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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VHTT 
V/v tăng cường công tác quản lý, chấn 

chỉnh hoạt động du lịch, bảo đảm chất 

lượng dịch vụ. 

Thạch Thành, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

    - UBND các xã, thị trấn; 

    - Ban Quản lý các khu, điểm du lịch; 

    - Các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 2412/SVHTTDL-QLDL ngày 22/7/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt 

động du lịch, bảo đảm chất lượng dịch vụ. 

Nhằm nhằm triển khai hiệu quả Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 

2020, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho du khách khi tham gia các chương trình du 

lịch, Chủ tịch UBND các huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Ban Quản lý các 

khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn 

huyện thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn; Ban Quản lý các khu, điểm du lịch: 

- Tăng cường giám sát, quản lý chất lượng dịch vụ du lịch như: Cơ sở lưu trú, 

vận chuyển khách du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch; 

kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các cam kết hưởng ứng chương trình kích cầu du 

lịch của doanh nghiệp trong tỉnh đã đăng ký; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an ninh 

trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các 

đơn vị kinh doanh dịch vụ và khách du lịch trên địa bàn.  

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý nước thải, rác thải 

kịp thời đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong khu, điểm du lịch; nâng cấp 

chỉnh trang và khai thác hiệu quả các nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ 

khách du lịch.  

- Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo đến các đơn vị, trường học, các tổ 

chức đoàn thể trực thuộc trên địa bàn khi ký kết hợp đồng tổ chức chương trình du 

lịch phải yêu cầu doanh nghiệp lữ hành xuất trình Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 

hành để làm căn cứ ký kết hợp đồng dịch vụ. (Thời gian gần đây đã có tình trạng 

cơ sở không phép ký hợp đồng cung cấp dịch vụ lữ hành với các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện, đã bị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm). Đối với các công 

ty có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch cấp) chỉ được ký kết hợp đồng và tổ chức các chương trình du lịch 

trong nước; đối với các công ty có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

(do Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch cấp) được ký kết hợp đồng và tổ chức các 

chương trình du lịch trong nước và nước ngoài. Danh sách các doanh nghiệp kinh 
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doanh dịch vụ lữ hành trong tỉnh được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường 

xuyên cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở (http://svhttdl.thanhhoa.gov.vn/). 

- Tổ chức cung cấp, tư vấn thông tin, trả lời và giải quyết khiếu nại của 

khách du lịch; bố trí đủ nhân viên trực hướng dẫn, hỗ trợ du khách.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch; có biện 

pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. 

2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch:  

2.1. Đối với các cơ sở lưu trú, nhà hàng du lịch, đơn vị vận chuyển khách 

du lịch và các cơ sơ kinh doanh dịch vụ du lịch:  

- Tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật; kịp thời thay 

thế, sữa chữa trang thiết bị hỏng hóc, thay mới các vật dụng đã cũ, không đảm bảo 

chất lượng; bổ sung dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, phong cách văn minh, 

lịch sự trong giao tiếp với khách du lịch.  

- Tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, ổn định giá, niêm yết giá và bán 

đúng giá niêm yết; không tùy tiện nâng giá, ép giá, gây sốt giá ảnh hưởng xấu đến 

hình ảnh du lịch Thanh Hóa.  

- Bổ sung nguồn nhân lực, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng ở tất cả các 

bộ phận, các khâu phục vụ nhằm đáp ứng quy trình chuẩn trong phục vụ khách.  

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. 

2.2. Đối với doanh nghiệp lữ hành: 

 - Tuân thủ nghiêm túc và chặt chẽ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực 

lữ hành và hoạt động hướng dẫn; kinh doanh du lịch có văn hóa, cạnh trạnh lành 

mạnh...tạo môi trường du lịch văn minh, bình đẳng, lịch sự.  

- Nghiên cứu, khảo sát, đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, 

đa dạng; dịch vụ lữ hành chất lượng cao, đảm bảo an ninh, an toàn, giá cả hợp lý; 

duy trì, coi trọng chữ tín với khách du lịch.  

- Tăng cường liên kết, hợp tác; tuyên truyền, quảng bá các khu, điểm du lịch 

của huyện và tỉnh Thanh Hóa nhằm kết nối tour du lịch, tích cực đưa khách du lịch 

về Thanh Hóa,  trong đó có Thạch Thành. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, 

các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban liên quan; 
- TT Văn hóa, TT, TT&DL; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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