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KInh g11i:
- UBND các phuàng;
- Các Co s km trü; doanh nghip kinh doanh djch vii;
- Các phông, ban, ngành, don vj cap th,
Dê trin khai khn tnrong chinh trang do th vá các cong vic phiic vii nm du lch
2021 dáng chi d?o cüa UBND tinh vâ chñ tnrong cña Ban Thir?iing vii Thi iiy.
UBND thi xA Cüa Là yêu câu:
1.UBND cácpinr'ng
- Tuyên truyên sâu rng trên các phuong tin thông tin ye chü truong cüa
th xã, các quy dnh nhà nuâc trong hott dng du ljch näm 2021 và nâng cao
thrc, trách nhirn cüa các to chirc, cá nhân tham gia hot dng du 1ch vôi tinh
than và khI the tiên cong chào don nãm du ljch 2021. Tiêp ti1c triên khai nghiêm tue
irngphódjchCOVID-19.
- Tiêp tic triên khai cOng tác chinh trang dO th, dtc bit rà soát cit the ttrng tuyên
du?ng, co si kru tru, nhà hang, co quan, doanh nghip chua triên khai dê chi dao, vn
dng den ngày 30/03/202 1 hoàn thành cOng tác tong dçn v sinh môi truà'ng,
trang trI khuôn viên, lap dt den din ngh thut, den Led trong và ngoài khuOn
viên dam bào m quan do thj.
- Kiêm tra vic thçrc hin các quy hotch dâ ducc phê duyt, chi dto các khách san,
doanh nghip chinh trang, tháo d các diem kinh doanh trong khuôn viên vi phm quy
hotch; chi dto chinh trang thu vrc sau các kiot phIa DOng dithng Blnh Minh. Xü 1
nghiêm các trirô'ng hcp do rác thai xây dimg ra bãi biên và thu lam viên.
- Kiên toàn Ban dii dio du ljch, di an ninh du lch, cOng thai duing day nóng,
thng cuè'ng quân 1 giá các djch vi; vn dng cci si kru tth, doanh nghip tIch circ tham gia
Quing ba, nâng cao chat krçing phiic vi; chñ dng kêt nôi thi tnxng, chuân bj chu dáo mpi
ngun 1irc d phic vi nam du ljch nm 2021.
- Triên thai kjp thai, có hiu qua vic xây dimg các diem den; các diem Check in
theo k hoach dâ duçc phê duyt dé kjp thai phiic yii nm du lich.
2. Các co' s& lu'u trü, doanh nghip kinh doanh djch vy
- Th%rc hin nghiêm cong tác phông chOng djch bnh COVID- 19. TO chirc trang frI
khuôn viên, 1p dt den din ngh thuât, den Led, tOng d9n v sinh môi truà'ng
trong và ngoài khuôn viên, dc bit là tir tháo dc các kiot tam, các hang miic vi
phim quy hoich; chinh trang khách san dam bão m quan hoàn thành truóc ngày
30/03/2021.
- Tham gia day d các 1p tp hun yàn hóa giao tip ñ'ng xir, tIch crc
tham gia Quáng bá, chun bj tot các diêu kin de don du khách.

- Thirc hin t& cong tác khai báo tam trü, tam vng. Lp dtt các dim
Check in tao diem nhân.
3. Các phông, ban, ngành, don vj cap thi
- Barn sat Kê hoach ph5n cong nhim vii và tO chtrc các hot dng du ljch näm
2021 ca UBND thi, xã dê then khai thirc hin dam bão hiu qua.
- Giao phông VH vá TI chü In kiêrn tra, don dOe và tong hçp báo cáo kêt qua thuc
nhàngtuânvê1oUBNDthjxadêki,pthôichido,th1.
Nhn duçic cOng van nay yêu câu các phumg, doanh nghip, phông, ban,
ngành Va don vi nghiêm tñc triên khai thirc hin. .7.
No'i nhân:
- Nhu trên;
- Si VH và TT (b/c);
- S DL (b/c);
- TT Thi üy —HDND thi xã (b/c);
- Chñ tjch, các PCT thj xã;
- Các phông, ban, co quan lien quan;
- Lt.ru VT1
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