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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T1NH BA RIA -VUNG TAU Doe 1p - Tiy do - Hinh phüc 

QUY CHE 

Phôi hop trong cong tác quãn I hoot dng dii Ich trên 
dla bàn tinh Ba Ra — Vung Tàu 

(Ban hành kern theo QiyI1 djnh so4'./D-UBND ngây -14 tháng 9 nãrn 2019 
cza Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vung Tàu) 

Chu'ong I 
NH'EYNG QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh, dI tu'çrng áp ding 

1. Pham vi diu chinh 

a) Quy ch nay quy djnh nguyen thc, ni dung, hlnh thirc và trách nhim 
phôi hçp cüa UBND các huyn, th xã, thành phô (sau day gi tat là UBND c.p 
huyn), các sâ, ban, ngành trong hot dng du ljch trên dja bàn tinh Ba Rja — 
VUng Thu. 

b) Các ni dung phi hgp quãn 1 nhà nuàc trong hot dng du ljch trén 
dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Thu không quy djlth trong QLIy ché nay duqc thirc 
hin theo quy djnh cCia pháp 1ut hin hành Va CáC quy djnh có lien quan ciia Uy 
ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Thu. 

2. D6i tuçrng áp ding 

Các sâ, ban, ngành, UBND cp huyn và các don vj CO chcrc näng quãn 1 
chuyên ngành, lTnh virc Co lien quan den hot dng kinh doanh djch vit du ljch 
trên dia bàn tinh. 

Diu 2. Nguyen tc phi hqp 

a) Cong tác pMi hgp quãn 1 nhà nuàc dira trên co sâ chirc näng, nhim 
vu, quyên hn cüa các s, ban, ngành và UBND cap huyn duc thrc hin bão 
darn dông b, kjp thai, cha chë, thông nhät trong cong tác quãn l, kiêm soát 
các hott dng du ljch trên dja bàn tinh. 

b) S& Du ljch CO trách nhirn chü trI, tharn mi.ru Üy ban nhân dan tinh chi 
do cong tác phôi h9'p quãn 1 nba nuâc ye hot dng du ljch trên da bàn tinh 
và thrc bin cong tác quãn l nhà nuác ye các hot dng lien quan den linE virc 
du ljch trong phtm vi, chüc nàng, nhiérn vy, quyCn hn duc pháp lut quy djnh. 

c) UBND cétp huyn chü tn, pMi hcp vài S& Du ljch thirc hin cOng tác 
quàn l nba nuó'c ye hoat dOng du ljch trOn dja bàn trong phm vi chrc nàng, 
nhim vy, quyCn htn dtrçc pháp luit quy djnh. 
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Chtrong II 
NQI DUNG PHOI H€IP 

Diu 3. Trách nhirn quail 1, bão v, khai thãc tài nguyen du Itch 

1. UBND c&p huyn Co trách nhirn t chrc quân 1, bão v, Mu tu, khai 
thác tài nguyen du ljch trên dja bàn, tth tnthng hçip tài nguyen du ljch näm trong 
khu virc duçic Uy ban nhân dan tinh giao cho mt to chüc, don vj khác. 

2. D6i vii tài nguyen du Ijch thuc s& hti'u cüatô chirc, cánhân ngoài nhà 
nuàc, Uy ban nhãn dan tinh ldiuyên khIch và tto diêu kin dé to chtrc, Ca nhãn 
quail 1, bão v và khai thác phiic v du ljch nhung phái thrc hin vic däng k 
kinh doanh theo quy djnh và thông báo cho Sâ Du ljch dê thrc hin vic quán l 
theo quy djnh hin hành. 

3. Trong tru&ng hqp can scr dung tài nguyen du Ijch tçr nhiên dâ dugc giao 
cho to chirc, cá nhân quàn l dC to chirc các hott dng vi mçic dIch chung, Uy 
ban nhàn dan tinh cO quyêt djnh tmng dung thI to chirc, Ca nhân duçic giao quãn 
1 phãi chap hành theo chi dao  ciia Uy ban nhân dan tinh. 

