
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc Iip - Tti' do - Hinh phüc 

So: /TB -UBND Cu'a Ló, ngày tháng 5 nãm 2022 

TIIONG BAO 
Két Iumn cüa dng chI Don Tiên Dung - Chü tch UBNI) Thj xi 

tai buôi lam viêc vó'i các don v lien quan dê chIn chinh hot dng du Itch và 

dlch Vt•  1)1111 chInh cong Ich trên da ban thj xä 

Ngày 16/5/2022, UBND thi xà tO chirc buOi lam viëc vói các don vj lien 
quan và UBND các phu'Ong dê chân chinh hot dng du !jch và djch vçi buu chInh 
cOng Icli trên dja bàn thj xâ. Thành phtn tham dir có: D/c Doàn TiCn DEing, Chi 
tich UBN[) thi xà - chü trI; các dông chI Phó chi tjch UBND thj xa, lành do các 
phOng chuyCn mOn, các don vj lien quan; Chu tjch UBND các phu'äng. Sau khi 
nghe báo cáo và các kiên cüa các thành phãn tham dix. D/c Doàn TiCn Dung, Chti 
tich UBND thi xâ Chü trI buôi lam viêc kt !uân nhu sau: 

Trong thai gian qua, các phOng, ban, ngành, don v và UBN[) các phuO'ng 
quyt lit chi dao thuc hin các nhim vy du Ijch nãm 2022 vâ triCn khai djch vy 
hu'u chInh cOng Ich nCn dt du'çc nhiêu két qua; J-loit dng du ljch sOi dng dang 
dan di vào nën nêp, lugng khách doanh thu tang cao; vic tiêp nhn vâ trá kêt qua 
giài quyt thO tçlc hành chInh cho nhân dan qua djch vy bu'u chInh cOng Ich di vào 
thuc tê, phyc v có hiu qua nhu câu cia ngu'O'i dan. Tuy nhiCn, qua kiêrn tra, hin 
nay vn cOn môt s hn ch cn khäc phyc nhu: TInh trng ban hang rong, dt bàn 
gh ln chim du'Ong dao bô, trãi bat an uong trCn khu virc lam viCn, sir dyng ba 
kéo phyc vçi khách, môt s don vi su kiên, l hành t chüc giao km van hóa chira 
duçc co quan có thâm quyn cho phép; mt sO khách sn khOng hp dOng !uu tni 
khi du khách khOng có nhu cu an tti khách s1n. Vic tiCp nhn và giái quyêt hO so 
qua djch vy buu chInh cOng ich cho nhân dan môt sO linh vuc kiCm tra, huó'ng dn 
chua dy dO, sai sot, trá ye, tinh thn trách nhiêm cOa môt bô phn can b thirc thi 
giái quyCt djch vu cOng Ich cOa các phu'O'ng cOn hn chC. D thçi'c hin tot hon nOa 
các nhim vu duoc phân cOng trong thoi gian tó'i, ChO tjch UBND th xà yCu cãu: 

j•  yE 1iOT DQNG DU LICII 

1. PhOng Van hóa và Thông tin 

- lang cu'ng cOng tác kiCm tra toàn din hot dng van hOa, the thao, du lich, 
thông tin truyên thông trCn dja bàn; Tham muu thành 1p các ctoàn kiCm tra, dOn dOc 
các hot dng du lich, tIch cuc tham rnUU các van bàn dC chi do thuc hin. 

- lIàng tháng tng hp báo cáo UBND Th xà ye két qua thuc hiên, nhO'ng 
tn tai han chC trén các 1mb vyc lien quan den du ljch và phuong an giái quyêt. 
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- Tham muu xü' 1 kjp thai vi pham cüa các doanh nghiçp mô to nuó'c, các 
hoat dOng van hoá the thao, quáng cáo, ba kCo, ba hat ti các ki Ot phIa dOng 
du'ng BInh Minh. 

2. Phông Quãn Iy do th 

- Tang cuOng cOng tác Idém tra vic thixc hin quy hotch, các dim ban via he, 
Ri st.., cong tác giái tOa hánh lang an toán giao thOng, trât tu do thj, trât tu' du lich 

- Phôi h9'p vó'i phOng Ni vçi, UBND phu'Ong Nghi Thüy thành Ip Hip hi 
xe diën 4 bánh. 

