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Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1638 /SVHTTDL- QLDL, ngày 30/11/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường quản lý, phát triển 

sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du 

lịch. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền, phổ biến về biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch đối với các sản 

phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch, cụ 

thể như sau: 

1. Quy định biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch đối với sản phẩm 

du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch tại Luật 

Du lịch và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP (trích Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị 

định số 168/2017/NĐ-CP).  

“Điều 8. Sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức 

khỏe của khách du lịch 

Sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách 

du lịch khi có một hoặc một số hoạt động sau đây: 

1. Bay dù lượn, khinh khí cầu; nhảy dù; đu dây mạo hiểm hành trình trên 

cao. 

2. 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. 

3. Lặn dưới nước; chèo thuyền vượt ghềnh thác; đi mô tô nước; lướt ván; ca 

nô kéo dù bay. 

4. Thám hiểm hang động, rừng, núi. 

Điều 9. Biện pháp bảo đảm an toàn khi kinh doanh các sản phẩm du lịch 

có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch 

1. Có cảnh báo, chỉ dẫn về điều kiện khí hậu, thời tiết, sức khỏe và các yếu 

tố liên quan khi cung cấp các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính 

mạng, sức khỏe của khách du lịch. 
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2. Có phương án cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng cứu hộ khách du lịch và 

can thiệp, xử lý, ứng cứu kịp thời các sự cố, tai nạn, rủi ro xảy ra; duy trì, bảo đảm 

thông tin liên lạc với khách du lịch trong suốt thời gian cung cấp sản phẩm. 

3. Bố trí, sử dụng huấn luyện viên, kỹ thuật viên, hướng dẫn viên có chuyên 

môn phù hợp. 

4. Phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn cho khách du lịch; hướng dẫn 

các thao tác kỹ thuật cho khách du lịch trước khi cung cấp sản phẩm du lịch. 

5. Cung cấp, hướng dẫn sử dụng và giám sát việc sử dụng trang thiết bị, 

dụng cụ hỗ trợ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch. 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh các sản phẩm du 

lịch quy định tại Điều 8 Nghị định này: 

a) Thực hiện các biện pháp quy định tại Điều 9 Nghị định này; 

b) Thông báo bằng văn bản cho Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

nơi tổ chức kinh doanh sản phẩm du lịch chậm nhất 15 ngày trước khi bắt đầu kinh 

doanh; 

c) Tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Trách nhiệm của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức, cá 

nhân kinh doanh sản phẩm du lịch quy định tại Điều 8 Nghị định này, Sở Du lịch, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra và công bố trên Cổng thông tin 

điện tử Danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an 

toàn quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng được các biện pháp bảo đảm an 

toàn, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản yêu 

cầu hoàn thiện, bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn và chỉ được kinh doanh 

sau khi đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 9 Nghị định này; 

b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm du 

lịch quy định tại Điều 8 Nghị định này. 

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch: 

a) Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Điều 9 Nghị định này 

của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm du lịch trong phạm vi quản lý; 

b) Tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp trực tiếp kinh 

doanh các sản phẩm du lịch; 

c) Phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức cứu hộ, cứu nạn trong 

trường hợp xảy ra rủi ro đối với khách du lịch. 

4. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành: 



3 

 

a) Tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp trực tiếp kinh 

doanh các sản phẩm du lịch; 

b) Sử dụng dịch vụ do tổ chức, cá nhân thuộc Danh mục tổ chức, cá nhân 

đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch cung cấp trong 

trường hợp không trực tiếp kinh doanh các sản phẩm du lịch này.” 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, đơn vị liên quan 

hướng dẫn, tạo điều kiện để sản phẩm du lịch trên được khai thác an toàn, bền vững.  

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn quy định biện 

pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch đối với sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh 

hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch tại Luật Du lịch và Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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