ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

Số: 16 /2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và khai thác hang, động
vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo
Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành quy phạm pháp
luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 26/9/2001;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày
18/6/2009;
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 định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về
Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 30/TTr-SDL ngày
04/5/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và khai thác
hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm
theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công
trình hang, động phải thực hiện các thủ tục về đăng ký đầu tư theo quy định của
pháp luật về đầu tư và thực hiện các quy định về bảo tồn di sản đối với các hang,
động thuộc vùng di sản”.
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2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân quản lý và khai thác hang, động phải xây dựng Quy
chế quản lý, khai thác trình UBND cấp huyện và phải được sự đồng ý, chấp thuận
bằng văn bản của cơ quan này. Nội dung Quy chế phải được niêm yết tại vị trí
thuận lợi để du khách và tổ chức, cá nhân khác có liên quan biết, thực hiện”.
3. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 8 như sau:
“1a. Sở Văn hóa và Thể thao
a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét đề nghị của
các tổ chức, cá nhân về khảo sát, điều tra, thăm dò đối với hang, động là di tích đã
xếp hạng hoặc nằm trong danh mục kiểm kê di tích.
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm
quyền các hoạt động khai thác hang, động là di tích đã xếp hạng hoặc nằm trong
danh mục kiểm kê di tích của các tổ chức, cá nhân theo quy định”.
4. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 8 như sau:
“a) Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, quyết định việc khảo sát,
điều tra, thăm dò hang, động của các tổ chức cá nhân trên địa bàn”.
Điều 2. Thay thế một số cụm từ của Quy chế quản lý và khai thác hang,
động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo
Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Bình
Thay thế cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bằng cụm từ “Sở Du
lịch” tại khoản 1 điều 8; điểm c khoản 6 Điều 8; khoản 8 Điều 8 và Điều 10.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VP5,4,6.
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