
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH  PHO HA  NO! Dc Ip  — Tii' do  — Hnh phüc 

S& /2023/QD-UBND Ha Ni, ngày t/záng nám 2023 

QUYET fl!NiI 

Ban liãnli Quy dnh quãn I' và khai th1c ho Tãy 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NO! 

Can th Lut Tó c/iác chInh quyn dja phu'crng ngày 19/6/2015;Lut tha 
&i, bc sung m5t sc4 diu cta Luat  T c/züc ChInh phi và Luat  T ch&c chInh 
quyn djaphztctngngày 22/11/2019, 

Can ci Lu2t di san van Ma ngày 2 9/6/2001 và Lut tha dói, bô sung mç5t 
s Diéu cia Lut di san van hóa ngày 18/6/2009; 

Can th Lut Giao thông duàng t/ny nç5i dia ngày 15/6/2004; Lut tha dii, 
bó sung môt s diu cla Lut Giao thông dwàng thzy nç5i tha ngày 17/6/2014; 

Can th Luát Thee duc, Th thao ngày 26/I 1/2006; Lut sz'ra dcii, b sung 
m5t sá diu ngày 14/6/20/8; Nghj djnh sá 36/2019/ND-CP ngày 29/4/2019 cia 
ChInh phi, quy djnh chi tiet m5t s diu cia Lut tha dAi, bd sung mç5t so' diu 
cia Lut Th dyc, Th thao, 

Can thLut Giao thông dzrông bç5 ngày 13/11/2008; 
Can Luát Dci dang sinh hoc ngày 13/11/2008; 
Can th Lut T/u do ngày 21/11/2012; 
Can th Lut Tài nguyen nwóc ngày 21/6/2012; Nghj djnh so' 02/2023/ND-CP 

ngày 01/02/2023 cia ChInh phz quy djnh chi tkt thi hành môt so' diu cza Lut Tài 
nguyen nu'ác; 

Can cü LutU Xáy dyng ngày 18/6/2014; Lugt tha do2i, bo' sung m5t so' diêu 
cla Lucit Xdy dyng ngày 1 7/6/2020, 

Can czc Luát Ddu tw cong ngày 18/6/2014; 
Can c& Lut Phi và 1 phi ngày 25/1 1/2015, 
Can ct'c Lutt Quy hogch ngày 24/11/2017; 
Gán c& Luát Du 1/c/i ngày 19/6/2017; 
Cán c& Lut tha do'i, bd sung môt so' diu cza 37 Liit cO lieu qua/i dIn quy 

hoach ngày 20/11/2018; 
C'àn c& Luçt Báo v môi trwàng ngày 17/1 1/2020, 
Cán ci Ngh/ djnh so' 103/2009/ND-C'P ngày 06/11/2009 cja ChInh p/n v vic 

ban han/i Quy chl hogt d5ng van hOa và kinh doanh djch vy van hOa cong cong, 

DU TIIAO 
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Can c& Nghj djnh s 79/2009/ND-UP ngày 28/9/2009 cüa C'hmnh phi ve 
quán 1j chiéu sang do thj, 

Can cá Nghj djnh s 11/2010/ND-CP ngày 24/02/2010 cza Chinh phü quy 
djnh v quán lj và báo v ket cau hg tang giao thông du'àng bç5; Nghj djnh sO' 
100/2013/ND-CP ngày 03/9/2013 cia ChInh phü tha dO'i, bO' sung m3t sO' diu 
cüa Nghj djnh sO' 11/2010/ND-cP ngày 24/02/2010; 

Can c& Nghj djnh sO' 64/2010/ND-GP ngày 11/6/2010 cüa C'hInh phi v 
quán lj cay xanh dO thj, 

Can th Nghj djnh sO' 72/2012/ND-cP ngày 2 4/9/2012 cza C'hInh phü v 
quán 1) và sz dng chung cong trinh hg tdng k5Y thut; 

Can cá Nghj djnh sO' 80/2014/ND-GP ngày 06/8/2014 cüa C'hInh phü v 
thoát nuàc và xzt 1j nwóc thái, Nghj djnh sO' 98/2019/ND-GP ngày 2 7/12/2019 
ca ChInh phi v tha dO'i, bO' sung m5t sO' diu cia các nghj djnh thu(5c linh vicc 
hg tcng kj thut, 

án cz Nghj djnh sO' 08/2022/ND-cP ngày 10/01/2022 v quy din/i chi tie't 
m5t sO' diu cla Luat  Báo v mOi trw&ng, 

Can c& NEhj  djnh sO 110/2018/ND-GP ngày 29/8/2018 cza C!hIn/2  phi quy 
djnh v quán lj và tO' ch&c léh3i, 

Can ci Nghj djnh sO' 166/2018/ND-GP ngày 25/12/20 18 cza ChInh phz 
quy djnh ve tha2m quyn, trinh ty; th tyc 4p, phê duyt quy hoach, dy an báo 
quán, tu bO', phyc hi di tIc/i ljch th - van hóa, danh lam thO'ng cdnh, 

Can czu Nghj dinh 15/2021/ND-C'P ngày 03/3/2021 cüa C'hInh phü quy 
el/nh chi tiêt m5t sO' ni dung v quán lj dy an dcu tu' xây dy'ng; 