Diu 4. Trách nhim quãn 1', khai thác các khu, dim, tuyn du Ljch 

1. Sä Du lieu 

a) PhM hçp vó'i các sâ, ngârih, UBND cp huyn tham miru, dé xut Uy 
ban than dan tinh kiêrn tra tiên d thirc hin các dr an dâu ti.r phát triên du ljch 
theo quy ho?ch dä ducic cap cO thâm quyên phê duyt. 

b) Chü trI, ph& hqp vâi tJ13ND cp huyn và các cc quan lien quan can 
cü tInh chat, quy rnô, yêu cãu phát triên du ljch và tInh hInh thirc tê cUa dja 
phuang tham rnuu, dé xuât Uy ban nhân dan tinh giao cho mt to chüc, don vj 
dü diêu kiin, nãng lirc quán 1 bão darn phü hcip vi Lu.t Du ljch närn 2017 và 
cáo van bàn có lien quan. Dôi vâi quãn 1 khu du ljch, vic quãn 1, bão v, khai 
thác thirc hin theo quy djnh t1i khoãn I Diëu 29 Lut Du ljch näm 2017. 

c) Thirc hin cong tác quán 1, kim tra, xü' 1' cáo vi phtm trong vic chp 
hành các quy djnh dôi vOi boat  dng kinh doanh djch vi lr hành, km trü, hung 
Mn viên du ljch, an uOng, mua sam, vui chcii giãi trI và djch vii lien quan khác 
ph%ic vii khách du ljch trong cáo khu, diem du ljch trén dja bàn tinh theo quy 
djnh cüa pháp lutt. 

2. Sâ K hoach  và Du tu 

Chc tn, phi hçxp vói cáo s&, ngành lien quan tham rnuu CJy ban nhân dan 
tinh quyêt djnh chCt truo'ng dâu tu', dr an dâu tu' ti các khu, diem du ljch. PhOi 
hçp vOi cáo ngành cO lien quan va UBND cap huyn theo dOi, don dôc chü dâu 
ttx thi,rc hin các d,r an dâu tu ha tang du ljch tai  các khu, diem du ljch. 

3. S& Giao thông vn tãi 

a) Chü tn phi hqp vOi các don vi lien quan tham mtru Uy ban nhân dan 
tinh v cong tác quy hoach, dâu tu' h tang giao thông den cáo khu, diem du ljch; 
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quy hotch, cap phép các ben, bâi dó Xe, phuong tin thiiy ni da ti các khu, 
diem du ljch. 

b) Phi hçp vâi các ca quan lien quan kim tra, xtr l vi phm giao thông 
dôi v&i các phucng tin van tãi khách du ljch den khu, diem du ljch; các phuang 
tin vn tãi khách trong khu, diem du ljch có lien quan den h thông giao thông 
dix?mg b và dung thtiy ni da theo thâm quyên. 

4. Uy ban nhân dan dtp huyn 

a) Chi do các ban, ngành chtrc nng lien quan, Üy ban nhân dan các xâ, 
phuing, thj trân tlirc hin hoäc phôi hgp vOi các tâ chirc, cá nhân, cong dông 
dan cu duGc giao quãn i khu, diem du ljch thrc hin các bin pháp quán l, báo 
v tài nguyen du ljch tii các khu, diem du llch  trén dja bàn; gitr gin v sinh môi 
tru?Yng ti các khu, diem du Ijch xanh - s?ch - dçp; dam bão an ninh trtt tr, an 
toàn tai khu, diem du Ijch. 

b) Phi hçp vâi các ngành chirc näng cüa tinh quán 1 hott dng kinh 
doanh du ljch tai  các khu, diem du Ijch trCn dja bàn theo quy djnh cüa pháp lut 
và Quy ché nay. 

1)iti 5. Trách nIiim quãn 1' các hot dng kinli doaiih dcIi vi 
(ill lich 

1. Sâ Du ljch Co trách nhim quán i nhâ nt.râc di vâi các hot dng kinh 
doanh kru tri du !jch, kinh doanh itt hành và huâng dan du ljch theo quy djnh 
cUa pháp lut; phôi hçp vói UBND cap huyn và các cc quan quãn 1 chuyên 
ngành thçic hiii cong tác quân 1, huóiig dan, kiCm tra vic thii'c hin các quy 
djnh cüa pháp 1u.t dôi vai các tO chirc, cá nhân hoat dng kinh doanh các djch 
vii du ljch khác ben ngoài các cc sâ km trt.i du ijch. 

3. UBND cp huyn có trách nbim quãn 1)2 nba nu,Oc ye hott dng du 
ljch trCn dja bàn trong phtm vi chcrc nang, nhim vii, quyén han  dugc pháp lut 
quy djnh, Xtt 1)2 vâ giãi quyêt tInh trng ban hang rong, chèo kéo, deo barn dam 
bão an toãn cho du khách cãc khu, diem du ljch trén dja bàn. 

