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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định về trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển 
quốc tế và các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức đón, phục vụ khách du lịch bằng tàu 
biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành 
phố Đà Nẵng.

2. Các hoạt động, hành vi khác không được đề cập trong Quy định này được 
điều chỉnh theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại cảng biển 

khu vực Đà Nẵng bao gồm: Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Đà 
Nẵng, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà 
Nẵng, Kiểm dịch y tế quốc tế và các cơ quan, ban ngành có liên quan theo quy định 
của pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức đón, phục vụ khách du lịch bằng tàu 
biển quốc tế gồm: các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế (gọi tắt là doanh 
nghiệp lữ hành quốc tế), các đại lý hàng hải đại diện chủ tàu (gọi tắt là đại lý hàng hải) 
và các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, các tổ chức, 
cá nhân khác có hoạt động, cung cấp dịch vụ liên quan đến tổ chức đón, phục vụ 
khách du lịch đến bằng tàu biển quốc tế.

Điều 3. Trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ
1. Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng có trách 

nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh du lịch đường biển của 
doanh nghiệp lữ hành quốc tế, đại lý hàng hải đảm bảo cho tàu, thuyền viên,  hành 
khách đến và rời cảng theo đúng lịch trình.

2. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ 
chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn 



cho khách du lịch quốc tế trong thời gian khách du lịch đi tham quan; các đại lý hàng 
hải phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định liên quan của Nhà nước về quản lý 
trên lĩnh vực du lịch, về đại lý hàng hải và các nội dung liên quan trong quy định này; 
tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển khu vực Đà 
Nẵng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

3. Các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng phải 
đảm bảo về cầu bến tiếp nhận tàu khách, kế hoạch, phương án bảo vệ, đưa người và tài 
sản, phương tiện vận chuyển đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu hoặc khu 
vực cầu cảng.

4. Hàng năm, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, các đại lý hàng hải phải gửi kế 
hoạch, lịch tàu biển quốc tế chở khách dự kiến đến Đà Nẵng trong năm sau đến Sở 
Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà 
Nẵng và các doanh nghiệp kinh doanh cảng chậm nhất là ngày 15/10. Hàng quý, nếu 
có sự thay đổi kế hoạch, cần thông báo ngay cho các cơ quan này để điều chỉnh.  

Chương II
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của các Đại lý hàng hải 
1. Trước và khi tàu đến cảng    
a) Thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng 

về lịch tàu dự kiến cập cảng Đà Nẵng trong năm do doanh nghiệp làm đại lý.
b) Chậm nhất là 02 giờ trước khi tàu đến vị trí đón, trả hoa tiêu, chủ tàu hoặc 

đại lý hàng hải đại diện chủ tàu phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng biết.
c) Thông báo các thông tin cần thiết về: tên tàu, quốc tịch tàu, tên và địa chỉ 

chủ tàu, trọng tải tàu, mớn nước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của tàu, dự kiến 
thời gian đến cảng và rời cảng, số lượng và quốc tịch hành khách, số lượng và quốc 
tịch thuyền viên cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng.

d) Cùng với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng tiến 
hành làm thủ tục nhập cảnh (chuyển cảng đến) cho tàu, thuyền viên, hành khách và 
hàng hóa (nếu có).

2. Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng
a) Phải bố trí ít nhất một nhân viên để thực hiện các công việc có liên quan 

(hoặc các công việc phát sinh) giữa tàu và thuyền viên với các cơ quan quản lý nhà 
nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng.

b) Thông báo sự thay đổi vị trí neo đậu do nguyên nhân thời tiết hoặc xảy ra 
hỏa hoạn, cháy nổ tại khu vực tàu neo đậu.

c) Thông báo tình hình khắc phục sự cố, tai nạn hàng hải (nếu có).
d) Thông báo các yêu cầu mới phát sinh đối với tàu và thuyền viên trong thời 

gian lưu lại cảng.



đ) Làm các thủ tục cho phép tàu tiếp nhận hàng hóa và tiến hành hoạt động sửa 
chữa, rửa tàu, hạ xuồng… tại cảng biển khu vực Đà Nẵng (nếu có).

e) Đại diện cho chủ tàu làm thủ tục hải quan, nộp thuế, giao nhận hàng hoá 
xuất, nhập khẩu có số lượng lớn và hàng quà biếu (nếu có).