Can th Nghj el/nh sO' 139/2021/ND-CP ngày 3 1/12/2021 Quy el/nh x& 
phçzt viphgm hành chinh trong ltnh vrc giao thông dwàng thüy nç5i el/a; 

('an ct Nghj el/nh sO' 16/2022/ND-CP ngày 28/01/2022 cüa Chlnh phi v 
Quy el/nh xth'phgt vipham hành chinh vxdy dy'ng, 

Can cz- Ngh/ el/nh sO' 08/2021/ND-CP ngày 28/01/2021 cia ChInh phii quy 
el/nh v quán lj ho cit d3ng du'&ng thzy nç5i el/a; 

Can c& Thông tu' sO' 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 cla B(5 Tài 
nguyen và MOi trw&ng Quy el/nh tiêu chI xác el/nh và ban hành danh myc loài 
ngogi lai xâm hgi; 

Can th Ngh/ quyt sO' 21/2022/NQ-HDND ngày 12/9/2022 cza H5i dng 
nhân dan thành phO' Ha Ni v vic phân cdp quán lj n/ia nu-ác mç5t sO' ffnh vyc 
kinh t-xd h(3itrên el/a bàn thanhphO'HaNc5i, 

Xét d ngh/ cia Gidm dO'c SO'Xáy dtng ti T& trInh sO' /TTr-SXD(HT) 
ngày / /2023 v vic ban hành Quy el/nh v quán lj và khai thác h Táy, 
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QUYET D!NH: 

Diéu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh quãn 1' và khai thác 

h Thy. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành sau 10 ngày k tr ngày ks'. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND Thành ph; Giám dc các s&, ban, ngành 

Thành ph; Chü tjch Uy ban nhân dan qun Tây H; Chü tjch Uy ban nhân dan 

cac phu'ông trên dja bàn qun Tây H và các t chirc, cá nhân, chü dâu ttr có lien 

quan chju trách nhirn thi .hành Quyt djnh nay.!. 

Noinhân: 
- Nhu' Diéu 3; 
- ThCi ttróng ChInh phCi; 
- Van phOng ChInh phCi; 
- Các B: NN và PTNT, XD; 
- Thtrmg trrcThành üy Ha NOi; 
- Doàn Dai  biêu QuOc hOi  Ha  NOi; 
- ThtrOn trirc HDNID I-là Ni; 
- Ciic kirn tra van ban - B Ttr phap; 
- Trung tarn Tin hçc Cong báo; 
- Báo KTDT, Báo HNM, Cong GTDT TP; 
- Cong TTDT ChInh phü; 
- Chü tich  UBND TP; 
- Các PCT UBND TP; 
- VPUBTP: cãc PCVP, 
cãc phOng: TH, KTJ'H, KGVX, DT; 
- Ltru: VT, DT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Duong Dfrc Tun 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH  PHO HA NQI Dc Ip — Tiy do Hnh phüc 

QUY D!NH 

Quän l 'à khai thác ho Tây 

(Ban hânh kern theo Quyt djnh s /2023/QD-UBND 

ngày / /2023 cüa (Jy ban nhân dan thành ph6 Ha N5i,) 

CHUONG I. QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

1. Quy djnh nay quy djnh v ni dung quân 1' và trách nhim cüa UBND 
qun Tây H, các S& ngành Thành ph& UBND các phu&ng xung quanh h Thy, 
các ca quan, t chi'rc và Ca nhân có lien quan trong vic quãn li', khai thác, sir 
ding h Tây. 

2. Phm vi quân l' và khai thác h Tây trong Quy ctjnh nay ducic giói 
hn tir mép tip giáp ngoài cüng he cüa các tuyn di.thng, ph xung quanh h 
Tây và các cong trInh lin k tr& vào h (Co ban ye ranh giái phgm vi quán 1 
kè,n theo). 

3. NhUng ni dung khác lien quan dn quãn 1' h Tây không có trong quy 
dinh nay thI thrc hin theo các van ban quy phm pháp lut hin hành. 

.A h. Dieu 2. Doi tu'çrng ap ding 

T chüc, cá nhân trong nuâc và ngoài nithc, khi tham gia các hoit dng 
trong phm vi quân h Tây phâi chp hành các ni dung cüa Quy djnh nay và 

các quy djnh khác cüa pháp lut có lien quan. 

Diu 3. Giãi thIch tü' ngü 

Trong Quy djnh nay, mt s tü ngü chuyên ngành diiçic hiu nhii sau: 

1. "Nuóc thai khu vc quán lj h Táy" là cht thai a th lông &rcic thai ra 
tir qua trInh san xut, kinh doanh, djch vi, sinh hot và các hot dng khác, có 
khâ näng lam ô nhim, ãnh hithng tài môi trtthng nr&c, không khI khu virc h. 

2. "LOng ha" là vIng chCra nixâc k tir dinh kè tr& xung day h& 

3. "Hç thing ha tcng xung quanh ha" bao gm he, &rorng, kè, vithn hoa, 
cay xanh, thãm cô, h thing cp nuic, thoát nithc, cong trmnh ngm ht thng k5' 
thut do thj, chiu sang và cong trInh phçi trq khác (không bao gm các cong 
trInh h? tng k thut lien thông trén các tuy4n dixing tir cp khu vrc). 

