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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 3139/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 30 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt ñộng cơ sở lưu trú và cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên ñịa bàn tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2007/Nð-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy ñịnh
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Du lịch; Nghị ñịnh số 180/2013/Nð-CP ngày
14/11/2013 của Chính phủ sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
92/2007/Nð-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều
của Luật Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, ñảm bảo an ninh, an toàn cho
khách du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-CP ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc ñẩy du lịch
phát triển;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Du lịch tại Văn bản số 465/SDL-TTr ngày
21/8/2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp quản lý hoạt ñộng
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cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 2. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, ñơn
vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có
hiệu quả các nội dung công việc như ñã nêu tại Quy chế kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Du lịch, Kế hoạch và
ðầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và
Truyền thông; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh; Giám ñốc Cảnh sát
Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ
trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này kể từ
ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

CÔNG BÁO/Số 55+56/Ngày 14-9-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY CHẾ
Phối hợp quản lý hoạt ñộng cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên ñịa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3139/Qð-UBND,
ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này quy ñịnh công tác phối hợp quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú và
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch giữa các sở, ngành: Du lịch, Kế
hoạch và ðầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương,
Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và
Chữa cháy tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường hiệu lực
quản lý nhà nước ñối với các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
phục vụ du lịch trên ñịa bàn tỉnh, ñồng thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng
ñúng quy ñịnh của pháp luật.
Những nội dung không có trong quy ñịnh này ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện
hành của Nhà nước và tỉnh Bình ðịnh tại các văn bản liên quan khác.
ðiều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ quy ñịnh của pháp luật, chỉ ñạo của UBND tỉnh.
2. Phân ñịnh rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, các ngành.
3. Bảo ñảm sự phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, ñơn vị
tham gia phối hợp.
4. ðảm bảo không tạo ra sự chồng chéo trong quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú
và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giữa các cấp, các ngành trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 3. Nội dung phối hợp
1. Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật liên quan ñến
hoạt ñộng của các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch.
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2. Xử lý các vấn ñề phát sinh khi có khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức,
công dân, khách du lịch liên quan ñến hoạt ñộng của các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch.
3. Tổ chức phối hợp thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất việc thực hiện
các quy ñịnh của pháp luật liên quan ñến hoạt ñộng của các cơ sở lưu trú và cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch, nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm
pháp luật.
4. Cung cấp, trao ñổi thông tin giữa các ngành tham gia phối hợp.
ðiều 4. Phương thức phối hợp
1. Trao ñổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu
cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
2. Thành lập các ñoàn kiểm tra liên ngành.
3. Phối hợp xử lý các vấn ñề, vụ việc phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng của các
cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch
4. Tổ chức họp liên ngành, tổng kết.
5. Các hình thức khác.
Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 5. Phối hợp Quản lý thuế, giá cả, chất lượng
1. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, kiểm soát
về giá, chất lượng và niêm yết giá các dịch vụ, hàng hóa tại các cơ sở lưu trú, cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống và tại các khu, ñiểm du lịch trên ñịa bàn tỉnh. Vận ñộng,
tuyên truyền các cơ sở: thực hiện bình ổn giá dịp lễ, tết và mùa du lịch cao ñiểm,
công khai, niêm yết giá tại quầy lễ tân, bàn ăn theo các hình thức phù hợp, rõ ràng và
không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan
liên quan kiểm tra việc kê khai giá của các tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú trong
việc tăng, giảm giá dịch vụ của các tổ chức thực hiện kê khai giá, kiểm tra việc niêm
yết giá và bán theo giá ñã niêm yết các hàng hóa, dịch vụ trong hoạt ñộng kinh doanh
của các tổ chức phù hợp với quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
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3. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Tài chính và các ñơn vị có
liên quan hướng dẫn, việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa ñơn bán háng, cung ứng
dịch vụ; kiểm tra thực hiện chế ñộ sổ sách kế toán, sử dụng hóa ñơn, chứng từ trong hoạt
ñộng kinh doanh và kê khai nộp thuế của các cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch.
4. Công an tỉnh chỉ ñạo các lực lượng chức năng của ngành phối hợp, cung cấp cho
Cơ quan thuế và Sở Du lịch thông tin ñăng ký lưu trú của khách ở tại các cơ sở lưu trú
khi có yêu cầu bằng văn bản. Riêng ñối với trường hợp cơ sở lưu trú nộp ñăng ký lưu trú
bằng bản giấy, cơ quan phụ trách cần phải nhanh chóng cập nhật thông tin thông qua
phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến của tỉnh ñể các ñơn vị liên quan chủ ñộng trong
việc theo dõi hướng dẫn cơ sở lưu trú, kê khai, nộp thuế, nhằm tránh thất thu thuế cho
ñịa phương.
