
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LÀO CAI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND -VH TP. Lào Cai, ngày       tháng 01 năm 2023 

V/v tăng cường quản lý các hoạt động 
du lịch và báo cáo số lượng khách du 

lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 
 năm 2023. 

 

 

    

   Kính gửi:  

 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ban quản lý Di tích thành phố; 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai; 

- UBND các xã, phường; 

- Các công ty lữ hành, doanh nghiêp, cơ sở kinh  

doanh du lịch trên địa bàn thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 
13/CT-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ giải 

pháp cấp bách nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai; Công văn số 724/SDL-QLDL, ngày 20/12/2022 của Sở Du lịch tỉnh về tăng 

cường quản lý các hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 
Quý Mão năm 2023. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 kéo dài 07 ngày 

(từ 20-26/01/2023) với nhiều sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn thành phố, dự kiến 
sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch đến thành phố Lào Cai. Để công tác tổ chức các 
hoạt động văn hóa, du lịch trong kỳ nghỉ được chu đáo, an toàn và hiệu quả, UBND 

thành phố yêu cầu triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 
1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác 
quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các hoạt động 

kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên 
đán 2023. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về các hoạt động 

du lịch. 
- Hướng dẫn, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

16/CT-UBND, ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu trong dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 07/9/2022 

của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm nâng cao hình ảnh, 
chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng hợp Báo cáo công tác du lịch trên địa bàn thành phố trong dịp tết 
Nguyên Đán báo cáo Sở du lịch theo quy định. 

2. Ban quản lý Di tích thành phố: 

- Tăng cường lực lượng, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhân 
dân và khách du lịch trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Chỉnh trang khuôn viên các 

đền, các điểm di tích, đảm bảo môi trường cảnh quan sạch đẹp. Tăng cường công 
tác phòng chống cháy nổ, an ninh an toàn cho du khách tại các điểm di tích.  



- Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về các di tích lịch sử văn hóa, các di sản 

văn hóa trên địa bàn thành phố. Đối với cán bộ, nhân viên của Ban quản lý Di 
tích có thái độ giao tiếp, ứng xử văn minh lịch sự đối với nhân dân và khách du 

lịch đến thăm quan chiêm bái.  
3. Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai: Phối hợp, tổng hợp và báo cáo 

lượng khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế trong 07 ngày nghỉ Tết 
Nguyên đán về UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin; bản mềm 
gửi địa chỉ mail: phongvhtt-laocai@laocai.gov.vn) trước 18h00’ hàng ngày.  

4. UBND các xã, phường: 
- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh trên địa bàn, đặc biệt 
là đối với khách du lịch. 

- Phối hợp với các lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo giữ 
gìn an ninh, an toàn cho khách du lịch và Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023. Xử lý nghiêm các hành vi đeo bám, chèo kéo, nâng ép 
giá đối với khách du lịch và các trường hợp vi phạm khác. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng dịch 
Covid-19 và các dịch bệnh dễ lây lan khác trong các hoạt động du lịch. 

- Báo cáo số lượng khách du lịch trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán về 
UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa&TT, bản mềm gửi địa chỉ mail: 
phongvhtt-laocai@laocai.gov.vn) trước 18h00’ hàng ngày.  

5. Các doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch 
trên địa bàn thành phố 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước và địa phương, thực 
hiện kê khai giá, niêm yết và bán đúng giá, không tăng ép giá các dịch vụ du lịch. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ nhân 
dân và du khách, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú. Thực hiện tốt các 
biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự, có các 

biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19 và các dịch bệnh dễ lây lan khác trong 
các hoạt động du lịch đảm bảo an toàn cho khách du lịch. 

- Đối với các doanh nghệp, cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch phải đảm bảo 
các điều kiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước. 

 
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Phòng Văn hoá, thông tin thành phố; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Ngô Vũ Quốc 
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