4. "He sinh thai ha Tdy" là h quAn th sinh vt trong khu virc dja l' cüa h 
Tây cüng tin ti, phát triên và có tác dng qua lai vIi nhau. 
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5. "Không gian mat ha" là khoãng không gian phIa trén rnt nuóc ho có 

chiu cao lien quan dn pham vi quân 1' quy hoch xây dirng, giao thOng, dch 

v11 vui choi giái trI, du ljch và các ho?t dng th thao trên ho. 

6. "He" (hay via he, he pM): là b phn cüa di.thng do thj, phic vii chü yu 

cho ngtthi di b và kt hqp là ncyi b6 tn h tMng h tang k5 thut do thj dcc tuyn. 

7. "Bin thuyn": là bn thCiy ni dja chuyên phic vii 4n tãi khách du !jch; 

phiic vi các hoat dng kinh doanh du ljch, djch vi; phc v.i các hoat dng kiêm tra, 
tim kim ciru nan  ... trên M Tây. 

8. "Tuyên du ljch thüy": là duông thi1y ni dja trên M Tây duc t ch(rc quan 

li', khai thác giao thông vn tãi và các hot dng khác trên h Tây theo quy djnh. 

Diu 4. Nguyen tic quail 1 vã pMi hçp 

1. Vic quân l, khai thác h Tây phãi dam bão phát tnin bn vcng phc 

vi cho lcci Ich ccng dng; mçi hot dng lien quan dn vic quãn l M Tây phãi 
tuân theo quy hoach dixçic cp có thm quyn phC duyt và các quy djnh hin 
hành, gn vâi báo v môi tnthng vã bão dam diu hôa h th6ng thoát ni.rc 

Thành pM. 

2. Bâo v môi trtthng M Tây phái gn vói bão v môi truäng trong khu 
vrc. Mi hot dng quân lb', khai thác phãi thi.r?ng xuyên ly phông ngra, ngãn 
chn là chInh, k& hcip vài khc phic ô nhim, suy thoái và câi thin chat krçing 
môi tnrng. 

3. UBND qi4n Tây H là du mi quãn 1' toàn din, tp trung, thnig nhit 
và pMi hçip v&i các Sâ ngành Thành pM thirc hin các nhirn vv theo quy dnh 

cOa Pháp 1ut và Quy djnh nay. UBND qun lay H chju trách nhim t chüc 
thirc hin vic quán l' khu virc quân l h Tây trên các linh vrc sau: 

a) Quy hoach, quán l' theo quy hoch, quân l' trt tçr xây dung do thj theo 
quy hoach, tth các khu vic có tInh cht quan tr9ng, lien quan ranh giâi dla  bàn 

hai qun tr& len. 

b) Quân l' an ninh trt tir, trt tçr do thj và v sinh rnôi tri.r&ng trong k.hu virc. 

c) Quán l mt nithc h& quãn 1' h thng kS' thut xung quanh h bao gOm: 

lông h, nao  vet lông h; dam bâo v sinh mt ntrâc; cOng tác cMng, ln chim 
lông h; he, lông &thng, kê, vi.r&n hoa, cay xanh, thâm có, lan can, chiu sang. 

d) Quan l các bn thuyn và tuyn du ljch thüy, hot dng cüa các phi.rang 

tien thüy trên h& 

e) Quán 1 các hot dng kinh doanh djch vi vAn hóa, th thao, du ljch và 
vui chcvi giãi td; quân l' cãc hoat dng kinh doanh djch vi và An ung. 

Quân 1 di tIch ljch sü - vAn hóa theo phân cp. 
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g) Quãn 1' hot dng thüy san và các h sinh thai thUy sinh vt khác trong 
kim vijc. 

h) Quãn Ii', giárn sat, dánh giá din bin chat h.rçing nuâc h Tây, kim soát 

ngun thai vào h Tây; chU dng thirc hin các phiiang an phông ngira, i1ng phó 

vã khc phuc sir c trén h Tây, báo cáo cp cO thm quyén và ca quan chuyên 

mônkhicóxãyrasrcô. 

3. Quan h phi hcip quãn 19 giüa UBND qun Tây H và các S& ngành 

Thành ph, dan v lien quan di.rcic thirc hin trên ca s& chirc nãng, nhim vii cüa 

mi ben, dam bão m1c dIch phc vt cho igi Ich cong dng, giU gin cãnh quan 

khu vuc, báo v rnôi trung, dam báo an ninh trt tçr; tránh hInh thtrc, chông 

chéo can tr& hot dng binh thung cüa rni ben. 

4. Các S& ngành Thành ph& theo chirc nãng, nhim vy và Iinh vrc quán 19 
nhà ni.râc, cO trách nhim hi.rng dan, phi hqp vâi UBND qun lay Ho trong 

vic quán 19 h Thy. 

5. T chrc, cá nhân gay ô nhim, suy thoái môi trung h Tây, xây drng 

cong trinh trái phép... , có trách nhim kh.c phyc, bM thi.r?ng thit h?i  và chju 

trách nhim theo quy djnh cüa pháp lut. 

