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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận khu du lịch cấp tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Du lịch 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 Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND
tỉnh Hà Tĩnh quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm
2025 và những năm tiếp theo;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số
111/TTr-SVHTTDL ngày 28/8/2019 về việc đề nghị công nhận khu du lịch cấp
tỉnh, điểm du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các khu du lịch cấp tỉnh sau:
1. Khu du lịch Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;
2. Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
3. Khu du lịch Văn hóa - Sinh thái Hải Thượng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà
Tĩnh;
4. Khu du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;
5. Khu du lịch Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan tổ chức công bố các khu du lịch cấp tỉnh được công nhận theo đúng
quy định hiện hành.
2. Giám đốc các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận
tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng,
Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn
vị liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản
lý khu du lịch đã được công nhận để đảm bảo các nội dung sau đây:

- Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên; đảm bảo vệ sinh môi trường; tạo
điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm 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.
- Quản lý khai thác khu du lịch cấp tỉnh theo đúng quy định của Luật Du
lịch và các văn bản hiện hành có liên quan.
- Xây dựng nội dung tuyên truyền, quảng bá về khu du lịch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Du lịch;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Trung tân TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX, PC1.
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