
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CI'A LO Dc lap - Tir do - Hnh phüc 

S: /KH-UBND Ct'ra Lô, ngày tháng 01 nàm 2022 

ICE HOACH 
Ti chfrc thirc hin cãc hott dng du ljch Cira Lô näm 2022 

Thirc hin K hoach s6 820/K}{-UBND ngày 30/12/2021cUa UBND tinh ye to 
chirc các hoit dng du ljch Cira Lô nàm 2022; K hoach s 04 /KH-UBND ngày 
04/01/2022 cüa UBND tinh v phát trin du ljch Ngh An näm 2022, UBND thj xà 
Cüa Là ban hành K hoach t chi'rc thuc hin các boat dng du ljch Ci:ra Là näm 2022 
Cu th nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

1. Miic dich 
- C.i th hóa ni dung K hoach s 820/KH-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND 

tinh ye to chtrc các hoit dng du ljch Cra Là näm 2022, thiêt thirc chào müng k' nim 
các ngày lê lan cüa Dat nuOc va chào müng 115 näm du ljch Cüa Là. 

- Danh giá sat tInh hInh khó khàn cüa ngành du ljch trong bi cành dch bnh 
Covid — 19 diên biên phüc tap, dê ra các giái pháp hiu qua dê du 1ch phic hOi và dt 
duoc các muc tiêu du lich näm 2022 dã âê ra. 

2. Yêu cu 

- Các phàng, ban, dcm vj lien quan và UBND các phumg có k hoach hành dng 
cii the, giài pháp can co dê xü 1 các ton tai,  khó khän trong hoat dng du ljch; 1rng 
phó hiu qua vOi tInh hInh djch bnh dang din biên phirc tap,  tüng buó'c dua ngành 
du ljch thj xâ phitc hôi và phát triên. 

- Can cü vao cac K hoach cüa UBND tinh chun bi chu dáo và t chirc thuc hiên 
quyêt 1it tü th xà den co' sa. 

- Tuyén truyn, vn dng d can b, nhân dan, bit là nhUTlg nguai kinh 
doanh dch vii du flch vra chü dng phông chOng djch bnh Covid -19, vera chuân bj 
san sang các diêu kin co s&, vt chat, nguôn nhân 1irc và các phuong an san xut, kinh 
doanh ph%lc vi 11am du ljch 2022. 

ii. yE CHU oE NAM DU LICH CIYA LO 2022: 

"Cfra Lô: An toàn - Than thiên - Mn khách" 
in. CAC HOiT BONG TRQNG TAM PHVC VJ NAM DU L!CH 
1. Ni dung và hInh thü'c tuyên truyên 
- U'u tiên thai luçmg d tuyên truyn khng djnh du ljch Cüa Là là dim dn an 

toàn, than thin, thIch rng vâi tüng cp d djch bnh Covid - 19. 
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- Tuyên truyn kr nim 115 11am du ljch Cüa Là thông qua các tn phm báo chI, 
clip, các kênh truyên thông, mng xä hi. 

- T chüc h9p báo; phát dng cuc thi báo chi tuyên truyn du ljch näm 2022 và 
xüc tiên quáng bá du ljch ti Ha Ni và the tinh thành phIa Bàc. 

- Tuyên truyn L hi du ljch näm 2022 trên các song NTV, VTV, VTC; xây 
dçrng các phóng sv tuyên truyên du ljch Ci:ra Là. 

- Lien kt tour du lich Cüa Là - Vinh - Nam Dan, Cüa Là - Ha TTnh và các diem 
du ljch trong nuic. 

- Lam vic vi Trung tam xüc tin Dtu lit, Thuang mti và Du ljch tinh, S& Du 
ljch Ngh An dê tuyên truyên, xüc tiên, quáng bá du ljch Cüa Là. 

- Lam tp gp, xây drng n ph.m các dim dn du ljch Cüa LO, dy mnh xà hi 
hóa dê kêu gçi sir vào cuc cüa các cong ty, doanh nghip, h kinh doanh trong các 
hott dng tuyên truyên, quãng bá du ljch. Dc bit chü tr9ng tuyên truyên, giâi thiu 
cac diem den trên dia bàn thi xà Cüa Là dê thu hiit khách du lich. 

- DM mâi ni dung bài vit, hInh ánh và cht luç'ng trang web Cira Là; xây drng 
phóng sir, phim lit lieu ye du ljch Cüa Là phát trên song dài Trung uang và các tinh; kêt 
noi vi cong thông tin din ttr tinh Ngh An và các tinh ban; trung bay các an phâm, xây 
dmg hinh ãnh bang phim, các clip ngän dê quãng bá hmnh ánh du ljch Cüa Là. 

- Tip tc tuyên truyn c dng bang h tMng trirc quan panô, ápphich, các dim 
check in ti các trijc dung, khu vçrc trung tam trên dja bàn tinh, các tinh và thj xã. 
Vn dng các nhà hang, khách sn lam bien quáng cáo bang den Led, tang cung h 
thông den trang trI tti các co sâ lu'u trü, nhà hang. 

- Chi do t chirc t& các hot dng nhu: L hi khai truo'ng du ljch bin, biu 
diên ngh thut, giao luu vói các dan vj kinh doanh lü hành, các giái thi dâu TDTT, 
sinh hot CLB tho, nhc, van hóa tam linh.. .dê tuyên truyên, quáng bá các giá trj van 
hóa va các san phâm du lich Cüa Là, giri thiu các diem den du ljch Cüa Là. 

2. Ni dung các hot dng nám du ljch 2022 

1. Phi hap vOi các s&, ban, ngành cp tinh lien quan t chirc h9p báo và tham gia 
quãng bá du ljch Cira Là ti các tinh trong nrnc và quOc t. 

2.Tham gia các hi cho thuong mgi, chçi dêm gän vâi quáng bá san phâm OCOP, 
san phâm cong nghip, nông thôn tieu biêu cüa tinh Ngh An. 

3. Phi hap vó'i Trung tam Xüc tin Dau lii, Thucing mi và Du ljch, S Du ljch 
to chi'rc Tuan lê du ljch Ngh An ti thj xã Cüa Là. 

4. Chuang trInh khai rnc L hi du ljch Cira Là nàm 2022Có kjch ban riêng, 
quy mó to chz'cc theo then bién timg cap d d/ch Covid - 19). 

5. Thu hut t chic các giài th thao cap th xà, cap tinh và cap Quc gia, các boat 
dng van bOa, van nghê, giao luu trong näm du ljch. 