Diu 6. Tracli nhim quail i an ninh, trIt tir du Ich 

1. Cong an tinh: 

a) Bão dam an ninh trtt tçr trong boat dng du ljch trên dja bàn tinh, tài 
san, quyen và içi Ich hçp pháp cUa khách du Ijch và các doanh nghip kinh 
doanh itt hành ni dja, doanh nghip kinh doanh itt hành quôc tê, dai  1)2 itt hành, 
van phOng dai  din  tai  Vit Nam cüa doanh nghip kinh doanh djch v, itt hành 
nirâc ngoài dóng trCn da bàn tinh. 

b) Chü dng trao di, phci hçip vói So Du ljch v các t chcrc, çá nhân 
trong vã ngoài nuOc hoat  dng, kinh doanh du ljch trên dja bàn tinh có vi phm 
hotc cO dãu hiu vi phim pháp iut khi hot dng trên dja bàn tinh. 

c) Phéi hçip vói B Clii huy Quàn sy tinb, B Chi huy Bdi Bién phông 
tinh thông báo các chU truong, quy djnh ye nhttng khu virc c the không duçc to 
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chirc cho khách du ljch dn; nhUng dja bàn trçng dim v qu6c phông, an ninh 
can duçic xin )2 kiên trtràc khi khai thác du ljch ti nhüng khu virc nay. 

d) Ph6i hqp thrc hin cong tác báo v an ninh chinh trj, trt t1r an toàn xA 
hi; phông, chOng cháy no, t nan  xà hi, báo dam trt tr an toàn giao thông tai 
các khu, diem du ljch. Ngoài ra, các don vj Cong an theo trách nhim duc phân 
cong chci dng xây dng kC hooch và triCn khai cáo bin pháp nghip v1i tai cáo 
khu, diem du ljch dê bào dm an ninh, trt tr cho các hoat dng kinh doanh và 
khách du lich trên dia bàn. 

d) Quàn 1 vic thrc hin dãng k khách Iisu trCi; xuétt n1ip cãnh di v&i 
khách du Ijch quôc tê; quãn I ngu&i nuc ngoài cu tr1,, lain vic, hoat dn 
trong 1mb virc du ljch trCn dla  bàn tinh; huóng dan, tao  diCu kin cho các to 
chi.rc, cá nhân hoat dng, kinh doarili du ljch Va khách du ljch thixc hin dung 
quy djnh ye thu tic xuât cánh, nhâp cãnh, qua cânh, cu tni, di lti tai  Vit Nam 
và các quy djnh khác lien quan den an ninh, trt tu. Phát hin diêu tra, xcr 1 các 
vi phm pháp 1utt lien quan den hoat  dng du ljch theo pháp 1utt, 

e) TuyCn truyn, ph bin, huO'ng dan, kim tra vic thirc hin cáo quy 
djnh ye an ninh và trtt tir, an toàri xâ hi lien quan den hoat dng du ljch dOi vài 
các co sà kinh doanh du ljch; thông tin kjp thai ye am m.ru, thu don hoat dng 
cüa các the hrc thi djch, b9n ti phm Igi dyng boat dng du llch  xâm phm an 
ninh, trt tr nhäm nâng cao tinh than cãnh giác, thic trách nhim cüa can b, 
cOng chrc, viên chrc, lao dç5ng ngành du ljch vâi sr nghip báo v an ninh To 
quôc. 

2. SO' Du Ijch: 

a) PMi hqp vOi Cong an tinh ph bin, huàng dn các co si kinh doanh 
du ljch tlirc hin dung các quy djnh cüa ithâ nuàc ye an ninh, trt tir, phOng cháy 
cha cháy và các quy djnh khác có lien quan den an ninh trt ti. 

b) Kjp thai trao d& bang van bàn vOl COng an tinh và các ngành chirc 
näng khi triCn khai chuang trInh du ljch mOi do tO ohrc, cá nhân thirc hin hoat 
dng kinh doanh du ljch t?i  các vung chiên lLrçxc ye quôc phông, an ninh trën dja 
bàn tinh. 

3. SO Lao dng - Thuong binh Va Xà hi CO trách nhim chU trI, phi hqp 
vOi các sO, ban, ngành lien quail và UBND cap huyn thc hin các bin pháp 
nhäm giâi quyét tmnh trng ngu'i lang thang, co nh, an xin deo barn du khách 
tai các khu du ljch, diem du ljch trCn dia bàn tinh. 

4. UBND cp huyn cO trách nhim chi dao  kim tra, kiêm soát cáo hoat 
dng buOn bàn hang rong, chèo kCo, deo barn khách du ljch, an xin; cáo hành vi 
gay mat trt t%r, lira dáo trong hoat dng kinh doanh du Ijch; phOng, chOng cáo t 
nn xa hQi trong kim du ljch, dirn du ljch tren clia bàn quãn l'. 

5. Cáo co' sO kinh doanh du ljch có trách nhim thrc hin tt cong tác bào 
ye ni b, bào ye tài san, giU gin an ninh trot tir; phOng, chông cháy no; to chirc 
Iixc luqng bão v theo ni quy và cáo quy djnh khác lien quan den an ninh, trt 
tx trong kim, diem du ljch ma don vj hot dng kinh doanh. 
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I)iêu 7. F,ácIi nIiiiii qilan R môi truo'ng và vç sinh an toan 
tliu'c 1)haln 

. Quãn 19 môi truâng: 

a) So Tài nguyen và Môi tru?ing: 

- Tuyên truyn, ph bin, huOng din, kim tra vic thirc hin các thu tic, 
quy djnh ye bão v môi trung dôi vOi các c sO kinh doanh du ljch; phát hin 
va xir 19 kjp thai các tru&ng hcip vi phrn. 

- Chü trI, phi hçip vOi SO Du ljch, UBND dp huyn thuOng xuyên giám 
sat, kiêm tra, xCr 1)2 nghiêm cac truang hçip vi phm quy djnh ye bão v môi 
truOng tti các khu du flch, diem du llch, CC CG sO kinh doanh du ljch theo quy 
djnh cla pháp 1utt ye bão v môi tmàng. 

- Chi do 1irc lu'Qng thanh tra tang cuà'ng cong tác phôi hçp vói ihanh ira 
chuyên ngành du ljch, Cãnh sat rnôi truang trong vic kiêm tra xO 19 vi phm v 
môi truOng trong hot dng kinh doanh djch viii du ljch trên dla  bàn tinh. 

c) UBND cp huyn cô trách nhim pMi hqp và các sO, ban, ngành lien 
quan kiCm tra, kiêm soát vic thirc hin CáC quy djnh ye bào v môi truOng trong 
hot dng du ljch 0 dja phuo'ng, bão v môi truOng, cánh quan; xây dçrng và 
niêm yet nii quy trong do cO nhüng quy djnh ye bâo v môi truOng. To chOc 
phi.rong tin, h thông thu gom, xO 19 chat thai ran, chat thai lông dung quy djnh. 

2. Cong tác quán 19 an toàn v sinh thçrc phim 

a) Các SO: Y t& Nông nghip và Phát trin nông thôn, Cong Thuong pMi 
hçip, thrc hin quán 19 nba nuóc ye an toàn v sinh thyc phârn theo quy djnh cüa 
pháp 1uit. 

b) UBND cAp huyn cO trách nhirn ph& hçp vOi các sO, ban, ngành lien 
quankiêrn tra vic chap hãnh các quy djnh vêan toàn v sinh thrc phâm dôi vOi 
các to chOc, cá nhân kinh doanh djch vi an uông phc vçi khách du ljch trên dja 
bàn. 

c) T chCrc, Ca nhân, kinh doanh an ung phic vii khách du lich  thirc hin 
các quy djnh ye dam bào an toàn v sinh tIc phâm, phOng chông ng dc thrc 
phãm, không sO dimg thic phâm không rO nguôn gOc, kern Chat 1ucng, thjrc 
phârn qua hn sO dyng, phãni màu dc hi và chat phy gia nàm ngoài danh mçic 
cho phép cüa Bô Y tC. 

Diti 8. Trách nhirn quail 1)2 thii, giá Ca, cht lu'çrng hang hóa, djch 
vi.i du lieu 

1. SO Du ljch CO trách nhini pMi 1p kiCrn tra, kim soãt ye giá, chAt 
lucxng djch vy phyc vy khách du ljch cüa các to chcrc, cá nhãn kinh doanh du 
ljch, dc bit trong nhQ'ng ngày cao diem, Lê, Têt. 

2. SO Tài chInh çó tràch rthiern phi hp vOi SO Du ljch và c.c dn vj liCn 
quan tham rnuu Uy ban nhân dan tinh quy djnh các chInb sách, bin pháp quãn 
19 giá, ngàn ngOa tInh tring nâng giá dch vy du !jch vão miia cao diem, Lê, let; 
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phi hçip kim tra vic niêm yt giá và bàn dung theo giá niêm yet trong lin.h 
vi,c kinh doanh du ljch phü hçp vâi quy djnh hin hành. 