3. Trước khi tàu rời cảng
a) Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực cảng Đà 

Nẵng các vấn đề liên quan đến xử lý thuyền viên như: thuyền viên không về tàu đúng 
thời gian, thuyền viên bị tai nạn không thể xuất cảnh (chuyển cảng đi) theo tàu, 
thuyền viên vi phạm pháp luật Việt Nam… 

b) Làm việc với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng để kiểm tra 
đối chiếu thuyền viên đi và về tàu. Tiến hành làm thủ tục xuất cảnh (chuyển cảng đi) 
cho tàu và thuyền viên.

c) Hướng dẫn thuyền trưởng của tàu cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà 
nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng các giấy tờ, thông tin liên quan để làm thủ tục 
cho tàu rời cảng gồm số lượng và quốc tịch khách du lịch, số lượng và quốc tịch 
thuyền viên.

Điều 5. Trách nhiệm của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
1. Trước khi tàu đến cảng  
a) Liên hệ với cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an 
Làm thủ tục xét duyệt nhân sự cho hành khách nhập cảnh theo quy định.
b) Liên hệ với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng
- Cung cấp các thông tin liên quan đến hành khách, chậm nhất là 08 giờ trước 

khi tàu cập cảng, bao gồm:
+ Toàn bộ danh sách hành khách trong chuyến tàu đến cảng.
+ Danh sách hành khách đã được xét duyệt nhân sự cho phép nhập, xuất cảnh 

Việt Nam.
+ Các chương trình tham quan cụ thể của từng nhóm khách.
- Công văn xin cấp các loại giấy phép kèm theo danh sách Cán bộ lãnh đạo, 

điều hành, hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ, lái xe và các phương tiện vận chuyển 
khách du lịch theo quy định.

c) Liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng
Cung cấp những nhu cầu của hành khách về hàng hoá xuất, nhập khẩu (nếu 

có). Nhận những thông tin có liên quan để cung cấp cho hành khách, bao gồm những 
mặt hàng Nhà nước Việt Nam cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu; phương thức kê 
khai hành lý cá nhân hoặc hàng hoá lúc nhập cảnh và xuất cảnh.

2. Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng và trong quá trình thực hiện chương 
trình du lịch tàu biển 



a) Phải bố trí ít nhất một nhân viên để thực hiện các công việc có liên quan 
(hoặc các công việc phát sinh) giữa doanh nghiệp và hành khách với các cơ quan 
quản lý nhà nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng

- Sự thay đổi vị trí neo đậu do nguyên nhân thời tiết hoặc xảy ra hỏa hoạn, cháy 
nổ tại khu vực tàu neo đậu.

- Tình hình khắc phục sự cố, tai nạn hàng hải (nếu có).
- Các yêu cầu mới phát sinh đối với tàu và hành khách trong thời gian lưu lại 

cảng.
- Làm các thủ tục tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao phục vụ 

hành khách tại khu vực cảng Đà Nẵng (nếu có).
- Đại diện cho hành khách làm thủ tục hải quan, nộp thuế, giao nhận hàng hoá 

xuất nhập khẩu có số lượng lớn và hàng quà biếu (nếu có). 
b) Quản lý và chịu trách nhiệm trước các cơ quan An ninh, Biên phòng về mọi 

hoạt động của hành khách theo chương trình du lịch.
c) Chỉ được sử dụng các hướng dẫn viên đã được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc 

tế làm công tác hướng dẫn các đoàn khách. Các trường hợp khác phải có ý kiến bằng 
văn bản của Sở Du lịch.

d) Chấp hành và hướng dẫn hành khách tuân theo các nội quy, quy định tại các 
điểm tham quan du lịch. Nếu phát hiện những quy định trái pháp luật hoặc bản thân 
doanh nghiệp và hành khách bị gây phiền hà, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo 
về Sở Du lịch để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

đ) Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến tính mạng hoặc tài sản của 
hành khách, doanh nghiệp phải khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục hậu 
quả đồng thời báo cáo ngay cho các cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng luật 
pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

e) Trường hợp cần thiết, khi có yêu cầu của Sở Du lịch, cơ quan An ninh, Biên 
phòng cửa khẩu cảng thì doanh nghiệp lữ hành quốc tế có trách nhiệm phối hợp và 
tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan trên thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho công tác 
bảo vệ an ninh quốc gia.

g) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan An ninh, Biên phòng cửa khẩu cảng và các cơ 
quan chức năng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các điểm 
du lịch, giải quyết những tổn thất hoặc xử lý những sai phạm của hành khách trong 
thời gian đi theo chương trình du lịch.