C!HXONG It. NQI DUNG QUAN LY 

Diu 5. Quän I môi tru*ng nuóc 

1. Quãn 19 nuóc thai khu virc quãn 19 h Tây 

a) UBND qun Thy H thung xuyên t chüc diu tra, thng kê, dánh giá 
và có giãi pháp kim soát ngun nu&c thai trong khu vrc quãn 19 ho Tây. 

b) Các ca quan, th chrc, h gia dInh, các ca s san xut, kinh doanh, djch 

vy có trách nhirn xü 19 nuác thai dt tiCu chun theo quy djnh truOc khi xã vâo 

h thng thu gom nuâc thai xung quanh h. 

c) Các ca sâ dich v du ljch, the thao, vui chai giãi trI trén mt ho phãi thu 

gorn xr 19 và xã nuâc thai ding nai quy djnh. 

d) Nghiêm cm hành vi xã nuó'c thai, iác thai trçrc tip xung h, xung 

h thng thoát nuàc, ra he, lông dung, khu vrc vithn hoa, thám có vã nai 

cOng cong. 

e) Dan vj quãn 19, vn hành h thng thu gom nu'óc thai xung quanh ho 

Táy và Nhà may xr 19 nu'c thai h Tây chju sir kim tra, giám sat ciia ca quan 

quãn 19 tài nguyen niroc và môi truông âTrung t.rong vã dja phtrang. Kt nôi két 

qua quan trãc tir dng, lien tyc v S Tài nguyen và Môi truäng; dông thai báo 

cáo kjp thai ye ca quan cap phép và các ca quan chcrc nang dja phixang nu cO 
sr cô, bat thLrông cüa h thông xir 19 nuóc thai. Xây dixng phuang an phông 

ngra, irng phó sy Co mOi truang trinh cap thãm quyên phe duyt theo quy dinh; 

dng th&i tO chüc din tp hang nãm theo phuang an ducic phé duyt. Co trách 
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nhim djnh kS'  báo cáo UBND qun lay H hang tháng, qu' và nAm v kt qua 

cong tác vn hành, dAu ni thoát nLthc và kt qua xü 1' nuOc thai theo quy djnh. 

2. Quán 1 chit h.rcing nuOc h 

Hang nãm, UBND qun Tây H b tn kinh phi, giao nhim vi cho dan vj 

có chi.rc nãng th.r&ng xuyên thrc hin vic quan trc, kim tra chit hxcing nLrâc 
h& xác djnh nguyen nhân tác dng có th gay ô nhim nithc h d xi:r 1' theo 
quy djnh. 

UBND qun Tây H Co trách nhiin lien h và phi hçip cng Sâ Tài 

nguyen và Môi tnr&ng d trin khai thrc hin vic thit lip, xây dirng rnng luâi 

và ch.rang trInh quan trc tr dng, d dam bão vic tmyn tãi s lieu quan trc 
lien tvc  theo quy djnh. 

3. Quân 1' mirc ni.râc và v sinh mat li 

a) UBND qun lay Ho có trách nhitrn thirc hin thtr&ng xuyên cOng tác duy 
tn v sinh mtnixâc h& 

b) S& Xây dirng và các dan vl dixcic giao quãn 1' mirc nwrc, vn hành cüa 

diu ti& và h thng thoát ntrâc xung quanh h theo phân cap có trách nhim 
thrc hin quân l, 4n hành mçrc ntthc h& h thing thoát rnthc theo dung các 
quy djnh ducic UBND thânh ph ban hành dé dam bão cong tác thoát rn.r&c 
chung cüa thành ph& 

Diu 6. Quãn 1 môi truOng không khI và các cht thai, rae thai 

1. M9i t chüc, cá nhân hoat dng san xut, kinh doanh, djch vi1 phái thirc 
hin các bin pháp xCr l bii, khI thai, ting n dat  tiêu chun môi tnthng và 

giãm thiu khI thai gay hiu t'rng nhà kInh. Nghiêm cm các t chüc, cá nhân 
phát tan các khI thai miii khó chju, dc hii, gay khói,' bi1i, tiêng on và các tác 
nhân khác visçit qua tiêu chun môi tnthng lam mh lur&ng dn sirc khOe, sinh 
hoat cüa cong dng dan ci' xung quanh. 

2. Các ca sà san xut, kinh doanh, djch vi trong khu vrc quán l' h Tây 
phãi dam bao cong tác v sinh môi trung theo quy djnh; B trI diin thu gom 
và k hçip dng thu gom, vn chuyn cht thai nn vâi dan vj có chirc nãng. Các 
t chirc, cá nhân và h gia dInh a khu vrc quán l' h lay có trách nhim giQ gin 
v sinh, thirc hin phân loai rác, d rác dung gRi, dung nai quy djnh. 

3. Nghiêm cm các cci quan, dan vj, to chirc, ca s& san xut, kinh doanh, 

djch v1i và Ca nhân xâ chAt thai, rác thai, phân h&u ca xung h, xung h thng 
thoát nithc, ra he, lông di.thng, khu vrc vix&n hoa, thâm cO và nai cong cong. 

Diu 7. Quãn 1 h thEng h tang 

1. Mi t chirc, cá nhân khi tham gia các hoat dng trong khu vrc quân 1' 
h Tây CO trách nhim giü gin, bâo v h thng h tAng xung quanh h& Nghiêm 
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cam mi to chirc, cá nhân sir diing he, lông thr&ng, ththng. dao,  thãm có lam bãi 

Xe, trông gi xe trái phép và hot dng kinh doanh, djch vi trái phép. 

2. Vic 1p dt các du&ng day, cap, xay dirng cong trInh ngãm h tang k5 

thut dO thj trong phim vi quãn 19 h Tây phái thirc hin theo dung Quy djnh v 

quãn 19, xây dipg cong trInh ngãm ha tng k5 thut do thj và cái tao,  sp xp Iaj 

các drng day, cap di nôi trén dla  bàn thành ph Ha Ni. 

