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THÔNG BAO
Ket 1un cua dong chi Phm Van Thang - Pho Chu t!ch UBND huyen
ti cuc hçp ngày 24/02/2021 v dánh giá thic hin Quy ch phi hqp quãn
1 hot dng ti Khu du llch Thiên Cm và khão sat cc sö vt chat d chun
b1 phic viii müa du I1ch nãm 2021
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Ngày 24 tháng 02 näm 2021, U' ban nhân dan huyn t chirc H9p dánh giá
thirc hin Quy ché phôi hçp quán 1 hoat dng tai Khu du ljch Thiên Cm va
kháo sat co sâ v.t chat d chun bj phiic vv müa du ljch nãm 2021. Thânh phn
tham dr có: Lãnh dao U' ban nhân dan huyn ph trách lrnh we; dai din Lânh
dao Cong an huyn; dai din Länh do Dn Biên phông Thiên Cm; drai din
Lath dto các phông: Kinh t - H tng, Tài chInh - K hoach, Tài nguyen - Môi
tnrông; Tru&ng phông và Phó trumg phông Van hóa - Thông tin; Truâng ban
và vién chrc Ban quán I Khu du ljch Thiên Cam; Chü tch UBND: thj trn
Thién C,m, xã Cm Nhuçng, xä Cm Linh.
Sau khi khão sat co s& vt chat và nghe báo cáo dánh giá thirc hin Quy ch
phôi hçTp quân 1 hot ding tai Khu du ljch Thiên Cm và kin tháo Iun cüa
các dai biêu dr hçp; Die Pham VAn Thng - Phó Chü ttch UBND huyn chü trI
cuOc h9p tng hçip, kt 1un nhu sau:
1. NAm 2020, cac phong, ban, ngành, dja phuong, dan vi lien quan diA trin
khai thc hin có hiu qua Quy ch phi hcip quãn 1 các hoat dng tai Khu du
1ch Thiên Cm (ban hành kern theo Quyê't djnh so' 4291/QD-UBND ngày
23/10/2019 cia iJy ban nhán dan huyn), dA cüng vói Ban QuAn 1 Khu du ljch
Thiên Cm phi hqp kjp thai, ch.t chë trin khai cong tác dam báo an ninh trt
tir, an toàn v sinh thirc phm, v sinh moi tnr&ng, ciu h ciru nan; nIiiu hoat
dQng djch vii du ljch duçic ehn chinh tIch c%rc; cong tác phông chong djch bnh
Covid-19 tai Khu du ljch di.rcc trin khai nghiêm tue.
Tuy nhiên, ben canh nhüng kt qua dat duqc thI vn con mt so han ch
nhu: Cong tác v sinE môi tru&ng có chuyn bin t& han so vó'i th?ii gian truâc
nhu'ng vn chu'a dam bão yêu c.u, vn cOn tInE trng rae thAi vü't bO b.ra bAi
trrnc các & quán djch vi An ung, trên cAc tuyn dithng ni Khu du ljch, vic
thu gom cht thAi rn có nhng thi diem eOn ü dcng; nuc thAi cüa nhiêu khách
san, & quán djch vi An ung chua duc xi.r 1 khi thAi vào h thông thoát nithc
thAi cüa Khu du Ijch, h thng muang thoát nuo'c thAi cUa Khu du ljch bj v Anh
hi.thng dn môi trtxOng, gay büc xüc cho ngui dan. .. Mt so djch vii du Ijch
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chua duçvc quàn I chat chë nhix djch v xe châ khách gn dng ci din, djch v
Karaoke ngoài tr&i... TInh trang ngri hành kht, ngir?yi nht ye chai, ng long
tai các ôt quán d9c tuyên kè bin chua duçc giái quyt di.rt dim; mt s gia sue
cüa ngithi dan vn thá rông trong Khu du ljch.
2. Nãm 2021, yêu câu Ban Quan 1 khu du ljch Thiên Cm, các phông,
ngânh, dan vj, dja phucmg lien quan tip tic phi hçvp thic hin có hiu qua Quy
ché phôi hqp quán l eác hot dtng ti Khu du ljch, cii th:
2.1. Tuyên truyn, huàng dan, kim tra don dc các t chi.rc, cá nhân tham
gia hoat thng djch vii du 1ch thrc hin tt cong tác phong chng djch bnh
Covid-19, tuyt dôi không d lay lan djch bnh ti Khu du 1ch.
2.2. Phông Van hóa - Thông tin phii hcip Ban Quân l khu du ljch Thiên
Cam tham misu Kê hoch và dir ti-u kinh phi các hot dng L hi du ljch bin
2021; baa cáo Lath do UBND huyn trong tháng 02/2021.
2.3. Phông Kinh t - H tAng phi hçip vi Ban Quán l Khu du lch Thiên
dm t chirc kiêm tra, kháo sat, tham mixu UBND huyn phucmg an, d toán tu
süa Quãng tnthng Ho Tüng Mu, kè bin, luM din, h thng den chiu sang,
den trang trI... Báo cáo LanE do UBND huyn truàc ngày 05/3/2021.
2.4. Phong Tài nguyen - Môi truYng phi hcip vó'i Ban Quán 1 Khu du ljch
Thiên C.m t chüc kim tra, khão sat, tham mxu UBND huyn phuang an, dir
toán n.o vet h thong muang thoát nuâc thai trong Khu du ljch, phucng an, dir
toán xir l don mucing bj vô'; k hotch tang v sinh môi tnxing toàn Khu du
ljch. Báo cáo Lath dio UBND huyn tnr&c ngày 05/3/2021.
2.5. Cong an huyn, Dn biên phông Thiên Cam, Chü tjch UBND thj trân
Thiên Cam, Chü tjch LTBND xã Cm Nhu'qng, Chü tjch UBND xã Cam LTnh
phi hqp vâi Ban quán l Khu du ljch Thiên Cam thông nhât phuang an dam
bão an ninh trât tu, ciru h ciru nan; chm dirt tInh trng ngi.thi hành khât, nht
ng long, ye chai t.i khu du ljch, tInh trang thã rông gia sue trong Khu du ljch.
Trên day là k& 1u.n cüa D/c Phm Van Thing - Phó Chü tjch Uy ban nhân
dan huyn tai cuc h9p ngày 24 thang 02 nãm 2021 ye dánh giá thc hin Quy
ch phi hçp quán 1 hott dng tai Khu du ljch Thiên Cm va khào sat cci s& vt
chat d chun bj phiic vi mña du ljch näm 2021; yêu cu các phông, ngành, dan
vj, dla phucing lien quan phi hcip trin khai thirc hin kjp thài./.
Noi n/,ln:
TL. CHU TICH
- TT. Huyn ñy, TI. HDND huyn;
,.2VAN PHONG
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Ban quãn I2 Khu du ljch Thiên Cam;
- Các phông: KT-HT, TC-KH, TN-MT, VH-TI';
- Cong an huyn, Dn Biên phOng Thiên CAm;
- VAn phong HDND-UBND huyn;
- B' phtn theo dOi cong vic;
- U ban nhân dAn: thj trân Thiên CAm,
xA Cam Nhtrcng, xA CAm Linh;
- Luu: VT.
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