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V/v tang cu'?ng cong tác quán 1 nhà nuàc
dOi vói các san phâm du ljch có nguy c ánh hu'àng
dn tInh rntng sirc khOe cia khách du 1ch
KInh gri:
- Phdng Van hóa và Thông tin Thj xà;
- Trung tarn Van hóa - The thao và Truyn thông Thj xä;
- UBND các phuè'ng;
- Ban quán 1 các di tIch, khu diem den du lich trén dia
bàn Thj xã;
- Các to chirc, cá nhân kinh doanh dich vu du lich.
Thuc hiên Cong van s 943/SDL - KHPTTN ngày 23/7/2020 cia So Du flch tinh
Ngh An v vic tang cuOng cong tác quán 1 nhà nuOc dOi vOi các san phârn du Ijch
co nguy Co ánh huöng dn tInh rnng sue khóe cña khách du ljch. UBNI) th xã yCu
cãu các phOng, do'n vi lien quan, UBND các phuOng, Ban quán 1 các di tIch, khu diem
den du lich; các tO chOc, cá nhân kinh doanh djch vii du lch trên dia bàn Thj xà
khãn trurnig triên khai thirc hin t& rnt sO ni dung sau dày:
1. Phông Van hóa và Thông tin Th: xã:
- TO chOc tOng hop, chi do các to chOc, cá nhân kinh doanh trên da bàn thçi'c
hiên nghiêm tic các quy djnh di vOi các san phâm du ljch cO nguy co ánh hu'ó'ng
dn tInh mng, sOc khOe cüa khách du ljch ti Luât DLI 11ch và Nghj djnh
168/2017/ND-CP ngày 3 1/12/2017 cua ChInh phü.
- Tp trung chi do thixc hin Chi thj 1 8/CT-TTg ngày 04/9/2013 cüa Thu tu'óTlg
ChInh phO ye tang crèìg cOng tác quàn 12 rnOi truO'ng du 1ch báo dam an ninh, an toàn
cho khách du lich; Chi thi 1 4/CT-TTg ngày 02/7/2015 cOa ThO tuOng ChInh phü ye tang
cu,ong hiu 1irc quán l Nhà nu'óc, tp trung khc phiic yêu kern, thiic dày phát trien du
lch vá QuyCt dnh 51/2014/QD-UBND ngày 21/8/2014 cua UIBND tinh ye Ban hành
Quy djnh ye cOng tác dam báo an ninh trt tu, ye sinh rnOi tru'ô'ng và an toàn cho khach
du lich tai các dim tharn quan, du ljch trên dja bàn tinh Ngh An.
- Phi hap các doTi vj lien quan tO chOc thanh tra, kiCrn tra nhüng to chüc cá
nhàn hin dang kinli doanh, cung cap các san phärn du ljch có nguy co' ành hu'O'ng den
tInh rnng, sOc khOe cüa khách du ljch trên dja bàn d kjp thOi và xO l' nghiern càc
tru'O'ng hci'p vi phm. Trong truOng hqp can thit phái d xuât dinh chi, dung ho.t dng
cOng nhu' áp dung các bin pháp ngàn chn theo quy djnh cOa pháp !ut.
2. Trung tam Van hóa - The thao và Truyên thông Till xã: TO chOc tuyên
truyCn và cp nht các van bàn rnOi v Du lich, vit các tin bài, phóng su' dang tái
trCn 1i thng truyn thanh, truyCn thanh bäi biên, COng thông tin diên tO Thi xã ye
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thrc hin nghiêrn tue các quy djnh di vOi các san phrn du 1ch có nguy cc ánh
hu'ng dn tInh mng, sirc khóe cüa khách du ljch tti Lut Du ljch và Ngh djnh
168/2017/ND-CP ngày 31/12/2017 cüa ChInh phü; Chi th 18/CT-TTg; Chi thj
1 4/CT-TTg cüa Thñ tuóng ChInh phü ye tang cung cong tác quàn 1 rnôi tru'ng
du ljch báo darn an ninh, an toàn cho khách du ljch; v tang cuing hiu lixc quán 1
Nhà nuc, tap trung khc phçic yu kern, thiic dy phát trin du ljch và Quyêt djnh
51/2014/QD-UBND ngày 21/8/2014 cüaUBND tinh ye Ban hành Quy djnh ye cOng
tác darn bào an ninh trt tir, v sinh rnôi trung và an toàn cho khách du ljch tti các
dirn tharn quan, du ljch trên dja bàn tinh Ngh An.
3. UBND các phu'o'ng
- To chiirc tuyên truyn, rà soát các t chirc, Ca nhân trên dja bàn kinh doanh
các san phm du ljch có nguy Ca ânh hitung den tinh mng, src khOe cüa khách du
1jchtii Lut Du ljch và Ngh djnh 168/2017/ND-CP ngày 31/12/2017 cüa ChInh
phii. S 1iu rà soát gri v UBND Thj xã, 01 bàn qua phOng Van boa và Thông tin
thj xã email: phongvhttcualogmai1.coIm Trufic ngày 10/8/2020.
- Ban hành van bàn chi dto ban quãn 12 các khu du lich, dim du ljch và các to
chü'c, cá nhân trrc tip kinh doanh các djch v du 1ch có nguy co' árth hu'ö'ng den tInh
rnng, sirc khóe cüa khách du ljch trên dja bàn phu'ng.
- Kp thOi báo cáo UBND th xà nhthig t chirc cá nhân hin dang kinh doanh,
cung cp các san phrn du ljch có nguy co' ânh huO'ng dn dn tInh rnng, sure khOe cüa
khách du lch trên dja bàn d kjp thri và xur l nghiêrn các tru'rng h9p vi phçtrn.
4. lJôi vó'i Ban quãn 1 các khu du ljch, diem du ljch và các to chü'c, cá nhmn
tric tiêp kinh doanh các d1ch viii du llch có nguy co' ãnh hu'öng den tInh m,tng, strc
khöe cüa khách du lich.
- Thrc hin nghiêrn tñc các bin pháp bão darn an toàn khi kinh doanh các san
phâm du ljch có nguy ca ánh hu'&ng dn tInh rnng, sli'c khóe cüa khách du ljch theo quy
dinh tai Diêu 9, Nghj dinh 168/2017ND-CP ngày 31/12/2017 cüa ChInh phü.
- Tlc hin day dü trách nhirn du'cc quy dnh ti Khoán 1, Diu 10, Nghj djnh
168/2017ND-CP ngày 3 1/12/2017 cña ChInh phü.
Yeu câuThü tnring các phông, don vj lien quan, Chü tjch IJBND các phu'O'ng
nghiêrn tuic triên ldiai thirc hin.L—_
IVo'i u/ian:

- Nhu' trOn;
- SO' Du lich (b/c);
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- TT Thi Oy - HDND (b/c);
- ChO tjch, các PCT Thi xä;
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