
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ XÂY DỰNG 

 Số:   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

            Đắk Nông, ngày     tháng     năm 2022    

 

                                                      HƯỚNG DẪN 

Trình tự thủ tục thực hiện và công tác quản lý loại hình lưu trú                           

Homestay trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2556/UBND-KT ngày 

18/5/2022 về việc hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện và công tác quản lý, các 

loại hình lưu trú Homestay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Để tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, chính quyền địa phương 

trong việc quản lý kinh doanh Homestay trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng hướng dẫn 

trình tự thủ tục và công tác quản lý loại hình lưu trú Homestay trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

I. Quy định chung về kinh doanh dịch vụ Homestay: 

1. Đối tượng áp dụng: 

 Cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân, tổ chức kinh doanh Homestay, các hoạt 

động liên quan, khách du lịch sử dụng dịch vụ Homestay. 

2. Giải thích từ ngữ: 

 Theo khoản 6, Điều 48, Luật Du lịch nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 

(gọi tắt là Homestay) là nơi sinh sống của người sở hữu nhà hoặc sử dụng hợp 

pháp trong thời gian cho thuê lưu trú du lịch, có trang thiết bị, tiện nghi cho khách 

du lịch thuê lưu trú. 

3. Điều kiện chung kinh doanh Homestay theo Điều 49, Luật Du lịch 

năm 2017: 

- Chủ kinh doanh Homestay có quyền sử dụng hợp pháp về đất đai và nhà ở; 

Chủ kinh doanh Homestay phải có hộ khẩu hoặc đăng ký thường trú tại địa phương 

nơi đăng ký kinh doanh Homestay; 

- Thực hiện đúng các quy định của nhà nước có liên quan về tổ chức hoạt 

động kinh doanh Homestay; 

- Giấy đăng ký kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký. 

- Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự; 

- Giấy chứng nhận điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC); 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu có kinh doanh về 

dịch vụ ăn uống); 

II. Trình tự thủ tục thực hiện: 

- Đối với cá nhân, hộ gia đình đã có phòng dự kiến cho thuê thì thực hiện 

các thủ tục nêu tại điểm 1, 2, 3, 4 khoản II văn bản này. 

- Đối với cá nhân, hộ gia đình chưa xây dựng nhà ở hoặc sửa chữa cải tạo 

phòng dự kiến cho thuê thì thực hiện các thủ tục nêu tại điểm 6 (thủ tục đề nghị 

cấp giấy phép xây dựng) và xây dựng công trình trước khi thực hiện điểm 1, 2, 3, 4 

khoản II văn bản này. 

1. Thủ tục xin được cấp giấy đăng ký kinh doanh Homestay: 

1.1 Trường hợp đối tượng cá nhân, hộ gia đình: 

https://luatduonggia.vn/co-quan-quan-ly-nha-nuoc-la-gi-he-thong-co-quan-quan-ly-nha-nuoc/
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- Căn cứ khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh bao gồm: 

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia 

đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký 

hộ kinh doanh; 

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh 

doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; 

+ Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên 

làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ 

kinh doanh; 

+ Văn bản uỷ quyền kèm giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người nhận uỷ 

quyền thự hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 Hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi chủ Homestay thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. 

1.2 Trường hợp đối tượng doanh nghiệp: 

Hồ sơ thành lập bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty (doanh nghiệp tư nhân không cần văn bản này). 

- Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty. 

- Ngoài ra, với từng loại hình công ty thì sẽ có thể có thêm một số văn bản 

khác, như: 

+ Danh sách thành viên (Công ty TNHH 2 TV trở lên) 

+ Danh sách thành viên hợp danh (Công ty hợp danh) 

+ Danh sách cổ đông (Công ty Cổ phần) 

Hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm hành chính công 

tỉnh (Nếu Doanh nghiệp đã có giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp thì 

không thực hiện thủ tục này). 

2. Thủ tục đăng ký thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT hoặc hồ sơ khai thuế của hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

- Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 (nếu có). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có). 

- Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân 

còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao hộ chiếu còn 

hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc cá nhân là người có 

quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài. 

Hồ sơ nộp tại Chi Cục thuế địa phương. 

3. Thủ tục Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy 

(PCCC): 

Văn bản thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP NGÀY 

24/11/2020 và phải có hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2021/05/24/Mau-03-DK-TCT_2405215314.doc
https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2021/05/24/Mau-03-DK-TCT-BK01_2405215416.doc
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Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Cơ quan tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cảnh sát phòng cháy và 

chữa cháy cứu nạn cứu hộ hoặc qua bưu điện. 

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:  

- Căn cứ Điều 5, Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ 

Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề 

kinh doanh có điều kiện, thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

+ Nộp bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp (theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 

về đăng ký doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận 

đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu). 

Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh 

doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định (khoản 2 

Điều 49, khoản 1 Điều 51 Nghị định 43/2010/NĐ-CP). 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 

hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại 

khoản 3, 4 Điều 4 Thông tư này. 

+ Bản khai lý lịch (có dán 01 ảnh 4x6mm) của người đứng đầu doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở 

kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan nhà nước quản 

lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

phải có bản khai nhân sự (có dán 01 ảnh 4x6 mm), bản photocopy hộ chiếu, thẻ cư 

trú (xuất trình bản chính để đối chiếu). 

- Trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự thì chỉ cần có văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nộp bản sao hợp lệ tài 

liệu liên quan đến sự cần thiết phải cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

về an ninh, trật tự. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Cơ quan tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Công an huyện, thành 

phố trực thuộc tỉnh. 

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(Áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh Homestay có dịch vụ ăn uống) 

- Theo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm, thành phần hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh 

thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở). 

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều 

kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm: 

 Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; 

https://luatvietnam.vn/bieu-mau/mau-don-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-attp-571-22131-article.html
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 Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản 

phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 

+ Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

+ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường 

ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối 

với  

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Cơ quan tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Y tế  

6. Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 
- Chủ đầu tư  xây dựng nhà ở mới có phòng cho thuê phải thực hiện các 

thủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện 

các thủ tục tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 khoản II của hướng dẫn này. 

- Chủ đầu tư chuẩn bị 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ mới (thành phần hồ sơ theo Điều 46 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng). 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại (Mẫu số 01 Phụ lục 

II) Nghị định này. 

+ Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

+ 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp 

pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế 

xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm: 

 Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

 Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; 

 Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; 

 + Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết 

bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề. 

 - Chủ đầu tư chuẩn bị 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với 

cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ (thành phần hồ sơ theo Điều 47 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng). 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo 

(Mẫu số 01 Phụ lục II) Nghị định này. 

+ Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng 

công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật. 

+ Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã 

được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề 

nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện 

trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo. 

+ Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo 

quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định này. 

https://bachkhoaluat.vn/van-ban-luat/32533/nghi-dinh-15-2021-ndcp-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung
https://bachkhoaluat.vn/van-ban-luat/32533/nghi-dinh-15-2021-ndcp-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung
https://bachkhoaluat.vn/van-ban-luat/32533/nghi-dinh-15-2021-ndcp-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung
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Hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Miễm cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy 

mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 

khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo 

thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ 

công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - 

văn hóa. 

III. Điều kiện kinh doanh Homestay: 

1. Điều kiện cơ sở vật chất: 

 Theo Điều 27, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch. 

- Có đèn chiếu sáng, nước sạch. 

- Có khu vực sinh hoạt chung; có khu vực lưu trú cho khách; có bếp, phòng 

tắm, phòng vệ sinh. 

 - Có giường, đệm hoặc chiếu; có chăn, gối, màn, khăn mặt, khăn tắm; thay 

bọc đệm hoặc chiếu; thay bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới. 

- Điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo theo TCVN 7800:2017 Nhà ở có phòng 

cho khách du lịch thuê. 