3. PhOng Tai nguyen Môi truO'ng: Tang cu'äng cOng tác quán l' ye mOi 
truàng, cOng tác v sinh rnOi tru'àng khu lam viên bäi tarn; Chi dao, kiêrn tra, dOn 
dc vic thu gorn vn chuyn rác cüa COng ty cô phân MOi truO'ng dO thj và djch 
vu du ljch Va các phu'O'ng, tang tan suât thu gorn. 

4. Phông Tãi chInh Ké hoich: Tang cuOng cOng tác quán l giá cã. Tham 
rnuu diCu chinh giá vn chuyën khách cüa xe din 4 bánh phii hcp vó'i tic tê. 

5. Phông Lao dng Thu'ong binh vã Xä hi: Xây drng kê hoch và phuD'ng an 
xU' l' các dOi tu9'ng an xin, ban hang rong (Báo cáo tJBND thj xã truO ngãy 

30/5/2022); tang cu'O'ng cOng tác quáii I)" lao dng trong linh vixc du ljch theo quy djnh. 

6. Phông Y tê, Trung tm V té th x: 

- lang cu'Yng cOng tác kiêm tra vá tharn muu xá' I các vi phm ye y sinh an 
toàn thirc phãiii trong hot dçng du ljch theo quy djnh. 

- ChO tr9ng cOng tác phOng chông djch bnh Covid- 19 và các bnh lay nhiCm, 
Rhông dê djch bimg phát ánh hu'ng den hott dng du ljch. 

- To chüc true cap cO'u biCn dC phOi h9'p xci' l các tInh huOng du lch. 

7. Cong an Th xä 

- Tang cu'O'ng cOng tác tuân tra darn báo an ninh trt tr, an toàn giao thông, 
trãt tu' an toàn xà hôi trCn dia bàn. 

- Xü l vá chi dio tO kiCrn tra liCn ngánh xá' ! nghiCm tInh trng hoot dng 
cüa 0 tO diën 4 bánh, rnO tO nu'ó'c, thuyCn tháng chO' khách khOng dáng quy djnh, 
chCo RCo khach thuC phOng du'O'i rnoi hInh thCrc (theo phãn cOng ti Quyêt dlnh  sO 
993/QD-UI3ND ngáy 07/4/2022 cüa UBND thi xà), däc hiêt xe diên chèo kéo 
khách, khOng ic dOng phçic, deo thC, khOng cOng khai giá, du'à'ng dày nóng. 

- XLI' 1 nghiëm các tru'a'ng hgp d,u xe trCn các tuyCn du'ng cam. 

8. Dôi Quin I2 trIt tu' dO (hi 

- CIiÜ trI phi hpp vó'i các phu'O'ng tO chi.irc kirn tra, xü' 1 nghiCrn các 
tru'O'ng hgp vi phtni chü tru'o'ng '5 khOng" trong quán by" du ljch; Các hot dng 
bàn chim lang thrOng, via h, thám cO cüa các nhà hang, khách san lam no'i dâu 
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xc cho khách, day pho'i phia sau ki t và lam viên. Phi hcip vó'i lrc Iu'çmg an ninh 

du llch  các phLring dé thirc hin tot các nhim vii chung trong dam báo an ninh 
trt ti' ye du !jch. 

- !KiCrn tra xu l các trirà'ng hçp khOng niêm yet giá. 

- Thirc hin nghiCm các cOng vic ducc phân cOng t.i QuyCt djnh so 
993/QD-UBND ngày 07/4/2022 ciia URN I) thj xa ye Ban hành Quy chê quãn l xc 
din 4 bánh và Cong van sO 492/UBND-DT ngày 07/4/2022 ctia UBNI) thi xâ v 
vic phân cong nhitrn vi di vâi Di quán 1' trt tir do thj và UBND các phu'O'ng 
trong vic xr l' các vi phtm v trt tçr do thj, du ljch. 

9. Ban Quan l do Ihi 

- Râ soát, kiêm tra, bO sung kjp thOi h thông thrn dan, h thng din trang 
trI, din chieu sang; DiCu chinh thai gian chiCu sang trCn các trVc  du'à'ng phic vii 
du lich. 

