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THÔNG BAO 
Kt 1un cüa dông chI VO Vn Hung- PCT UBND Th Xã tii 

buôi lam vic ye tiên do thu'c hen thy an "Quãn the du Ijch sinh thai, bit thiy 
nghi duO'ng, khu vui choi the thao, giãi trI Lan Chãu — Song Ngu" và cong tác 

chinh trang do th, v sinh môi tru?rng tti khu vy'c dy' an 
do Cong  ty CP Song Ngu Son quãn l 

Ngày 08/3/2022, UBND th x Cüa Lô t cht'rc bui lam vic v tin d thijc 
hiên du an "Quan the du ljch sinh thai, bit thr nghi duô'ng, khu viii choi the thao, giãi 
hI Lan Châu — Song Ngu" va cong tác chinh trang do thi, v sinh môi tnrô'ng tai  khu 
vuc dir an do Cong ty CP Song Ngu San quãn 1. Duó'i su chü trI cüa dông chI VO Van 
Hung — PCT UBND thi xa, tham dr có dai  din Lanh dao  các phOng/ dan vj: Van 
phông HDND-UBND, Quan 1 do thi. Van hóa thông tin, Tài nguyen rnOi trithng, Di 
QLTT dO thi, Trung tam VHTT và truyen thông thj xã, UBND các phumg: Nghi 
ThUy, Thu Thüy và Lành dao CTCP Song Ngir San. Sau khi nglie báo cáo cüa CTCP 
Song Ngu San các 2 kiên phát biêu, dê xuât cüa các thành phân tham dr, dOng chI VO 
Van Hung - PhO Chñ tjch UBND Thi xã két 1un triên khai mt sO nhim vi nhu sau: 

Thai gian qua Cong ty Song Ngu San dä tp triên khai các hang  miic dâu tu 
theo quy hoach d duc cap có thâm quyên phê duyt. Den nay, mt so hang miic 
chInh dã ca ban triên khai xong và dua vào sü diing. Tuy rthiên, con mOt so hang mijc 
chua dam báo tiên dO thuc hiên dir an, cong tác chinh trang, v sinh mOi tnrO'ng chua 
dam bão yêu câu. Th?yi gian tâi yêu câu các phOng, ban, dan vi lien quan, UBND 
phung và Cong ty CP Song Ngu San thirc hin tot môt so nOi dung sau: 

1. Tiêp tiic barn sat các nôi dung chi dao  ciia Thu&ng tnrc Thj üy tai  Thông báo 
Kêt lun so 156-TB/ThU ngày 13/01/2022 Thông báo két luân cüa T1iung ti1rc Thj üy 
tai buôi lam vic v&i Cong ty CP Song Ngu San dé triên khai thirc hin. 

2. Môt so nôi dung cong vic yêu câu Cong ty CP Song Ngu San can tp trung 
trong thi gian ti 

2.1. Vê Cong tác dâu tu xay dung dir an: DOi vâi các hang mic con lai  chua 
triên khai nhu: Bit thr, Bungalow, Nhà dch vi,i,.. tiêp ti,ic triên khai theo quy hoach 
(sau inüa du ljch 2022 mài triën khai); Co van ban giãi trInh ye vic chm tiên dO then 
khai và de xuât kê hoach trien khai các hang  mi,ic cOn lai  gi UBND th xä, S Kê 
hoach dâu tir tnró'c ngày 15/3/2022. 

2.2. Tp trung cong tác chinh trang, v sinh môi trixO'ng các khu vrc ci the nhu sau 
+ Dôi v6i khu viTc xung quanh khách san,  nhà hang, truâc khuôn vien lthách 

san, khu dat trông chua xay dmg : TO chüc san gat mt bang, thu gom toàn bO rác thai, 
vt lieu xây dirng, lam sach CO  dai tao khuOn vién sach,  dçp. 

+ D6i vOi khu vijc Kè bin phia Nghi Thüy: DO dung be tong rOng  3 met dc 
theo kè; phân cOn lai  tien hành san gt mt bang, thu gom rác thai, vt lieu xây di,mg, 
trOng hoa, cay xanh d tao  diem nhân (khOng duc be tong hóa toàn bO khu virc). 