3. Cijc Thus tinh: 

a) Hrnng dn vic in, phát hành và sü ding hóa dcin bàn hang, cung i'rng 
djch vi du ljch; kiêm tra, thanh tra ye hóa dcrn xir phtt vi phtm hành chInh ye 
hóa dcni ti các Ca sâ kinh doarth du ljch trCn dja bàn tinh theo quy djnh 

b) Thirc hin theo quy djnh cUa Lut Quãn 1 thu và các van bàn pháp 
1ut ye thuê Co lien quan dôi vOi các to chtrc, Ca nhân kinh doanh du ljch trén dja 
bàn tinh. 

4. Sâ Cong Thuong: 

Chii trI, phi hqp vó,i Sâ Du ljch kim tra, kim soát vic chap hành cac 
quy djnh v kinh doanh hang boa; xr !' vi phrn các trung h9p rnua bàn hang 
cam, hang giá, hang không dam bão chat 1ung,... dôi vOi các to chüc, cá nhân 
kinh doanh du lich. 

5. ITJy ban nhân dan cAp huyn: 

Kiêm tra vic niêrn yt giá, bàn diing giá niêrn yt trong 1mb virc kinh 
doanh du ljch theo quy djnh hin hành; xU' I các hành vi vi phrn tang giá dt 
biên theo thârn quyên và các quy djnh cua pháp 1utt. 

Diii 9. Trách nhirn plii hqp quãn I quy hoich, xây dy'ng các cong 
trInh phic vt dii 1ch 

1. S& Xây dçrng: Co trách nhitm thtm djnh, cap giéty phép xây dirng cOng 
jxinh phic vçi du ljch trên dja bàn tinh theo quy djnh ccia pháp 1uit. 

2. Sâ Tài nguyen và MOi tnrOTig: Chü trI, pMi hp vài UBND cAp huyn 
quãn 1 dat dä dupe quy hoch phát triên du ljch, dat trong khu, diem du ljch dà 
duçic cong nhn. 

3. S& K hoch vàDAu tu: Co trách nhim thAm dnh quy hotch tng th 
phát triCn du ljch, các dê an, dii an lien quan den du ljch; thâm tra cap giây 
chrng nhn cho các d'r an dâu tu' phát triên du ljch trén dla  bàn tinh; t.o diOu 
kin thuin 1çi cho các quy hoich, du an dâu tu' phát triOn du ljch; phôi hcip vâi 
UBND cap huyn, Sâ Xây dirng, SO Du ljch tharn rnlxu, dê xuât UBND tinh thu 
hôi cac dr an du ljch chm triCn khai và không thirc hin trên dja ban tinE. 

Diii 10. Trách nhirn phöi hyp trong cIp giAy chiIng nhn (ling k' 
kinh doanh ngành nghê du llch,  dich vi1 dii ljch 

1. SäKhoachvàDAutu': 

a) CAp giAy chrng nhn däng k' kinh doanh cho các t clirc có däng k 
kinh doanh ye linh VirC du ljch theo quy djnh. 

b) PhM hcrp vâi các ngànli lien quan, UBND cAp huyn giám sat, theo dOi 
vic thrc Iiin các dçr an du !jch cüa nba dâu tu' theo ni dung ma nhà thâu áä 
dang k' trong giây chüng nhn dâu tir; phOi hçrp dé xuât Uy ban nhân dan tinh 
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chi dto các ngãnh, dia phuang kjp thai cIuvt nhüng 1Khó Rhn. vu'ó'ng mac 

trong qua trInh thirc hin dir an. 

c) Phi hcp các ngành Co lien quan, UBND cp huyn kim tra doanh 
nghip, nba dau tu kinh doanh, dâu tu trong lTnh vrc du ljch theo nhüng ni 
dung trong giây chirng nhn dang k doanh nghip, giây chCrng nhn dâu tu; xir 
I hoc tham muuUy ban nhân dan tinh xtr l nhQng vi phm ye däng k doanh 
nghip, dang k dâu tu theo quy djnh cüa pháp !utt. 

2. S Du Ijch Co trách nhiçrn: 

a) HuO'ng dn các t chtrc, cá nhân v d.0 tu' kinh doanh lu'u trU du ljch, 
kinh doanh hang hóa, djch vv dat chuãn phic vy khách du ljch, kinh doanh l 
hành, ô to vn chuyên khách du ljch,... khi các to chCrc, cá nhân Co yêU câu. 

b) PhM hçip S& Giao thông vn tãi c.p bin hiu xe to vn chuyn khách 
du ljch; phucing tin thOy ni dja vn chuyên khách du ljch. 

