
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 700 /SVHTTDL-DL 

V/v tăng cường công tác quản lý, phục vụ 

du khách trong thời gian diễn ra sự kiện 

giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup        

tại TP Hà Tĩnh. 

     Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 7  năm 2018   

Kính gửi: 

- Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban quản lý các khu, điểm du lịch; 

- Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh; 

- Các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Tĩnh. 
 

Từ ngày 4-11/8/2018 sẽ diễn ra sự kiện giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 

tại Hà Tĩnh. Nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Hà Tĩnh trên 

sóng truyền hình quốc gia, cũng như đáp ứng, nâng cao chất lượng phục vụ nhu 

cầu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch Hà Tĩnh của du khách trong và 

ngoài nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị nêu trên thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Chú trọng tăng cường công tác quảng bá, đẩy mạnh tuyên truyền thu hút 

du khách đến Hà Tĩnh vào dịp này, thực hiện tốt công tác hỗ trợ du khách. 

2. Duy trì và mở thêm các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động phục 

vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, tham dự lễ hội của du khách.  

3. Chỉnh trang lại cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ ăn, 

ở, đi lại cho du khách, có thái độ đón tiếp vui vẻ, lịch sự, tận tình chu đáo; bố trí 

người trực để phục vụ du khách chu đáo. 

4. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch. Tăng cường kiểm soát đảm 

bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh. Không để xảy ra tình trạng sản xuất, sử dụng thực 

phẩm kém chất lượng, sử dụng phẩm màu độc hại và chất phụ gia nằm ngoài 

danh mục cho phép của Bộ Y tế để chế biến thực phẩm trong cơ sở. 

5. Thực hiện bình ổn giá dịch vụ phục vụ khách du lịch; Không nâng, ép 

giá, chèo kéo khách các loại hàng hóa và dịch vụ. 

Đây chính là cơ hội lớn để thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham 

quan các điểm đến du lịch Hà Tĩnh và sử dụng các dịch vụ tại điểm đến, từ 



khách sạn, nhà hàng, ẩm thực đến tiêu thụ các sản phẩm địa phương, thúc đẩy 

tăng trưởng du lịch tỉnh nhà. Vì vậy, Sở đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện 

các nội dung trên./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL. 

Lưu: Bản giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 Lê Trần Sáng 
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