
UY BAN NUAN 1)AN CQNG HOA XA HOI CHU NGIIIA Vlf NAM 
liii XA CU'A L() I)ôc  LIp -  Tu do  - IIanh phüc 

SO: /QD-UBND Ci?a Ló, ngcn' thong nhn 2021 

QUYET DIN H 
Ban hãnh Quy ché quãn l, khai thac 

Quãng tru'ô'ng BInh Minh th xii Cü'a LO 

UY BAN NUAN DAN Till XA 

COn ci?' Liiç?i 15 chi?'c chInh quyën di a phuiing ngthy 19 thOng 6 nO/n 2015; 

LuOt su'a dOi, hO sung môt sO' diii ctha Lui 'J5 chic Chin/i p/it? vO Luçit 7 c/'n?'c 

('liii?!? qiii 'en dia phii'o'n ngOv 22/11/2019; 

COn ci?' Lu?1 Quv hoçich dO I/if ngcIy 1 7 thOng 6 nOm 2009; 

COn ci? LuIt xi?' ii viphim hOnh chInh ngOy 20 t/'iang 6 nOmn 2012; 

COn ci?' Lu4?I QuOng cáo ngOv 21 thOng 6 nOmn 2012,'COn ci?' Liiç?I Boo Vu niOi 

n'ii'o'n ngm' 2$ thOng 6 nOm 2014; 

Cami ci?' Nghf df n/i sO 103/2009/ND-G? ngv 06/11/2009 coo ChInh p/in ban 

liOn/i Qu,i'  ché' ho(lt dng vOn hOa vO kinh doanli djch vy van hOa cOng c3ng; 

COn ci?' A/ghf df n/i sO' 81/2013/ND-CP ngOy 19/7/2013 cOo C/iI;i/i p/rn qu,i' 

dfn/i clii tie! in 3 I SC diCu vO bin p/iOp thi hOn/i LuI xi?' l3 vi phii,n liOn/i chin/i; 

COn ci?' Nghf din/i sO 167/2013/ND-(P ng&i' 12/11/2013 cnn C/i/n/i pun ui 

din/i xii' pliQi vi phçimn liOn/i chInh trong I7nh vu'c an ninh, trOt In' an loOn xc, /701; jthong 

chOiig i nun xO Iiç5i; phOng chc?v vO chO'a ch6v, phong chng hçio l'c gin 0mb,' 

C tin cO \'hi din/i so 155/2016/ND-CF ngOy 18/11/2016 cOo Clilmili p/in qur 

df n/i ye xii' phqi vi phgm hOnh chInh trong lZnh vcc bOo v mOi Iru'àng; 

COn cz? Nghf dfnh sd 97/201 7/ND-c'P ngOy 18/8/201 7 cOa ChInh phit su'a cloi. ho 

siii môt .s'C diCzi cOa Ng/ii dnh so 81/2013/ND-CF ngOv 19/7/2013 coo ChInh phi qin 

J011 u/il i/Ct niOl sO diCu vCi hinphthp ihi hOnh Lot,?! xu' Li" vip/lyni hOnh chin/i: 

ilico tIC mig/il cua Tru'O'ng p/idng VOn hOa Va Thông tin, iru'(Yng p/iong Qitan 

lv do I/il ihf xd Ci/'a LO, 

QUYET D!NH: 
I)iu I. Ban hành 1m theo Quyth dinh nay Quv chê quan I, khai thic Quing 

1I'uYn.i. !3inh N'linh. 

Diu 2. (uiao phOng Van hoa và I'hOng tin chu tn, phôi hp'p vui phong Quin 

!2 dO thi, ban Quán 1 do thj thi xã càng cac phOng, ban, ngãnh, doàn the dip liii xä 



2 

co 1in quan và IJy ban nhãn dan phu'ông Nghi Hu'ang to chüc trién khai thixc hin 

Quy ché nay. 

fliu 3. Quyêt djnh nay cO hiu lçrc tir ngày k. 

