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

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã chú trọng đầu tư cơ sở vật
chất cũng như đề ra nhiều biện pháp tích cực nhằm khai thác và phát huy tiềm năng,
thế mạnh du lịch biển của thành phố và đã đạt được một số kết quả đáng kể. Tuy
nhiên, việc tổ chức quản lý các hoạt động dịch vụ nhất là công tác bảo đảm an ninh
trật tự, vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại cần khắc phục như: tình
trạng đá 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 đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách
khi tham quan, tắm biển tại các bãi tắm biển trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân
thành phố chỉ thị:
1. Ủy ban nhân dân các quận:
a) Chỉ đạo Công an cùng cấp và Ủy ban nhân dân các phường triển khai có hiệu
quả các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, tạo lập môi trường du lịch văn
minh, lịch sự trên địa bàn; đặc biệt tập trung giải quyết triệt để các hiện tượng đá
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 đúng quy định của pháp luật hiện hành.
b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường có bãi biển thực hiện giải tỏa các địa
điểm để xe trên vỉa hè trái qui định; các xe đẩy bán hàng rong và các quán bán hàng
rong, các chợ tự phát trên các tuyến đường ven biển thuộc địa bàn quản lý.
c) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, các lực lượng liên quan; chỉ đạo Ủy
ban nhân dân phường có bãi biển phối hợp thường xuyên với Ban Quản lý bán đảo
Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đảm
bảo tốt công tác cứu hộ; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân và du
khách thực hiện tốt các qui định của Ủy ban nhân dân thành phố về giữ gìn trật tự, vệ
sinh môi trường bãi biển.

b) Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận và các phường ven biển
cùng các ban ngành chức năng có liên quan tổ chức quản lý các hoạt động tại các bãi
biển Đà Nẵng theo đúng Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007
của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Quản lý các hoạt động kinh
doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi
biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
c) Lập sơ đồ qui hoạch, lập lại trật tự văn minh trên bãi biển, trước hết là khu
vực tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để
thực hiện.
3. Công an thành phố chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các địa
phương đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho
du khách; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật tại
các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
4. Lực lượng Thanh niên xung kích có trách nhiệm phối hợp với Công an các
quận, phường, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng và
chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và thông
báo cho cơ quan chức năng xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm về an ninh trật tự,
an toàn xã hội, mỹ quan đô thị tại các bãi biển du lịch.
Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các quận, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện và định kỳ
vào ngày 25 hằng tháng báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch) để theo dõi, chỉ đạo./.
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