3. Trước khi tàu rời cảng
a) Làm việc với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng để làm thủ 

tục xuất cảnh (chuyển cảng đi) cho hành khách và kiểm tra đối chiếu hành khách đi 
và về tàu.



b) Khởi kiện trước tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo 
quy định khi quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế bị 
phía tàu khách vi phạm.

c) Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực cảng Đà 
Nẵng các vấn đề liên quan đến xử lý hành khách như: hành khách không về tàu đúng 
thời gian, hành khách bị tai nạn không thể xuất cảnh (chuyển cảng đi) theo tàu, …

d) Làm việc chặt chẽ với Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng để đảm bảo an 
ninh, trật tự và an toàn khi tiễn tàu và hành khách rời cảng Đà Nẵng.

đ) Thanh toán các khoản lệ phí cho các cơ quan chức năng.
e) Nếu hành khách mua các loại hàng hoá thuộc danh mục cần thẩm định và 

kiểm tra trước khi cho xuất khẩu, doanh nghiệp lữ hành quốc tế làm việc với các cơ 
quan quản lý nhà nước có liên quan cùng phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu 
cảng Đà Nẵng xem xét giải quyết.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại 
cảng biển khu vực Đà Nẵng

1. Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
a) Trước và khi tàu đến cảng
- Thông báo cho đại lý hàng hải biết vị trí tàu neo đậu và địa điểm làm thủ tục 

nhập cảnh (chuyển cảng đến) cho thuyền viên, hành khách và hàng hóa (nếu có); kế 
hoạch tàu cập cầu cảng.

- Sau khi nhận được thông báo tàu đến cảng từ đại lý hàng hải, Cảng vụ hàng 
hải Đà Nẵng phải thông báo ngay cho các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển khu 
vực Đà Nẵng biết để làm thủ tục nhập cảnh (chuyển cảng đến) cho tàu theo quy định.

b) Trong thời gian neo đậu tại cảng
Thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan 

về việc điều động tàu để bảo đảm điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo 
vệ môi trường khi xảy ra các tình huống bất lợi tại khu vực tàu neo đậu.

c) Trước khi tàu rời cảng
Thông báo cho đại lý hàng hải biết địa điểm làm thủ tục xuất cảnh (chuyển 

cảng đi) cho tàu, thuyền viên, hành khách và hàng hóa (nếu có).
2. Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng
a) Trước và khi tàu đến cảng
- Tiếp nhận các loại hồ sơ liên quan đến tàu, thuyền viên, hành khách và hàng 

hóa (nếu có).
- Cấp các loại giấy phép theo quy định cho đại lý hàng hải và doanh nghiệp lữ 

hành quốc tế.



- Tiến hành làm thủ tục nhập cảnh (chuyển cảng đến) cho tàu, thuyền viên, 
hành khách theo quy định. 

- Giải quyết cho hành khách, thuyền viên đi bờ.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định.
b) Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng
- Chủ trì và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa 

khẩu cảng.
- Tổ chức kiểm tra người, phương tiện ra vào khu vực cảng theo quy định.
- Tổ chức giám sát tàu, thuyền viên, hành khách đi bờ theo quy định.
- Xử lý các vụ việc xảy ra liên quan đến tàu, thuyền viên, hành khách.
c) Trước khi tàu rời cảng
- Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến tàu, thuyền viên, hành khách từ đại lý hàng hải 

và doanh nghiệp lữ hành quốc tế.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát tại khu vực tàu neo đậu theo quy định.
- Xử lý vi phạm đối với tàu, thuyền viên, hành khách có hành vi vi phạm pháp luật 

Việt Nam (nếu có).
- Làm thủ tục xuất cảnh (chuyển cảng đi) cho tàu, thuyền viên, hành khách theo 

quy định.
3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng
a) Trước và khi tàu đến cảng
- Thông báo cho đại lý hàng hải và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế các thông 

tin cần cung cấp cho thuyền viên, hành khách bao gồm những mặt hàng Nhà nước 
Việt Nam cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu; phương thức kê khai hành lý cá 
nhân hoặc hàng hoá lúc nhập cảnh và xuất cảnh.

- Chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị giám sát Hải quan theo quy định.
b) Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng
- Tổ chức kiểm tra, giám sát hành lý, hàng hóa theo quy định.
- Hướng dẫn cho đại lý hàng hải, doanh nghiệp lữ hành quốc tế kê khai hải 

quan và làm thủ tục nhập, xuất khẩu hàng hóa (nếu có).
c) Trước khi tàu rời cảng
- Trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kết quả xử lý vi phạm 

về hàng hóa xuất, nhập khẩu của thuyền viên, hành khách (nếu có). 
- Thực hiện các thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh; hành lý, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh theo quy định.



4. Trách nhiệm của kiểm dịch y tế quốc tế
a) Trước và khi tàu đến cảng
Thông báo cho đại lý hàng hải và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế các thông 

tin liên quan đến vấn đề y tế cần chú ý trước khi tàu đến cảng. Chuẩn bị trang thiết bị 
máy móc cần thiết theo quy định của ngành để làm thủ tục nhập cảnh (chuyển cảng 
đến) cho tàu, thuyền viên và hành khách.

b) Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng
Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát về y tế theo quy định.
c) Trước khi tàu rời cảng
Tiến hành làm thủ tục kiểm dịch y tế cho tàu, thuyền viên và hành khách xuất 

cảnh (chuyển cảng đi) theo quy định.
Điều 7. Trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc địa phận 

thành phố Đà Nẵng
1. Chủ động chuẩn bị về an toàn, vệ sinh cầu bến cảng; địa điểm làm việc phục 

vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển 
không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp 
cảng biển.

2. Thông báo cho đại lý hàng hải, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế các quy 
định cụ thể của bến và cầu tàu tiếp nhận tàu khách du lịch.

3. Có phương án bảo vệ, đưa người và tài sản, phương tiện vận chuyển đến nơi 
an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu hoặc khu vực cầu cảng.

4. Bố trí mặt bằng, phân luồng giao thông trong cảng để tiếp nhận khách du 
lịch nhanh chóng, an toàn văn minh, lịch sự.

5. Hỗ trợ Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng bố trí quầy thông tin du lịch để 
phục vụ du khách trong khu vực cảng.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Du lịch
Là cơ quan đầu mối liên kết giữa các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp du 

lịch trong việc phối hợp tổ chức đón tàu biển du lịch quốc tế tại các cảng; theo dõi, 
giám sát tình hình phối hợp tổ chức đón khách du lịch bằng tàu biển; phối hợp với 
các ngành chức năng có liên quan để giải quyết, xử lý các sự cố xảy ra trong suốt thời 
gian tàu đến và rời khỏi cảng; báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết các vụ 
việc ngoài chức năng và vượt thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải
1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp du lịch, các phương tiện vận chuyển phục vụ du khách lưu 



thông thuận tiện trong quá trình tham quan theo các chương trình du lịch; tổ chức 
kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng thanh tra Sở Du lịch 
kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách ở bên ngoài khu vực cửa khẩu các cảng 
của Đà Nẵng. Đảm bảo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông của các phương tiện vận 
chuyển đưa, đón khách du lịch không đi theo chương trình tổ chức tham quan của các 
doanh nghiệp du lịch đón khách tàu biển.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm thi hành của các cơ quan, tổ chức
1. Các cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động du 

lịch và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách du 
lịch tàu biển quốc tế có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc Quy định này.

2. Ngoài việc chấp hành các quy định này, các tổ chức, cá nhân có liên quan 
phải chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây 
phiền hà hoặc làm ảnh hưởng đến việc phối hợp hoạt động giữa doanh nghiệp du lịch 
và các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các cảng biển đón khách du lịch 
tàu biển quốc tế của Đà Nẵng, hoặc gây tổn thất cho doanh nghiệp và uy tín của địa 
phương. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ để 
kinh doanh trái phép, gây tình trạng lộn xộn tại Cảng và các điểm du lịch. Trường 
hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách du 

lịch tàu biển quốc tế phải chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản 
lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

2. Việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và 
các cơ quan có thẩm quyền khác đối với hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách du 
lịch tàu biển quốc tế được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

3. Người có thẩm quyền, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khi phát 
hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm thì căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 12. Trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện 
Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với các cơ quan hướng dẫn, theo 

dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định này và báo cáo kết quả thực hiện với  UBND thành 
phố.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy định



Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh, 
các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế phải kịp 
thời báo cáo về Sở Du lịch để xem xét trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung, điều 
chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./. 
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