6. L hi dua thuyn truyn th6ng t?i  bäi bin Cira Là. 

7. Giao km van hoá "Hat cho nhau nghe", hat dan ca xir Ngh tai  cong viên Hoa 
Cue bien, Quâng trung BInh Minh và diem den phuàng Nghi Thüy. 
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8. L hi am nhc diing ph gn vói hot dng m thçrc dêm 

9. Chucmg trInh van hóa, ngh thut: TInh ca Song Ngu, phrnmg Nghi Hãi gn 
vii khu du ljch Vinpear và Câu Cüa Hi. 

10. Tham gia quãng bá hInh ânh du 1ch và hi chç theo k hoch cUa s Du ljch. 

11. T chi'rc các l&p tp hun v van hóa giao tip üng xi1, tp hun Ngh djnh 
45/ND-CP cüa ChInh phü, tp huân phucrng an phông chông djch bnh cho các dôi 
tixçrng kinh doanh djch v du ljch. 

12. T chüc các hott dng k nim ngày thành 1p ngành Du ljch gän vi k 
nim 115 nàm du ljch Cüa Là. 

13.Các hoat dng chào mrng k nim 132 näm ngày sinh Chü tjch H ChI Minh, 
77 nãm cách mng tháng 8 và quôc khánh 2/9. 

IV. YE  CHU'NG TRINH LE HO! 

L hi du ljch Cira Là näm 2022 do UBND tinh chü trI. Quy mô t chüc thIch 
iirng vói din biên tüng cap d djch Covid - 19. 

1.Thôri gian: 03 ngày, (dir kin trong thai gian tr 25/4 dn 0 1/5/2022). 

2. Dja dim: Quàng trrnmg Bmnh Minh và các dim din ra các hoat  dng van 
hoá, the thao. 

3. Churng trInh ngh thut: Ngn gçn, ni dung di mói, k tuçmg, thit thçrc, 
hiu qua (Co kjch ban rieng,) do các dan vj sir kin to chirc. 

4. Các hoat dng chInh phiic vu L hi nhir sau 

*Tfr ngày 25/4 dIn ngày kiwi lnçlc lê1,3i (Ngay tith niit) 

Các giài th thao do Trung tam Van hóa - Th thao và Tmyn thông thj xä phi 
hap S Van boa và The thao tO chirc ti Cra Là. 

- Chung k& các giãi th thao do Trung tam Van hóa - Th thao và Tmyn thông 
phOi hap si Van boa và The thao và sO' Du Ljch tO chirc. 

- T chirc L tê tii dn Vn Lc - phuè'ng Nghi Tan. 

- Khai mc L hi du ljch Cira Là näm 2022 vO'i man bn pháo boa ngh thut ti 
Quãng truO'ng BInh Minh 

* Ngày 11th' hai 

- T chO'c các hott dng van boa, th thao nhu kéo co, bong chuyn, bong dá bãi 
biên, quân vçt, lê hi am nhtc du?ng phô buOi tôi. 

* Ngày 11th' ba 

Tip tic t6 chirc các giài th thao, hot dng van hóa, các trà chai dan gian do Trung 
tam Van hóa — The thao và Truyên thông phôi hap sO' Van hóa và The thao to chirc. 

V. YE CHINH TRANG nO THI PHUC VU DU L!CH: 

1. Nhim vi chinh trang do thj trên các linh vic. 
1.1. Quy hoach: 

a. Quy hoicii các dilm an sang, giái khdt, lu'u n&m. 



4 

B trI 1i các dim an sang, ban hang 1uu nim, nuóc giài khát... dam bão m 
quan do thj, duçic ké vtch, giao vi trI và thçrc hin dung quy chê quail 1 nhu: Quy 
djnh ye giY ban và gi? thu d9n, v sinh môi trung quy djnh mt bang kinh doanh a vi 
trI dã giao; không dê tInh trng sir ding các diem kinh doanh dê & và sinh hot; hêt 
th&i gian du ljch phài tháo d va v sinh sch Se; (hang nàm quy hoch các diem ban 
theo hu&ng giám dan, không tang vj trI) 

b. i4 ky at bkn và quy lzoçiclz kl,u im t1zrc 

- V ki t bin: Giao UBND các phu&ng yêu cu các chü h phái k cam kt ci 
the, khi UBND thj xà triên khai di,r an quy hoch phIa dông du&ng BInh Minh, phái có 
trách nhim giãi tOa, tháo d& dê bàn giao ngay mt bang cho thj xã và các cam kêt, chê 
tài khác de dam báo chat chê. 

- V các khu m thrc: Tip tiic trin khai thi cong và hoàn thin khu m thirc yen 
Song Lam, khu m th1rc phu&ng Nghi Hàa, Nghi Thüy dê to vic lam cho nhân dan. 

1.2. Tr@  ti1r xây dirng: 
- Thii&ng xuyên kim tra, dOn dc các dGn vi,  d kjp th&i phát hin xü 1 nghiêm 

các truô'ng hgp vi phm ye trt tr xay dirng nhu: xây drng không phép và sai các ni 
dung trong giây phép trên dja bàn. 

- Tryc tip kim tra truóc và sau khi cp phép xây dxng. 

- Ttm dung vic xay d1rng các cong trInh trong khu vrc ni thj tir du&ng Nguyn 
Hu den du&ng BInh Minh kçp du&ng Nguyen Xi den du&ng Vinh - Cüa Hi trong 
müa du ljch tiic ngày 15/4/2022 den hêt ngày 15/9/2022. 

1.3. Trãt ttr du ljch. 
- UBND các phu&ng tang cu&ng cOng tác kim tra, rà soát xir l nghiêm các 

trithng hçp vi phtm nhu: Ban hang rong, các phuong tin di lti, dirng d, kinh doanh 
dt bàn ghê trên du&ng do b và trên các tuyên du&ng cam. 

- Co phucmg an tang cu&ng cho mi phu&ng tr9ng dim v du ljch, tr 03 dn 05 
dOng chI cánh sat co dng, dê phOi hp vói 1rc lung COng an và di an ninh du ljch 
phuOng thçrc hin tot cOng tác quán l du ljch. 

1.4. Chinh trang theo k hoich xa hi hóa chinh trang do thl: 
- Các ki t phIa dOng du&ng BInh Minh tin hành süa chüa, chinh trang, chun bj 

các dieu kin hott dng kinh doanh xong truâc ngày 30/3/2022. 

