ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1320 /KH-UBND

Phú Lộc, ngày 31 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo du khách, bán hàng rong,
vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và công tác cảnh báo nguy hiểm,
cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện năm 2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch số 4764/KH-UBND
ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Chương
trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế
hoạch kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo du khách, bán hàng rong, vệ sinh
môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ,
cứu nạn, chống đuối nước tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
huyện với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Tăng cường công tác kiểm tra tình trạng chèo kéo khách du lịch, bán hàng
rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định giá cả dịch vụ, triển
khai công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các cơ sở
kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và cá nhân
trong quá trình hoạt động, kinh doanh dịch vụ du lịch.
2. Yêu cầu:
- Việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch cụ thể, có sự
phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện và UBND
các xã, thị trấn trong việc triển khai kế hoạch;
- Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp chèo kéo khách du lịch,
bán hàng rong, phát ngôn thiếu văn minh, lịch sự với du khách, đảm bảo vệ sinh
môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định giá cả dịch vụ và việc triển khai
công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các cơ sở kinh
doanh dịch vụ du lịch. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở, điểm kinh doanh có những
biện pháp khắc phục và ngăn ngừa các tình trạng nêu trên trong quá trình hoạt động.
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II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP KIỂM TRA:
1. Nội dung:
Kiểm tra, chấn chỉnh và tham mưu UBND huyện xử nghiêm các trường hợp vi
phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch
vụ du lịch; tình trạng chèo kéo khách du lịch, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ
sinh an toàn thực phẩm, ổn định giá cả dịch vụ và công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu
hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các điểm
kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện.
2. Biện pháp kiểm tra:
- Kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du
lịch.
- Quá trình kiểm tra gắn với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp
luật, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối
với các hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn du khách.
- Nhắc nhở, cảnh báo, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm
hành chính (nếu có).
- Khi phát hiện vi phạm, tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật, phương
tiện, giấy phép kinh doanh; trên cơ sở đó, sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của
pháp luật.
3. Căn cứ pháp lý:
- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm
2012;
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội;
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch;
- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về
công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
- Thông tư số 13/2011/TT-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn phân
tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản
lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế;
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- Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 07/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành phát luật
về bảo vệ môi trường tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn
huyện.
IV. THỜI GIAN TIẾN HÀNH KIỂM TRA:
Trong quý II, III năm 2020.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chấn chỉnh
tình trạng chèo kéo khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm,
và công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại các cơ sở
kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Tổng hợp danh sách các đơn vị dự kiến kiểm tra và triển khai kế hoạch
kiểm tra; chuẩn bị văn bản, tài liệu, cơ sở pháp lý để triển khai công tác kiểm tra
đạt kết quả; lưu hồ sơ kiểm tra đối với các đơn vị được kiểm tra theo quy định;
- Làm cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân huyện và Sở Du
lịch theo quy định.
- Đề xuất biện pháp xử lý, kiến nghị, tham mưu UBND huyện Quyết định xử
phạt các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
trên địa bàn huyện.
2. Công an huyện:
- Cử lực lượng cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm
02 đồng chí: 01 đ/c Đội An ninh, 01 đ/c Đội Quản lý Hành chính).
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Cử lực lượng cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm
01 người): Tham mưu, kiểm tra về việc bình ổn giá cả dịch vụ tại các điểm hoạt
động kinh doanh.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
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- Cử lực lượng cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm
01 người): Tham mưu, kiểm tra về giá cả dịch vụ và việc phát hành vé người, vé
giữ xe, vé thuyền (nếu có).
5. Phòng Y tế:
- Cử lực lượng cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm
01 người): Tham mưu, kiểm tra về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Cử lực lượng cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm
01 người): Tham mưu, kiểm ta về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.
7. Phòng Tư pháp:
- Cử lực lượng cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm
01 người).
8. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện:
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền Kế hoạch này trên các phương tiện thông
tin đại chúng.
- Cử lực lượng và phương tiện tác nghiệp cùng tham gia Đoàn kiểm tra với
tư cách là thành viên.
9. UBND các xã, thị trấn:
- Cử lực lượng tham gia cùng Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm
02 đồng chí: 01 đ/c Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, 01 công
chức phụ trách Văn hóa - Xã hội).
Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động
xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp để tổ
chức thực hiện có hiệu quả; nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo
UBND huyện để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Du lịch;
- CT, các PCT.UBND huyện;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ, CV: VX;
- Lưu VT.

Phan Công Mẫn
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