5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh
và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường,
ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý ñối với các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống.
Thiết lập, công bố số ñiện thoại ñường dây nóng tiếp nhận các phản ánh của
khách du lịch về giá cả, chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch. Khi tiếp nhận các thông tin phản ánh các cơ sở
lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch vi phạm các quy ñịnh
về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, quy ñịnh về ghi nhãn hàng hóa, kinh doanh
hàng cấm, hàng giả, hàng không bảo ñảm chất lượng… từ khách du lịch, kịp thời phối
hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan kiểm tra, nắm tình
hình và xử lý theo quy ñịnh của pháp luật; ñồng thời, gửi danh sách cho Sở Du lịch ñể
công bố trên các phương tiện thông tin và khuyến cáo khách du lịch, người tiêu dùng
khi lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại các cơ sở này.
6. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và bảo trì phần mềm quản lý lưu trú
trực tuyến, ñáp ứng việc trao ñổi thông tin và thống kê lượng khách du lịch ñăng ký
lưu trú ở các cơ sở lưu trú thông qua dữ liệu lưu trú dùng chung toàn tỉnh giữa các cơ
quan quản lý: Sở Du lịch, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và UBND các
huyện, thị xã, thành phố; hỗ trợ việc quản lý thông tin các danh mục dùng chung cho
hệ thống ñược ñảm bảo thông tin ñăng ký ñược kịp thời, bảo mật tối ña giữa các cơ
quan quản lý nhà nước với nhau.

10

CÔNG BÁO/Số 55+56/Ngày 14-9-2017

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ
quan, ñơn vị có liên quan kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá, ñối với các cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống trên ñịa bàn (bao gồm tất cả các cơ sở kinh doanh dịch
vụ ăn uống bên trong và ngoài cơ sở lưu trú, khu, ñiểm du lịch tại ñịa phương như:
nhà hàng, quán ăn, xử lý tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch ở các khu,
ñiểm du lịch).
ðiều 6. Phối hợp ñảm bảo an ninh, trật tự xã hội, Phòng cháy và chữa cháy.
1. Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
a. Tiếp nhận, thẩm ñịnh hồ sơ và cấp “Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện về an ninh,
trật tự” cho tổ chức, cá nhân ñăng ký và hoạt ñộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ
lưu trú; theo thẩm quyền quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 96/2016/Nð-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ quy ñịnh ñiều kiện về an ninh trật tự ñối với một số ngành, nghề kinh
doanh có ñiều kiện và các quy ñịnh pháp luật khác liên quan ñến ngành nghề kinh
doanh lưu trú.
b. Phối hợp với Sở Du lịch và các ñơn vị có liên quan kiểm tra ñịnh kỳ hoặc
kiểm tra liên ngành về việc tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh chấp hành các
quy ñịnh về an ninh trật tự trong hoạt ñộng kinh doanh lưu trú.
c. Thực hiện xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú
theo thẩm quyền quy ñịnh; thông báo kết quả xử lý vi phạm (nếu có) cho Sở Kế
hoạch và ðầu tư, Sở Du lịch, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
nơi tổ chức, cá nhân ñặt ñịa ñiểm kinh doanh lưu trú.
d. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp ñảm bảo an ninh
trật tự trên ñịa bàn; hướng dẫn các cơ sở lưu trú giữ gìn an ninh trật tự, ñảm bảo an
toàn cho du khách. Xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan
ñến dịch vụ lưu trú trên ñịa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và các ngành
chức năng giải quyết tốt các vụ việc về an ninh trật tự liên quan ñến khách du lịch có
yếu tố nước ngoài.
2. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh có trách nhiệm:
a. Phối hợp với Sở Du lịch và các ñơn vị có liên quan kiểm tra ñịnh kỳ hoặc
kiểm tra liên ngành các ñiều kiện về an toàn Phòng cháy và Chữa cháy ñối với các cơ
sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy ñịnh của Luật Phòng cháy và
Chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy
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và Chữa cháy ngày 22/11/2013; Nghị ñịnh số 79/2014/Nð-CP ngày 31/7/2014 của
Chính phủ; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.
