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QUYẾT ĐỊNH 
 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động du lịch, dịch vụ

tại khu vực Công viên Biển Đông và vỉa hè phía Đông
đoạn từ nút giao thông Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc quản lý các hoạt động kinh doanh, 
dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 913/TTr-
SVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2011,

                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động du 
lịch, dịch vụ tại khu vực Công viên Biển Đông và vỉa hè phía Đông đoạn từ nút giao 
thông Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các quận; các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, 
Công thương; Giám đốc Công an thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
            KT. CHỦ TỊCH
            PHÓ CHỦ TỊCH

            Phùng Tấn Viết



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động du lịch, dịch vụ tại khu vực Công viên Biển Đông và vỉa hè 

phía Đông đoạn từ nút giao thông Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7462/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011

của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định về nội dung quản lý và trách nhiệm của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc quản lý 
và tổ chức hoạt động tại Công viên Biển Đông và vỉa hè phía Đông đoạn từ nút giao 
thông Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển.

2. Phạm vi quản lý trong Quy định này được giới hạn từ Công viên Biển Đông 
và vỉa hè phía Đông đoạn từ nút giao thông Nguyễn Công Trứ đến khu nhà tắm nước 
ngọt - bãi tắm Sao Biển.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Mọi tổ chức, cá nhân, kể cả người nước ngoài, khi tham gia các hoạt động 

trong và ngoài phạm vi quản lý công viên có ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường, 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Công viên Biển Đông và vỉa hè phía Đông đoạn từ 
nút giao thông Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển phải chấp hành các nội dung 
của quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý
Việc quản lý, tổ chức hoạt động công viên phải đảm bảo phát triển bền vững 

phục vụ cho lợi ích cộng đồng, mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, tổ chức 
hoạt động phải tuân thủ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các 
quy định hiện hành, gắn với bảo vệ môi trường trong khu vực.

Chương II
     NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tổ chức, cá nhân không được thực hiện các hành vi sau đây 
1. Đổ nước thải, chất thải chưa được xử lý theo tiêu chuẩn môi trường Việt 

Nam ra phạm vi quản lý nêu trên.
2. Vứt rác thải không đúng nơi quy định. 
3. Bán hàng rong, chèo kéo khách trong khu vực công viên.



4. Gây rối an ninh trật tự.
5. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, giải trí, quảng cáo và một số loại hình 

hoạt động khác không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
6. Chăn dắt vật nuôi, thả súc vật, đưa các loại xe vào công viên.
7. Lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, đường, công viên làm bãi đỗ xe, trông giữ xe trái 

phép và hoạt động kinh doanh, dịch vụ; phá hoại hạng mục công trình hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi quản lý theo quy định.

Điều 5. Nghĩa vụ và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi tham gia các 
hoạt động tại Công viên Biển Đông và vỉa hè phía Đông đoạn từ nút giao thông 
Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển

1. Tự dọn dẹp vệ sinh trong phạm vi tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ của 
mình.

2. Khi tham gia các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí… phải chấp hành 
Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; báo cáo kịp thời với 
cơ quan quản lý những sự cố ảnh hưởng xấu đến cảnh quan khu vực công viên, 
những hành vi vi phạm các quy định quản lý tổ chức hoạt động để có biện pháp khắc 
phục, xử lý.

3. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công 
cộng, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan khu vực 
công viên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đoàn thể, tổ chức của địa 
phương phát động.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, các Sở, Ban, ngành liên quan hướng 

dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế. Có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra 
Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thực các nội dung 
được phân công có liên quan về bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật 
tự tại Công viên Biển Đông và vỉa hè phía Đông đường Trường Sa - Hoàng Sa đoạn 
từ nút giao thông Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển. 

