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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1119 /SVHTTDL-DL 

V/v siết chặt công tác quản lý nội dung 

thông tin, ấn phẩm quảng bá du lịch. 

     Hà Tĩnh, ngày 07tháng 11 năm 2019    

Kính gửi: 

- Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa – Du lịch; 

- Các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh.                             
 

Thực hiện Công văn số 1521/TCDL-LH ngày 18/10/2019 của Tổng cục Du 

lịch về việc siết chặt công tác quản lý nội dung thông tin, ấn phẩm quảng bá du 

lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến 

Văn hóa - Du lịch,  Các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Các doanh nghiệp lữ hành nội địa, quốc tế và các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài hoạt động du lịch nghiêm túc tuân thủ đúng quy định pháp 

luật Việt Nam về việc không sử dụng bản đồ, ấn phẩm, hình ảnh có in hình 

đường chín đoạn khi kinh doanh du lịch tại Việt Nam. 

2. Chủ động rà soát các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch của đơn vị 

mình đảm bảo việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam về sử dụng 

bản đồ, ấn phẩm, không được để xảy ra sự cố mới khắc phục. Hạn chế sử dụng 

những ấn phẩm do nước ngoài xuất bản, trường hợp sử dụng doanh nghiệp phải 

kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi đến khách hàng. 

3. Trường hợp phát hiện được các ấn phẩm có in hình đường chín đoạn 

phải lập tức tiến hành tiêu hủy và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động và ký kết hợp 

đồng với các đối tác nước ngoài, sử dụng các ấn phẩm quảng bá du lịch có yếu 

tố nước ngoài ảnh hưởng đến chủ quyền, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Trường 

hợp doanh nghiệp để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc theo quy định của 

pháp luật. 

Nhận được Công văn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLDL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Đã ký 

 Lê Trần Sáng 

 


		2019-11-08T08:48:53+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