- Cac khách san, nhà hang phia tây du&ng BInh Minh sua chUa, nâng cap, son 
süa, chinh trang, dâu tu h thông den chieu sang, den quâng cáo led, den ngh thutt và 
chuân b các diêu kin hott dng kinh doanh xong tru&c ngày 30/3/2022. 

1.5. Dâu tir xây dirng các hing m11c cong trinh chinh trang do thj: 
- Tp trung chi do hoàn thin các cong trInh chinh trang truó'c ngày 30 tháng 3 

nàm 2022 dê kjp th&i phic vi du ljch. 

- Süa chüa, nâng cp các hang muc h. tang nhu: Kè bin, np muong, np h ga, 
via he va thuô'ng xuyên khoi thông h thông thoát nu&c, xfr 1 các diem sut lUn, h 
thông din chieu sang, den tin hiu, trang trI bj hu hông trên các tuyn duäng. 
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- Chi dio UBND các phuing rà soát trên dja bàn, trong khu dan cu, d xu.t các 
dir an, cong trInh, len phuong an chinh trang dê tuyên truyên vn dng các Ca quan, 
dan v, tnrô'ng h9c, các khôi, các h dan thirc hin vic xã hi hóa dê chinh trang h 
thông duông, din, cay xanh, cong tác v sinh môi trumg trong khu dan cu, các diem 
check in; tuyên truyên, van dông xA hôi boa chinh trang do thj müng Dãng, mirng 
xuân, chào don näm du ljch 2022. 

- Du tu các cong trInh gn vth xay dimg dim dn phung Nghi Thüy và dim 
den các phung dê tuyên truyên, quãng bá hInh ãnh, san phâm du ljch Cira Là. 

2. An toàn giao thông. 

a. Giái töa hành lang an toàn giao thông. 

- Xây dirng K hoch giái tóa vi phrn hành lang ATGT nãm 2022, t chirc ra 
quân 03 dçrt cao diem trên toàn b các tuyên dumg, ké cà dmmg trong khu dan cu, 
duy trI thuô'ng xuyên cOng tác giái töa (xir 1, giái tôa các cc chong, mái che, btt, 
biên quàng cáo, day phcii... lam ãnh huO'ng tOi m quan do thj trên các tuyên duOng, 
khu lam viên bài tam). 

- T chüc thirc hin mô hinh "dumg tr quàn"; dotn tuyên "van minh, kiu mu" 
gän vth xây drng khu dan cu kiêu mâu. 

- Tang cuông cong tác quàn l, rà soát và xir l các dim den và các cong trInh h 
tang k5 thutt nhAm dam bão an toàn giao thông, m quan do thj các tuyên duing 
trên dia bàn. 

b. Trit 4 an toàn giao thông. 

- Cm b sung các bin cm dUng, d tt cã các loti phuang tin taxi, xe din 4 
bánh, xe châ khách tr 16 chô tr len trên các tuyên duô'ng ni thj va các triic dung 
chInh, duing quy hoch 1 Om tr& xuông. 

-Bô trI bãi du xe xung quanh san vn dng thj xä và các vj trI tm tti các khu 
dat trông chua sü diing, dê thông báo cho các khách san, chü xe thc hin; 

- Thu&ng xuyên kim tra, rà soát d xü l nghiêrn các trung hcp phuang tin 
dxng, dQtu trên via he và lông du?ng cac tuyên dung cam. 

- Thumg xuyên tun tra d diu tit giao thông, xir l các trurng hçTp vi phm 
giao thông. 

3. Cong tác quãn 1 xe din 4 bánh, mô to nu'ó'c, thuyên thüng. 

- Rà soát, kim tra tAt cã các phuang tin d có ca s cp phép hot dng cho xe 
din 4 bánh trên dja bàn thj xä, vâi so luqng xe nhu näm 2021, dông thai có chê tài xü 
1 nghiem các vi phm c1ia chü xc din. 

- Tip tiic quân l phuang tin xe din 4 bath bang các hInh thüc: 

+ Bt buc ngui lái xe din mc dng phçic, deo the khi diu khin phuang tin; 

+ Niêm yt giá, bin s xe và s diên thoai chñ Xe, dung day nóng trên thành Xe; 

+ Xir l nghiêm các trisng hçp chU Xe din khi hot dng khOng mc dng ph%ic, 
khOng deo the, uOng rugu bia khi lái Xe, bO rai khách, tang giá ye, chy sai lan dung 
dành cho xe diên, düng dtu trên các via he và các tuyên du&ng cam. 
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+ B sung quy ch v tang cithng cong tác xir 1 các 1i vi phm nhu bó rai 
khách, tang giá cuóc va chèo kéo khách, dc bit là các vi phm nhu nâng giá san 
phâm, djch vi dê hithng chênh lch. 

- UBND các phrnyng 1p danh sách ten chü thuyn thüng, s din thoi, dánh so 
hott dng, k cam kêt dê quân 1. 

- Kiên toàn lai t kim tra djch vi mô to nuâc, thuyn thüng, chun bj 1irc hxçng, 
phuang tin, phucing an dê quãn 1 nghiêm ho.t dng cüa djch vii mô to nuóc, thuyên 
thüng theo quy djnh. 

4. Cay xanh do thi. 

a. Cong tác quy Iiozch. 

- Trin khai th%rc hin quy hoch cay xanh do thj dà duçc phê duyt, trong vic 
trông m6i và thay the cay xanh do thj trên dja bàn; 

- Tuyên truyn vn dng các h dan hai ben duO'ng, xã hi hóa vic trông các 
thàm hoa, cay xanh theo chUng loi cay dung quy hotch duqc phê duyt; 

- Trin khai thuc hin các dir an thay th cay xanh trén tuyn dung trung tam, 
t.o diem nhân ye domn dung xanh, sch, dçp. 

b. Cong tác clidm soc cay xanh thãm Co. 

- T chirc hra ch9n các dan vj chäm soc cay xanh trén dja bàn thj xã, theo dir toán 
dà duçc phê duyt; 

- Thuting xuyên tang cumg cong tác kim tra, nghim thu các dan vj chàm sóc, 
cay xanh, thãm cO trên dja bàn, theo tCrng tháng, tüng qu, dê kjp th?yi chân chinh cong 
tác chäm sóc, cay xanh, thãm cO dam bào chat luçmg; 

- Chäm soc và duy trI cay xanh thãm CO trong khu lam viên và các trijc drnng 
dam bào xanh, sch, dçp kjp th?ñ phiic vii du ljch; 

- Thung xuyên kim tra d kjp thai xü l nghiêm các triRng hqp vi phm chat 
phá cay xanh và dào phá h thông cay xanh, thãm cO trên khu lam viên và trên các 
tuyên duO'ng. 

