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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định tạm thời quản lý thời gian bán hàng ban đêm đối với 
các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

             

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
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 và chữa cháy; phòng, chống bạo 
lực gia đình; 

Thực hiện Thông báo số 158/TB-UBND ngày 9/4/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh ngày 4/4/2018 về quy định tạm thời quản lý hoạt động kinh 
doanh ăn uống, giải khát ban đêm trên địa bàn tỉnh. 

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thành phố tại tờ trình số 182/TTr-
QLĐT ngày 20 tháng 11 năm 2018, 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời quản lý thời 
gian bán hàng ban đêm đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND-UBND; Trưởng các phòng: Văn hóa 

&thông tin, Quản lý đô thị, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./. 

 
 

  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy;  
- CT, các PCT UBND TP; 
- Trang Thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ĐỊNH 

Tạm thời quản lý thời gian bán hàng ban đêm đối với các cơ sở kinh doanh, 
dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND 
ngày     tháng    năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn) 

 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định tạm thời quản lý thời gian bán hàng ban đêm đối 

với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống bao gồm: nhà hàng ăn uống, cửa hàng 
ăn uống, quầy hàng ăn uống, điểm bán hàng ăn uống, quán nước giải khát… 
hoạt động kinh doanh trên  địa bàn thành phố Lạng Sơn.   

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
  1. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát ban đêm. 

2. Các cá nhân kinh doanh bán hàng ăn uống không phải đăng ký kinh 
doanh theo Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về hoạt 
động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh 
doanh, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước được quy định tại chương III 
quy định này.  

 
                                           Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 3. Các quy định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát 
 1. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát vào ban đêm phải thực 
hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực 
phẩm đối với việc kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ này. 

2. Thực hiện các quy định về nếp sống văn minh, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông.  

3. Việc bán hàng không được làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường, trật tự 
an toàn giao thông, an ninh trật tự, không làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh về đêm 
đối với các khu vực dân cư. 

4. Nghiêm cấm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chiếm dụng 
trái phép vỉa hè, lòng đường, tự ý xây dựng, lắp đặt biển hiệu, thiết bị, dụng cụ, 
bày bàn ghế, bếp nấu, chế biến thức ăn ở trên đường giao thông và nơi công 
cộng; hoặc bất kỳ khu vực nào làm cản trở giao thông, gây bất tiện cho cộng 
đồng và làm mất mỹ quan đô thị. 
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5. Thực hiện nghiêm túc các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Quy định về thời gian bán hàng ban đêm 
1. Thời gian bán hàng ban đêm tại Quy định này được hiểu là thời gian từ 

18 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau. 
2. Quy định cụ thể về thời gian: 
a)  Đối với các cơ sở có địa điểm kinh doanh cố định, có đầy đủ điều kiện về 

cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh cố định, hoạt động kinh doanh thường xuyên; tổ 
chức kinh doanh hàng ăn uống, giải khát; đăng ký và thực hiện nghĩa vụ thuế theo 
quy định. Được bán hàng phục vụ ăn uống, giải khát ban đêm đến 24 giờ đêm 
khi đảm bảo các điều kiện sau:  

- Cơ sở kinh doanh có địa điểm kinh doanh trong nhà, không lấn chiếm 
vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, có phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn 
xã hội tại cơ sở kinh doanh. 

- Các cơ sở kinh doanh phải có các giấy tờ pháp lý liên quan đến ngành 
nghề kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

- Phải đăng ký với Ủy ban nhân dân phường, xã sở tại về việc tổ chức các 
hoạt động kinh doanh đến 24 giờ đêm để địa phương tổ chức quản lý, hoặc có 
biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.  

- Các cơ sở kinh doanh phải ký cam kết đảm bảo các yêu cầu về văn minh 
thương mại, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm có nguồn gốc xuất 
sứ rõ ràng; thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định; đảm 
bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…  

b) Thời gian kinh doanh ban đêm tại các khu vực như: Bệnh viện, ga tàu 
hỏa được phép đến 1 giờ sáng.  

Các đơn vị quản lý trực tiếp các khu vực Bệnh viện, ga tàu hỏa chịu trách 
nhiệm quản lý khu vực theo quy định này và phải thông báo, đăng ký với chính 
quyền địa phương để quản lý, theo dõi, giám sát trong tổ chức thực hiện. 
 c) Đối với cá nhân có địa điểm kinh doanh không cố định, không có cửa 
hàng, kinh doanh không thường xuyên, các cá nhân kinh doanh bán hàng ăn 
uống, giải khát không phải đăng ký kinh doanh theo Nghị định 39/2007/NĐ-CP, 
được bán hàng ban đêm đến 23 giờ đêm. 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 5. Trách nhiệm của Phòng Kinh Tế 
1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các phường, 

xã hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy định này. 
2. Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 và các cơ quan có thẩm quyền 

tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống, giải khát trong việc thực hiện Quy định này và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 
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Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện công tác quản lý, 

kiểm tra, xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống, giải khát vi phạm quy định này. 

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường, xã 
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai, hướng dẫn, vận 

động nhân dân thực hiện quy định này. 
2. Triển khai thực hiện công tác đăng ký và ký cam kết thực hiện các quy 

định về quản lý kinh doanh ăn, uống, giải khát, bán hàng đêm đối với các cơ sở 
kinh doanh theo Quy định này. 
 3. Chủ động quy hoạch lựa chọn, bố trí thiết lập các địa điểm kinh doanh 
ăn uống, giải khát ban đêm tập trung tại các khu vực phù hợp (nếu đủ điều kiện) 
và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát ban 
đêm thực hiện đảm bảo mỹ quan đô thị, văn minh thương mại, an ninh trật tự, an 
toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm… 

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền kiểm tra, 
xử  lý vi phạm trong thực hiện Quy định này. 

Điều 8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn 
uống, giải khát ban đêm 

Thực hiện nghiêm Quy định này và các quy định pháp luật khác về kinh 
doanh dịch vụ ăn uống, giải khát ban đêm.  

Điều 9. Xử lý vi phạm 
- Nếu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát ban đêm 

vi phạm các quy định nêu trên, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo 
quy định của pháp luật. 

- Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định tại Quyết định này, tùy theo mức độ vi 
phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ 
quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về UBND thành phố Lạng Sơn để 
nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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