ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI
––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1203/UBND-VHTT

Quỳnh Nhai, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––

V/v thực hiện quản lý cấp phép, thông báo
đủ điều hiện hoạt động đối với cơ sở lưu trú
du dịch trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Chi hội Du lịch Quỳnh Nhai;
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cơ sở
lưu trú du lịch.
Thực hiện Luật Du lịch số 09/20217/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2017; Nghị
Định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Nghị định 45/2019/NĐCP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực du lịch.
Theo số liệu báo cáo của phòng Văn hóa và thông tin, đến nay trên địa bàn
huyện có 05 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cơ sở lưu trí du lịch chưa thực
hiện các quy định về cấp phép, thông báo đủ điều kiện hoạt động đối với các cơ
sở lưu trú du lịch trên địa bàn.
Để đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ
phục vụ khách du lịch của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện, đồng thời
tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch đối với cơ sở lưu trú du
lịch. Chỉ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tăng cường công tác tuyền truyền và hướng dẫn các tổ chức cá nhân kinh
doanh dịch vụ du lịch chấp hành nghiêm các quy định về cấp phép, thông báo đủ
điều hiện hoạt động đối với cơ sở lưu trú du dịch trên địa bàn huyện, theo quy định
Luật Du lịch, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch hướng dẫn thi hành Luật Du lịch và theo các quy định của pháp luật chuyên
ngành khác liên quan (về an ninh trật tự, đăng ký kinh doanh, đất đai, quản lý đô
thị, xây dựng, môi trường ...)
- Tiếp tục rà soát thống kê hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn, xác định rõ các
cơ sở chưa đủ điều kiện hoạt động, chưa được cấp phép, hoặc đã kết thời hạn ghi
trên giấy phép cần phải thẩm định, kiểm tra, giám sát về điều kiện cơ sở vật chất
kỹ thuật và dịch vụ.
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- Tăng cường kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có), nhất là các trường
hợp vi phạm về điều kiện hoạt động (an ninh trật tự, đăng ký kinh doanh, đất đai,
quản lý đô thị, xây dựng, môi trường) và các hành vi ảnh hưởng đến hình ảnh, quy
tín chất lượng du lịch Quỳnh Nhai (vi phạm liên quan đến giá dịch vụ, chất lượng
dịch vụ, lợi dụng dịp cao điểm để trục lợi, chèo kéo, nài ép khách, ứng xử thiếu
văn minh với khách ...).
2. Đề nghị Chi Hội du lịch Quỳnh Nhai
Quán triệt các văn bản Luật Du lịch, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Luật Du lịch và theo các quy
định của pháp luật chuyên ngành khách liên quan về lĩnh vực du lịch tới các tổ
chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cơ sở lưu trú về du lịch trên địa bàn huyện.
3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch.
- Khẩn trương nộp hồ sơ, gửi thông báo thời điểm bắt đầu hoạt động đến sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm cơ sở thẩm định, cấp phép đủ điều kiện tối
thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch theo quy định.
Hoàn thành trước ngày 31 tháng 6 năm 2022.
(Có phụ lục danh sách kèm theo)
- Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc liên hệ bà Điêu Thị Nhất,
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, điện thoại: 09789234289.
Yêu cầu cơ quan được giao nhiệm vụ, tổ chức hội và các tổ chức cá nhân kinh
doanh dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa, TT và DL (B/cáo);
- TT Huyện ủy (B/cáo);
- Chủ tịch UBND huyện;
- Như trên;
- Uỷ ban nhân dân 11 xã;
- Lưu: VT, VHTT(Nhất), PT 05b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy
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Phụ lục
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ
CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

(Kèm theo Công văn số 1203/UBND-VHTT ngày 14/6/2022 của UBND huyện)

TT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Điện thoại

Chủ cơ sở

1

Khu nghỉ dưỡng Trung Kiên

Đầu cầu Pá Uôn

0328278999

Phạm Văn Doanh

2

Nhà nghỉ Ngọc Sơn Trang

Xóm 1, Mường Giàng

0987299789

Nguyễn Hữu Cầu
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Nhà nghỉ Uyên Phương

Xóm 5, Mường Giàng

0365933666

Bạc Cầm Sướm
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Nhà nghỉ Nga Ân

Xóm 3, Mường Giàng

0985028444

Nguyễn Thị Nga

Đầu cầu Pá Uôn

0987150000

Nguyễn Mạnh Tuân

Pá Uôn
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ECOLAKES

