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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận điểm du lịch Chợ phiên thị trấn Mèo Vạc
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 Du lịch ngày 19 tháng 7 năm 2017;
Căn cứ 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;
Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia
Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030;
Căn cứ Quyết định 1646/QĐ – UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Giang đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số
251/TTr-VHTTDL ngày 31/12/2021 về việc đề nghị công nhận điểm du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận điểm du lịch: Chợ phiên thị trấn Mèo Vạc.
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Điều 2. UBND huyện Mèo Vạc; đơn vị sở hữu, quản lý điểm du lịch và
các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện việc quản lý điểm du
lịch đảm bảo các nội dung sau đây:
1. Bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường; tạo
điều kiện thuận lợi cho khách du lịch 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.
2. Đảm bảo duy trì các điều kiện, tiêu chuẩn của điểm du lịch theo quy
định và tiếp tục có các hình thức đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ
thuật, phát triển sản phẩm, dịch vụ tại điểm, khai thác có hiệu quả trở thành
điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh.

3. Ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch theo
đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản và các văn bản có liên quan.
4. Tăng cường quảng bá, công bố, công khai rộng rãi danh hiệu điểm du
lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND huyện Mèo Vạc và đơn vị sở hữu, quản lý
điểm du lịch thực hiện nội dung tại Điều 2 của Quyết định này; thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch được công nhận, đảm bảo
chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Mèo Vạc và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết
định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm HC công;
- Vnpti Office;
- Lưu: VT, VHXH.
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