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Ci'a Lô, ngày
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V/v tang c.rng cong tác quãn 1
nba nrnic trên các hoat dng du ljch
KInh gui:
- Các phông, ban, ngành, don vj Th xã;
- UBND các phuông;
- Các doanh nghiêp, cá nhân kinh doanh du ljch.
Nm 2020, do ãnh hithng cia dich bnh COVID-19, ngnh du ljch thj xã bj ânh
hi.thng nng n, luçmg khách, doanh thu du ljch giãm mnh so vi cling k' hang nm. Các
hoat dng du ljch chü yu din ra vào cáe ngày cui tun. Tuy nhiên, qua kim tra thirc t,
hin nay boat dng du ljch vn con mt s h ch cn kbc phçic, cong tác quan 1 cita
UBND các phu?ng có lüc, có noi chua quy& 1it: Ban hang rong, an xin vn con; xe may, o
to di, du trên diimg do b, có nth cOn dtu trên tham co. Hoat dng buôn ban, kinh doanh
cac hang quán khu vrc Quang tnr6ng 1n xn, mt m quan do thj. Hoat dng cita djch vii
mô to nuOc chua di vào quy cü, môi truO'ng bäi bin con nhiu the thai xây dimg và vO &, so
chua dtrçc cào sang dçn sach thixng xuyên. Djch vii Karaoke via he m am Krçng ion, qua
thOi gian quy djnh.
Trong thOi gian tó'i, kbi h9c sinh các cp nghi hoc, dir kin luçing khách du ljch v
Cüa Lô s tang trO 'ai• D chO dng các giâi pháp dam bão phát triên du ljch và xu 1 düt
dim các han ch nén trên; UBND thi xà yêu cu các phOng, ban, dan vj lien quan và
UBND các phuOng khn tnrong trin khai thirc hin t& mt s ni dung sau day:

1. UBND các phirOng
- Tiêp tyc tuyén truyn sâu rng trên các phucing tin thông tin dai chüng chO
trrnmg cüa Thj xã, các quy djnh Nba nuOc trong hoat dng du ljch 2020.
- Thirc hin dng b các giâi pháp dam bào an ninh, an toàn cho khách du
ljch va môi tru?mg du ljch theo tinh tbn Chi thj 1 8/CT-TTg ngày 04/9/2013 ye
tang cuOng cong tác quãn 1 môi truOng du ljch, dam bão an ninh an toàn cho khách
du ljch; Chi thj 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 v vic tang cuOng hiu 1irc quàn 1,2 nhà
nuOc, t.p trung khc phc yu kern, thiic dy phát trin du ljch; Chi th s 11/CTUBND ngày 20/6/2019 cOa Uy ban nhân dan Tinh v tang cuOng hiu hrc quàn 1,2
Nba nuOc và nâng cao cht luçmg san phm, djch vi phic vi khách du ljch trên dja
bàn tinh Ngh An.
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- Tang cu?ng cong tác kiêrn tra, xir 1)2 nghiêm các to chüc, cá nhân vi phtrn
chü truong "5 khOng" trong hot dng du ljch; däc bit kiêrn tra, xi.r 1)2 nghiêrn các
tInh trng: không niêm yt giá, tii)2 nâng ép giá; ban hang rong, rnt s tO chirc sir
kiên, lU hành chua du'gc các co quan chtrc näng cho phép to chirc giao luu van hóa,
van ngh hat cho nhau nghe mô am lugng qiia 1ón; kirn tra tàu, thuyn, thuyên
thi:ing cüa ngu dan hot dng d ch& du khách ngm cành, câu mirc dêm; các cii sO
kru tr11 chuyn nhucmg sO dung, xây thing rnOi dua vào kinh doanh nhung chua báo
cáo co quan chOc nãng. Phôi hçip kirn tra, xO 1)2 hot dng djch vii rnô to nu'Oc, CaC
trô choi giái trI vâ tInh trtng quàng cáo, rao vt sai quy djnh trên dja bàn.
- Tang cuô'ng kiêm tra và chi dao các co sO lu'u tr11, nhà hang lam tOt cOng tác
v sinh rnôi trung, v sinh an toàn thi.rc phârn; an toân lao dng, phông chng cháy
no, darn báo an ninh trât tu...
- ThuOng xuyên quán trit và xi:r 1)2 nghiêm các truô'ng hcp nguOi lái phuo'ng
tiên xe 0 tO din 4 bánh dfing, du trái quy dinh, cô kéo du khách, trang phiic không
g9n gang, thai d phiic vi thiu van minh, gay phin ha cho du khách.
- Tang cithng cOng tác kim tra và xO 1)2 các hoat dng lan chiêrn lông
duOng, via he, thám cô cOa các nhà hang, khách sn lam noi du xe cho khách.
2. Cong an Th xã
- Tang cuô'ng cOng tác tun tra darn báo an ninh trt tir, an toàn giao thông, an
toàn xã hôi trên dia bàn.
- XO 1)2 nghiêm tInh trng hot dng cüa O to din 4 bánh khOng dung quy
djnh, cô nhQ'ng hành vi thiu van minh, chén ép, ly hoa hông chênh lch cao dOi
vO'i du khách.
- Thirc hin nghiêm và thuOng xuyên các nhirn vi theo Ké hoich dam báo
an ninh trt tir trong mia du ljch dà dugc phê duyt.
- Chi do TO kiêm tra lien ngành djch v mOtO nuOc tang cuOng cOng tác
kim tra xO 1)2 nghiêrn các doanh nghip, cá nhân hoit dng vi phrn các quy djnh
cüa nhà nuOc.
3. Dôi Quãn 1)2 trãt tir do thi
- Chü trI phi hçp vOi UBND các phuOng t chOc kiêm tra, xO 1)2 nghiêm các
truOng hçip vi phrn chü truong "5 khOng" trong quãn 1)2 du ljch.
- Trin khai thuc hiën tt cOng tác thanh tra dO thi, dãc bit vic 1n chim via
h, hành lang an toàn giao thông trên các tnic thrOng trung tam thj xã.
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- Thirc hin nghiêrn các nhirn vii dã di.rçic UBND thj xâ giao phii trách, dông
thñ pMi hcip hiu qua vi lirc lung an ninh du ljch các phu'ô'ng dê thii'c hin tot
các nhim v1i chung trong dam bão an ninh trt tiI v du ljch.
4. Phông Van hóa và Thông tin
- Phi hçip Thanh tra So TI và TT, SO VH và TT, SO Du ljch tang cuOng
cong tác thanh tra, kiêrn tra mi hot dng van hóa, th thao, du ljch, thông tin
truyn thông trên dja bàn; trin khai kirn tra, don dc các hott dng du ljch, tIch
cuc tharn rnuu các van bàn d chi dao thuc hiên.
- Trên cc sO chrc nãng, nhiêm vu duqc giao, hang tháng tng hp báo cáo kêt
qua thirc hin v UBND Thj xà.
- Tham mu'u xO l2 kjp thOi nghiêrn rninh sai phtrn cüa các doanh nghip mO to
nuo'c, các hott dng van hoá th thao, quáng cao, karaoke, giao luu ca nhac bãi biên...
- Triên khai t chOc t& các ho?t dng kIch cu du ljch. D.c bit là các hot dng
tuyên truyn quàng bá.
5. Phông Quãn I do thl: Tang cuOng cong tác kiêrn tra quy hoch, vic chinh
trang do thj, các dim kinh doanh, buôn ban a via h, khu virc Quàng truOng thrOng
dao b, cay xanh, thárn cö, h thng din chiu sang, den trang trI.
6. Phông Tài nguyen Môi tru*ng
- Tang cuOng cOng tác quãn 1' v môi truOng, theo dOi don dc vic thu gorn vn
chuyn rác và xO l nuxic thai sau khi vn chuyên cüa Cong ty Co phn do thj vã djch
vii rnôi truOng Va CáC phuOng.
- Tham rnuii giái pháp d thu gorn rác thai cOng nhu gch dá, vó c so, rác thai
nhira... d lam sach bài tm.
7. Phông Tãi chInh Kê hoch: Tang cuOng cong tác quán l giá cã, cong tác
niêm yt giá cüa các djch v trên dja bàn; dc bit là các khách san, nba hang. Tharn
rnuu giãi pháp chng nâng ep giá, chInh sách "2 giá" cüa các khách san, nhà nghi trên
dja bàn.
8. Phông Lao dng Thu'ong binh & Xã hi: Tang cuOng cOng tác kiêrn tra và
tharn rnuu xir l các di tu'ng an xin, tang cuang cong tác quán ! lao dng trong linh
virc du ljch theo quy djnh.
9.Công ty cô phân Môi trtrô'ng do thj và djch vIii du 1!ch.
- Trin khai thu gom rae thai kjp thai, khOng di.rc d tndçng, dc bit ti khu du
ljch; tuyt di không dugc d nuOc rác chây ra duang trong qua trinh thu gorn vn
chuyn gay ô nhim môi truOng.
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- Phân cong 1irc luçmg darn báo, hçp l dê kjp thOi thu gom rae thai ti bãi biên,
khu virc Quáng trutmg và trên triic duyng BInh Minh, hang ngày phái lam sich tru'ó'c
05h00 và 15h00 ci1ng ngày.
10. Don Biên phông Cu'a khâu cãng Cu'a Lô - Ben Thñy: Tang cung cOng tác
kiêm tra và xir 1,2 các tnrOng hop tàu, thuyn, müng cOa doanh nghip và ngu' dan dua
khách di dáo Ngu, câu mirc dêm trái quy djnh.
11. Chi hi du ljch Cü'a Lô: Tuyên truyn, van dng các hi viên thirc hin tot
các quy dinh cüa Nba nuc lien quan dn hot dng du lich. Dãc biêt, vn dng các hi
viên tIch circ dóng gop, tharn gia các hot dng xâ hi hóa trong cOng tác tuyên truyên,
quáng bá thu hut khách du ljch cña các ngành ehO'c näng.
12. Các doanh nghjêp, Ca nhân kinh doanh du llch: Chap hành nghiérn Lut du
lich, các quy dinh cüa nhà nuic v kinh doanh du ljch trén dja bàn; nêu cao van hoá
irng xir di vi du kkiách; thirc hin nghiêrn vic niêm yt giá tt cá các loti djch vi;
thirc hin dng thi 2 nhirn vii vira phic hM san xut kinh doanh, vra phOng cMng
dich bnh biing phát, däc bit là dai djch COVID-19. Tharn gia tIch circ trong các hoit
dng kIch cu, nâng cao eht lucmg các san phrn du ljeh, diu chinh giãrn giá cáe djch
vu du lich
Yêu cu Chü tch UBND các phithng và Thu tnr&ng các phOng, ban, ngânh, don
v lien quan, các tO chrc, Ca nhân kinh doanh du ljch nghiêrn t11c triên khai thçi'c hin./
ATo'i iii, an:
- NIir trén;
- SO Du lich (b/c);

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU T!CH

- TI Thi Oy - HDND (b/c);
- Chi tich, các PCT T1ii xà;
- Luu: VI-VH14
C-

Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò
25-06-2020 09:10:47 +07:00

Nguyen Th Dung