3. UBND cp huyn: 

a) Cp gi.y chü'ng nh.n dàng k2 kinh doanh cho h kinh doanh cá the có 
däng k kinh doanh ye 1mb virc du ljch theo quy djnh. 

b) I-Iuóng dn, kirn tra theo nôi dung theo giy chrng n1un h kinh 
doanh. 

Bi&i 11. Trách nhirn phii h9'p trong cong tác phô biên tuyên truyên 
pháp 1uit, cLing cap thông tin và thông kê du Ich 

1. S Du ljch: 

a) Phi hcip vai Cong an tinh, các sO ngành, UBND cAp huyn va cac ca 
quan lien quan phô biên tuyên truyên pháp lut, các quy djnh pháp lut có lien 
quan den hott dng kinh doanh djch vy du ljcli cho cac tO chirc, Ca nhãn kinh 
doanh djch vi,i du Ich trCn dja bàn tinh. 

b) Thông báo kjp thai các quy dlnh  rn6i trong linh vçrc du Ijch và các vAn 
dê can phôi hçp thirc hin trong cong tác quán 1 ye du ljch cho các sO, ngành Co 
lien quan và UBND cap huyn. 

c) Hang nàm phM hgp vOi Clic TMng kê tinh t chrc ditu Ira, dành giá 
mi:rc dong gop cüa ngành du ljcli vào tang truO'ng GRDP cüa tinh. 

2. Cong an tinh: 

Cung cp cho SO Du ljch thông tin, s lieu v 1u'ng khách du ljch do các 
ca sO km trO du lich khai báo; tInh hInh an ninh trt tx 0 các khu, diem du 
ljch,... djnh kS'  hang tháng hoc khi cO yêu câu dC phiic vii cOng tác quàn 1 nhà 
nuOc ye du lich. 

3. UBND cAp huyn: 

TiluOng xuyCn kim tnt, r soát, báo cáo các trumg hcip ca sO' kinh doanh 
dch vii du ljch (krutrü, 1C hành...) không thông báo hot dng, không treo biên 
hiêu, không gän biCn the hin hang da du'Gc cOng nhn, hoc dà ngung, tarn 
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ngung hott dtng ma khOng thông báo,... v UBND tinh qua Sâ Du ljch d ph& 
hgp quãn 1'. 

Diu 12. Trách nhim pli6i hop v thauh tra, kiêm tra, th 13 vi phm 
trong ho,t dng du Ic1i 

1. Các sO, ban, ngành cüa tinE, UBND cp huyên: 

a) Ph6i hp vói Sâ Du ljch trong vic thanh, kim tra hot dng du ljch 
dam bão không trüng lap ye ni dung, thai diem và dôi tung kiêm tra theo quy 
djnh. 

b) Thông báo bAng van bàn cho SO' Du ljch v CáC co' so kinh doanh du 
ljch vi phm các quy djnh cCia nhà nuOc ye an ninE trt tr, PCCC, môi truang, 
v sinh an toàn thxc phâm, thuê, niêrn yet giá, khai bo khich mu tri... sau các 
drt thanh tra, kiCm tra. 

2. UBND cp huyn clii dto UBND phuang, xà, thj trân và 1irc lucmg 
cong an dja pht.rcing trong vic phôi hgp Thanh tra SO Du ljch thi.r&ng xuyCn 
kiêm tra, xü 1 the vi phtni trong hoot dng kinh doanh dch vii du ljch nhu: 
Homestay, Hostel, Offictel, can h du ljch (Condotel) và các loti hinh km tn'i 
khác . . . các chii Ca sO không thtrc hin các quy dnh ye dang k kinh doanh, hoc 
có nhtrng không treo biên hiu, không dam bão an ninh trit t1r, phàng cháy chra 
cháy, có hành vi trôn thuC và không thông báo và báo cáo cho ca quan quán ! 
nhà nu'Oc ye du ljch; thông báo kêt qua kiêm tra, xr l các to chirc, cá than vi 
phtm hãnh chInh trong lTnh vuc du tich cho SO' Du lich sau các dçit thanh tra, 
kiêm tra. 

3. SO' DLI ljch chü tn pMi hp các sO, ngành cO lien quan và UBND cp 
huyn trong vic kiêm tra, xcr l vi phm hành chInh linh vrc du ljch, dam báo 
khOng trüng lap ye ni dung, thai diem vã dôi tt.rng kiCm tra theo quy djnh. 