- Kim tra, xü l nghiêm các chü h chàn nuOi d trâu, bO thã rông phá hoi cay 
xanh, thãm cO. 

5. Môi tru'ong do thj. 

- To chüc thu gom rae tai  ngun, b trj thOi gian, phuang tin tti các dim chi 
dam bâo dung thai gian; yêu câu các h dan tp kêt rae tti các diem ch dung thai 
gian quy djnh, quàn l và xü l nghiêm các tnxing hçip vi phm trong cong tác v sinh 
môi trueing. 

- Xü 1, tiji rüa mi ngày sau khi bc xp, vn chuyn rae tai  các vj trI dim ch. 

- T chuc cào sang cat lam sch bäi bin, to cãnh quan va môi trumg bai tm 
sach, dp, an toàn. 

- Vn dng, kêu gçi nhân viên cac ki 6t bin, nhà hang, khách sin tham gia thu 
gom rae thai xây dmg, rac thai nhua... dê lam sch bâi biên hang tun. 
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- Tp trung thu gom, vn chuyn rae thai xây dirng duâi bãi tam. 

6. Quãn 1 giã cã và chat lu'qng các dch viii và san phãm du ljth: 

- Yêu cu các t chüc, cá nhân hot dng kinh doanh djch v1i, san phm phiie v 
du ljch phài niêm yet giá cong khai. 

- Tap trung quãn l giá cã, chat lucmg san phm, djch v11 ti các ki &, khách san, 
nhà hang, chq hài san... 

- Xây dirng các san phm phiic vi du kháeh, dc bit là các san phm mang 
thrnmg hiu Cüa LO, cac san phm OCOP nhu nrnc mäm, cá thu nuóng, các san 
phâm hãi san khô... 

- Tang cung kim tra, xtt l nghiêm các trung hp lái xe din "lam giá" vi các 
ki ôt hang hãi san, din tir. . .dê an chênh 1ch giá. 

7. Tp trung trién khai ké hoich xây dirng các diem den. 
- Chi dto các phiRmg, các doanh nghip có dim dn dugc 1ira chçn theo k 

hotch chuân bj cac diêu kin dê sn sang don tiêp va phiic vii các doàn tham quan: 

+ Dim dn phirô'ng Nghi Thüy: Tp trung các ngunlrc d thirc hin dCing tin 
d dê an xây dirng diem den du ljch phu&ng Nghi Thüy, tto diem nhân tham quan du ljch 
näm 2022 và các näm tiêp theo. 

+ Các dim dn v tam linh: Dn Vn Lc, dn Lang Hiêu, Den Mai Bang, Dé 
Thu Lung, chtta Song Ngu. 

+ Các dim dn v tham quail, trãi nghim: Dào Lan Châu, Cãng Ctta Là, san 
Golf, khu am thirc phuOng Nghi Hãi, Câu Ctta Hi, Quãng trung và lam viên Quãng 
trumg BInh Minh. 

+ Các dim dn mua sm: Chg Ben cá, lang chài và chç din ttt Nghi Thu, chg 
Hãi san phithng Thu Thüy, lang nghê phuing Nghi Hâi. 

- Tp trung tuyên truyn, quáng bá, gii thiu các dim dn trên các phucing tin 
thông tin dui chüng, in tp gap dê giri thiu tui các khách san, nba nghi. Chuân bj di 
ngtt hithng dan viên dê hithng dan khách ti các diem tham quan. 

- Co co ch, chinh sách d thu hut các cong ty itt hành ma chi nhánh dt ti Ctta 
Là dê to chirc cac city tour dua khách tham quan các dim den. 

VI. TO CHU'C THVC HIN 
1. Thành 1p Ban to chfrc Lê hi và các tiêu ban giüp vic. 
2. Kinh phi ti ch(rc L hi 
- Giao phOng Van boa và Thông tin; Trung tam Van hóa - Th thao và Truyên 

thông, phOng Tài chInh - Kê hoich, Van phàng HDND-UBND và các phàng, ban, 
ngành lien quan 1p dix trtt kinh phi tham muu UBND thj xà phê duyt. 

- Ngun kinh phi t chirc ttr: H tr cüa tinh, ngân sách thj xà,vn dng các nhà 
tài trq (có phy lyc dy trii kinh phi kern theo) 

3. Tién d thurc hiên 
- Tháng 1 và 2/2 022 
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+ Xây dçrng k ho?ch t chrc các hot dng trInh các cp thm quyn phê duyt. 

+ Thng nht ni dung t chüc các hot dng van hoá - th thao và du 1ch vi 
các ngành cap tinh. 

+ TrInh Ban thithng vli Thj u v K hoch t chirc các hot dng nAm du 1ch. 

+ Thành lap Ban M chüc, các tiu ban L hi. 

+ Hop BTC L hôi d trin khai K hoch và t chirc các hoat  dng. 

+ Wi dt tuyên truyn, quãng bá trên các phiwng tin thông tin di chüng v các 
hot dng hieing toi L hi 2022 gàn yOu tuyên truyên Müng Dãng - Mmg xuân. 

- Tháng3 

+ Tip titc tuyên truyn các hott dng hueing v L hi du ljch Cira Lô 2022 gtn 
yOu các ho?t dng cüa tinh. 

+ Kêu gçi và lam vic yOu các nba tài trçi Ung h L hi du ljch nAm 2022. 

+ H9p BTC, các tiu ban giüp vic d rà soát cong vic triên khai. 

+ Xây dimg chuang trInh ngh thut và duyt kjch bàn cho dêm Lê hi. 

- Tháng 4, t/iáng 5: T chirc L hi và các hoit dng phiic vii nàm du ljch. 

- Tlidng 6, tliáng 7, tháng 8, tliáng 9, 10, 11 và 12: To cht'rc các hot dng theo 
Kê hoch gän veil tuyen truyên nhim vi chInh trj; các ngày 1 iOn cüa dat nueic. 

IX. PHAN CONG NHIM VU 

1. Van phông HDND-UBND thi xã 

- Chü tn chun bj t& các diu kin t chüc h9p giao ban djnh kS',  dt xut, tng 
kêt các hott dng du ljch, tO chüc 1 hi và các hott dng khác lien quan. 

- Kt ni Van phông UBND tinh d chun bj các diêu kiin t chirc Hi nghj tOng 
kêt dánh giá kêt qua thirc hin kê hoch. 