Trong trường hợp cơ sở không ñủ ñiều kiện an toàn Phòng cháy và Chữa cháy
thì cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh có văn bản thông báo cho Sở Du lịch,
ñồng thời yêu cầu cơ sở phải thực hiện ñầy ñủ các ñiều kiện về an toàn Phòng cháy
và Chữa cháy theo quy ñịnh.
b. Tiếp nhận hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và Chữa cháy ñối với các
dự án, công trình kinh doanh lưu trú và dịch vụ ăn uống thuộc diện phải thẩm duyệt
thiết kế về Phòng cháy và Chữa cháy theo quy ñịnh tại phụ lục IV Nghị ñịnh số
79/2014/Nð-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
c. Xử lý các hành vi vi phạm các quy ñịnh về an toàn Phòng cháy và Chữa cháy
của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống theo
thẩm quyền và thông báo cho Sở Du lịch.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn
khi tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan ñến các vấn ñề về an
ninh, trật tự xã hội tại các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên ñịa
bàn như: trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy, chứa chấp mại dâm, các sự cố, tai nạn và
các vấn ñề khác liên quan khác lập tức chủ ñộng phối hợp với công an ñịa phương
nắm thông tin, kiểm tra thực tế và tiến hành xử lý theo thẩm quyền; ñồng thời, thông
báo cho Sở Du lịch biết.
Trong trường hợp các vụ việc có tính chất phức tạp, UBND các huyện, thị xã,
thành phố chủ trì, ñề xuất UBND tỉnh thành lập ñoàn công tác liên ngành tiến hành
xác minh, làm rõ những nội dung thống nhất biện pháp giải quyết.
ðiều 7. Phối hợp trong cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh
1. Sở Kế hoạch và ðầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
- Phối hợp với Sở Du lịch và các ñơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà
nước ñối với tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng kinh doanh lưu trú và dịch vụ ăn uống
(kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau
ñăng ký kinh doanh). Yêu cầu các tổ chức, cá nhân tạm ngừng hoạt ñộng kinh doanh
nếu không ñáp ứng ñủ các ñiều kiện kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật.
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ñăng ký kinh doanh lưu trú và kinh doanh dịch vụ
ăn uống liên hệ Sở Du lịch, Sở Y tế ñể ñược hướng dẫn các quy ñịnh của Nhà nước về
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các ñiều kiện kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật; ñồng thời, hàng quý cung cấp
danh sách các tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh liên
quan ñến hoạt ñộng lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống cho Sở Du lịch, Cục Thuế tỉnh,
Công an tỉnh và Sở Tài chính ñể theo dõi, quản lý.
2. Sở Du lịch có trách nhiệm: Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về ñầu tư kinh
doanh lưu trú và lập hồ sơ ñể ñược cấp giấy chứng nhận “cơ sở ăn uống ñạt chuẩn
phục vụ khách du lịch” khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; ñồng thời, thông báo cho
UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh và Sở Tài chính
thông tin các cơ sở ñã ñược công nhận, xếp hạng ñể phối hợp quản lý và quảng bá,
giới thiệu cho khách du lịch.
ðiều 8. Phối hợp quản lý công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực
phẩm.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức
năng nhiệm vụ ñược giao tổ chức hướng dẫn các cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống lập hồ sơ về môi trường theo quy ñịnh của pháp luật. ðồng
thời, phối hợp kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy ñịnh pháp luật về môi trường
tại các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo thẩm quyền.
2. Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc
tổ chức cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và cấp Giấy chứng nhận
cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. ðồng
thời, tuyên truyền, hướng dẫn và phối hợp với các ñơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý
các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
phục vụ du lịch trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 9. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra
1. Công tác thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ.
a. ðể tránh chồng chéo, trùng lắp về ñối tượng các cơ quan, ñơn vị thực hiện tốt
việc phối hợp trong hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra ñối với doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ ăn uống theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg
ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2943/UBND-NC ngày
12/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn bản số 3035/BVHTTDL-TTr ngày
18/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ ñược thực hiện thanh tra, kiểm
tra không quá 01 lần/1 năm ñối với doanh nghiệp.
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Giao Sở Du lịch là cơ quan ñầu mối, tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng
năm của các sở, ban, ngành, ñơn vị có liên quan ñến doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch, ñể xây dựng kế hoạch
thanh tra, kiểm tra liên ngành hàng năm trên lĩnh vực du lịch. Các ñối tượng còn lại
không phải là cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch thì
các sở, ngành tự tổ chức thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh
theo dõi, chỉ ñạo.
b. Các sở, ban, ngành, ñơn vị căn cứ chức năng quản lý nhà nước ñối với các cơ
sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên ñịa bàn tỉnh có
trách nhiệm thông báo các kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ñơn vị mình cho Sở Du
lịch. Thời hạn gửi kế hoạch vào ngày 10 tháng 11 hàng năm.