Chánh Van phOng HDND-UBND thj xã, Trud'ng phOng Van boa và Thông 

tin, Tru'&ng phOng Quán 1' do thi, Trung COng an thj xã, Tru'âng Ban Quän 1' do 

thj; 'l'hu tru'ng các phông, ban, ngành, doàn the thi xã, cht tich IJy ban nhãn dan 

các phung, các tO chirc và cá nhân có lien quan chlu  trách nhirn thi hânh QuyCt 

dinh này.h- 

No', n/ian: 

- L13N1) t,nh Ngh An: 

- So V I I- I 1 So' Dii I ich: 

- 1 'TThi uy. Ti I-IDND thj x 

- Ch'i tich. PCT UBND tlii xä: 

- hu diëu 3: 

- I tru: VI. 

TM. UY BAN NHAN 1)AN 

Doan TiCo 1)üno 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM 

TI(j  XA CIJA LO Dc IIp - Tii' do  - Hnh pht'ic 

QUY CHE 
Qiiän 1, khai thác Quãng tru'ô'ng Blnh Minh thi xã Cü'a Lô 

(Ban hânh kern theo Quyét djnh so':  bItt -,  /QI)- UBND 

Ngàv thOng OlnOrn  2021 cOa LIy ban n/iOn JOn ihi xO Cia LO) 

Chu'o'ng I 

NHUNG QUY DINH  ClIUNG 

1)iêu 1. Phm vi diCu chinh vã dôi tu'yng áp (lyng 

1. P/i cmi vi dieti cli in/i. 

a. Quy ch'2 nty quy djnh v& vic quãn 1', ldiai thác các cong trinh hi tang 

k5' thud trong khu virc Quáng tru'ô'ng BInh Minh thj xã C.ra LO. 

b. I Iot dng quán 1 nhá nuc. 
IIoit d5ng quán 1 nhà nuâc khu vi'c Quáng truô'ng l3Inh Minh trong Quy 

ch nay grn các iliTh vuc: an ninh, trãt tu', quy hoch do thj, báo v cánh quan 

kin tric vâ các cOng trmnh ht ting k thuit; các ho?t dng van boa — ngh thut 

the due -- thC thao, quãng cáo, ye sinh rnôi tru'O'ng, cOng tác duy 1u, háo du'O'ng va 

cáe hoit d)ng quail 1' nba nuoc khác theo quy djnh cüa pháp !L1t. 

c. I loaf dông khai tháe. 

I Iot dng khai thác khu vçrc Quáng tru&ig BInh Minh trong Quy chê nay 

gm: khai thác các cong trInh phçic v tharn quan, du lich, lé hôi, tO chOc sir kin; Ch() 

thud mt bng vã các hoit dng cô thu phI khác theo dOng quy djnh hicn hãnh nhu': 

I Ii ch, triCn lam. các hoat dng van hóa, van ngh, thä dye th thao, gi Xe... 

2. DOi ImirJig (1/) di;ig. 

Các co quan quán 1' nba nuóc, to chute, cá nhán Vit Nam; tO churc, Ca nhán 

nu'oe ngoãi có tham gia các boat dng t?i  khu vrc Quáng truo'ng BInh Minh. 

Diêii 2: Nguyen thc và các môi quan h phôi hy'p qua I), khai thác. 
I. Ran Quán 1 do thi du rni chO trI phôi hp'p vO'i các phOng, ban. nginh 

1i6n quail vi Uy ban nhân dan phu'O'ng Nghi I-Iu'Gng thyc hin chute ning quan !, 
khai lilac tai khu vuc Quing lru'ô'ng BInh Minh: tham rnuii cho UBNI) thi xa 1hi 
hyp vdi các co quai' chuyn mOn cOa UI3INI) tinh trong qua trinh quán 1, khai thác 

theo lung nganh, linh 'rc cy the vã theo chOc nãng, nhiêrn v cüa tuing don v. 

2. Irong qua trmnh phôi hp, nêu ni dung phOi hpp lien quan dn trách 
nhiCm quyen han cOa don vi, don vj nào khOng phoi hpp. phOi hop thu'c hiCn 

khong ding hoc Rhong div d theo Quy chC nay sC clij u trich nhiC'm [moe 
tJ13NI) thi xa viX chju [mach nhim theo các quy djnh cuia phip luit. 
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Chti'ong II 
PHAN CONG TRACH NH1M 

Diêu 3: Trách nhim ella các phông, ban chuyên mon lien quan và 

UBND phtrô'ng Nghi Hu'o'ng. 
1. Ban Quãii I do tiij till xã. 

