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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
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;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số
187/TTr-SVHTTDL ngày 24/12/2019 về việc công nhận điểm du lịch trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:
1. Điểm du lịch Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang;
2. Điểm du lịch sinh thái thác Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa;
3. Điểm du lịch Động Tiên, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên;
4. Điểm du lịch Đền Hạ, Đền Kiếp Bạc phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang;
5. Điểm du lịch Đền Thượng, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang;
6. Điểm du lịch Đền Ỷ La, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang;
7. Điểm du lịch Chùa Hương Nghiêm, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên và Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Tuyên Quang căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1
Quyết định này, có trách nhiệm thực hiện việc quản lý các điểm du lịch của địa
phương, đảm bảo các nội dung sau:

1.1. Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi
cho du khách đến tham quan; bảo đảm vệ sinh môi trường; sự tham gia của cộng
đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo
đảm an toàn cho khách du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông
của các phương tiện vận chuyển khách du lịch….
1.2. Ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch địa
phương theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và các
văn bản có liên quan.
1.3. Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về
điểm du lịch nhằm phát huy giá trị của các điểm du lịch địa phương.
2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc,
giám sát Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên và Ủy ban nhân dân thành
phố Tuyên Quang thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về du lịch đối với các điểm du lịch được công nhận, đảm bảo
chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
3. Các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Xây dựng; Công an tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban
nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên
Quang thực hiện việc quản lý các điểm du lịch của địa phương theo quy định hiện
hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch; thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên
quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng VX;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, VX (Tùng).
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