
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /2022/QĐ-UBND          Ninh Bình, ngày        tháng       năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về ứng xử trong hoạt động  

du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn  

tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2016       của UBND tỉnh Ninh Bình 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 

Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Theo đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 18/TTr-SDL ngày 24/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về ứng xử trong hoạt 

động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 

27/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình như sau: 

1. Sửa đổi Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 
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1. Sở Du lịch 

a) Chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát tình hình thực hiện Quy định này; 

b) Thực hiện hình ảnh hóa nội dung quy định dưới hình thức như: tập gấp, 

áp phích, cẩm nang du lịch và hình thức khác để triển khai tuyên truyền và cung 

cấp cho các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện; 

c) Triển khai thực hiện nội dung Quy định này đến nhóm đói tượng là các 

tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và du khách trên địa bàn tỉnh; 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh 

doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai lắp đặt các nội dung, tranh ảnh 

tuyên truyền về Quy định này. 

2. UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt quy định này; chỉ đạo, triển 

khai thực hiện quy định đến xã, phường, thị trấn trực thuộc; chủ trì, phối hợp với 

Sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm hiện tượng đeo bám, chèo kéo, ép khách 

mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ và các hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, 

nơi công cộng để hoạt động kinh doanh du lịch. 

3. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức triển khai thực hiện 

Quy định này đến các nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của đơn vị tham gia các hoạt động phục vụ khách du lịch. 

4. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Du lịch tổ chức triển khai, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quy định này.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, 

phát thanh truyền hình của tỉnh, các hoạt động thông tin cơ sở, hệ thống truyền 

thanh ở xã, phường, thị trấn; phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về nội dung và kết 

quả thực hiện Quy định này. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình hỗ trợ, phối hợp 

với Sở Du lịch lập các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền rộng rãi về nội dung, kết 

quả thực hiện Quy định này; nêu gương các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt 

quy định và phản ánh những tồn tại, hạn chế khi thực hiện Quy định này. 

7. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch 

a) Triển khai Quy định này đến cán bộ, công nhân viên, người lao động tại 

đơn vị và khách du lịch đến tham quan, lưu trú, sử dụng dịch vụ tại đơn vị; phối 

hợp với các cơ quan chức năng để tố cáo, xử lý các vi phạm. 

b) Xây dựng khẩu hiệu, hình ảnh tuyên truyền về văn minh du lịch”. 

2. Sửa đổi tên gọi “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” thành “Sở Du lịch” 

tại Điều 9; Điều 10. 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2022. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực du lịch chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, VP5,6. 
        Zh_VP5_02. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Trần Song Tùng 
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