a. Ban quán l' dO thj là dan vj chü tn, quán l, khai thác Quáng tru'O'ng BInh 

Minh; chii ti-I lam du rnôi dê kêt nôi các phông, ban, dan vj, các ngành lien quan 

dC to chüc cãc ho?t dng din ra ti Quáng tnthng BInh Minh. 

b. Thu'c hiôn quân l v trât tir do thj, xây drng, cành quan, kin tric, h tang 

k' thut; tO chirc duy tu, báo du'o'ng, süa chü'a, báo v các htng myc cOng trInh h 

tAng k5' thuãt, hi tAng giao thOng, cay xanh, thárn cO, các thiCt bl du'cic lap dt ti khu 

vic Quang tru(mg I3inh Minh; 

c. Xây dçi'ng vâ triên khai các diem check in, trang trI, quang bã hInh ánh van 

hóa, con ngithi và du ljch Cira Lô. 
d.Dãrn bão cong tác v sinh rnOi trung luôn sch dp; chãrn soc cay xanh, cay 

cánh, thám cO vã tao cánh quan, rn quan ti Quãng tarOng BInh Minh, dãc hiêt là 

truó,c, trong, sau các sx kin l hôi din ra. 
e. Phi hp vó'i phông Tài chInh - KC hoich dir toán kinh phI quán !, khai 

thc, duv tu. hao duO'ng, bao Ve co s vat. chat, trang thit bj, h tang k' thu4it 

Quáng truYng BInh Minh trInh UBND thj xã Cü'a Lô phC duyt. 

g. Chju trách nhiêrn van hânh, khai thác, si.r ding, bão v 02 nhã ye sinh cOng 

Cong, l<hu Vi,C sn khâu và bãi gui xc phia Bäc Quáng truOng Binh Minh dam báo v 

sinh mOi tru'on, cánh quan dO thi. (l3äi diu xc dupc trLmg dyng lam noi du xc cho 

haii tO chüc, khách mi vào các chuong trInh sçr kin theo kC hoch UBNI) thj xá). 

h. I3E trI báo ye, nhãn viên k' thut dê thuO'ng xuyên kiêm Ira, theo dOi, báo ye 

các hing myc ht tang k thuãt, trang thiCt bj, cOng trInh tii Quáng trung BInJi Mirth 

dC kip thui duy tu, sü'a chQ'a, darn báo hiu qua hoit dng cao. Phôi hcip vói COng an, 

di An ninh du ljch phuOng Nghi Hisong, di Quán 1 trot tir dO thj de phát hiCn và 

xu' l CáC hoat dng khOng dLroc phép thyc hin 0 Quáng truO'ng BInh Minh. 

ihuc hiCn cñc nhiCm vu khác do UBN[) thi xà iiao. 
2. P/ióng Van hoa vu ThOng tin thj xa. 

a. I'harn rnuu chi dao to chrc tuyén truyCn, thông báo den các to cht'i'c, cá 

nhãn hoit dng, tharn quan ti khu VIXC thirc hin quy ché hot dôn khu vuc 
Quaiig truYng BInh Minh. 

ft Chii ti-i quán l CáC boat dOng van hOa và quáng cáo. tO chiic Ia hi. ho?t dOng 
giao lu'u van hóa, van nghC. the dye the thao ... din i-a ti Quan iruOng l3inh \ Iinh 



c. Chi tn iliarn mu'u UBND thi xâ trInh UBND tinh, các sa ban ngãnh cap 

tinh quyät djnh ye mat chit truong dôi vó'i các hoat dng van hóa, van ngh, !ê hi, 

các chuoiig trInh, su kin và các hott dng quy rnô Rn 1ix cap tinh tra len diCn ra 

ti khu vçrc Quáng tru'cYng Blnh Minh. 

d. Chu trI tham mu'u cho UBND thj xâ thu'ng xuyCn to chüc kiêrn tra, theo 

dOi hoat dOng cua các do'n vj du'c giao nhim vi quán l, khai i.hác 1dm vyc Quáng 

truung l3mnh Minh. Theo dOi, báo cáo, dê xuât CáC co ché, chInh sách, giái pháp nhãn 

quan Is', Idial thñc hiu qua các chrc näng cua Quang trung BInh Minh. 

g. I)inh kS  hang näm tham mu'u UBNI) thj xã Cu'a Là hpp các phông, ban, 

ngánh, don vi cp thi lien quan dC dánh giá, rut kinh nghirn vã dC xuãt sü,a dOi 

rnt so diu khoán chiia phà hqp trong qua trInh thirc hin Quy ch nay. 