- Kt ni Van phàng UBND tinh d chuk bj chu dáo các diu kin don khách, 
meii khách ye tham dr L hi du ljch Ci:ra Là 2022 dam bâo Cong tác an toàn phOng 
chông dich; bô trI an, nghi cho khách den tham dir l hi. 

- Phi hgp veil các phông, ban lien quan l.p danh sách khách mo'i, ban hành và gi:ri 
giây mOi L hi du ljch và các cuc h9p lien quan den hot dng du ljch theo Kê hotch. 

2. Phông Van hoá và Thông tin thi xã 

- Chü trI tham muu UBND thi xà K hoch t chic các hot dng phic vi näm 
du ijch 2022 và phân cOng nhim vi phic vii nãm du ljch. 

- Tham muu k hoch tp hun Nghi dlnh  45/201 9/ND-CP ngày 21/05/2019 cüa 
ChInh phi Quy djnh xO phtt hành chInh trong linh virc du ljch, phôi hçip phOng Y tê 
tham miru UBNID thj xà to chic tp huân cong tác phOng chông djch bnh tr9ng hott 
dng du lch. 

- Trc tip lam viêc yOu các SO, ban, ngành cp tinh d thong nMt các hot dng, 
ni dung, thOi gian yà hInh thirc to chic dam bão sOc lan tOa iOn, hiu qua cao. 
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- Kt ni s Van hóa và Th thao t chirc chuong trInh khai mac  L hi 2022 và 
các hoat dng Van hóa - The thao tai  thj xä Cüa Là. 

- Phi hop s Thông tin và Truyn thông xây dx k hoach tuyên truyên các hoat 
dông närn du ljch 2022 trInh UBND tinh phê duyt. Chuân bj ni dung h9p báo tuyên 
truyên ye du ljch. 

- Chü tn phi hap vói các dan vj lien quan vn dng tài trçi hoat  dng du ljch và Lé hi. 

- ChU tn kt ni vii phàng Van hóa và Thông tin các dan vj: Thành ph Vinh, 
huyn Nam Dan, Hung Nguyen, Con Cuông, Do Luang, Diên Châu dê lien kêt các di 
tIch ljch sir và diem du ljch trong khai thác các tour du ljch tir Cüa Là. 

- Chü trI, phi hçip vâi các phàng, ban, dan vj lien quan, các cong ty du ljch, các 
phung dê triên khai Kê hoach xây dimg diem den du ljch Cüa Là dã ban hành. 

- Ph6i hap Si Du ljch, UBND các phumg içra ch9n, xây dirng và thm djnh các 
nhà hang dat  chuân phic v khách du ljch. 

- PMi hap Hi nhà báo tinh t chirc phát dng cuc thi báo chI ye Du ljch Cüa Là; 
Kêt nôi Báo Ngh An cung cap thông tin, hinh ãnh dê quãng bá trên báo thuàng xuyên. 

- Phi hap s Du ljch, Trung tam Thông tin xüc tin Dtu tu, Thucrng mai  và Du 
ljch dê xây dimg và triên khai cong tác quãng bá, xUc tiên du ljch. 

- Don dc kim tra viêc trin kbai thrc hin tai  các ca quan, dan vj, tham muu 
dánh giá và biêu duang và dê nghj khen thuô'ng các don vj, cá nhân có thành tich xuât 
sac trong hoat dng du flch. 

3. Phông Quãn 1 do thj thj xã 

- Chü trI phi hap vri các phàng, ban, dan vj lien quan và UBND các phung 
xây drng và to chirc th%rc hin kê hoach chinh trang do thj 2022. Tang cu?mg cong tác 
quán 1 quy hoach và chinh trang do thj. 

- Chü tn ph& hap vói Cong an thj xã, các dan vj lien quan và UBND các phu?ng 
dé triên khai quy hoach khu yirc dmg d xe phiic vii du ljch và sap xêp lai các biên 
báo, biên cam dung quy djnh. 

- Tham muu quy hoach  khu tm thirc dem, các v trI giü Xe, các dim check in và 
các diem ban hang km nim. 

- Chñ trI phM hap vOi các phàng ban lien quan d tham muu süa di, b sung 
Quy chê quàn l hot dng cüa xe din 4 bánh theo quy djnh. 

- Tham muu các van ban vn dng xà hi hóa den led, den trang trI trInh UBND 
thi xa ban hành. 

- Tham mu'u các giài pháp XÜ l tinh trng dmg du trái quy djnh cüa các phuang 
tin giao thông; quy hoach các diem t.p két thuyen thüng dam bâo m quan bãi tam. 

4. Phông Tài nguyen - MOi trirà'ng thj xä 
- Tham muu chi dao  tt cong tác v sinh môi trung trên khu lam vién bài tm 

(däc biet lam viec thu gom vat lieu xây dung, cao sang cat lam sach bài tam) ya dia 
bàn dan cu; tham muu bO tn các vj tn tp kêt rae dé thüng dçrng rác, thai gian do dê 
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thu gom rae hçip 1, don doe kiêm tra eác dja phuung trong chi do các chü ki ôt mua 
thüng dirng rae. 

- Tham muu phuong an d các khách san, nhà hang, ki & hcp dông thu gom, vn 
chuyên rác tii nguOn véd Cong ty Co phân môi trumg do thj và DVDL. 

- Kt nM Sâ Tài nguyen va Môi trithng kim tra các Ca s& san xuât, kinh doanh 
trên các tric dithng yen Song Lam, Song Cam, Co s km trü, nhà may có nguy co gay 
ô nhim môi trueing và triên khai các hç'p phân dtr an di bä ti thj xä. 

- Tang cuà'ng cong tác kim tra vic khoan và khai thác nuc ngm cüa các cc s& 
san xuât, kinh doanh, tham muu xir 1' nghiêm các tnthng hçip vi phm. 

- Tham muu các giãi pháp d bão v h thng cay xanh, thám cO. 

5. Phông Kinh tê thi xã 

- Chi dto san xut, ch bin các san phm truyn tMng g.n vâi nhu cu ph%ic vi.i 
du ljch; kêt nOi Si NN và PTNT triên khai di,r an san phâm nông nghip sch phiic vi 
du khách và kêt nôi vth các san phâm cüa các dja phuong trong Va ngoài tinh tto nell 
sr da dtng phiic vi du khách. 

