Ngày 19-1, Công an TP à Nng t chc hi ngh quán trit, trin khai công tác m bo an ninh trt t (ANTT) ti các c s
kinh doanh dch v lu trú và vn hóa trên a bàn. Hn 150 ch c s tham d hi ngh và ã có nhng trao i thng thn vi
Thiu tng V Xuân Viên, UV BTV Thành y, Giám c Công an TP v nhng vn liên quan n ANTT.
Thiu tng V Xuân Viên i thoi vi ch c s dch v.
Luôn luôn cu th, lng nghe nhân dân
Ti hi ngh, Thiu tng V Xuân Viên cho hay, hin nay, các c s dch v à Nng ngày càng a dng và cht lng ngày
càng c nâng cao, óng góp quan trng vào s phát trin ca thành ph. Tuy nhiên, thi gian qua, hot ng ti phm
và vi phm pháp lut liên quan n loi hình kinh doanh lu trú và vn hóa din ra nhiu, gây nh hng n ANTT. Các
vi phm v ma túy, kinh t, hình s, PCCC, môi trng... ti các c s dch v có chiu hng gia tng. Cá bit trong thi
gian phòng chng dch Covid-19, mt s ch c s kinh doanh dch v lu trú không nhn thc c hu qu không khai
báo lu trú cho ngi nc ngoài dn n hu qu mt s ngi nc ngoài nhp cnh trái phép, mt s i tng li dng t chc trái
phép cht ma túy gây khó khn cho công tác qun lý ca c quan CA, tr thành "im nóng" mt ANTT, làm nh hng
n hình nh ca thành ph.
C th, hin nay trên a bàn thành ph có 2.699 c s kinh doanh dch v lu trú và vn hóa, tp trung nhiu nht là ti a
bàn qun Sn Trà, Ng Hành Sn, Hi Châu. Nm 2020, CATP ã phát hin, x lý 160 trng hp c s vi phm, pht 1,4 t
ng; phát hin, iu tra, x lý 141 v/569 i tng phm ti, vi phm hành chính trên các lnh vc an ninh, hình s, ma túy.
Trong ó có 109 ngi ngc ngoài nhp cnh trái phép lu trú trên a bàn. Riêng i vi c s kinh doanh vn hóa, CATP
ã c lý 29 c s. Mt s hành vi vi phm ph bin nh: hot ng quá gi quy nh, gây ô nhim ting n; cho ngi khác li dng
s dng ma túy; không thc hin y các quy nh v ANTT i vi ngành ngh kinh doanh có iu kin, vi phm PCCC...
Thiu tng V Xuân Viên chia s, lc lng Công an luôn mong mun chia s, lng nghe nhng khó khn, vng mc ca c
s, hng dn chp hành nghiêm các quy nh ca phát lut. Tng cng trách nhim ca ch và nhân viên ca các c s
trong m bo ANTT, không tái din vi phm, tng cng phi hp, ch ng t giác ti phm... góp phn m bo ANTT trên a
bàn thành ph, va phc v li ích chính áng ca nhân dân.
i biu tham d bui i thoi.
Gii quyt mi vn trên c s thng tôn pháp lut
Ti bui gp mt, i din các ch c s kinh doanh lu trú và vn hóa ã trao i trc tip vi Thiu tng V Xuân Viên mt s vn
liên quan n ANTT, l tit tác phong ca lc lng Công an khi tip xúc vi nhân dân và t mt s nguyn vng.
a s các c s lu trú cho rng, nm 2020, thành ph tri qua 2 t dch Covid-19 và ma l nên ã nh hng rt ln n hot ng
kinh doanh. Nhiu doanh nghip phi "th ô xy" do gp khó khn chng cht. S quan tâm, h tr ca thành ph, trong
ó có lc lng Công an là ht sc cn thit trong giai on này. i vi vic các i tng s dng trái phép cht ma túy, ch c s
cho bit hoàn toàn ng tình tip tay cho nhng hành vi này và không mun xy ra ti ni mình kinh doanh. Bn
thân ch c s và nhân viên cng không c quyn kim tra, m ca phòng ca khách nên vic ngn chn hu nh là
không th. Nhiu c s b oan khi b x lý. ngh CATP t chc nhng bui hi ngh, tp hun nghip v kp thi nhn dng, phát
hin ngn chn t u.
Vn này, Thiu tng V Xuân Viên cho rng, ây là tâm t ca hu ht các c s lu trú. Giám c CATP à Nng ghi nhn và
s nghiên cu trin khai các bin pháp x lý trên c s thng tôn pháp lut nhng cng s to iu kin cho doanh nghip
hot ng thun li.
i vi các c s kinh doanh vn hóa, ch các c s tp trung xut cho phép kéo dài thi gian hot ng và thi gian m nhc
ln vào ban êm phc v du khách. Vn này, Thiu tng V Xuân Viên thông tin, thi gian qua, CATP nhn rt nhiu n
th ca ngi dân phn ánh v vic ô nhim ting n trong khu dân c, trong ó có rt nhiu c s kinh doanh dch v lu trú
phn ánh. "Rõ ràng ang có mâu thun li ích gia các loi hình c s vi nhau và vi ngi dân. CATP hin ang c gng
gii quyt vn này thu tình, t lý. Song v lâu dài thì thành ph phi quy hoch, b trí li nhng c s này", Thiu tng V
Xuân Viên nói thêm.
Ngoài ra, nhiu c s cng bày t s ghi nhn vt v, hy sinh ca nhiu chin s Công an ang ngày êm tn ty vì nhân dân
phc v, h tr c s hun luyn nghip v cho nhân viên, bo v và phát trin phong trào Toàn dân bo v ANTQ. Ch c s
mong mun lc lng CATP tip tc phát huy nhng kt qu ã t c, góp phn xây dng thành ph áng sng, thành ph "5
không".
Ti hi ngh, Thiu tng V Xuân Viên cho bit, thi gian ti, CATP s ch o Công an các n v, a phng tng cng công tác

kim tra, qun lý hot ng ca các c s kinh doanh dch v vn hóa, lu trú góp phn m bo an ninh trt t trên a bàn
thành ph. Vì vy, Công an thành ph ngh các ch c s chp hành nghiêm các quy nh ca pháp lut v ANTT. Kêu
gi ch c s cao trách nhim xã hi, cùng chung tay phi hp vi lc lng Công an m bo ANTT trên tinh thn "4 hn".
C th ó là chp hành pháp lut, qun lý nhân viên tt hn; cnh giác hn vi các hành vi vi phm pháp lut, nht là ma
túy; hp tác tt hn vi lc lng Công an và t chu trách nhim hn vi các sai phm ca mình.
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