3. UBND qun Tãy Ho to chirc cp phép sr diing tam  thi mt s dim he, 

dthng d trông giü 0 to, xe dp, xe may theo Quy djnh hin hành cüa UBND 

Thành phô ye quãn 19 và sCr ding he ph& lông du'ng trên da bàn Thành ph. 

4. Vic quãn 19, du tu xây dçrng, cãi tao  h thng ha tang xung quanh ho. 

a) UBND qun Tây HO t chic thirc hin du tu, quãn 19 sau du tu h 

thng ha tng k thuit xung quanh h v&i các ni dung: Quãn 19, chng 1n 

chirn lông h. Du tu, quân 19 sau du tu he, lông thrng (trr quán 19 to chrc 

giao thông), kè, vithn hoa, cay xanh, thám cO, Ian can, chiu sang, v sinh 

môi tnthng khu virc quán 19 h Thy. To chirc nao  vet bun lông h d cãi thin 

cht lung nu&c h. 

b) Di vi các cOng trInh h tng k5 thut khác trong pham vi quãn 19 ho 

Tây, UBND qun lay HO phôi hp vi S ngành Thành ph có lien quan dé to 

chirc thirc hin theo quy djnh. 

c) UBND qun Tây HO thithng xuyên t chrc kim tra, giám sat, rà soát h 

thông thoát niiâc irnra, thu gorn nirc thai xung quanh ho, phát hin và có bin 

pháp khc phiic khi có sr c nu&c thai xãm nhp vào ho Tây thông qua dithng 

thoát nu'Oc mAt. 

d) UBND qun Thy Ho Co trách nhim quãn 19 các dan vj duy trI h thng 

ha tang k thut do UBND Qun quãn 19 trên pham vi quàn 19 hO Tây, thrc hin 

quàn 19, duy trI theo dung quy trInh k thut chuyên ngành và các quy djnh hin 

hành. 

Diêti 8. Quan 19 quy ho,ch xãy ding Va kin trñc 

1. Vic &iu tu xây ding, cái t?o,  siia chCa các cOng trInh và tu bô, phyc hôi 

các cOng trmnh di tIch ljch sir - vn hóa d duc xp hang di tIch trong khu vyc 

quárl 19 h Tây phãi tuân thc theo quy hoch dtrc cap có thm quyên phé duyt 

và các quy djnh ye quàn 19 du tu xây dirng, quán 19 tu b di tIch ljch scr - van 

hóa, quãn 19 trt tir xây dirng hin hành, darn bâo an toàn và v sinh môi trithng. 

2. Nghiêm c.rn viic xây dijng, 1p dt trái phép các bin quãng cao tam I&n 
trong khu virc quãn 19 hO Tây; các hoat dng quãng cáo, 1p dt bin hiu trong 

khu vçrc phãi tuãn theo Pháp lnh Quãng cáo, quy djnh cüa UBND Thành ph, 

quy djnh khác cüa pháp 1ut và phà hçp vói cãnh quari khu virc h. 
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Diéu 9. Quãn 1 hoyt dng thüy san và các h sinh thai thüy sinh khác 

1. Vic nuôi trng, khai thác thüy san trong h dam bâo can bang môi 
truäng h sinh thai h, không gay ô nhim môi truông nuóc h; thc hin ding 
các quy djnh cüa pháp 1ut v bão v môi truông. Nghiêm cm vic nuôi thã, 

khai thác thüy san kinh doanh gay ô nhim môi tru&ng nithc h& 

2. UBND qun Tây H chü trI t cht:rc quãn 1' môi tnthng và djch bnh thüy 
san; bâo v và khai thác ngun lqi thüy san h Tây; t chrc diu tra, dánh giá 
th.thng xuyên v ngun icr1 thüy san và các h sinh thai thüy sinh khác trong h& 

3. Sir diing thu6c thu y, hóa cht, san phâm xü 1' môi trtr&ng theo quy djnh 

cüa pháp luât.. 

4. Không &rçic thã dng vat,  thrc 4t ngoi lai xâm hai  Va có nguy ca xâm 
hi theo quy djnh tti Thông tix s 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/20 18 ctiia Bô 
Tài nguyen và Môi trithng quy djnh tiêu chI xác djnh và ban hành danh miic loài 
ngoi iai xâm hai  xung h& Các th chüc, cá nhân trurc khi thá dng vet, thtrc 
vt xung h phái thông tin tâi ca quan quãn i thCiy san cüa dja phuang hoc 
UBND phung sâ t?i  d d.rçc hthng dn và giám sat hoit dng theo quy djnh. 

Diu 10. Quãn 1 các hoit dng kinh doanh (I!ch viii Va an ung 

1. M9i t chCrc, Ca nhân tham gia vão các ho?t dng kinh doanh djch vi Va 
an ung trong khu virc quãn 1' h Tây phãi Co giy phép hot dcng cüa ca quan 
chirc näng theo dung quy djnh. 

