khối 6, thị trấn Cao Lộc 

22 Khách sạn Hoa Sen  Khối 1, thị trấn Cao Lộc 

23 Nhà nghỉ Phượng hồng Khối 4,TT Cao lộc 

 Thành phố Lạng Sơn     

24 Karaoke King   
584B Trần Đăng Ninh, xã 

Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn 

Ngày 26/9/2022 

 

25 Khách Sạn Tùng lâm Số 4 Chu Văn an, P. Vĩnh Trại 

26 Nhà nghỉ Thủy Tiên 12 Văn Vỉ - phường Chi Lăng 

27 
Xông hơi, Massage Liên 

Hoa 

Số 87, đường Hùng Vương, P 

Chi Lăng 
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