Diu 13. Track nliim phôi hçp h tr9', giãi quyét khiêu iiii, t cáo, 
darn bäo an toàn cho khách dii lich 

1.SODulich 

- Là ca quan ehU trI, dAu miii cung cp thông tin và tip nhn cac yêu cAu, 
phán ánh, dê nghi cüa khách du ljch trên dja bàn tinh; dông thOi, chü dng lien 
he các dâu môi cüa các sO, ban, ngành, UBND cap huyn trong vic phôi hgp ho 
tiv khách du ljch. 

- Tng hqp, cung cAp thông tin cho khách du ljch; tip nhn trirc tip ti'r 
các trim thông tin, h trçi du khách hoc thông qua so din thoti thrOng day 
nóng, email, hp thij ye cñc yen can can thiêt và chInh dáng cia khách du ljch; 
thông báo chInh xác, kjp thO'i các thông tin nay den CáC co' quan CO ehc näng 
lien quan do pbôi h?p  h tr xii' l', iài quyCt các tinh huOng kjp thOi, hiu qua. 

- Chi dng, tIch ci'c trong vic tip nhn thông tin, giüp do' khách du llch 
trong phim vi chüc nãng nhim vi ducic giao vOi thai d nhit tInh, trách nhim. 
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- Ghi nhn phân ánh cüa khách du ljeh v tInh hInh phc vii, chat hxçing 
dich vi, giá câ và thông tin kjp thai dê các dan vj lien quan có bin pháp xi'r I, 
chân chinh các to chirc, Ca nhân hot dng trong linh virc kinh doanh du ljch. 

3. ScYt 

- Chi do các ca s& y t sn sang tip nhn và kjp th&i xir 1 các tInh 
huông cap ciru Co lion quail dOn scrc khOe, tInh mng cüa khách du ljch nhu: dt 
quy, tai nn, ng dec, nhiOm dec, djch bnll và các nguy ca ãnh huO'ng den strc 
khOe cüa khách du ljch khi nhn du'qc thông tin tü' S Du Ijch. 

- ChU tn và phi hp vâi các ca quan chüc nãng xü l kp th&i các vii vic 
ye v sinh an toàn thrc phâm có liOn quan dOn khách du ljch. 

4. SâCôngTht.rong 

Phân cong b phn, dan vj có thirn quyn tip nhn thông tin phãn ánh 
cüa khách du ljch tü Sä Du 1ch, xi1 l các van dO liOn quan den gian ln thtxang 
mi, kinh doanh hang giã, hang nhái, hang kern chat iucng: các hãnh vi ctnh 
tranh không lanE nlmnh... 

5. S Giao thông Vn tái 

Phân cong b phn, dan vj có thãrn quyn tip nhn thông tin tr Si Du 
ljch liOn quan dOn: trt t%r giao thông, chat 1uçng djch vip, thai d phyc vy khách 
du ljch cüa các to chrc, cá nhân kinh doanh vmn tãi khách du ljch. 

6. Cong an tinh 

- H trçi, hu'ó'ng dn ldlách du ljch thyc hin các thu tyc có liOn quan dn 
vic that lc các giây tä cá nhân quan trpng nhu': Chcrng rninh nhân dan, h 
chiOu, visa... trong th?.i gian nhanh nhât. 

- Phát hiên, diu tra xCr l các tn1ng hgp vi phm pháp lut lien quan den 
khách du ljch, hot dông du ljch theo quy djnh cUa pháp !uit. 

7. Civic Thuê tinh 

Phãn cong b phin, dan vj có thrn quyn tip nhmn thông tin tr S& Du 
ljch vO vic kiên nghj xCi' l' các van dê liOn quan den sü dçing hóa dan, cht'rng tü 
khOng dung quy djnh dôi v&i khách du ljch. 

8. Sâ Van hóa và Th thao 

Chu tn, ph6i hçip Sâ Du ljch, UBND cp huyn cung cAp thông tin và h 
trçY giãi dáp nhüng thac mac ccia khách du ijch ye các san phâm du ljch van hóa, 
ljch sü' tr011 dja bàn tinE. 

9. UBND cAp huyn 

Chi do Ban Quàn l các khu, dinl du ljch, PhOng Van hóa và Thông tin 
phôi hcrp các ca quan lien quan thu dng tiOp nh.n và xcr l' thông tin phãn ánh 
t khch du lich liOn quai' dn an ninh trU tir, PCCC, v sinh rnOi tnxng, giá, 
phi, l phi, an toàn tinE rnng, tài san du khách... ti các khu, diem du ljch trOn 
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dja bàn, trwng hgp cAn thit, kjp th?i báo cáo S Du ljch phi hp vói các c 
quan lien quan có thâm quyên tiêp titc giái quyCt vi vic. 