- T ehüc kim tra xr 1 tInh hInh vi phtm kinh doanh thuong mti, hang kern 
chat 1uçng, can sai lam ành hu&ng den thucmg hiu du ljch Cüa Là. 

- Chi dto các dcm vj chun bj các san phm tham gia quãng bá, xüc tin du ljch 
trong và ngoài nrnc theo Kê hotch cüa tinh và thj xà. 

- Chi do, h trçi các dja phuong xây drng và giri thiu, quàng bá, tiêu thii các 
san phâm OCOP 

- Chi dto các don vj lien quan và UBND các phuô'ng thirc hin tin d D an lrng 
diing Khoa hpc cOng ngh trong khai thác, ché biên hài san và san xuât nông nghip 
sch to san phâm phic viii du ljch giai doin 202 1-2025 và các närn tiêp theo. 

6. Phông Tài chInh - Ké hoch thi xa 

- Tham muu b trI kinh phi kjp thi cho các hot dng du ljch, van hoá, th thao 
và lê hi, tuyên truyên quâng bá chinh trang dO thj, cac nguOn vOn dê dâu tu cac cOng 
trinh theo ké hoach. 

- Chi dio tt vic niêm yt cOng khai, kim tra giá hang hoa djch vii ti khách 
san, nhà hang, các ch và phOi hçp vi Trung tam VHTT và TT thj xã, dài truyên 
thanh các phuo'ng thông báo tinh hinh giá Ca cac mt hang. 

- PMi hçip Chi c%tc thug khu vrc Bc Vinh tham muu k hoch thu thu& phi, 1 
phI các djch vi du ljch theo dung quy djnh cüa phap 1utt. 

7. Phông Y té thi xä 

- Tham muu UBND thj xä cac giãi pháp d phông cMng djch bnh, cac giãi phap 
ung phó vOi tiirng cap d djch trong hot dng du ljch. 

- Chñ trI kt ni S Y t kim tra, giám sat vic t chüc thrc hin eác quy djnh 
cüa Lut VSATTP, phông chông djch bênh dOi vâi cac nhà hang, co s kru trü, các 
kiOt kinh doanh. Tp huân và cap giây ching nhn cong tác phông chông dch va tang 
cuOng cong tác kiem tra VSATTP cac don v trên dja bàn Cua Là. 
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- Chi dto các dan vj lien quan thirc hin trçrc cp cru bin và các diu kin lien 
quan, san sang lrng ciru trong mi tInh huông xày ra. 

- Phi hçip vói Trung tam Y t th xà cüng các dan vj chüc näng to chirc tiêm 
chüng phông chông djch Covid- 19 theo kê hoch dà ban hành. 

8. Phông Lao dng - Thuong binh vã Xä hEi thj xã 

- Chü trl tham muu xü 1 dirt dim các di tuçmg an xin trên dja bàn gop phn 
dam bão van minh do thi. 

- ChU trI, pMi hçip vii các phông, ban, dan v lien quan d trin khai thirc hin 
hiu qua dê an " Nâng cao chat luçing chat krcng nguôn lao dng phiic v1,i du ljch, gàn 
viii giài quyêt vic lam và xóa dói, giâm nghèo ben vüng giai don 2020-2025". 

9. Cong an thj xa 

- Xây dirng k hooch dam bào an ninh trt tir nàm du lch 2022. Tang cuOng kim 
tra dam bão an ninh, trt tr an toàn xà hi, dc bit dam bão an toàn tài san cho du khách 
trong khách san, nha hang, tInh hmnh an ninh khu lam viên bài tam và các t nn xà hi. 

- Chü trI xü l nghiêm tInh trng xe din 4 bánh, xe 0 to luu hành không dung 
quy djnh; di không dung lan dung, düng d không dung nai quy djnh. Tang cung 
kiêm tra và xir l vi phim mô to nuc, thuyên thung. 

- Phi hçip Cong an tinh xây dirng phuang an an ninh, an toàn giao thông phçic vi 
L hi va các hott dng 11am du ljch. Lam vic vâi Cong an tinh d xin ho trq lirc 
luqng dam bão an ninh trt tir L hi du ljch và các ngày lê hn. 

- Phi hçp vth Trung doàn Cãnh sat ca dng BAc Trung b d lam t& cOng tác 
tuân tra, dam bào an toàn giao thông, an ninh trt t trong müa du ljch. Co phuang an 
dê bô trI cho mi phu?mg tr9ng diem du ljch tilt 03-05 chiên s' cilia Trung doàn cãnh 
sat ca dng dê lam nhim vu tuân tra, dam bão an ninh, trt ti. 

- Phi hp vói các phOng, ban dan vj lien quan và UBND các phung tip tic 
trien khai dê an lap dt camera an ninh ti các diem cong cong, các co s& san xuât kinh 
doanh và các h dan, gop phân tang cuô'ng giám sat an ninh trt tir trên da bàn. 

- Tham miru trin khai k hoch phông cháy chUa cháy trong su& näm du ljch, 
däc bit là các six kiên 1 hôi din ra trên dia bàn. 

- B trI 1irc luçmg phi hgp vâi các phOng, ban, dan vj lien quan trong cOng tác 
dam bào phông chOng djch bnh theo kê hoch duçc phân cong. 

10. Ban Chi huy Quân sr thi xã 

- Xây dirng k hoach dãmbão an ninh trt tr, an toàn xâ hi. Diu dng lixc 
luçmg trong nhu'ng tru?tng hçip can thiêt, khân cap, tham gia cüu h, cilru nn tren biên 
dam bào an toàn tInh m1ng, tài san cho nhân dan và du khách. 

- Thic hiên tt cOng tác t chüc các doàn each ly dam bào phông chng djch 
bnh. Luôn sn sang bô tn 1%rc luçing, phuong tin dê tham gia cong the phông chOng 
djch bnh. 

- Ph6i hqp COng an thj xà xây ding phuang an bão v di biu v tham dir L 
hi, các da diem ban pháo hoa và cãc hoat dng phic vi näm du ljch 2022. 



12 

11. Ban quãn 1 các dir an thj xã 

- Tham muu các diu kin d dy manh kt ni, trin khai các dir an trên dja bàn, dc 
bit là các dir an ht tang du ljch dà duçic UBNT) tinh và Thu tuàng ChInh phü phê duyt. 

- Quàn 1 va vn hành he thng xir 1 nuâc thai thj xâ hiu qua, an toàn. 

- Tang cu?ing giám sat dam bão chit krng, tin d thi cong các cong trinh xây 
drng trén dja bàn thj xä. 