2. Không cho phép kinh doanh dlch vi tr phit noi cong cng trong phim 
vi khu virc quân i h Tây. 

3. Kinh doanh djch vi an ung trong ph?m vi khu virc quán l' h Tây phãi 
dam bão diu kin h tng k5' thut, v sinh mOi trithng, v sinh an toàn tIiirc 
phm, phOng ching cháy n&.. tuân theo quy dnh nay và các quy djnh hin 
hành cüa Thành ph& 

4. Niêm y& cong khai theo quy djnh ten, giá ban các 1oi hang hóa; không 
ban hang giá, hang cam, hang không dam bão cht 1ung, không rO ngun gc 
xut th; ban hang hóa, cung rng dlch  vi dung vi giá niêm yt và giá do các ca 
quan Nhà nithc có thm quyn quy dnh. 

Diu 11. Quãn 13 các hot dç5ng kiiih doanh (I!ch vi vin hóa, the thao, 
du Ich và vui choi giãi trI 

I. Mçi t chrc, cá nhân tham gia vào các hot dng kinh doanh dch vçt, 
van hOa, th thao, du ljch và vui chai giâi trI trong khu vrc quãn 1' ho Thy phãi 
ducrc ca quan Nhà nix&c có thm quyn cp phép b&ng van ban theo dung quy 
djnh cüa pháp Iut. 

a) Không cho phép kinh doanh djch vii tii phát noi cong cong trong phini 

vi khu virc quãn 1 h Tây. 
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b) Vic sir diing không gian mt h phic vi các hott dng van hóa, th 
thao, du ljch và vui choi giãi trI (thuc danh mvc  kern theo Quy djnh nay) phái 
dixcic UBND qun Tây H cp phép hott dng. 

c) Niêm yt cong khai theo quy djnh ten, giá djch vii; cung üng djch vi 
dung vâi giá niëm y& và giá do các ca quan Nhã nuâc có thãrn quyn quy djnh. 

2. Các diu kiin  d duqc cp gMy phép hot dng: 

a) Các hoat dng, khai thác, kinh doanh djch vi phâi nrn trong danh rniic 
thrcic phép hoat ctng trong khu virc quân 1 h Thy. 

b) Phãi có ching nhn dam bâo v an ninh t4t  tsr, phông cháy chi cháy, y 
t, an toàn thrc phm, giy phép môi tru&ng theo quy djnh. 

c) Co phi.rang an, phircing tin ct'ru h và chip hãnh các quy djnh ye an toãn 
và các quy djnh khác cua pháp 1ut có lien quan. 

d) Phãi có K hooch, ni dung chuang trInh hoat dng. 

e) Phãi có VAn ban xin phép v vic t chüc hot dng cüa ca quan hoc 
doanh nghip gri ye UBND Thành ph& UBND qun Tây H xin cp phép theo 
quy djnh. 

Di vâi các hot dtng có yu t nithc ngoài, phãi cung cp danh sách, 1' 
ljch ci th cüa ngu&i nithc ngoài tham gia vài Phông PAO3 - Cong an thành phô 
HàNi. 

g) Vic sCr ding không gian mt h và dja dim nm trong khu virc quãn 1' 
h Tây phic vi các hot dng vAn hóa, th diic, du ljch phái duçic UBND qun 
Thy H cp phép theo quy djnh. 

3. Hot dng vAn hóa, kinh doanh dlch  vi vAn hóa cong cong 

Ngoãi tuân thu Nghj djnh s 103/2009/ND-CP ngày 06/11/2009 cUa ChInh 
phu v vic ban hành Quy ch ho?t dng van hóa và kinh doanh djch vi,i vAn hóa 
cong cong, Nghj djnh s 110/2018/ND-CP ngày 29/8/2018 cüa ChInh phü quy 
djnh v quãn l' và t chirc 1 hi con thirc hin nh&ng ni dung sau: 

a) CO van bàn thông báo và di.rgc ca quan Nhà nithc çó thm quyn dng ' 
cho phép to chirc, ding thai phái gri thông báo cho UBND qun Tây H& 

b) T chirc, cá nhân khi t chrc hoc tham gia các hoat dng van hóa, kinh 
doanh djch vi van hóa cong cong phãi chju trách nhim v ni dung, thrc hin 
các quy dnh v np sang vAn minh, dam bão an toàn, an ninh trt tsr, v sinh 
môi tru&ng; v sinh an toàn thirc phm; phOng, chng cháy ni; thiên tai, không 
gay trâ ngi dn các hot dng khác trên h Tây. 

4. UBND qun Tây H t churc, thirc hin các ni dung sau: 

a) Thng nht vâi Sâ VAn hóa và Th thao, Sâ Dii Ijch danh mic các hot 
dông van hóa, th thao, du ljch, vui chcii giâi trI du'çc phép ho?t dng trên h vâi 
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nguyen tc không lam ô nhim môi tnräng h Tây, dam bão an toàri và phi hçp 

vfri cãnh quan (Co danh miic kern theo). 

b) Quân 1', cp phép các hot dng van hóa, th diic th thao, du ljch và 
nhng l hi truyn thng trong khu virc quán 1' h Tây (thuc danh miic kern 

theo Quy djnh nay). 

c) Quãn 1' bâo tn và phát huy giá trj các di tIch ljch sCr - vAn hóa trong và 
ngoài phim vi quân l h Tây. 

