ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI
Số:

1398

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-UBND

A Lưới, ngày

23 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tình hình hoạt động,
chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện A Lưới
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Kế hoạch số
/KH-UBND ngày
tháng 9 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân huyện A lưới về việc kiểm tra tình hình hoạt động, chất lượng dịch vụ tại
các điểm du lịch trên địa bàn huyện A Lưới năm 2019;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn Kiểm tra tình hình hoạt động, chất lượng dịch vụ tại
các điểm du lịch trên địa bàn huyện A Lưới năm 2019 gồm các ông (bà):
1. Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Trưởng đoàn.
2. Ông Hồ Văn Rêm, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch - phó Trưởng đoàn.
3. Ông Phan Thanh Hải, phó Trưởng Công an huyện - phó Trưởng đoàn.
4. Ông Hồ Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Thành viên.
5. Ông Hồ Văn Bắc, Trưởng phòng Y tế - Thành viên.
6. Ông Nguyễn Quốc Thạnh, phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Thành viên.
7. Ông Phan Văn Tân, phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Thành viên.
8. Bà Văn Thị Thi Thi, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin - Thành
viên, thư ký Đoàn.
9. Bà Lê Thị Thưi, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thành viên.
10. Ông Hồ Văn Minh, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thành viên.
11. Đại diện lãnh đạo UBND các xã Hồng Hạ, A Roàng, Nhâm, Hồng Kim
và Hồng Trung – Thành viên.
Điều 2. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp
luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn
huyện và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả khi hoàn thành đợt kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 24/9/2019 đến ngày 26/9/2019
- Địa điểm kiểm tra:
06 cơ sở có hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn, gồm:
+ Làng du lịch cộng đồng thôn A Hưa, xã Nhâm;
+ Làng du lịch cộng đồng thôn A Ka 1, xã A Roàng;
+ Làng du lịch cộng đồng sinh thái A Nôr – Việt Tiến, xã Hồng Kim;
+ Homestay Hồng Hạ, xã Hồng Hạ;
+ Farmstay Hồng Hạ, xã Hồng Hạ;
+ Homestay Hương Danh, xã A Roàng;
03 điểm du lịch sinh thái trên địa bàn huyện A Lưới, gồm:
+ Suối Pâr Le, xã Hồng Hạ;
+ Suối A Lin, xã Hồng Trung;
+ Thác A Nôr, xã Hồng Kim.
Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Đoàn kiểm tra:
- Trưởng đoàn, phó Trưởng đoàn được sử dụng khuôn dấu của cơ quan nơi
công tác để điều hành, xử lý các hoạt động trong quá trình kiểm tra.
- Các thành viên của Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ
quan thường trực đặt tại phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
- Trưởng Đoàn kiểm tra phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên
trong Đoàn kiểm tra, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng khi tiến hành kiểm
tra tại các đơn vị.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Đoàn
kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và
các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.
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