12. Trung tm Van hóa - The thao và Truyên thông 

- Trin khai thirc hin các hoat dng VHTT và TT phiic vi näm du ljch. Xây 
dirng di ngü huOng dan viên, thuyêt minh viên phic vi,i näm du ljch va tai các di tIch, 
danh thäng, các diem du ljch trên dja bàn. 

- Chu trI ni dung thông tin, hInh ành và in n các tp gp gii thiu các dim dn 
tai Cüa Lô va các viing phii cn dê giOi thiu cho du khách tham quan. 

- Chi dio, diu hành T tu vn du lich hoat dng hiu qua, h trçY, cung cp thông 
tin tto thun lçii cho du khách. Bô tn them nhân 1irc, phucmg tin cho To tu van dê 
triên khai huó'ng dan du khách tham quan các diem den du ljch. 

- K& mM vâi PhOng nghip vi th thao S Van boa và Th thao xây dirng k 
hoach, diêu 1 dê to chirc tot các giài thi dâu quôc gia trên dja bàn. 

- ChU trI chun bj t& các diu kiên, ca sO' vt chit, hu cn phçic viii h9p báo, 
cOng tác to chirc L hi và các hoat dng näm du ljch. 

- Xây drng phOng sir, cp nht dy dü các van bàn, chü tru'ang chi dao  du ljch d 
tuyên truyên kjp thai và hiu qua. 

- Kt mM Dài PTTH tinh chu.n bi cac diu kin t chuc tnuyn hInh tr,rc tiêp L 
hi. Xây drng phóng sr, viêt tin bài quàng bá du ljch Cua Là dê uu tiên phát trên song 
Dài PTTH tinh. 

13. Trung tam Cüu h và phông chông thiên tai thj xä 

- Thixc hin t& k hotch cru h, cüu nan  thm bin và k hoach phOng chông 
thiên tai. Duy tn trirc thuO'ng xuyên dam bào an toàn cho du khách. 

- Phi hop kim tra, quãn l va xO' l hoat dng cüa djch vi1 mô to nuO'c, thuyên thiing. 

14. Di quãn 1 trt tr do thj thj xã 

- Chü trI xir l düt dim các boat dng kinh doanh du ljch không thirc hin dung 
quy djnh theo phân cap. 

- Phi hop UBND các phuO'ng, các ngành chuc näng kim tra, xü l chü truGng 
"5 khOng", dc bit là hang rong, an xin, mô to nuO'c, xe din 4 bánh. 

- Xü l nghiêm các hành vi gay ô nhim môi truO'ng, thu gom, d rác thai không 
dung thO'i gian, dja diem quy djnh. 

- Xir l các hin tuçlng trâu, bO, gia süc thà rông phá hoai cay xanh, thãm cO... 
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- Xü 1 các bin quãng cáo, rao vat ánh hung m quan do thj, treo dtt khong 
dung quy djnh. 

15. Ban quãn 1 do thj thj xã 

- Tin hành trang trI den màu, den ngh thuQtt tai  các tryc dtrrng chInh, khu trung 
tam, Quâng tnthng BInh Minh dam bão m quan do thj. 

- Kim tra, sira chUa he tMng din chiu sang do thj phyc vi närn du lch 2022, 
dc bit là on djnh h thông nguôn din tai  Quàng tru&ng phiic vi Lê hi, h thông 
nhà v sinh tai  Quãng tnthng, tháo di cac nhà v sinh tam  gay mat m5 quan do thj tai 
bãi xe phIa bàc Quãng trung. 

- Quán 1 tt h thng cay xanh, thãm Co. 

- Bô trI hrc lugng, phuong tin, phan cong nhim vii d to chüc quàn l, khai thác 
Quáng truO'ng BInh minh theo Quy chê dä ban hành. 

- Thithng xuyên rà soát, süa chia kjp thOi toàn b h thng ha thng, k5 thut theo 
nhim v1i dugc phân cong. 

16. Cong ty ci phãn DVDL và MT do thj thl xã 

- Trin khai t6t cong tác v sinh môi trung, dc bit tai  khu virc lam viên bäi 
tam, các diem tO chüc L hôi dam bão xanh, sach,  dçp. 

- Co bin pháp htru hiu d chäm sóc, báo v h thng cay xanh, thám cO, ngän 
chtn tmnh trng phá hoai cüa trâu bO thâ rong. 

- B trI 1irc luçing, phucing tin thu gom, vn chuyn rác thai, cO bin pháp xü 1 
mUi hOi thôi tai  các diem tp kêt rae tam  thai  tai  các diem thu gom khu virc dumg 
BInh Minh. 

- Tang cisng k hçp dng thu gom rae tai  nguôn dOi vâi các khách san,  nhà 
hang, ki ôt d giãm tãi 1ung rác thai tai  cac diem tp trung, giàm ô nhirn môi trumg. 

17. Din hrc thi xã 

- Kt ni Din 1irc Nghy  An xây dirng k hoch dam báo ngun din n djnh 
trong suôt müa du ljch Cua LO, dc bit tai  L khai mac  Lê hi du ljch. 

- Tang cuO'ng kiêm tra và sua cha các sir c din, han  ch ti da vic ct din và 
süa chüa dthng day vào mUa du ljch. 

- Lam vic vi Din 1irc Ngh An d b trI may phát din dir phOng dam bão 
cong suât cho dêm L hi du ljch nàm 2022. 

- Chi dao  nhân viên, thg k5 thuQtt khc phyc nhanh các sir c din trong müa du 
lich dê tao diêu kin thun loi cho các to chüc, cá nhân san xuât, kinh doanh. 

- Chi dao  b phn chuyên mon huo'ng dn và giãi quyt cho các di tuç'ng duçc 
min giãm tiên din do ành huàng cüa djch bnh theo quy djnh. 

18. D ngh MTTQ và các t'i chu'c doàn th thj xã 
- Trén Co s chuc näng nhim v11 cüa minh t ch(rc tuyên truyn, vn dng doàn 

viên, hi viên chp hành nghiêm chU truong "5 không", chñ truong "3 có", chü trnong 
xã hi hoá den trang trI, do thj van minh khu dan cu kiu mu cüa thj xã; t chuc k 
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cam kt trách nhim không vi pham các chü truang quãn 1 du ljch gop phn thrc hin 
thang 1çi chi tiêu, nhim vi phát triên du ljch näm 2022. 

- Tham gia các hott dng van boa, van ngh, TDTT, du ljch t chrc ti thj xã. 

