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V/v dam bão hot dng du ljch 
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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Thc 1p - Tir do - Htnh phñc  

Tuyên Quang, ngày,f tháng 01 nám 2020 

KInh glri: 
- Trung tam Xüc tiên - Dâu tu tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; 
- Các Ban Quin 1 Khu du ljch: Khu Du ljch sinh thai Na Hang; 
Khu Du ljch suôi khoáng M Lam; Khu Du ljch 1ch sir, 
van boa và sinh thai Tan Trào; 

- Ban Quân 1 Quãng truông Nguyen Tat Thành. 

Nhrn dam bâo cht 1u9'ng phyc vi khách du 1ch dn Tuyên Quang trong 
dip T& Nguyen dan và 1 hi Xuân 2020, S Van hóa, The thao và Du lich dê 
nghj các co quan, don vj (nêu tai  miic kInh gi'ri) phôi hgp triên khai mt so ni 
dung, nhu sau: 

1. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph: 

Tang cumg cong tác quãn 1, chi do, hrnrng dn t chirc t& các hoat  dng 
du ljch trên da bàn quán 1. 

1.1. Clii dgo cácphông, cci quan lien quan trên dja bàn tang czthng cong 
tác quán lj nhà nu'&c ye du ljch dé dam báo chat lwngphyc vy khách du ljch: 

- Kiêm tra, giám sat vic chap hành các quy dnh v dam bão an ninh, trt 
tu, phông chông cháy no, v sinh an toàn th1rc phâm. Kjp thai ngän chn và xir 1 
nghiêrn các hành vi chèo kéo, cuóp git, deo barn, lüa dào du khách. 

- Chi do nâng cao cht hrçing djch v1 vn tãi, darn bào an toàn tInh mng, 
tài san cüa khách du ljch khi tharn gia giao thông; nâng cao tinh than trách nhim 
irng x1r van rninh, ljch sr phc v du khách trên các xc khách, taxi; to diêu kin 
thun lçii cho phu'ong tin vn chuyên khách du ljch dugc itru thông thun tin 
trén dia bàn. 

- Chi d?o  darn báo v sinh rnôi trung, giü gin cânh quan tài nguyen du 
1ch ti các khu, diem du ljch, noi dien ra các hot dng du ljch trên dia bàn. 

- Chi do, quán 1, hithng din to chirc tOt 1 hi du Xuân nãm 2020 dam 
bâo vui tuoi, lành manh, phü hçip vâi thuân phong, rn5 tyc, phong tic, tp quán 
ci:ia nhan dan phc vij du khách. 

1.2. Clii dio, hwói'zg dan các cci sà kinh doanh du ljch trén d/a bàn tp 
trung thirc hin tOt nhüng nhiin vy sau: 

- Dam bào chit luçing các djch vii cung irng cho khách du llch.  Tuân thu 
nghiern các quy djnh ye däng k, niêrn yet giá và ban dung giá niern yt các san 
pharn, djch vii. 



- Dam bão an ninh, trt tir, phông chng cháy n& dam bão v sinh an ton 
thirc phm, phông chông tê nan  xà hi tao  tam 1 yen tam, thoâi mái cho du khách. 

- Thirc hin trang trI, tao  m quan trong và ngoài Ca s& kinh doanh. Tuân 
thu nghiêm quy trInh bâo v môi trixmg trong xà 1 chat thai, rác sinh hoat, tuyt 
d& không d ánh hithng tác dng xâu den môi trithng cong dông. 

- Tuyên truyn giâi thiu cho du khách v nhUng dim dn hp dn tai  dja 
phucmg, xây drng các san phâm du ljch trên ca si phát huy các giá trj van hóa 
cüa dan tôc. 

- Phi hcip vi các t chüc xA hi phát huy tinh thn tucing than tucing ái, 
gillp di các gia dInE nghêo, ngixè'i già không nai nuang tira dê khách du ljch 
cüng nhân dan don Têt co truyên cüa dan tc trong không khI dam am. 

2. Be nghj Ban Quãn I các khu du ljch: 

Thirc hin chinh trang Khu du ljch; thrc hin tM cong tác bão v, ye sinh 
môi truO'ng; bô trI can b huO'ng dn và don tiêp khách tham quan trong djp Têt 
Nguyen dan näm 2020 vi tinh than và thai d van minh, 1ch sir, nhit tInh. 

3. Ban Quãn 1 Quãng trtrbng Nguyn Tat Thành: 

Thirc hin chinh trang khuôn viên Quãng truO'ng; thirc hin tt cong tác 
bào v, v sinh môi trirng; duy trI to chüc don tiêp, hung dan, gii thiu phuc 
vii khách tham quan va nhân dan dja phuong tâi dâng hucrng, boa, báo cong tai 
Den thO' Chu tjch Ho ChI Minh; Tugng dài "Bác Ho vâi nhân dan các dan tôc 
tinh Tuyên Quang" trong dp Tét Nguyen dan 2020. 

4. Be nghj Trung tam Xñc tiên - Bâu tir tinh: 

Thuc hiên tu vn, cung cap thông tin cho khách du ljch v tuyn, dim du 
1ch, djch vi du ljch; xây drng tour du 1ch mi gii thiu các diem dn trong tinh 
dê thu hut du khách. 

Si Van hoa, Th thao và Du ljch d nghj Trung tarn Xüc tin - Du tu tinE, 
Uy ban nhan dan các huyn, thành phô, Ban Quãn 1 các khu du ljch, Ban Quân 1 
Quãng tnrng Nguyen Tat Thành phôi h'p, triên khai thirc hin và báo cáo kt qua 
nhanh ye tInh hInh hoat dng du ljch trên dja bàn tnthc, trong và sau Tt Nguyen 
dan 2020 (trzthc ngày 31/01/2020) ye s& e tong hcip báo cáo TOng cçic Du ljch, Uy 
ban nhân dan tinh./. 

No'! nI,ân:7!. 
- Nhii trên (p/h thu'c hiên); 
- Lãnh dao S; 
- Lu'u QLDL,VT. 
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