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Số: 3805/BVHTTDL-VP
V/v ừả lòd kiến nghị của cử tri gửi tới Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018
sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Kinh gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định

_  ___  9 r

Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch nhận được kiên nghi của cử tri tỉnh Bình
~ 9 r  r

Định do Ban Dân nguyện chuyên đên theo Công văn sô 283/BDN ngày
r

06/7/2018, nội dung kiên nghị như sau:

Đe nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản ỉỷ, 
kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ, du lịch. Nghiên cứu việc xây dựng bộ 
quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam phù hợp với chủ 
trương, chính sách phát triển du lịch. Kiên quyết trục xuất và cấm nhập cảnh 
đổi với các trường hợp lợi dụng du lịch vào Việt Nam lao động bất hợp pháp 
hoặc hoạt động hướng dẫn trải phép. Đồng thời, có biện pháp chẩn chỉnh, xử  lỷ 
nghiêm việc hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động trải phép, tuyên truyền thôn 
tin sai sự  thật và có những hành vi xuyên tạc lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Narịn^ 
(Câu số 6).

Bộ trường Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lòi như sau:

1. về kiến nghị tăng cư ờng quản lý  chất lượng kinh doanh dịch vụ , du lịch

Để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch 
vụ, du lịch nhằm đảm bảo quyền lợi của khách du lịch và chấn chỉnh kịp thời 
các hành vi vi phạm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch giúp 
cho hoạt động kinh doanh du lịch ngày các phát triển bền vững, đúng quy định 
pháp luật, ngày 15/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 
2608/BVHTTDL-TCDL đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ưorng tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn 
cho khách du lịch, trong đó, chi đạo các cơ quan chức năng tập trung quản lý các 
tour du lịch giá rẻ; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg 
ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi 
trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn thanh ừa chuyên ngành du lịch tại các địa 
phương chủ động kiểm ừa, rà soát hoạt động du lịch trên địa bàn, phối hợp với 
các lực lượng chức năng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để-kịpAhời phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ừong lĩnh vực du lịch, 
đặc biệt là đối với các địa phương có tốc độ phát triển du lịch nhanh như: Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nằng, Quảng Ninh.... Thông qua 
đó kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả 
việc trục xuất, cấm nhập cảnh đối với những trường hợp cố tình lợi dụng vào 
Việt Nam du lịch để hoạt động hành nghề kinh doanh, hướng dẫn du lịch trái



phép, nhất là những đối tượng có hành vi xuyên tạc, giới thiệu sai lệch về lịch 
sử, đất nước, con người Việt Nam.

Ngày 15/3/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch 
số 1036/KH-BVHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý điểm đến du 
lịch và Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL về việc tăng cường công tác quản 
lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch chỉ đạo Sở Du lịch, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưcmg triển 
khai thực hiện. Ngày 15/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 
Công văn số 2608/BVHTTDL-TCDL đề nghị ủ y  ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng công tác quản lý điểm đến, kiểm 
soát chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Két quả thanh tra, kiểm tra trong hai năm gần đây, ngoài việc xử phạt vi 
phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền hàng trăm ữiệu đồng đối với các tổ 
chức, cá nhân vi phạm, Thanh tra Bộ, Thanh ứa các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đã tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 05 đơn vị 
vì để cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài núp bóng hoạt động kinh doanh lữ 
hành; đề nghị cơ quan công an xử phạt theo thẩm quyền 22 trường hợp và xem 
xét trục xuất, hạn chế nhập cảnh đối với 66 trường hợp người nước ngoài có 
hành vi vi phạm quy định pháp luật về du lịch.

2 . về kiến n gh ị x â y  d ự n g  b ộ  q u y  tắc ứ ng x ử  dành ch o  khách  du lịch  
qu ốc tế  tạ i V iệ t N am

Ngày 02/3/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 
bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch theo Quyết đinh số 718/QĐ-BVHTTDL, 
ừong đó có quy tắc ứng xử dành riêng cho khách du lịch (khách nội địa và quốc 
tế). Trên cơ sở bộ Quy tắc ứng xử đã được ban hành, Tổng cục Du lịch và nhiều 
địa phương ừên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nang, Quảng 
Ninh, Lào Cai... đã cụ thể hóa và triển khai nhiều hoạt động tuyền truyền về ứng 
xử văn minh du lịch cho khách du lịch tại địa phương. Việc tuyên truyền, phổ 
biến quy tắc ứng xử đã được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau, 
nhiều địa phương đã hình ảnh hóa, minh họa, dịch thuật bộ Quy tắc ứng xử văn 
minh du lịch phù họp với các đối tượng khách quốc tế trên địa bàn (Đà Nang, 
Thành phố Hồ Chí Minh...).

3. v ề  kiến ngh ị x ử  lý  n gh iêm  v iệc  h ư ớ n g  dẫn v iên  n ư ớ c n goà i h o ạ t  
độn g trá i phép, tu yên  tru yền  th ô n g  tin  sa i sự  th ật, xu yên  tạ c  lịch  sử , v ă n  
hóa dân tô c  V iêt N am

Với hiện tượng có một số người nước ngoài lợi dụng đi du lịch để vào 
ViệtNamTao động bất hợp pháp hoặc hướng-dẫn du lịch trái phép, trong những 
năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch có các 
văn bản hướng dẫn các địa phương trên cả nước nhằm tăng cường năng lực 
hướng dẫn du lịch cho đội ngũ lao động trên địa bàn; kiểm tra gần 2.000 hướng 
dẫn viên, trong đó xử lý vi phạm gần 100 hướng dẫn viên, thu hồi 33 thẻ 
hướng dẫn viên, tước quyền sử dụng 2 thẻ hướng dẫn viên; phát hiện và lập 
biên bản, lập hồ sơ chuyển vụ việc có yếu tố nước ngoài cho cơ quan công an



xử lý vi phạm đối vói 50 người nước ngoài hành nghề không phép; đồng thời, 
có văn bản đề nghị cơ quan công an phối hợp quản lý thị trường khách du lịch 
nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho khách du lịch, đề 
nghị xuất cảnh đối với những trường họrp lợi dụng việc vào Việt Nam du lịch 
để lao động hoặc hướng dẫn du lịch trái phép.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch công khai danh sách hướng dẫn viên trên 
trang web huongdanvien.vn và thông tin về các doanh nghiệp lữ hành trên trang 
web quanlyluhanh.vn để khách du lịch và cơ quan quản lý du lịch tại địa phương 
có thể đối chiếu, kiểm ừa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tói Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Bình Định để ừả lời cử

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ V iệt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chinh phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tinh Bình Định;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thanh tra 

Bộ, TCDL, Cổng TTĐT Bộ;
-  Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

N g u y ễn  N g ọ c  T hiện