19. Be nghj Boàn Thanh niên thl xa 

- Kt ni Tinh doàn t chirc các hott dng cüa Thanh niên tti Cüa Là nhu: L hi 
am nhac dung phô, Chumig trInh thanh niên lam sch v sinh môi truô'ng, Cuc thi 
Ngui dçp phô biên, các hoat  dng tInh nguyen... 

- Huy dng lrc lugng tham gia moi hot dng cüa thj xâ và chi do, hung dn 
cho can bô, doàn viên quàng bá du ljch Ngh An và Cüa Là trên trang mng xà hi. 

- Phi hgp vâi Trung tam VH-TT & TT phát dng cuc thi tuyên truyên các clip 
ye du ljch Cüa Là trên trang facebook cá nhân cüa các doàn viên, thanh niên, tto hiu 
irng kêt nôi, lan tóa. 

- Chü trI xay dirng Fanpage Facebook d tuyên truyn, quãng bá du ljch Cüa Là. 

- Phát dng Doàn viên, thanh niên xay dçrng các dim check in than thin vi môi 
truèng và xây dmg thám hoa, cánh dông hoa cue biên, hoa muông biên, các loi boa phU 
hçp, thãm m, tto cânh quan xanh — sich — dçp dê lam diem check in thu hut du khách. 

20. UBND các phu'ô'ng 

Xây dirng k hotch t chirc các hot dng du ljch näm 2022 tii dja phuorng. Xây 
dçrng kê hoach thirc hin các dê an phát triên du ljch dà duqc thj xã ban hành. Day 
mtnh cong tác quàn 1 nhà nuOc ye du lich, dc bit chü tr9ng: 

- Thrc hin t& cOng tác quy hoach,  chinh trang do thj theo chü truclng cüa thj xã. 

- Tp hun nâng cao kin thirc van hóa giao tip 11ng xü, tp hun Nghj djnh 
45/2019/ND-CP cüa ChInh phü cho nhüng ngiRii tham gia hoat dng du ljch, tp huân 
cOng tác phông chông djch bnh trong hot dng du ljch. 

- Chinh trang, tu b& v sinh sch se các dim dn, di tfch flch sü van hóa trén da 
bàn dê sn sang don tiêp khách du ljch den tham quan. 

- Trin khai xü 1 nghiêm các d& tuçmg vi phm chü trtrang "5 không", phi hçp 
xü 1 o to then 4 bánh, mO to nuc, vi phm. 

- Tiêp tuc k két trách nhiêm vâi các h kinh doanh trong hot dng du ljch gn 
vi trách nhim bào v môi tnrng, cay xanh, thãm cà, cOng tác v sinh, an ninh trt 
tir, hang rong, xe lai, 0 tO dcrng d không ding quy djnh ni kinh doanh. 

- K gia han vâi các kit ht th?i hin. ThM vi các ki & vi phm các quy djnh cüa 
nba nrnrc và dja phuo'ng kiên quyêt khOng k gia htn. 

- Chi dto thuàng xuyên ra quân t6ng dçn v sinh môi trung dam bão môi truO'ng 
du ljch xanh, sch, d9p. 

- Xr 1 thuyn thung ch khãch du ljch theo K hoch 104/KH-UBND cüa 
UBND tinh Ngh An và hurng dn xir l cña UBND th xã Cua Là. 

- UBND phung Nghi Thüy tip tic tham muu và thrc hin các giãi pháp dê 
quàn l giã ca, chat luçmg các san phâm phic vi du ljch ti các lang nghê, các ki ôt 
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kinh doanh, xe dien. Tp trung thirc hin các ni dung trong Dê an xây dçrng diem den 
du ljch phung Nghi Thüy dà duçc UBND thj xà phê duyt. 

21. Dmn Biên phông Cira khu Cãng Cü'a Lô - Ben Thüy: Phi hçp vói Di 
quán l trt tçr du lich, Di an ninh du ljch các phuO'ng dê xr l nghiêm các truing hçip 
thuyên thüng vào khu vtrc khách tam biên chèo kéo, mi khách di câu m11c, van cãnh. 

22. Các co' quan, doanh nghip, các ho kinh doanh djch vi du ljch trên dja bàn 

- Thirc hin nghiêm tüc các chU truo'ng, d an, k hoch phát trin du ljch cüa thj 
xã. Th%rc hin nghiêm cong tác phàng chông djch bnh theo quy dljnh. Tham gia tIch 
c11c các hoat dng tuyên truyên, quãng bá, dc bit là phân dâu xây dirng tr thành Ca 
quan, nhà hang kinh doanh van minh, tIch crc huO'ng üng các vn dng cüa dja 
phuang gop phân xây dirng du ljch ben v&ng. 

- TIch crc dóng gióp ngun lirc d xâ hi hóa cong tác tuyên truyn, quãng bá du 
ljch, däc bit trong viêc lam các an phâm gió'i thiu diem den dê thu hut, kéo dài thai 
gian hxu trU cüa du khách. 

- Th%rc hin nghiêm các quy djnh v cong tác quy hoch, v sinh môi truOng, an 
ninh trt tu, ye sinh an toàn thirc phâm, phông chông cháy no... 

23. Chi hôi du Ijch Cira Lô. 

- Tuyên truyn, vn dng các hi viên thrc hin dng thii hai nhirn vi chin 
h.rgc là phông chông djch bnh Covid và chü dng chuân bj mci diêu kin dê don näm 
du lich 2022. 

- Tuyên truyn, 4n dng các hi viên tIch circ chinh trang khách sin, nba hang 
xanh — sach — dçp dê chü dng dOn nàm du ljch 2022, tIch circ tham gia các hoat dng 
to chirc Lê hôi, quâng ba, xiic tiên du ljch d thu hut khãch. 

Trên day là k hotch thrc hin các hoat dng du lch Cira Là näm 2022; UBND 
thj xä yeu câu các phOng, ban, dcm v lien quan, UBND cac phithn và cac to chüc, ca 
nhan tham gia hoat dng du ljch nghiêm tUe trien khai thirc hin./. 

Noi nhmn: 
- UBND Tinh (be); 
- S VHTF (bc); 
- Sâ DL (be); 
- Các th, ban, ngành cap tinh; 
- Thu?rng trtrc Thj u - HDND Thj xã (be); 
- Chü tjch, các PCT Thj xã; 
- Ban tuyên giáo Thj ui'; 
- UBND cac phuOng; 
- Các don vj lien quan; 
- Các thành viên BCD DL; 
- Luu: VT,VH. 
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