UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 931/UBND-VHTT

Thành phố Bắc Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn, kiểm tra, giám sát,
các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;
đảm bảo cơ sở vật chất, ANTT, PCCC,
bình ổn giá dịch vụ trong các lễ hội, dịp nghỉ
lễ 30/4, 01/5 và trong thời gian đồng hành
cùng Sea Games 31 tại Bắc Ninh

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố;
- Phòng Văn hóa và thông tin; Kinh tế; Y tế thành phố;
- Công an thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông;
Trung tâm Y tế thành phố; Đội Quản lý thị trường số 1;
Ban Nghiệm thu sản phẩm công ích thành phố;
- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh;
- Đội thanh tra An toàn thực phẩm thành phố;
- UBND các phường.
Căn cứ văn bản số 490/SVHTTDL-QLVL, ngày 27/4/2022 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh về việc đảm bảo cơ sở vật chất, ANTT, PCCC,
bình ổn giá dịch vụ trong các lễ hội, dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và đồng hành cùng
SeaGames 31; Nhằm chủ động các điều kiện, phương án đón, phục vụ khách du lịch,
đoàn vận động viên, huấn luyện viên của các quốc gia Đông Nam Á và nhân dân đến
với Bắc Ninh trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và trong thời gian diễn ra các môn thi đấu
của SeaGames 31 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đảm bảo an toàn, chu đáo, lịch
thiệp, tạo ấn tượng đối với bạn bè trong và ngoài nước.
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các
phường trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Tham mưu cho UBND thành phố văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn thành phố triển khai và thực hiện các nội dung về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát,
các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo cơ sở vật chất, ANTT, PCCC,
bình ổn giá dịch vụ trong các lễ hội, dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và trong thời gian đồng
hành cùng Sea Games 31 tại Bắc Ninh.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, quảng bá các điểm di tích lịch sử, văn
hóa, làng nghề truyền thống… của thành phố Bắc Ninh; giới thiệu, cung cấp các tour
du lịch (miễn phí và có phí) trên địa bàn thành phố; giới thiệu nhằm quảng bá văn hóa,
truyền thống của địa phương, tuyên truyền trên Cổng TTĐT thành phố.
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- Tham mưu, triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra,
xử lý vi phạm trong hoạt động, dịch vụ Văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn. Tổng
hợp, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện
trên địa bàn thành phố theo quy định.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các cơ quan, đơn vị thành
phố, UBND các phường rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật,
xây dựng các sản phẩm, tour, tuyến du lịch và điều kiện cần thiết để sẵn sàng phục vụ
tốt nhất cho khách du lịch và nhân dân.
- Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố, Ban quản lý di tích các địa
phương phối hợp với Công an thành phố, UBND các phường và các cơ quan, đơn vị
có liên quan kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các cơ sở kinh doanh
dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, lưu trú du lịch và tại các điểm du lịch, di tích trên
địa bàn thành phố, nhằm kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có).
2. Công an thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND các
phường tiến hành kiểm tra, rà soát các quy định về an toàn PCCC, an ninh trật tự, an
toàn giao thông đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các cơ sở kinh doanh
dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố.
- Công bố số điện thoại, hòm thư tiếp nhận phản ánh, góp ý của nhân dân và du
khách; để đảm bảo an ninh, an toàn về tài sản, sức khoẻ của khách du lịch, xử lý kịp
thời và báo cáo UBND thành phố khi có tiêu cực xã hội xảy ra trên địa bàn thành phố.
3. Phòng Kinh tế thành phố; Đội Quản lý thị trường số 1 Bắc Ninh:
Thường xuyên kiểm tra, xử lý, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương
mại, khuyến khích giảm giá và thực hiện nghiêm việc bình ổn giá dịch vụ, không tự ý
nâng, ép giá, thực hiện việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; không để
xảy ra tình trạng nâng, ép giá dịch vụ gây sốt giá, kiếm lời bất chính, ảnh hưởng xấu
đến hình ảnh của thành phố Bắc Ninh.
4. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế thành phố:
Chủ trì, xây dựng phương án, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất bảo đảm công tác
y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và trong thời gian tổ chức SeaGames 31 tại thành phố
Bắc Ninh. Triển khai thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo
quy định của Bộ Y tế, của tỉnh và thành phố.
5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, các hoạt động
văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo cơ sở vật chất, ANTT, PCCC, bình ổn giá dịch
vụ trong các lễ hội, dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và trong thời gian đồng hành cùng Sea
Games 31 tại Bắc Ninh trên hệ thống truyền thông thành phố, Cổng TTĐT thành phố,
các bảng điện tử, trang Fanpage do đơn vị quản lý.
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6. Ban Nghiệm thu sản phẩm công ích thành phố; Công ty Cổ phần Môi
trường và Công trình đô thị Bắc Ninh:
Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải, chất
thải, giữ gìn cảnh quan đô thị tại các cửa ngõ vào thành phố, các tuyến đường trung
tâm trên địa bàn thành phố, các điểm du lịch, di tích và tại khu vực tổ chức thi đấu Sea
Games 31; các khu vực tại nơi ăn, nghỉ của Ban tổ chức, các đoàn về tham dự
SeaGames 31 tại Bắc Ninh đảm bảo xanh, sạch, đẹp.
7. Đội thanh tra An toàn thực phẩm thành phố:
Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thành
phố, thực hiện tốt các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng
chống ngộ độc thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất
lượng, sử dụng phẩm màu và các chất phụ gia có nguy cơ gây độc hại.
8. UBND các phường:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và trong thời gian
diễn ra các môn thi đấu của SeaGames 31 trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống
phát thanh của đơn vị. Phối hợp công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại một
số tuyến đường chính của địa phương và trên các bảng điện tử do đơn vị quản lý
và vận hành.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên
địa bàn, tại các điểm du lịch, điểm di tích, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du
lịch và dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch thuộc địa bàn quản lý.
- Thông báo tới các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao,
du lịch trên địa bàn tiến hành rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất kỹ
thuật, xây dựng các sản phẩm, tour, tuyến du lịch và các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19. Bố trí đủ lực lượng và điều kiện cần thiết để sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho
khách du lịch và nhân dân.
- Chỉ đạo Ban quản lý di tích địa phương đảm bảo công tác vệ sinh môi trường,
giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải, chất thải kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm đối với các cơ
sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn.
- Kiểm tra, xử lý, giám sát, khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ giảm
giá thành. Thực hiện nghiêm việc bình ổn giá dịch vụ, không tự ý nâng, ép giá,
niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng nâng,
ép giá dịch vụ.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các quy định về an toàn PCCC, an ninh trật tự,
an toàn giao thông; tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân và du khách thực hiện công
tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và trong thời gian diễn
ra các môn thi đấu của Sea Games 31 tại Bắc Ninh.
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Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, thực hiện các nội
dung đạt hiệu quả. Báo cáo về UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin
thành phố) đối với: Công tác tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và tình
hình đón, phục vụ khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 chậm nhất 15h00' ngày
02/5/2022; Về công tác tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và tình hình
đón, phục vụ khách du lịch trong dịp tổ chức SeaGames 31 tại Bắc Ninh chậm nhất
15h00', ngày 22/5/2022.
Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố đôn đốc việc thực hiện của các cơ
quan, đơn vị theo nội dung văn bản. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp
với các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan của thành
phố và UBND các phường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở VHTT&DL tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND thành phố (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hiếu

