
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 

Số:           /SDL-QLPTDL 

V/v triển khai Quyết định số 30/2022/QĐ-

UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch 

thành phố Vũng Tàu; 

- Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo ; 

- Ban Quản lý khu du lịch các huyện: Long Điền, 

Đất Đỏ, Xuyên Mộc; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi khoản 9 Điều 6 tại Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp 

tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của 

UBND tỉnh. 

Tại khoản 9 Điều 6 Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ban hành Quy định mô hình quản lý khu 

du lịch cấp tỉnh được sửa đổi như sau: 

“9. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch, 

dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao trong khu du lịch phải đảm bảo các yêu cầu, 

điều kiện về hoạt động kinh doanh liên quan đến ngành, lĩnh vực theo quy định 

hiện hành; đối với các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao có yếu tố mạo hiểm, 

phải bảo đảm quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 168/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch”. 

Sở Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch trên địa bàn tỉnh triển khai nội dung nêu trên./. 

(Đính kèm Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND 

tỉnh). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (triển khai); 

- BGĐ Sở; 

- VP Sở (đăng website) ; 

- Lưu: VT, QLPTDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Phước Trung  
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