Diu 12. Quãn 13 bn thuyn, tuyn (ILl IcIi thüy, hot th1ng cüa cIc 
phuo'ng tin thüy và cuu h trên hI Tây 

1. Quán l' bn thuyn, myn du !jch thüy. 

UBND qun Tây H tt chi.'rc thirc hin du tu, quAn 1 sau du tu di vi 
các bn thuyn và tuyn du ljch thi1y theo Quy hoich phân khu do thj khu virc 
h lay và phii cn (A6) dtrçic phê duyt ti Quyk djnh s 41 77/QD-UBND ngãy 
08/8/20 14 cüa UBND thành ph Ha Ni, phé duyt diu chinh ciic bt tai  Quyt 
djnh s 2078/QD-UBND ngày 10/5/202 1 cCia UBND thành ph Ha Ni. 

2. Quân 1' hoit dng cüa phucng tin thüy ni dja 

a) UBND qun Tây Ho quãn 1' hoit dng ci1a các phrng tin thüy ni 
dja trén h Tây. 

b) Các t chrc, Ca nhân có phucing tin giao thông &r?rng thüy ni dja trén 
h Tây phâi tuân thu các quy djnh hin hãnh v diu kin hoat &ng cüa phuang 
tin, dAng k, dAng kim, phàng cháy, chCra cháy và hoat dng dáng 1ung, 

tuyn thüy ni dja trên h Tây theo quy djnh cüa Lut Giao thông du&ng thuy 
ni dja. 

c) Các tàu, thuyn hot dng kinh doanh, djch vi trên h Tây hoat dng 
dung dim du. ljch, neo du, don trA khách dung bn dA d.rçic co quan Nhà ni.rOc 
có thm quyn cong b và duqc UBND qun Tây H cp phép (tth truOrng hçip 
khn cp có th nguy him dn tInh mang,  tài san cüa ngithi dan). 

d) Co trang thit bj d thu gom, chüa dirng chat thai (nithc thAi, rác thAi) dt 
tiêu chun trén phixang tin trrnic khi d.ra v bn xCr 1 theo dung quy djnh. CAc 
phuang tin thüy trén h Tây phAi xây drng pht.rorng an phOng ngra, áng phó sir 
c tràn du và sr c môi tnthng trmnh cp có thAm quyn phé duyt theo quy 
djnh (trithc khi cp phép luu hành, neo du phi.rang tin trén lông h) 

e) Các t chrc, Ca nhân cO 1in quan dn xCr l' tài sAn chIm dm trôn h 
phAi chp hành nghiêm các quy djnh pháp 1ut v xir l tAi sAn chIm dm trén 
1ung, tuyn thüy ni dja trên h Tây; chju trách nhim khc phic ô nhim, sr 
c môi trthng do dan vj gay ra. 
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Các tàu, thuyn hoat dng kinh doanh, djch vi trênh lay thirc hin quy 
djnh ti khoãn 1,2,3 Diu 12; các dim b, c, d, e, fkhoân 2 Diu nay và các quy 
djnh pháp 1ut khác có lien quan. 

3. Quãn l hot dng ciru h trên h: 

Các t chtirc, cá nhãn khi tham gia các hoat dng khai thác, du ljch, djch vi 

giãi tn, van hóa, th thao trên h phãi 1p phixang an t chirc cthi h &rqc cci 
quan quân 1fr  chuyên ngánh phé duyt theo quy djnh và chju trách nhim t chirc 
thrc hin các hot dng cCru h, dam bão an toàn trong th&i gian hoat dng khai 

thác, kinh doanh. Tmng hqp không dam bâo yêu cu v an toàn, ciru h, ca s& 
kinh doanh phãi tm dirng hoat dng và bj thu hi giy phép kinh doanh, giy 
phép ho?t dng cUa phixang tin. 

Diu 13. Ngun kinh phi phic vi cho hoit dng quãn 1', bo v cãnh 

quan, khai thác bn v&ng ho Tây 

1. Ngun kinh phi 

a) Ngân sách nhà nu6c; 

b) Ngun thu tr phi, 1 phi và thu giá djch vi theo các quy djnh hin hãnh; 

c) Ngun tài trq, dóng gop cüa t chüc, cá nhân trong rnthc và nixóc ngoài; 

d) Nguôn tãi chInh hcip pháp khác. 

2. Khuyn khIch, to diu kin cho các t chrc, cá nhân trong và ngoài niz&c 

dóng gop tãi chInh, vt chAt và tham gia các hot dng hoat dng quãn l', bão ye 

cãnh quan, khai thác bn vüng h Tây dam bâo theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

3. Vic quân 1 và sCr dung các ngun kinh phi, tip nhn cci sâ vt chAt cho 
hoit dng hoat dng quân l, bão v cânh quan, khai thác bn ving h Tây bão 
dam dung miic tiêu, hiu qua và dáng quy djnh. 