3. P1,1mg Quán ,; do tlij tiXo. 

a. Tham mu-u UBND thi xa quán 1 quy hoch, kiCn trôc. co  sa hi tang k' 

ihuit Lliu virc Quáng truô'ng BInh Minh. 

ft I'harn muu cho UBND thj xâ trInh IJI3NI) tinh vC phuo'ng huóng phát 

tniCn, mo röng, diu chinh, bö sung thay dôi chirc nãng cüa khu vyc Quáng truO'ng 

BInh Minh theo nhu câu phát triên cüa thj xã Cra Là. 

c. Tham muu cho UBND thj xã phi h9p vi S giao thông Vn tái v to chôc 

giao thOng, các vn dC kCt cãu ha tang khác lien quan den giao thông, vn tái (cap 

thoat nuOc, cOng viCn cay xanh, chiu sang cOng cong vá hO ti-I bai d xc cho khách 

iham quail) tui khu vçt,c du'ng Quang trung Binh Minh vã các tuyCn duO'ng Ian cn. 

4. COng an t/ij xä. 

a) Chu trI tham rnuu xãy dimg Va triên khai phu'Gng an phOi hpp vOi các phOng, 

ban thuôc U13N1) thi xâ, IJBND phuông Nghi HIJGng Va các lirc lugng lien quan thyc 

hin Cong inc dam báo an ninh, trtt ty, phàng cháy, chü'a cháy ti khLl vyc Quáng 

tru'(Yng Binh Minh dOi vdi nhLrng s' kiên lOm 

b) ChO tn tharn rnuu UBND thj xã phôi hcip vói COng an tiith, Sâ Giao thông 

vn tái Ngh An và các lyc lLr9ng lien quan trong cOng tác darn háo tint tu, an toân 

giao thông; xây dçrng chu'ang trInh, ni dung, k hoach, phuang an dam báo trt tu, 

an loan giao thOng, phãn 1ung giao thông vâo thi gian cam hoc hn chC phuung 

tin luu thông tai  các tuyn dung xung quanh 1dm virc Quáng truong BInh Minh, 

côc tuyen duoTig Ian can:  hO tn các chOt giao thông phyc vy tOt các dip I hçi, các s 

kin chinh tn, van hóa, xâ höi din i-a tai  Quáng tru'Yng Bmnh Minh." 

5. Dôi Quáii Ij trIt tij' dO t/zj till xã: 

Chô tn bô tn lye lu-gng phuong tiên, pliOi hp vi Ban quán 1' dO thj, 

UBNI) phuOng Nghi I luong vã các do-n vj chOc nang, thu'ong xuyCn ki3m tra, xci' 

l nghiCm các tl-uo-ng 119-p vi phm trCn Quáng tru'O'ng Bmnh Minh nhu: buOn ban, 

kinh doanh,cac phuong tiii giao thông di trCn Quáng truong Binh Minh v các 

hoot dçng b ctm t?i  Diêu 4 cüa Quy ch nay. 
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6. Trung (au, Van hóu - The tl,uo và Truyên thong thj XU. 

a. Chju trich nhirn quán 1, sü' diing hiu qua phân diii tIch nhi cong vy phIa 

Bäc Quáng truOng BInh Minh duçic giao lam tru sO To tu vn, h trG du khách. 

b. Tuyên truyn trén h thng truyên thanh thj xã, trên web site cualo.vn và 

h thông truyn thanh các phi..thng v các ni dung trong Quy ch Va các hãnh vi 

bi cam thuc hiên quy djnh ti diêu 4, Quy ché nay. 

c. PhOi hçip I)i quán ! trit tu do thi, UBND phuO'ng Nghi ilu'o'ng dê trang 

tn. tl() diem nhãn ti khu vçrc Quáng truO'ng BInh Minh trong các ngãy lä Va CC 

sit kieti quan trong cua Irung u'ong, tinh và thi xä. 

