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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ  

thương mại và du lịch trong thời gian cao điểm mùa du lịch năm 2021 

 

Hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại và du lịch Sầm Sơn khá đa 

dạng, phong phú nhưng chỉ tập trung trong thời gian ngắn, trật tự trong hoạt 

động kinh doanh có nhiều biến động; hàng hóa kinh doanh, loại hình kinh doanh 

dịch vụ đa dạng; số hộ kinh doanh mang tính mùa vụ tăng gấp nhiều lần so với 

các thời điểm khác trong năm. Một số bộ phận kinh doanh nhỏ lẻ từ nhiều nơi 

dồn về tạo sự xáo động và không kém phần phức tạp trên thị trường. 

Hiện tượng hàng thật, hàng giả lẫn lộn, hàng kém chất lượng, hàng giả 

mạo nhãn hàng hóa, gian lận thương mại trong cân, đong, đo, đếm cũng có nguy 

cơ tăng cao hơn so với những thời điểm khác, trong khi phương tiện kiểm tra đo 

lường về chất lượng sản phẩm hàng hóa chưa được trang bị, chủ yếu xác định 

chất lượng hàng hóa bằng kinh nghiệm công tác và bằng mắt thường, chế tài xử 

lý không đủ sức răn đe nên vụ việc phát hiện vi phạm, xử lý cũng có những hạn 

chế nhất định. 

Các loại hình dịch vụ như: Karaoke, Caffe giải khát, xe điện, dịch vụ nhà 

nghỉ, khách sạn vẫn còn hiện tượng nâng giá, ép giá, ép khách.... Một số quầy 

hàng (kiốt) vỉa hè không niêm yết giá, kinh doanh không đúng với quy định của 

UBND thành phố Sầm Sơn, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mất mỹ 

quan đô thị. 

Ban chỉ đạo 389 thành phố Sầm Sơn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch năm 

2021 trên địa bàn thành phố với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn thành phố tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; chống ép giá, ép khách. Từng bước đưa hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch vào nề nếp, chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật, của UBND thành phố. 

 - Thông qua công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh và người tiêu dùng hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình được pháp 
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luật bảo vệ, từ đó tích cực đấu tranh, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật nhằm 

bảo vệ quyền lợi cho chính mình và cho xã hội. 

- Góp phần tích cực, thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố theo yêu cầu chỉ đạo của Cục 

trưởng Cục Quản lý thị trường, của Chủ tịch UBND thành phố tại các phương 

án quản lý đã được ban hành nhằm ổn định thị trường, phát triển sản xuất, tạo 

dựng niềm tin trong lòng du khách. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền pháp luật phải đảm bảo theo đúng nội dung quy 

định của pháp luật, thời lượng phù hợp, kịp thời, đạt hiệu quả, sát thực với tình 

hình thị trường trên địa bàn thành phố. 

- Kết hợp công tác kiểm tra, kiểm soát với công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giải đáp, hướng dẫn, ký cam kết thực hiện. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

   - Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-

CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Giá. 

- Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 

49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa. 

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị 

định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. 

- Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 
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- Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2014 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng 

cáo; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan và Nghị định số 

158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch và quảng cáo. 

 - Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. 

- Các phương án quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch năm 2021 

trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.  

+ Các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Tuyên truyền thông qua việc ký cam kết 

Tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ giữa cơ sở sản xuất, kinh 

doanh với UBND thành phố và Đội QLTT số 2. 

     3. Tuyên truyền thông qua việc đưa tin về nội dung hoạt động kiểm tra, 

kiểm soát của đoàn kiểm tra liên ngành, kết quả hoạt động, các vụ việc mang 

tính điển hình.  

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối tượng 

Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, du lịch và người tiêu dùng. 

2. Địa bàn 

Tuyên truyền trên địa bàn toàn thành phố Sầm Sơn, tập trung tại các trung 

tâm thương mại, khu đông dân cư, khu vực bãi biển. 

IV. LỰC LƯỢNG THAM GIA TUYÊN TRUYỀN 

1. Đội QLTT số 2 - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố 

phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành 

phố, UBND các phường, xã 

- Xây dựng chương trình tuyên truyền pháp luật bằng băng đĩa CD để 

tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, qua cổng thông tin điện tử của Sầm Sơn 

và lưu động trên địa bàn toàn thành phố. 

- Đưa tin về kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, các vụ việc điển hình 

trên chương trình thời sự của mạng lưới loa phát thanh thành phố. 

2. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo 
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Thông qua hoạt động của ngành, xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ 

với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan Báo - Đài tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức của người dân để phòng chống các vi phạm pháp luật trên 

lĩnh vực ngành quản lý . 

V. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

 1. Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh triển khai đến các xã, 

phường và trên xe lưu động. 

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 3. Tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật. 

 4. Tuyên truyền trực tiếp thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường. 

5. Tuyên truyền bằng hình thức tổ chức ký cam kết. 

6. Tuyên truyền lồng ghép bằng nhiều hình thức khác. 

VI. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

Từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021. 

VII. KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN 

- Đội QLTT số 2 - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố xây 

dựng dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. 

- Phương tiện, kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền do Đội QLTT số 2 

- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố đảm nhận theo quy định hiện 

hành.  

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.  

- Đội QLTT số 2 - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố phối 

hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các ngành chức năng, các cấp chính 

quyền địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu 

báo cáo về Đội QLTT số 2 - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố để 

báo cáo BCĐ 389 tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo kịp thời./. 
 

 Nơi nhận:     

- Ban chỉ đạo 389 tỉnh ( b/c ); 

- CQTT BCĐ 389 tỉnh - Cục QLTT ( b/c ); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP ( b/c ); 

- Chủ tịch UBND TP (b/c); 

- Các thành viên BCĐ 389 thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu TT BCĐ 389 TP. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP 

Nguyễn Ngọc Bích 
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