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Số:        /2021/QĐ-UBND 

    

Lai Châu, ngày      tháng      năm 2021 

           

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động du lịch trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-

UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12 /2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động 

du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

08/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản khoản 4 Điều 4 như sau:  

“4. Trong khu vực giới hạn tại các khu, điểm du lịch có thể thí điểm xe 4 

bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch khi được 

cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm". 
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          2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau: 

“1. Những hoạt động sau đây khi đưa vào chương trình du lịch phục vụ 

khách du lịch được xác định là hoạt động du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính 

mạng, sức khỏe của khách du lịch bao gồm: Bay dù lượn, khinh khí cầu; nhảy dù; 

đu dây mạo hiểm hành trình trên cao; đi xe đạp, mô tô, ô tô địa hình trên núi, trên 

đồi cát; đi trên dây; leo núi, vách đá; đu dây vượt thác; lặn dưới nước; chèo thuyền 

vượt ghềnh thác; đi mô tô nước; lướt ván; ca nô kéo dù bay; thám hiểm hang động, 

rừng, núi”. 

Điều 2. Bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định quản lý hoạt động du 

lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

08/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 như sau:         

Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 10 và điểm g khoản 19 Điều 13. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2021. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                         
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ;                                                                              
- Tổng cục Du lịch - Bộ VHTT&DL; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ; HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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