7. LIp ban n/i an dan ph wô'ng Ngh i Throng. 

a. Thçrc hin nhim vii bão darn an ninh trt tçi' thuO'ng xuyên khu vçtc 

Quang truYng BInh Minh; phôi h9p Cong an thj xã I)i Quán 1 trIt ut do thj 

thuong xuven kiC'm tra xis I các vi phrn ti Quang truong 13mb Minh nhu: kinh 

doanh, huOn ban, an ninh trât lu, phuting tin giao thông di tréli Quáng truOng 

BInh Minh .. .vâ các hoat dng bj cam t?i  DiCu 4 cüa quy chC nay. 

b. Phôi hcp vo'i CáC co quan chCrc nãng cüa tinh Va cua thj xa dC quàn 1)! 

chung di vó'i các hott dng 1 hi din ra tui khu virc. 

c. Chju trách nhiiii quán 1, khai thác 01 phông cOng vy Va bái gui xc phIa 

Nam Quang truOng Blnh Minh (Bâi diu xc du9'c trLrflg dçing lam fl(Yi diu XC Ch() ban 

to ufluc, khLlch 11101 Va() cac SU kieti theo ke hoach cua J13NI) thi xä). ThuOng xuyên 

kiëm tra vic chap hânh dOng quy djnh pháp lut dôi vi các bai du, gi xc du9c bo 

tn cho Ca nhãn, tO chirc khi dn tham gia các hott dng din i-a trong ldiu virc Quang 

truOng l3inh Minh. 

d. Chi dao COng an phithng phôi hçp vOi Di an ninh du ljch phuông, Dôi 

Quan l' tru tu' dO thi tuän ira, xu 1' các vi phm ti khu vyc Quang truong Binh 

Minh, dOi 'oi nhisng hãnh vi vi phrn vuçit qua thãm quyCn, UI3NI) phLrOng Nghi 

I luong bao cao COng an thj xã dC phôi hyp giái quyCt. 

c. ihyc hin các nhirn vy khác do UBNI) thj xã giao. 

8. Các pbzbng, ban, cloui vi lie,, qu(ln: 

Can cu chOc nãng, nhim vy quán 1' nhà nu&c ducc giao dC pFOi hop vd Ban 

Qiati V' dO thi tharn misu til3NI) th xä to chrc CãC hot dng. các sis kiên din ra tai 
Quanu truong 13mb f\/Iinh va thuc hin các nhiem V dupc LI3NI) thj x giao. 

9. DJ Jig/if (Jy ban Mat trâ,i To quc V&t  Nan, vu cOc 10 clifrc doài, the. 
lIch cyc tuyên truyn van dng, hisóng dn doan viCn. hôi viên tilian dan 

thain gia Ihyc hin các quv dnh ye gi& gin trit ty cOng cng; phat hin \ a daLi 
tranh dOi vOi nhüng hânh vi \ i phm ye gir gin tr1t icr COihL c9ng tham ia xay 
disng Va vn dông doãn viii. lii viên thrc hin các mO hinh. hinh thrc u LJLian V 
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gii1' gin 1sit ti cong công; phái hcp và h trq lrc 1ucng chuyên trách tO chüc thtjc 

hicn tot các chu'ong trInh k hoach darn báo giü gin trt Ur cOng cng ti khu vçl'c. 

Diêu 4: Nhfrng hành vi bj c5m thyc hin. 

1. 1 lành vi lan chiêrn, sü dung trái phép lông dLrOng dto b, via he, nCn san 

Quang tru'dng BInh Minh, xãy drng các cOng trInh trái phCp. 

2. I3uôn bàn, kinh doanh, quáng cáo trái phép, bàn hang rong; tO chicc uong 

ruo'u bia, an nhâu; các kit kinh doanh giái khát, an uOng, trô choi tti Quáng 

trung BInh Minh. 

3. TO chüc các hoot dng van hóa và kinh doanh dich v1i van hOa vi phm 

các quy dlnh ye nép sOng van rninh, an ninh, trt tr vâ phông, chOng chãy nO. 

4. ('àc ho dOng van hóa tai Quáng tru'O'ng I3Inh Minh phái duyc s1i' dOng ," 

cua UI3NI) th xã Ci.ra LO bang van bàn. Các hot dng diing ba phóng thanh, 

chiCng, trOng, cOi, ken... ho.c ti tp dOng ngu11i dC cô dng ma chu'a du'cc phép cua 

CO quail có tham quyCn. 