- Tang cu'àng cOng tác quán I Quáng truOng, xü l' di't diem hiên tuo'ng hal 

du xc phia Rae thung che, lam nhà ye sinh cho khách tarn mat rn' quan dO t!lj, 0 
nhim mOi truOng. Rã soãt dC lap dit cOc biCn báo giao thông ti khu vy'c Quáng 
truàng Blnh Minh, Câu Cüa I Iôi, dai JO Vinh - CCra Là 

1O.Trung tam Cü'u h - PCTT thj xä 

- Tang cuà'ng tuyên truyn, cánh báo các diem nguy hirn khi tarn biên dC 
nhân dan và dii khách biCt. 

- 'I'huOrig xuyCn bô trI dii lçi'c lupng, phuong tin dC giám sat, truc, kjp thai 

phát hin \'à cap cáu iiipi tinh huOng khi tarn biCn. 

11. UBND cãc phuong 

- Râ soát, kiCn toàn, xây ding k hoich và giao nhirn vy cy the cho các li.rc 
luçing de thuàng xuyên ra quail quan N" hoit dng du Ijch. 

- liCp tyc tuyen truyCn su r)ng trCn các phuong tin thông tin di chOng 
chi 1ruo'ng cta Thi xâ, các quy djnh nhâ nu'Oc trong hot dng dii lich 2022. 

- Thyc hin nghiêm các cOng vic duc phân cOng ti QuyCt djnh s 
993/QD-tJBNI) ngày 07/4/2022 ccia UBND thj xâ ye Ban hành Quy chê quãn l' xc 
din 4 barth và Cong van so 492/UBND-DT ngày 07/4/2022 cüa UBNI) thj xâ yC 
vic phãn cOng nhirn vçi dOi vO'i Di quán 1 trt tix dO thj và UBND các phuà'ng 
trong vic xu 1i các vi phm ye trtt ty' dO thj, du lich. 

- Tang cu'Ong cOng tác kirn isa, xü l' nghiCrn các to chO'c, cá nhân vi phrn 
chu truo'ng 5 khOng" trong hott dng du ljch; dãc biêt kiêm tra, xis l nghiCrn các 
hành vi: khOng niCrn yt giá, ty' nâng Cp giá; bàn hang rong; dt bàn gh !.n 
chiCm du'O'ng dto h; các ki Ot vi phim hành lang an toàn giao thông; si' dyng ba 
kCo phuc vu khách ti nhà hang v trCn duO'ng do b gay on ào; tO clii.rc càc sy 
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kin, giao luu van hóa, van nghê khi chua duçc các co quan chtrc nãng cho phép; 
]'huyn, thuytii th(iiig cliO du khách ngäm cánh, cãu nirc dêrn; các co s lu'u trá 
chuyên nhuçng sr dung, xãy dyng mó'i du'a vào kinh doanh nhu'ng chua báo cáo 
Co quan chó'c nãng. Phôi hçp klein tra, xir I hott dng dich vu rnô to nuc, các trô 

cho'i giái trI và tInh trng quáng cáo rao vat sal quy djnh trCn dja bàii. 

- To chi.rc lrc lu'ç'ng vã xây dyiig kjch bàn xu l' düt diem tlrih trng an xin, 
bàn hang rong trén dja bàn. 

- Tang cu'Ong kiêrn tra và chi do các CO So' lu'u tró, nhà hang lam tM cong 
the v sinh môi truO'ng, V sinh an toàn thyc phârn; an toàn lao dng, phOng chng 
cháy nO, darn háo an ninh trot ty'... 

- Thu'äng xuyCn quán trit và xci' l nghiCrn cac tru?'rng hçip ngu'O'i lái phu'ong 

tin xc ô tO din 4 bánh dung, du trái quy dnh, chèo kCo du khách, trang phyc khOrig 
ding quy dnh, thai d phyc vy thiCu van rninh, gay phin ha cho du khách. 

- Phôi h9p xu l nghiCm tInh trng các co sâ Iu'u tri khOng k hçp dông lu'u 
tri khi khách khOng cO nhu câu an trong khách shin. 

