
 
 

Kính gủi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -  
xã hội tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thời gian qua, ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, kinh 

doanh tài chính theo hình thức cầm đồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây 

gọi tắt là kinh doanh dịch vụ cầm đồ) phát triển nhanh, tạo điều kiện cho những 

cá nhân, tổ chức đang cần huy động vốn có thể tiếp cận vay vốn với thủ tục đơn 

giản. Tuy nhiên, thông qua công tác kiểm tra và thực tiễn công tác quản lý thì 

kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn có những tồn tại, 

bất cập như: Cá nhân không đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhưng vẫn 

nhận cầm cố tài sản, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ khi nhận cầm cố tài sản 

bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu (ô tô, xe máy…) không yêu cầu người cầm 

cố cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của họ hoặc giấy ủy quyền của 

chủ tài sản, dẫn đến vô tình tạo điều kiện cho tội phạm tiêu thụ tài sản một cách 

dễ dàng, tiềm ẩn mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm vi 

phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh 

nhất là tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín 

dụng đen” gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đặc biệt trong dịp cuối năm vào 

thời điểm trước tết Nguyên đán 2023 dự báo tình hình hoạt động của các loại tội 

phạm có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển 

khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với phương thức, thủ đoạn mới 

trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm 

pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ cầm đồ nói riêng.  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số      /UBND-NC 

V/v tăng cường công tác quản lý, phòng, 
chống tội phạm, vi phạm liên quan đến kinh 

doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh 
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Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, chủ 

động triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ cầm đồ.  

2. Công an tỉnh 

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống 

phạm và vi phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình, quản lý chặt 

chẽ các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; tăng cường phối hợp 

kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với vi phạm cơ sở kinh doanh dịch 

vụ cầm đồ, cơ sở hoạt động trá hình, thuê giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

không có đầy đủ thủ tục, giấy tờ, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật 

tự, hoạt động cầm đồ trá hình, lợi dụng kinh doanh để hoạt động phạm tội; xử 

lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tạm dừng, đình chỉ hoạt 

động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

Chỉ đạo đơn vị chức năng đảm bảo việc thẩm định, kiểm tra và thực hiện 

đúng các quy định trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 

tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; trực tiếp tuyên truyền và yêu cầu 

chủ cở sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết chấp hành các quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cầm đồ. 

- Tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động “tín dụng đen”, không để lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ mà 

phạm tội, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cưỡng 

đoạt tài sản…  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến các quy định của pháp luật về phương thức, thủ đoạn và tác hại của hoạt 

động cầm đồ trái pháp luật, “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp thực 

hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 

nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động cầm 

đồ trái pháp luật “tín dụng đen” tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có, tội phạm Cưỡng đoạt tài sản…, góp phần răn đe, 

phòng ngừa chung. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chỉ đạo giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh 

doanh dịch vụ cầm đồ. Tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ cầm đồ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục, nội dung 

kinh doanh đã đăng ký. 
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- Chủ động trao đổi cung cấp thông tin đăng ký với Công an tỉnh và các cơ 

quan chức năng để phối hợp quản lý theo thẩm quyền. Phối hợp, tham gia công 

tác thanh tra, kiểm tra khi phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ 

có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự. 

4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ 

chế chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi đến mọi tầng 

lớp Nhân dân. 

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn 

đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh 

toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục 

vay theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp Nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn 

vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc gửi 

tin nhắn rác, thư rác qua điện thoại, email để mời chào, lừa gạt, thu hút khách 

hàng cầm đồ, vay trái quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương rà soát, thống kê số điện thoại nhắn tin, quảng cáo cho vay, cầm 

đồ, hỗ trợ tài chính tại các nơi công cộng, có công văn đề nghị các nhà mạng 

viễn thông xác minh, thu hồi, tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với những số 

thuê bao quảng cáo không đúng quy định, không chính chủ (sim rác). 

- Định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả về hoạt động của các đối tượng, cơ sở 

hoạt động cầm cố trái pháp luật; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động “tín dụng đen”. 

6. Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố phối hợp 

với lực lượng Công an tăng cường quản lý, kiểm tra, xác minh tình hình kê khai 

thuế, thu thuế đối với công ty, cơ sở hoạt động kinh doanh cầm đồ, để kịp thời 

phát hiện, xử lý đối với các cơ sở có hoạt động không kê khai, trốn thuế. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân (nhất 

là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu 

số…) hiểu rõ về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, cơ sở hoạt 

động cầm đồ trái pháp luật, “tín dụng đen”; tuyên truyền các chương trình hỗ trợ 

vay vốn, xoá đói giảm nghèo… 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì , 

phát huy hiệu quả các mô hình, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, các tổ chức 
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tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở để chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối 

tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo có liên quan đến cầm đồ trái phép, cho 

vay, huy động vốn có dấu hiệu của “tín dụng đen”. Vận động nhân dân tích cực tố  

giác hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan đến hoạt động cầm đồ  

không đúng quy định pháp luật, “tín dụng đen” trên địa bàn. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo các tổ 

chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 

và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, của đoàn viên, hội viên, nâng cao 

ý thức cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do các hoạt động cầm đồ 

trái pháp luật, “tín dụng đen” gây ra; vận động Nhân dân không tham gia trực 

tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến cầm đồ trái phép “tín dụng đen”… 

Giao Công an tỉnh đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, triển khai thực hiện các 

nội dung nêu tại Văn bản này, tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Công an và Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó CT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NC (Ng). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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