
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
THI XA CIXA LO Doe lap - T do - Hnh phñc 

So  f) 3  /UBND-VH 
V/v tuyên truyên chào mimg k' nim 60 nãm 

ngày tnlyn thng ngành Du 1ch Vit Nam 

KInh gi:ri: 

Ci'ca Lô, ngày 7..tháng 7 nám 2020 

- Các phông, ban, dcm vj lien quan; 
- UBNID các phu?mg; 
- Các so si kinh doanh du lich trên dia bàn thi xä Cira Lô. 

Thirc hiên kiên chi dao cüa S& Du ljch Ngh An ye dày mnh tuyên 

truyn chào rnirng k' niêm 60 nãm ngày truyên thng ngành Du ljch Vit 

Narn; UBND thj xa yêu cAu các phông ban, don vi lien quan, UBND các 

phuè'ng; các khách san, nhà hang, don vi kinh doanh du ljch trén dja bàn thirc 

hin rnt s ni dung nhu sau: 

1. Phông Van Hoá và Thông Tin: 

Chü trI tham mu'u chi dto các hott dng tuyên truyn hithng tó'i k nirn 

ngày truyn thng ngành Du ljch gn vi các hot dng kIch câu Du 1ch sau 

dti djch COVID - 19 thit thrc hiu qua; Don dc kim tra vic trin khai 

cOng tác tt chirc các hot hong kr nim ngày truyn thng Du ljch Vit Nam 

ti các co so kinh doanh Du ljch, các ban ngành và UBND các phuing. 

2. Trung tm Van hóa - The thao va Truyên Thông: 

- Vit các tin bài tuyn truyn chào rnrng k nirn ngày Truyên thông 

ngành Du Ijch Viêt Nam dãng trên website thi he thông truyên thanh, 

truyn hInh, trên mng xâ hi... 

- Treo bang rOn tuyën truyên k' nim 60 näm ngày truyên thông ngành 

Du lich Viêt Nam trén các tric dithng trung tarn thj xä. 

3. UBND các phtthng: 

- Phát các tin, bài tuyên truyn chào mrng k' nirn 60 näm ngày truyên 

thng ngành Du ljch Vit Nam trên h thng truyên thanh. 

- Treo bang rOn tuyên truyên trén các triic du'ng chInh, diem cOng cng 

tai dja phirong. 

- Ra quãn tong dçn v sinh rnOi tnthng khu vrc trung tam du ljch dé to 

mOi truô'ng sach  dp don khách du ljch. 

4. Các co' sr kinh doanh du lich: 
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- Các cci s kinh doanh luu trü du 1ch treo bang ron tuyên truyên vi Lhâu 

hiu "Chào mrng k nim 60 nàm ngày truyn thng ngành Du ljch Vit Nam" 

- Các ki & bãi bin tang cung tng d9n v sinh môi truô'ng khu viic lam 

viên vá bãi tim. 

Nhn du'çc Cong van nay, yêu cu thu tIuing các phông, ban lien 

quan, UBND cac phtthng, các t chirc, cá nhân kinh doanh du ljch nghiêm 
tiic thuc hiên./  

No'i n/ian: 

- Nhu trên; 

- TT Thi ui', TT HDND Tlij xã (b/c); 

- Các PCT UBND Thj xã; 
- Luu: VT,VH.,41 
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