- Xü' l nghiêrn các truOng hp'p to chi'c rái ht an uOng trên khu virc lam 
viCn phIa DOng du'O'ng BIrth Minh. 

12. Cong ty cô phin Môi tru'Ong (10 th và dch vi du 1ch. 

- Triên khai thu gom rác thai kjp thO'i, khOng d thn d9ng, dc bit ti khu clu 
ljcli; tuyt dOi không dircic dC nu'ó'c rae cháy ra du'O'ng trong qua trinh thu gom vin 
cli uyên. 

- Phôi hop vol các phu'O'ng phàn cOng ly'c ftr9'ng darn báo kjp thai thu gorn 
rae thai tai bâi biên, khu vu'c Quáng tru'ng, khu v'c lam viCn và trén trc du'ng 
BInh Minh. 

13. Dê ngh Don Biên phOng Cü'a khãu cáng Cü'a LO - Ben Thüy. 

'fang cu'Ong cOng the kiêrn tra và xU' l các tru'ng hçp tàu, thuyên, thuyên thting 
cüa doanh ngliip và ngu' dan &ra khách di dáo Ngu, câu muc dCrn trái quy dnh. 

14. Cãc doanh nghiçp, cá nhin kinh doanh du Itch. 

Chtp hành nghiêrn Luãt du ljch, các quy djnh cOa nhà nu'âc ye kinh doanh du 
ljch trCn dja bàn; nêu cao van hoá O'ng xO' di vó'i du khách; thuc hiên nghiCrn vic 
niCm yCt giá tat ca các loi djch vy. 

11. VF BU'U CHINLI CONG IClI 

- PhOng VII và Ti': Tiêp c chi do tuyCn truyên sâu rng myc dIch, ' nghia 
cOa vic sü' dyng dch vçi cOng Ich, càc quy trmnh d nhân dan biét và thirc hin. 

- I3u'u ctién thi x 
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-f Bô trI nguôn nhãn lii'c don vi hop li tü' tiep nhtn den trá két qua, to chi'c tap 
huân k nãng nghip vçi nhuân nhuyii các quy trInh djch vy cong Ich, nâng cao 
trách nhiCrn thuc thi nhiêm vu. 

+ Các h so du thu tue triCn khai trá cho nguOi dan trong ngày. 

+ Hang tuãn báo cáo ye Van phóng HDNI) - UBND, phOng Van hoá và 
Thông tin thj xa kêt qua thuc hiên (s lieu cu the chi tit, M so' trã ye, nhng 
phu'O'ng lam tt, chu'a tot...) 

- UBND các phu'ô'ng 

+ BôtrI can h huong dn iiliãn dan dy dü các quy trInh, thi tuc ho so, nhât 

là ho so dat dal, tránh sal sot và hO so tra lal nhiCu Ian. 

+ Xây diing quy ch& phãn cOng nhiiii vy, trách nhiCrn cho can b lam cong 
tác djch vu cong Ich trCn các linh vyc. 

± 'I1IJ hutn k57 nãng nghip vçi nhu.n nhuyn các quy trInh djch vçl cOng Ich 
cho can bô. 

- PhOng TN và MT. Chi nhánh Van phOng Dat dai Cra Lô: Rà soát các quy 
trInh djch vy cOng Ich trên linh vçrc dt dai dê diêu chinh, bô sung phi hp, dam 
bão thuân tiên, 1c'i Ich nht cho nguO'i dan. 

TrCn day I kêt lun cOa dông clii Doân Tiên Dung, Chü tich !JBND thj xâ tji 
buôi lam vic vó'i các do'n vj lien quail dC chân chinh hot dng du ljch và djch vy 

hu'u chInh cOng Ich trCn dja bàn thj xâ. UBNI? thj xã thông báo dC các phOng, dn 
vj lien quail, VBND các phu'O'ng nghiCm t(c to chirc thçrc Iiin./ 

/\Tyj i,haiz: 
- ] 'TThi u'. 'IT HDNI) Tlii (b/c): 

- Chu tich. các PCI Thi xä: 

- Chtnh VP. Các phó chánli VP: 

- Dáng üy. U I3N I) các phLrông: 

- LLELI: VT. 

TL. CHU T!CH 
CIIANIl VAN PHONG 

VO Van Tho 
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