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QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu
về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch
GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Du lịch 2017;
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 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa
đổi một số quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và
dịch vụ phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch
ngày 20/01/2022 của Tổ kiểm tra - Sở Du lịch;
Theo đề nghị của phòng Quản lý Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cơ sở MH Cherish, địa chỉ số 34, ngõ 262, đường Lê Thánh Tông, xã
Ninh Tiến, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật
chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch tương ứng với loại hình Nhà ở có
phòng cho khách du lịch theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhà ở có phòng cho khách du lịch MH Cherish có nghĩa vụ bảo đảm
duy trì các điều kiện kinh doanh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.
Điều 3. Trưởng phòng Quản lý du lịch, các đơn vị có liên quan và Nhà ở có
phòng cho khách du lịch MH Cherish chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Phòng VH&TT TP. Ninh Bình;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Lưu: VT, QLDL.
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