
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI xA C1A LO Dc Ip - Tir do - Hanh phñc 

So /UBND-VH 
V/v cm mt s hot dng ãnh hung dn 

hott dng du ljch trên dja bàn thj xà  

Cira Lô, ngày tháng 5 nàm 2022 

KInh g1ri: 
- Các phông, ban, dan vj lien quan, 
- UBND các phu?ng. 

T'i ngày khai truong du ljch Cüa Là dn nay, các phàng, ban, ngành, co 
quan và UBND các phung dã vào cuc chi dto nên boat dng du ljch dã phiic 
hi manh  me và dat  duqc mt s kt qua bithc du. Tuy nhiên, qua kim tra, hin 
nay vn mt s hoat  dng ành huông dn du ljch, gay birc xüc cho nhân dan và 
du khách. D du ljch Ci:ra Là tüng brnc di vào n np, UBND th xã Cira Là cm 
mt s hoat dng sau: 

1. Cm các nhà hang, ki& dt bàn gh phiic vii khách an ung dui bãi 
bin, trên duing dao  b và các hoat dng trái bat  t chic tic, an ung trên khu 
lam viên. 

2. Ctm các nba hang, ki & và khách du ljch m ba và ba kéo am thanh 
lrn trong các ki & và trên di.thng dao  b ành hung djch viii an ung tai  các ki &. 

3. Ctm các hoat dng an xin, ban hang rong duói mi hInh thrc. 
Yêu cu các phông, ban, dan v lien quan, UBNID các phithng can c1r chüc 

náng, nhim viT duqc giao tang cuàng cong tác kim tra và xir 1' drt dim cac 
hin tuçmg nêu trên. Don vj, dja phuang nào không thrc hin t& nhim v, thu 
trung don vj do phài chju trách nhim tnrâc Chü tjch UBNID thj xà./. 

Ncri nhmn: 

- Nhir trên; 

- TT Thj us', TT HDND thj xä (b/c); 

- Các PCT UBND Thi xã; 

- Luu: VT.VH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TECH 

Hoàng Vn Phñc 


	Page 1

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-19T16:35:52+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-19T16:35:57+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-19T16:36:00+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