2. Người quản lý: 

Người quản lý hoặc chủ hộ (sau đây gọi chung là người quản lý) phải qua 

lớp tập huấn về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

3. Vệ sinh an toàn thực phẩm: 

- Khu vực bếp phải thông thoáng và đảm bảo vệ sinh. 

- Các trang thiết bị phục vụ phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh. 

- Các khâu chế biến phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Nguyên vật liệu phải đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. 

4. An ninh an toàn, phòng chống cháy nổ: 

- Phải có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định. 

- Hộ gia đình phải đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn về phòng chống cháy 

nổ theo quy định; phải niêm yết đầy đủ biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn, nội quy, 

quy định về phòng cháy chữa cháy; trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và 

các trang thiết bị sơ, cấp cứu theo quy định. 

5. Văn hóa xã hội, môi trường: 

- Các thành viên trong kinh doanh Homestay phải am hiểu về giá trị văn hóa, 

tự nhiên và bảo tồn các giá trị văn hóa, tự nhiên tại địa phương. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà và các khu vực xung 

quanh. 

- Khuyến khích việc sử dụng các nguyên liệu, vật dụng thân thiện với môi 

trường. 

6. Khi đi vào hoạt động Homestay phải đảm bảo các điều kiện quy định: 

Theo quy định tại Điều 49 của Luật Du lịch; Điều 27, Điều 29 của Nghị định 

168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
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của Luật Du lịch; khoản 10, 11 của Điều 5 của Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 

9/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 

Trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 15 ngày, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

du lịch Homestay có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh với nội dung sau: 

          - Tên, loại hình, quy mô cơ sở Homestay; 

- Địa chỉ cơ sở lưu trú du lịch, thông tin về người đại diện theo pháp luật; 

- Cam kết đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Homestay như 

sau: 

+ Có đăng ký kinh doanh; 

+ Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự; 

+ Giấy Chứng nhận về phòng cháy chữa cháy; 

+ Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu đơn vị có kinh doanh ăn 

uống); 

- Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ 

khách du lịch theo quy định gồm: 

 Có khu vực lưu trú cho khách; có bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh; 

 Có giường, đệm hoặc chiếu, có chăn, gối, màn, khăn mặt, khăn tắm; thay 

bọc đệm hoặc chiếu; thay bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới. 

- Sau khi kiểm tra đủ điều kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản 

thông báo kết quả kiểm tra điều kiện tối thiếu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ 

phục vụ khách du lịch. 

 IV. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh 

Homestay: 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh (Theo Điều 53, Luật Du lịch năm 2017): 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh có quyền: 

+ Được nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh Homestay theo quy định. 

+ Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch; được đưa vào danh mục 

quảng bá chung của ngành du lịch. 

+ Tham gia hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp về du lịch trong và ngoài nước. 

+ Từ chối phục vụ đối với khách du lịch có hành vi không chấp hành nội 

quy và các quy định quản lý có liên quan; làm mất trật tự công cộng, gây cản trở 

công việc của người kinh doanh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của người 

khác. 

+ Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ 

trên các lĩnh vực xây dựng sản phẩm, quảng bá tiếp thị hình ảnh sản phẩm, phát 

triển mở rộng thị trường khách, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành 

cơ sở hoạt động đạt hiệu quả. 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm: 

+ Kinh doanh dịch vụ theo đúng nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh, 

giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề cần có giấy phép. 

+ Thông báo với cơ quan chức năng về thời điểm bắt đầu kinh doanh hoặc 

khi có thay đổi nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh dịch 

vụ du lịch. 
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+ Thông tin rõ ràng, công khai, trung thực chất lượng, giá cả các dịch vụ, 

hàng hóa cung cấp cho khách du lịch; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết 

với khách du lịch; bồi thường thiệt hại cho khách du lịch do lỗi của mình gây ra. 

+ Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của 

khách du lịch; cảnh báo các nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra cho khách du lịch về an 

ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và đề nghị khách chấp hành các quy định trước 

khi thực hiện các trải nghiệm; thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi 

có tai nạn xảy ra. 

