
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HẢI HẬU 

Số: 331/UBND-VHTT  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Hậu, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

       V/v chấn chỉnh các hoạt động  

   kinh doanh, dịch vụ du lịch tắm biển 

    tại khu vực kè du lịch biển Thịnh Long 
  

       Kính gửi: 

- UBND thị trấn Thịnh Long; 

- Ban Quản lý khu du lịch Thịnh Long; 

- Công an huyện; 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
 

Những năm gần đây do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và triều 

cường nên khu vực bờ kè tại khu du lịch biển Thịnh Long bị sạt lở nghiêm trọng, 

gây nguy hiểm cho nhân dân và du khách. Tình trạng mại dâm và một số tệ nạn 

xã hội vẫn còn có dấu hiệu… gây dư luận xấu trong xã hội.  

Để chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ 

du lịch và hoạt động tắm biển tại khu du lịch biển Thịnh Long, UBND huyện yêu 

cầu UBND thị trấn Thịnh Long; Ban Quản lý khu du lịch Thịnh Long, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tắm biển tại khu vực kè du 

lịch Thịnh Long và khu vực bãi biển gần cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ). Tuyệt 

đối nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh mại dâm và các tệ nạn xã hội tại Khu 

du lịch Thịnh Long. 

2. UBND thị trấn Thịnh Long tổ chức thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ tắm biển tại khu vực kè du lịch và khu vực bãi biển gần cửa 

Lạch Giang, đồng thời có biện pháp cảnh báo và đảm bảo an toàn cho du khách. 

3. Công an huyện tổ chức tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý hoạt động kinh doanh mại dâm và 

các tệ nạn xã hội tại khu du lịch Thịnh Long.  

4. Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Công an huyện, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh, UBND thị trấn Thịnh Long và các cơ 

quan liên quan tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành, thường xuyên kiểm tra, kiên 

quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch theo 

quy định của pháp luật. 

Yêu cầu UBND thị trấn Thịnh Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;       (Báo 

- Thường trực HĐND;            cáo) 

- Lãnh đạo UBND; 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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