2. Tổ chức các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức du lịch và 
nhận thức về môi trường du lịch, quảng bá các tuyến điểm du lịch, các sản phẩm du 
lịch cho nhân dân và du khách khi đến với biển Đà Nẵng thông qua các hình thức:

- Tuyên truyền trực quan: Lắp đặt hệ thống bảng chỉ dẫn, hướng dẫn, bảng nội 
quy tại khu vực và chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia vui 
chơi, giải trí thực hiện nghiêm túc; tổ chức treo băng rôn, phướn tuyên truyền bảo vệ 
môi trường biển, an ninh trật tự, quảng bá các tour, tuyến du lịch tại bán đảo Sơn Trà 
và các hoạt động có liên quan trong khu vực quản lý theo quy định; 

- Tuyên truyền khác: Thực hiện chương trình phát thanh “Vì môi trường du 
lịch biển”, các chuyên mục thường xuyên trên sóng DRT, DVTV, Báo Đà Nẵng, Báo 
Công an Đà Nẵng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

3. Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện, các tổ chức, cá nhân 



liên quan để tổ chức các lễ hội, sự kiện và các hoạt động dịch vụ, vui chơi, giải trí ở 
khu vực do đơn vị quản lý. Tùy theo quy mô và tính chất của từng chương trình, Sở 
có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy trình, thủ tục liên 
quan đến việc tổ chức các hoạt động theo đúng quy định.

4. Quản lý, bảo vệ, khai thác, duy tu bảo dưỡng Công viên Biển Đông và vỉa 
hè phía Đông đoạn từ nút giao thông Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển. 

5. Giám sát tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực Công viên 
Biển Đông và vỉa hè phía Đông đoạn từ nút giao thông Nguyễn Công Trứ đến bãi 
tắm Sao Biển. 

6. Phối hợp với Ủy ban nhân dân (gọi tắt là UBND) các quận: Sơn Trà, Ngũ 
Hành Sơn; Công an địa phương và các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn 
trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng quy 
định hiện hành.

Điều 7. Trách nhiệm của UBND các quận
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các lực lượng liên quan; chỉ đạo 

UBND các phường thuộc phạm vi quản lý phối hợp thường xuyên với Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại Công viên Biển 
Đông và vỉa hè phía Đông đường Trường Sa đoạn từ nút giao thông Nguyễn Công 
Trứ đến bãi tắm Sao Biển.

2. Chỉ đạo công an địa phương, các lực lượng chức năng của quận và UBND 
phường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Giao thông Vận 
tải thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội theo đúng quy định 
hiện hành.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan trong cán bộ, nhân dân của địa phương mình.

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương và các 

ngành liên quan thực hiện công tác kiểm tra bảo vệ môi trường, giám sát chất lượng 
môi trường tại công viên và giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh về công tác môi 
trường, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan đảm bảo lực lượng thường 
xuyên thu dọn vệ sinh làm sạch môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường và sự 
phát triển bền vững khu vực.

2. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xử 
lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tại khu 
vực Công viên Biển Đông và vỉa hè phía Đông đường Trường Sa đoạn từ nút giao 
thông Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển.

3. Công an thành phố phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương đẩy 
mạnh công tác tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; trật tự 
an toàn giao thông, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định 
pháp luật tại Công viên Biển Đông và vỉa hè phía Đông đường Trường Sa - Hoàng Sa 



đoạn từ nút giao thông Nguyễn Công Trứ đến bãi tắm Sao Biển; chỉ đạo Công an các 
quận thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

4. Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kịp thời 
phạt hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo quy 
định, đồng thời chỉ đạo Công ty Quản lý vận hành Điện chiếu sáng công cộng Đà 
Nẵng quản lý duy trì, sửa chữa và vận hành tuân thủ quy trình kỹ thuật chuyên ngành 
đảm bảo vận hành an toàn, hằng năm lập kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp theo quy 
định.

                                                    Chương III
                                     ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này được khen 

thưởng theo quy định chung của Nhà nước và của thành phố.
2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây 
thiệt hại về vật chất thì phải chịu trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại đã gây ra theo 
quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh những vướng mắc 
cần phải sửa đổi, bổ sung, các đơn vị báo cáo về UBND thành phố Đà Nẵng (thông 
qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, 
quyết định./.

                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
              KT. CHỦ TỊCH
              PHÓ CHỦ TỊCH

               Phùng Tấn Viết

    Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xuất bản  
Địa chỉ: 42 Bạch Đằng - Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3840237 
Fax: 0511.3825321
Email: congbao@danang.gov.vn

                       Website: congbao.danang.gov.vn
                        In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện


