
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

THI XA CUA LO Dc 1p - Tr do -  Hanh phüc 

So /UBND-VH 
V/v tang cuOng cong tãc kiêrn tra, xfr 1 cãc 
vi phtrn cña rnô tO nuc, tàu Ca, thuyn thüng 

Ct'ra Ld, ngày tha'ng 7 nãrn 2020 

KInh gi: 
- Cong an Thj xã; 
- Phông Van hóa vâ Thông tin Thi xã 
- Dn Biên phông Cira ldiAu cãng Cira LO - Ben Thüy; 
- Trung tarn Ciru h và phông chng thiên tai Thj xã; 
- Trung tarn Van hóa - Th thao và Truyên thông Thj xâ; 
- UBND các phung. 

Trong thii gian qua cong tác quán 1 hot dng tâu Ca, thuyên thiing trén biên da 
dixoc quan tarn, chi dto sat sao cüa các cp üy Dáng, ChInh quyên Thj xä. Tuy vy rnt 
sO b phn ngu'i dan, doanh nghip vn chü quan, khOng chap hành, vi phrn các quy 
djnh cüa Nhà nuOc v quãn 1, hoat dng rnO to nuO'c, tàu Ca, thuyn thñng trên biên. Dé 
darn báo ANTT, an toân cho du khách v tm bin, nghi duOg vâ th 1z dirt dim các 
han ché nên trên; UBND thj xã yêu cu các phOng, ban, don vj lien quan và UBND các 
phuO'ng khân truo'ng trin khai thixc hin t6t rn5t so ni dung sau day: 

1. Cong an Th1 xä 
- Tp trung chi dao, diêu hành hoat dng cüa To kiêrn tra lien ngânh hott 

dng djch vi mô tO nuc vâ thuyn thüng trên biên Cira Lô; tang cung cOng tác 
tun tra, kirn soát, bt giü' vâ tham rnuu xir 1 nghiêrn các d&i tuçYng vi phrn hott 
dng rnO to nu'O'c, sir drng tâu cá, thuyn thiing vâo khu vrc trn biên dê chèo kéo 
ch& khách di dao, câu mrc... gay iiit an toân cho du kihách. 

- Theo dOi, kiêrn tra, dOn d6c cOng tác xi 1 vi pharn ca các don vj vã tOng 
hcip kêt qua báo cáo Chü tjch UBND Thj xä. 

2. Bàn Biên phOng Cra khãu cãng Cira Là - Ben Thüy 
- Ngoài vic tharn gia To kiêm tra lien ngânh hott dng djch v11 rnO tO nuc 

và thuyên thiing con chi:i tn chiu trách nhim trong cOng tác tuân tra, kiêrn soát chat 
chë các cra sOng, cira lch, khu vuc bãi tm trên bin Cira Là nhàrn kjp thai phát 
hin, ngãn chn và bat girt các phuo'ng tin tàu cá, thuyn thOng ch khách du ljch 
di 1i, cau rnrc trên bin d theo quy djnh. 

- Tang cuO'ng phi hp vi TO ldêrn tra lien ngOnh hot dng djch vii rnO to nuc 
và thuyn thOng d xir 1)2 các vi phrn cüa các to chO'c, cá nhân. San sOng b trI các 
phuong tin tharn gia tumn tra, ldm soát, bt gi trong tnthng hcp diêu d5ng  can thit. 

3. Phông Van hóa và Thông tin Thj xä 
- Phi hp COng an Thj xã tharn rnu'u UBND Thj xã các van ban de chi dao 

thrc hin cOng tác quán 1)2 Nhâ nuc ye quân 1)2, hott dng rnO tO nLnc, tàu ca, thuyCn 
thOng trên biên. 
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- Tharn rnuu chi dto tang ctrông cong tác tuyên truyên, phô biên pháp 1ut 
dn các to chi'c, cá nhãn khai thác vâ sü' diing tàu Ca, thuyn thüng thrc hin dung 
pháp luãt và quy djnh cüa dja phirnng; Tuyên truyn du khách khOng tharn gia câu 
rrnrc trén tàu cá, thuyn thung, hott dng rnO to nuic khOng darn báo an toàn. 

4. Trung tam Cü'u h Va phông chông thiên tai Thi xã 
Phi hçp vth các dn vi lien quan kjp thai phát hin các tru'mg hp'p tâu Ca, 

thuyên thiing vâo khu virc tarn bin cüa du khách dê chào rni ch& kkiách di 1i trên 
biên, câu rnrc; Sn sang b trI các phucrng tin tham gia tun tra, kirn soát, bat giU' 
trong tnrng hçip diu dng can thiêt. 

5. Trung tam Van hóa - The thao vã Truyên thông Thj xä 
- Tang ctxng cong tác tuyên truyn, vit các tin bài phát trên he thông truyên 

thanh bãi bin, Cng thông tin din t1r Thj xa, rnng xa hi. . quy djnh cüa pháp 
luât, cüa dia phiicing trong khai thác và sü' diing tàu cá, thuyn thàng trên biên den 
tan cac t chrc, cá nhân. 

- T chü'c in n bang rOn, khãu hiu tuyên truyên ye các hinh thrc vi phm 
trong khai thác và sr ding tàu cá, thuyn thüng trên bin. 

6. UBND các phu'ô'ng 
- Tip tiic tuyên truyn, ph bin pháp lut sâu rng trén các phucing tin 

thông tin dai chung den các tO chirc, Ca nhân khai thác và sü diing tàu cá, thuyên 
thOng thirc hin dOng phap lut và quy djnh cOa dja phu'o'ng; niêrn yet các ni quy 
tai các khu visc bãi tarn dé khuyên cao den dông dáo du khách khi ye tham quan, du 
ljch tai dia bàn tuyët dôi khOng tharn gia các hott dng chd' khách cOa tàu cà và 
thuyên thOng, mô tO nuó'c hoit dng khOng an toàn. 

- To chOc cho các h dan khai thác tàu Ca, thuyn thOng trên dja bàn k' cam 
Ret chap hành nghiêm quy djnh cOa pháp 1ut và chinh quyn dja phu'o'ng khOng sr 
ding tàu cá, thuyên thOng tharn gia chô khach di lai trén biên, câu muc. 

- Thông kê, báo cáo UBND thj xã Cira Lô danh sách các chO sO' hQ'u tàu Ca, 
thuyn thOng dê quán l. Qua phOng VHTT Thj xã 01 bàn truc ngày 4/8/2020. 

Yêu câuThO tru'ing cac phOng, ban, ngành, dan vj lien quan, ChO tjch UBND 
các phu'mg nghiêrn tOc trin khai thirc 

No'! ithân: 

- Nhu' trêii: 

- S& Du lich (b/c) 

- TT Thi iy - HDND (b/c); 

- Chü tich, các PCT Thj xã; 

- Lii'ii: VT-VH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 

Doän Tiên Dung 
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