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V/v đảm bảo các điều kiện phục 
vụ khách du lịch trong dịp tổ chức 
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng 
Sơn và 110 năm ngày sinh đồng 

chí Hoàng Văn Thụ. 
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Kính gửi:   
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 
- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ. 

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH - UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Hội nghị 
xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn dự kiến được tổ chức vào ngày 30/9/2019, với quy mô 
khoảng 500 khách mời. Đây là sự kiện lớn của tỉnh, tạo cơ hội để quảng bá hình ảnh, 
giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn nhằm thu hút đầu tư từ các tổ chức, 
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

Đồng thời hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. Để đảm bảo các 
hoạt động của tỉnh, thành phố được diễn ra tốt đẹp, nội dung, chất lượng dịch vụ 
được nâng cao, đáp ứng các nhu cầu của khách du lịch. UBND thành phố đề nghị 
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du 
lịch, dịch vụ thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh khách 
sạn, nhà nghỉ trên địa bàn.  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra thường 
xuyên, đột xuất các khách sạn, nhà nghỉ trong việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về đảm bảo các điều kiện kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. Kiên quyết 
tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh nhà 
nghỉ, khách sạn để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. 

2. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ 

Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để đón các đoàn 
khách đến tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 và các ngày 
kỷ niệm lớn của tỉnh, thành phố. Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn 
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phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm 
theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch. 

Thực hiện việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo 
bình ổn giá cả, không tăng giá vào các dịp cao điểm, dịp tổ chức các sự kiện, 
chương trình kỷ niệm lớn của tỉnh, thành phố. Tổ chức các chương trình khuyến 
mại kích cầu du lịch như giảm giá phòng, giá tour, giá các dịch vụ và tặng quà cho 
các khách du lịch. 

Trong thời gian diễn ra các sự kiện, các doanh nghiệp lữ hành tham gia đưa, 
đón khách nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị báo cáo kịp thời 
đến các cơ quan chức năng liên quan để có sự phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho khách du lịch. 

UBND thành phố đề nghị phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; các doanh 
nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VHTT&DL; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Như kính gửi; 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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