+ D6i vri khu vrc bai biën phia Bäc duing ra dão Lan Châu: TO chirc dn v 
sinh, sang cat, lam sach  bäi bien. 

+ DOi vi khu vrc kè phIa Thu ThUy, bäi bien phIa Narn dung ra dáo: Tp 
trung thu gom rác thai, gach  dá, vt lieu xây dtrng,  san  gat  mt bang, lam sach  bäi biên. 
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+ Tp trung hoàn thành viec  1p dat h thng dien  trang trI, dien  chiusáng, 
trng cay xanh; tu si'ra h thng lan can cu cãng và nhng diem mat an toàn dê dam 
bão an toàn cho du khách; xây thing cong chào, be boi,... 

+ Châm dirt tinh trang chãn nuOi, thã gia siic, gia cam trong khu vçrc dij an gay 
mat ye sinh môi tnthng, m quan do th. 

Lu'u j: Dôi vii viec  lam  sach  bäi biên, süa cha he thông lan can, do thrOng be 
tong dcc bO' kè,... yeu câu Cong ty lam van bàn de xuât bien  pháp thi cOng gtri ye 
UBND thj xä (qua p/thng Quán 1j5 do t/zj trwó'c ngày 12/3/2022) dê cO van bàn tnró'c 
khi thijc hien. 

+ Vé thOi gian: Yêu câu thijc hien viec san  gat  mt bang, tOng dn ye sinh môi 
truo'ng xong tnrác ngày 15/3/2022; hoàn thành các hang  mic chinh trang truOc ngày 
30/3/2022. 

2.3. Cong tác tuyen truyn, quãng bá du ljch: COng ty CP Song Ngu Son phi 
hcp PhOng Van hóa thông tin, Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xâ de 
xây di,mg ni dung quãng bá, gii thieu  du hch Cra LO, hInh ành cüa quân th du ljch 
Song Ngu Son,... nhäm thu hñt du khách. 

3. Các phOng ban, don vj thj xà, UBND các phu?mg. 
- PhOng Quãn l do thj, Phông Tài nguyen và Môi trirOng, Di Quãn l Trt tir 

do th, UBND phuO'ng Nghi Thüy, Thu Thüy tang cuOng kiem tra, giám sat, hithng 
dan Cong ty CP Song Ngu Son trong cong tác chinh trang, ye sinh môi tnrOng. 

- UBND phuO'ng Thu Thüy, chü trI phôi hcp UBND phirOng Nghi Thñy, PhOng 
TNMT và doanli nghip to chüc hop các chñ thuyên thñng dê tuyen truyen quán tn Ct 
viCc sap xêp vj trI tp kêt thuyen müng; lap dt hC thông thüng rác và yéu câu ngu dan 
bô rác dung noi quy djnh, không xà rác bi1ra bãi gop phân dam bão vC sinh mOi tru'Ong 
bãi bien khu vuc dão Lan Châu. 

- PhOng Van hóa thông tin, Trung tam VHTT và truyên thông phôi hcTp Cong ty 
CP Song Ngtx Son tO chilic mt s hoat dng van hóa van ngh thu hut du khách trong 
tuan ie khai tnro'ng du ljch Cira Là. 

Trén day là ' kiên ket lun cüa dông chj VO Van Hung — Phó Chü tjch UBN D 
Thi xà buôi lam viêc tiên d thirc hiCn  du an "Quan the du lch sinh thai, biCt  thr nghi 
dirO'ng, khu vui choi the thao, giài trI Lan Châu — Song Ngu" và cOng tác chinh trang 
do thi, y sinh mOi trirOng tai  khu vçrc dir an do Cong ty CP Song Ngu Son quàn l. 
Van phOng HDND- UBND Thj xâ thông bao d các phOng, ban, don v lien quan, 
UBND các plurO'ng biet, trien khai thrc hiCn./. 
No n/i n: 

- IT Thi ñy, IT HDND thi xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND thi xã; 
- Phông QLDT, VHTT, TNMT; 
- Dôi QLTTDT, Thing tam VHTT và IT; 
- Chánh, phó Van phOng; 
- Dáng üy, UBND phithng Thu Thüy, Nghi Thüy; 
- Cong ty CP Song Ngu Son; 
- Luu: VT, VP 

Trân Xuân Vinh 
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