
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  3267  /QĐ-UBND           Quảng Nam, ngày  31  tháng 10  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi một số nội dung Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh  

nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban 

hành kèm theo Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 về nhà ở có phòng cho 

khách du lịch thuê; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh 

nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

được ban hành kèm theo Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của 

UBND tỉnh, cụ thể:  

          I. Tên gọi Chương II được sửa đổi như sau: 

         “Điều kiện kinh doanh homestay” thành “Điều kiện kinh doanh và Tiêu 

chuẩn Homestay”. 

II. Điều 3 Quy chế được sửa đổi như sau:  

1. Điều kiện kinh doanh 

a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; 

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

vụ khách theo quy định tại 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. 

2. Tiêu chuẩn homestay 

Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 - Nhà ở có phòng 

cho khách du lịch thuê công bố tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 3990/QĐ-

BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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3. Tiêu chí khuyến khích 

a) Chủ kinh doanh homestay có hộ khẩu hoặc đăng ký thường trú và hiện 

đang sinh sống tại ngôi nhà kinh doanh. Hộ gia đình đảm bảo các tiêu chuẩn gia 

đình văn hóa, có từ 02 thế hệ cùng sinh sống.  

b) Nhà được xây dựng đảm bảo theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan 

môi trường, phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội, đặc điểm văn hóa của từng địa 

phương. Nhà có kiến trúc đặc trưng nông thôn, nhà vườn, có tổ chức các hoạt 

động sản xuất kinh doanh nghề truyền thống, có không gian để trình diễn các 

môn nghệ thuật của địa phương và tổ chức cho khách tham gia các hoạt động của 

địa phương và cộng đồng. Nhà có không quá 05 phòng và một phòng không quá 

04 người. 

c) Chủ nhà, người phục vụ được tập huấn về các kỹ năng liên quan đến 

phục vụ khách du lịch: Giao tiếp, ứng xử, kỹ năng sơ cứu cơ bản, an ninh, an 

toàn, bảo vệ môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm… Chủ nhà, 

người phục vụ có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác.  

d) Sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, thực phẩm sạch có 

nguồn gốc từ địa phương. Có biện pháp khuyến cáo khách về những rủi ro có thể 

xẩy ra trong thời gian tổ chức các hoạt động cho khách. 

III. Bãi bỏ nội dung: “Thực hiện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú” tại Điểm 

e, Khoản 2, Điều 4 Quy chế”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Các nội dung khác của Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 

của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có 

phòng cho khách du lịch thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi 

sửa đổi của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, 

Ban, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 
-  TT UBND tỉnh; 

-  CPVP; 

-  Lưu VT, KGVX. 
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                     Trần Văn Tân 
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