+ Chấp hành các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh 

như: thực hiện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú, thông tin báo cáo tình hình hoạt 

động kinh doanh, đảm bảo nguyên tắc hoạt động và chịu sự kiểm tra giám sát của 

các cơ quan liên quan về bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống 

cháy nổ và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả, thuế, quản lý khách du 

lịch… 

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh Homestay có trách nhiệm thông báo cho 

khách về phong tục, tập quán địa phương và các hành vi ứng xử phù hợp; các quy 

định đảm bảo an toàn trước khi thực hiện các hoạt động trải nghiệm;  

+ Ngoài dịch vụ lưu trú và ăn uống, các chủ Homestay có trách nhiệm tổ 

chức và phối hợp liên kết tổ chức các hoạt động giúp du khách trải nghiệm đời 

sống sinh hoạt, phong tục, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn du 

khách tham quan các tài nguyên văn hóa, thiên nhiên, khuyến khích các hoạt động 

có tính tương tác giữa cộng đồng địa phương và du khách. 

2. Khách du lịch (Theo Chương II, Luật Du lịch năm 2017): 

- Khách du lịch có quyền: 

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cung cấp thông tin 

cần thiết về dịch vụ Homestay. 

+ Được hưởng đầy đủ các dịch vụ theo thỏa thuận giữa khách du lịch và tổ 

chức, cá nhân kinh doanh Homestay; được hưởng bảo hiểm du lịch và các loại bảo 

hiểm khác theo quy định của pháp luật. 

+ Được đối xử bình đẳng; được yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh 

Homestay thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe tài sản 

khi sử dụng các dịch vụ; được cứu trợ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp. 

+ Được bồi thường thiệt hại do lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh 

Homestay gây ra theo quy định của pháp luật. 

- Khách du lịch có trách nhiệm: 

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tôn 

trọng và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, môi trường tài 

nguyên du lịch, bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục tại nơi đến tham quan. 

+ Thực hiện nội quy, quy định của Homestay. 

+ Thanh toán tiền dịch vụ theo thỏa thuận và các khoản phí, lệ phí theo quy 

định. 

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho tổ chức, cá nhân kinh 

doanh Homestay theo quy định của pháp luật. 

V. Các cơ quan quản lý nhà nước: 

1. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch: 
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Phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan quản lý chuyên ngành thực 

hiện công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Homestay 

trên địa bàn tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Phối hợp với các ngành có liên quan và UBND cấp huyện hướng dẫn các Tổ 

chức, cá nhân kinh doanh Homestay về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đầu tư 

phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn thủ tục các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh Homestay về lĩnh vực đất đai, môi trường đúng theo quy định. 

4. Sở Xây dựng: 

Phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn thủ tục các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ Homestay về lĩnh vực xây dựng. 

5. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương: 

 Phối hợp, thực hiện quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm của các 

tổ chức, cá nhân kinh doanh Homestay theo quy định của pháp luật. 

6. Công an tỉnh: 

Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương các cơ sở kinh 

doanh Homestay thực hiện đăng ký tạm trú, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ theo quy định. 

7. Cục thuế tỉnh: Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch 

Homestay trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các 

văn bản có liên quan pháp luật về thuế. 

8. UBND các huyện, thành phố: 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 

doanh Homestay tại địa phương. Hướng dẫn thủ tục đầu tư, thực hiện cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy phép xây dựng nhà ở; cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh Homestay thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng theo quy 

định. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh Homestay thực hiện 

bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng về lĩnh vực du lịch theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn này và các văn bản pháp 

luật có liên quan để thực hiện và quản lý loại hình lưu trú Homestay trên địa bàn 

tỉnh theo quy định. 

                                                                                                     Phan Anh Tuấn 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT; QHKT&PTĐT.  

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 


		2022-05-25T15:00:35+0700


		2022-05-25T15:08:25+0700


		2022-05-25T15:53:32+0700


		2022-05-25T15:53:32+0700


		2022-05-25T15:53:32+0700


		2022-05-25T15:53:32+0700




