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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:09/CT-UBND

ðà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2009

CHỈ THỊ
V/v Chấn chỉnh công tác an ninh trật tự tại các bãi tắm biển
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
_______________________

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố ñã chú trọng ñầu tư cơ sở vật
chất cũng như ñề ra nhiều biện pháp tích cực nhằm khai thác và phát huy tiềm năng,
thế mạnh du lịch biển của thành phố và ñã ñạt ñược một số kết quả ñáng kể. Tuy
nhiên, việc tổ chức quản lý các hoạt ñộng dịch vụ nhất là công tác bảo ñảm an ninh
trật tự, vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại cần khắc phục như: tình
trạng ñá bóng tại bãi biển, bán hàng rong, bán ốc hút, gây mất trật tự, xả rác bừa
bãi…
Nhằm khắc phục tình trạng trên, bảo ñảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách
khi tham quan, tắm biển tại các bãi tắm biển trên ñịa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân
thành phố chỉ thị:
1. Ủy ban nhân dân các quận:
a) Chỉ ñạo Công an cùng cấp và Ủy ban nhân dân các phường triển khai có hiệu
quả các biện pháp nhằm ñảm bảo an ninh, trật tự, tạo lập môi trường du lịch văn
minh, lịch sự trên ñịa bàn; ñặc biệt tập trung giải quyết triệt ñể các hiện tượng ñá
bóng, bán hàng rong, bán ốc hút, ăn uống xả rác tại các bãi biển; thường xuyên theo
dõi, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự, an
toàn xã hội tại các bãi biển theo ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
b) Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các phường có bãi biển thực hiện giải tỏa các ñịa
ñiểm ñể xe trên vỉa hè trái qui ñịnh; các xe ñẩy bán hàng rong và các quán bán hàng
rong, các chợ tự phát trên các tuyến ñường ven biển thuộc ñịa bàn quản lý.
c) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, các lực lượng liên quan; chỉ ñạo Ủy
ban nhân dân phường có bãi biển phối hợp thường xuyên với Ban Quản lý bán ñảo
Sơn Trà và các bãi biển du lịch ðà Nẵng ñể xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Chỉ ñạo Ban Quản lý bán ñảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch ðà Nẵng ñảm
bảo tốt công tác cứu hộ; tăng cường công tác tuyên truyền vận ñộng người dân và du
khách thực hiện tốt các qui ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về giữ gìn trật tự, vệ
sinh môi trường bãi biển.