2. Công tác thanh tra, kiểm tra ñột xuất
Trường hợp phát hiện cơ sở lưu trú hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục
vụ du lịch có dấu hiệu vi phạm các quy ñịnh của pháp luật, các sở, ban, ngành, ñơn vị
có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tiến hành thanh tra hoặc
kiểm tra theo thẩm quyền và có báo cáo UBND tỉnh, ñồng thời thông tin cho Sở Du
lịch biết, theo dõi.
Trong trường hợp cần thiết, ñơn vị chủ trì việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm
quyền có văn bản ñề nghị các ñơn vị khác có liên quan cử cán bộ tham gia phối hợp
xử lý theo quy ñịnh.
ðiều 10. Phối hợp trong cung cấp, trao ñổi thông tin.
1. Sở Thông tin và Truyền thông: Cung cấp quyền sử dụng phần mềm quản lý
lưu trú trực tuyến cho các cơ quan quản lý nhà nước trên ñịa bàn tỉnh như: Công an
tỉnh, Sở Du lịch, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Thống kê, UBND các huyện, thị xã,
thành phố ñể khai thác, sử dụng chung, nhằm ñảm bảo công tác quản lý, theo dõi, ñối
chiếu, kiểm soát việc xuất hóa ñơn của các cơ sở lưu trú, góp phần chống thất thu
thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.
2. Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung
cấp cho Sở Du lịch số liệu về doanh thu, số thuế nộp vào ngân sách của các cơ sở lưu
trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi có yêu cầu ñể Sở Du lịch báo cáo UBND
tỉnh; ñồng thời, làm cơ sở xây dựng kế hoạch quảng bá, thu hút khách du lịch hàng
năm và phục vụ báo cáo tại các kỳ họp Hội ñồng nhân dân tỉnh theo ñịnh kỳ.
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3. Sở Du lịch có trách nhiệm cung cấp danh sách các cơ sở lưu trú (ñã ñược xếp
hạng) và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (ñã ñược cấp biển hiệu “cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống ñạt chuẩn phục vụ khách du lịch”) trên ñịa bàn tỉnh cho các sở, ban,
ngành, ñơn vị liên quan ñể phối hợp quản lý theo quy chế này.
4. Sở Kế hoạch và ðầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, ñịnh kỳ 01
tháng/01 lần trong tuần ñầu tiên của tháng, cung cấp danh sách các cơ sở ñăng ký
kinh doanh lưu trú và dịch vụ ăn uống thành lập mới, ngừng hoạt ñộng hoặc chuyển
ñổi sang hình thức kinh doanh khác... về các Sở: Du lịch, Tài chính, Y tế, Công
Thương, Cục Thuế tỉnh và các ñơn vị có liên quan phối hợp quản lý theo quy chế này.
5. Các sở, ban, ngành, ñơn vị có liên quan thường xuyên trao ñổi thông tin với
Sở Du lịch khi có dấu hiệu vi phạm của các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ
ăn uống phục vụ du lịch ñể chủ ñộng tiến hành phối hợp thanh, kiểm tra việc thực
hiện các quy ñịnh của pháp luật có liên quan.
6. Khi tổ chức hội nghị, các buổi làm việc, họp liên ngành về vấn ñề có liên quan
ñến công tác quản lý cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du
lịch, cơ quan chủ trì hội nghị, buổi làm việc cần trao ñổi, cung cấp thông tin ñể các cơ
quan liên quan biết và tham dự.
7. Trường hợp cần thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý cơ sở lưu trú và
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên ñịa bàn tỉnh, các sở, ngành,
ñơn vị phải phối hợp chặt chẽ và cung cấp ñầy ñủ thông tin theo văn bản yêu cầu của
cơ quan ñề nghị. Nếu từ chối cung cấp thông tin, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ
lý do từ chối.
Chương III
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 11. Khen thưởng, kỷ luật
1. Cán bộ, công chức có thành tích trong công tác quản lý cơ sở lưu trú và cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch ñược khen thưởng theo quy ñịnh pháp
luật.
2. Cán bộ, công chức khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy ñịnh của Quy
chế này và các quy ñịnh của pháp luật thì tùy theo tính chất và mức ñộ vi phạm mà bị
xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật.
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ðiều 12. Tổ chức thực hiện
Sở Du lịch chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ
quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế và báo cáo
kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, có các nảy sinh, vướng mắc, Sở Du lịch,
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan cùng bàn bạc, ñề
xuất các biện pháp tháo gỡ. Trường hợp các vấn ñề nảy sinh ngoài thẩm quyền giải
quyết của các ñơn vị thì cùng thống nhất ñề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét,
giải quyết./.
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