3. bloat dông me tin, lu'u hành, phO bin, trung bay vâ kinh doanh cãc san 

phànl van hóa bi cirn, kinh doanh dich vu van hoa ma khong du'p'c sr cho phCp 

côa co quan cO thârn quyên. 

6. 1Iành vi lam mt trãt tu, ye sinh, van rninh dO thj himnh vi hüy hoi Cay 

xanh, hoa, thám cO và cong trInh kiën tr1ic; lam hLr hông hoc di däi trái phép CaC 

thiCt bj k thuit du'ac 1.p dat tii 1dm virc Quáng truOng l3inh Minh. 

7. Cãc phLRYng tin giao thông hot dng trCn Quàng truong 13mb Minh. 

8. Cac hñnh vi hl cam khac theo quy' djnh phap 1ut Co lien quail. 

I)iêu 5: Quyên cüa các to chtl'c, cá nhãn don v Co lien titian  den hoit 

ckng trong khu viyc Quing tru'ông. 

1. I)u9c huong khOng gian sinh hoit cOng cpng khu virc Quáng trlrOng 

1311111 Minh theo quy djnh cOa pháp 1ut. 

2. I)u9c dam bào các quyCn vã nghia vçi kinh doanil (nCii co) thco quy dn1l 

pilaj.) IU. 

3. I)uoc co quan Nhâ nu'c Co thârn quyCn cung cap thông tin vC du ijch vã 
CáC ho dOng ti TO tu' van vã h trg khách du ljch tii Quàng truYflg l3lnh Minh. 

I)iêu 6: Nghia vy cüa các to chi'rc, c nhãn don v cO lien quan dLn hoat 
thng trong khu vIrc Quang trtthng BInh Minh. 

1. Chap hanh các quy dinh pháp 1ut ye an ninh, trt lu, pboiig CIL,\, chüa 
ch1\ . quang cao, xay dy'ng duv lu, bào dLräng, v sinh mOi truông, il limn.t k thuãt, 

canh quan kin r6c theo Quy chê nay và các van bàn pháp 1ut ldiác có lien quan. 
2. Chiu sI quán l và huO'ng dn cüa các phong. ban chuyCn mOn. LJJ3NI) 

phuong Nghi I luong kill tham gia các hoat dng din ra trong khu vuc nà' 
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Chu'o'ng III 
TO CHIC THIXC HIEN 

fliêu 7. t)iêu khoán thi hành 
1. I'1i truong các phông, ban, ngãnh, do'n vj cap thj, Chu tch UI3NI) 

phuông Nghi 1Iuo'ng có ti-ách nhim triên khai thirc hin hiu qua Quy ché nay vã 

chiu trách nhiêrn tru'âc Chü tjch UBND thj xâ. 
2. Thu tru&ng các phông, ban, ngành lien quan theo chüc näng, nhim vit 

duyc phân cOng, có trách nhiêrn phi hçip vói Ban Quán 1' do thj, UBND phu'mg 
Nghi Iluong trong cOng tác quán ! Nba nu'óc dOi vOi toàn b hott diig tii Rhu 
vuc Quang truOng BInh Minh, thung xuyên kiCm tra, dOn doe vã giái quyêt các 
kbO khän, vuó'ng rnc cüa don vi trong qua trInh thirc hin nhirn vi dugc giao. 

3.Trong qua trInh thirc hin Quy ch nay, nu có nhü'ng vuóng rnc hoc 

nh&ng quy djnh chua phñ hp; các phông, ban, don vj lien quan báo cáo ye 
UBND thj xa Cüa Lô (qua phông Van hóa vâ Thông tin) dC tong hgp süa dOi, bô 
sung Quv chê. 

4. NIl tO chiic, cá nhán khi cO nhimg hot dng lien quan den khu 
vrc Quang trung Blnh Minh phái tuân thu các quy djnh cüa Quy chC nay vã các 

quy dlnh  cüa pháp lutt có lien quan. Nu có hânh vi vi phtrn Quy ch nay vã các 
hánh vi vi pharn khác tM bj xir l nghiCrn theo quy djnh cüa pháp  lu4i_- 

TM. UY BAN NHAN I)AN 
CHU TICLI 

Doãn Tiên 1)iing 
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