Diu 14. Trách nhim pliii Iip  quãng bá, gió'i thiti hInh ãnh v du 
11ch clia tinh den du khãch trong Va ngoài nu'ó'c 

1. S&K hochvàDutu' 

a) T chüc các hi nghj tip xüc vOi nhà dAu tu quãng bá hInh ánh, tim 
nAng du ljch cüa tinh trong các chuang trInh xüc tiên dâu tu cüa tinh. Phôi hçip 
xây dirng các chu'ang trInh, kC hooch, dê an xüc tiên dâu tu' du ljch. 

b) Xây drng co si dü lieu v ti11l nàng cüa tinh, danh mic dir an kêu g9i 
dâu tu du ljch; phát hành các an phâm, tài 1iu ph1ic vi cong tao xuc tiên dáu tu, 
thuung mi và du ljch. TO chirc quãng bá niôi trung dãu tu kinh doanh, các 
chInh sách khuyên khIch ye dãu tu, thuong mji vã du ljch thông qua các hi 
nghj, hi tháo, phi.ro'ng tin truyCn thông vA các hinh thrc khác. 

2. SO'Duljch 

ChU tn, phSi hcp vó'i SO' Van hóa, Th thao, S K hoch và DAu tu va 
các ca quan lien quan trong vic xây drng, to chOc thrc hitn cáo chuong trinh 
xüc tiên du ljch, giO'i thiu hInh àrth du Ijch cUa tinh tai  các sr kiin van hóa, the 
thao, hi chçi, hi tháo, triên lam du lch cOa tinh, khu vu'c và quôc tê. 

3. SNgoti v 

a) Tham gia, pMi hcp thii'c hin các chuong trinh, hoat  dng xOc ti&-i dAu 
tu' quâng bá du ljch cO lien quail den yCu tO nu'ó'c ngoài, các hott dng kêt hp 
cong tác dOi ngoi. 

b) Hi.ràng dAn thU tllc và h trçY cáo doàn cong tác tham gia hot dng xUc 
tiên dâu tix quãng bá du ljch t1i nu&c ngoài theo quy dnh. 

Chtro'ng III 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diti 15. Ti chUc thuc hiên 

a) S& Du ljch chU tn, ph6i h9p vói các s&, ban, ngành lien quan, UBND 
cap huyn triên khai thrc hin Quy chê nay. Trung hp các van ban quy phm 
pháp lut duçc dAn chiéu áp ding ti Quy chê nay dtrqc st:ra dôi, bô sung ho.c 
thay the thI thrc hin theo cáo van bàn sUa dOi, bô sung hoc thay the do. 

b) T chUc doan the, chInh trj - x hi các cAp, các t chirc, ca nhan trong 
phm vi khu, diem du ljch và tuyên du ljch trCn dja bàn tinh phOi hp vi các co 
quan có lien quaii trong vic giC gin, bâo quail, khai thác và quân 1 hot dng 
du Ijch. 

c) S Du ljch CO trách nhirn theo dOi, dOn dc, kim tra vic thrc hin 
Quy chC nay; tong h9'p báo cáo Ban Chi dto phát tniên du ljch cUa tinh, UBND 
tinh và báo cáo ngành du 1 jch hang näm nhQng van dC phát sinh. Trong qua trInh 
triCn khai thirc hin, nCu Co vuO'ng mac, các co quan, don vj, to chUc phãn ánh 
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v Si Du lich d tng hçp, báo cáo T)y ban nhân dan tinE xem xét, sira dôi, bô 
sung cho phü hgp vOi tInh hinh thirc tê. 

lJiêu 16. Khen thu'ông, xu I vi phim 

a) Các ca quan, dan vi, t chirc, cá nhân t1c hin tt Quy ch nay, có 
nhiêu thành tIch gop phân nâng cao hiêu lire, hiu qua quãn 1 nhà nuóc linh virc 
du ljch trên dja bàn tmnh duc xern xét khen thuàng hang näm theo quy djnh. 

b) Các ca quan, dan vj, t chirc, cá nhân không thirc hin Quy ch& buông 
lông quán 1 trong các flnh vçrc duoc phân cong phi trách, phát sinh hu qua 
thI tüy mrc d s bj xern xét, xi1 1' theo quy dnhJ.7wI 

UY BAN NHAN DAN 
CHU TJCHwh/ 

NgHyn Thà ith Long 
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