
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-KGVX Phú Thọ, ngày         tháng  4 năm 2022 

 

V/v bảo đảm an ninh, an toàn 

trong hoạt động du lịch dịp 

nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022. 

 

 
 

 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Báo Phú Thọ, Đài PT&TH tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 
      

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 381/CĐ-

TTg ngày 25 tháng 4 năm 2022, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch 

dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022 trên địa bàn tỉnh (Văn bản sao gửi kèm theo).  

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc Công điện số 381/CĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt 

động du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức truyên truyền, phổ biến, 

xúc tiến quảng bá các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh triển 

khai kế hoạch mở cửa lại du lịch; đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong 

việc bảo đảm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm,… 

- Khẩn trương ban hành Kế hoạch cụ thể để bảo đảm an ninh, an toàn trong 

hoạt động du lịch dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022; trong đó, tập trung chỉ đạo tăng 

cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành 

vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, đặc biệt là các vi phạm về: niêm yết 

giá, lừa đảo… Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải 

quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh; tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân 

tỉnh trước 15 giờ ngày 03 tháng 5 năm 2022. 

- Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm an ninh, an toàn 

trong hoạt động du lịch của tỉnh; bảo đảm phương án ứng trực 24/7 để tiếp nhận 

phản ánh của người dân, kịp thời khắc phục các vụ việc phát sinh. 

2. Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh 

du lịch thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, các 

biện pháp phòng, chống Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kiên 

quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, 
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kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi phạm an ninh, an toàn và trật tự xã hội tại 

các khu, điểm du lịch của tỉnh, nhất là: các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 

thông; chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ không đảm bảo; điều kiện 

không bảo đảm an toàn giao thông trong vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, 

phương tiện thủy nội địa; không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các 

cơ sở kinh doanh du lịch,… Qua đó, kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền 

hình Phú Thọ: Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an 

tỉnh thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình vi phạm về: vệ sinh môi trường, an 

toàn thực phẩm, an toàn giao thông, các điểm ùn tắc, chất lượng cơ sở vật chất và 

dịch vụ của các đơn vị kinh doanh du lịch,… 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị 

- Chỉ đạo tổ chức, triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo đảm 

an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn quản lý dịp nghỉ Lễ 30/4 và 

01/5/2022; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định; 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân và các tổ chức đoàn thể tại địa 

phương tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt 

động du lịch; tích cực xây dựng cảnh quan, môi trường, bảo đảm các biện pháp về 

phòng, chống dịch Covid-19. 
 

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thị, thành và các cơ quan liên quan nghiêm túc chỉ đạo thực hiện. 

Vậy, thông báo để các cơ quan đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX6. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Trần Ngọc Đương 
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