CHUcNG III. PHAN CONG TRACH NHIM 
• A 9 A A A Dieu 14. Trach nhiçm cua UBND qun Tay Ho 

1. Thçrc hin vic Quãn 1' môi tru'àng nuâc, môi truing không khI và các 
chAt thai, rn.ràc thai, rác thai; h thng h tAng; Quán l' quy hoach xây dirng va 

kin trác; nuôi trng thüy san; hott dng kinh doanh djch vi1 và an ung; ho?t 

dng kinh doanh djch vi van hóa, th thao, du Ijch và vui chai giãi trI; bn 
thuyn, tuyn du ljch thuy; hoat dng cüa các phizang tin thüy và cru h trên 
h Tây; ngun kinh phi phic vi cho hott dng quân l', bâo v cânh quan, khai 
thác bn v€ng h •Tây theo ni dung quy djnh ti các Diu 4 Chuang I và các 
Dieu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Chwng II cüa Quy djnh nay. Phi hçip vâi các 

Sâ ngành Thành ph và ca quan khác có lien quan trong vic thirc hin chüc 

nAng quan 1' nhà ntxàc v phát trin bn viThg khu virc quãn 1 h Tây. 
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2. Yêu cu các t chirc, cá nhân k' cam két bão v môi tnthng, bão v các 
cong trInh h? tang k5 thut và thirc hin dCng các quy djnh v trt tr xây dirng, 

trt tr do thi,  quy djnh v quán l' các hoat dng kinh doanh djch vi. 

3. Tip nhn, giâi quyt các ' kin phãn ánh, khiu nti, t cáo v cOng tác 

quân 1, khai thác, sCr dung h Tây. Nhng trithng hqp vu9t thm quyn giái 
quy&, có trách nhim báo cáo kjp thñ hoc kin nghj UBND Thành ph và các 

Co quan có thm quyn cüa Thành ph giái quyt. 

4. Thành 1p doàn kim tra lien ngành djnh kS'  kiên tra giám sat và xcr 1' các 
vi phm ni dung Quy djnh nay và các quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan. 

5. Chü trI, xây drng co ch quán I' thu, chi các khoãn phi, l phi và các 

khoán thu hçip pháp khác (nu co) di vâi các hoit dng kinh doanh, djch vv có 
sü diing, khai thác rnt nithc h, lông h& khOng gian h Tây và h tMng h tng 
k thut xung quanh h. 

Diu 15. Trách nhim cüa UBND các Phuô'ng lien quan 

1. T ch(rc thirc hin nghiêm tüc các ni dung quy djnh cua UBND Thành 
ph và chju trách nhim thrc hin các nhim vv theo phân cOng, phân cp quãn 
l cüa UBND qun Tây H trong vic quán l h Tây. 

2. Thithng xuyén kim tra, don dc, nhc nhâ các to churc, doanh nghip, 
co so kinh doanh, djch vi, các h gia dInh, cong dan trén dja bàn chip hành các 

quy djnh cüa UBND Thành ph; kjp thai phát hin, xCr l' nh&ng sr c& tác c'tng 

gay ãnh htrâng xu t&i mOi trixarng khu vrc quán l' h Tây theo thm quyn. 

.Diu 16. Trách nhim cüa các S& ngành Thànli ph 

1. SâXâydtrng 

a) So Xây dirng chi trI, phi hçip vOi UBND qun Tây H trong vic 4n 
hành cCra diu ti&, quán l mirc nuOc hs theo quy djnh cüa UBND Thành ph 
phic vii tiéu thoát ntiOc chung cüa Thành ph và cãnh quan khu vrc quãn I' h 
Tây. 

b) Phi hqp, hithng dn UBND qun Tây H trong vic quãn 1' h tang k5' 
thut trong pham vi quân 1 h Tây. 

2. SO Tài nguyen và MOi tnthng 

a) Phôi hqp, hithng dn UBND qun Tây H trong vic quãn 1', dánh giá 
cht lixcing nithc h Tây, các bin pháp dam báo chit luqng môi trlx&ng và phát 
trin bn vüng khu vrc quân 19 h Tây. 

b) Phi hqp vOi UBND qun Tây H& các sO, ban, ngành chüc näng kim 
tra, giám sat djnh k' hoc dt xut vic khai thác, sCr diing và quân 19 phát trin 
bn vftng khu virc quãn 19 M Tây. 

3. SO Nông nghip và Phát trién nông thôn 
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Phi hçp, hurng dn UBND qun Tây H xác djnh các chUng 1oi thüy san 

duc phép nuôi trng; thUy san cn h?n  ch khai thác, dánh bAt va san lixçing 

khai thác thüy san thIch hqp tai  h Tây nhm miic dIch can bang môi tru&ng h 

sinh thai h Tây. 

4. Sâ Giao thông Vn tãi 

a) Co trách nhim quãn 1' nhà nrâc v giao thông dithng b, dung thiiy 

ni dja theo phân cp trong phim vi quãn 1 h Tây; phi hçp vâi UBND qun 

lay H trong vic thóa thun lAp dt san ni, cu ni trên h... 

b) PMi hçp, htring dn UBND qun Tây H trong vic t chrc giao thông 

và kt cãu h? tang giao thông trong phm vi quãn 1' ho lay. 

5. Sâ Kiên trüc - Quy hotch 

a) Quãn l' nhã niióc ye quy ho?ch, kin tnic theo quy hoach dixçyc duyt. 

b) Phôi hcip vri UBND qun Tây H trong vic thôa thun vi trI lAp dit san 

ni, cu ni và sü ding không gian mt h phic vii các hoat dng van hóa, the 

thao và vui chai giäi trI darn bão cánh quan khu vrc quãn l'h Tây. 

c) PMi hcip vói S& Giao thông vn tãi và UBND qun Thy Ho thirc hin quy 

hoach các ben thuyên và wyn du 1ch thüy dã di.rçic UBND Thành ph phê duyt. 

6. S& Van hOa và Th thao; Sâ Du lich 

a) CAp phép các hoit dng van hóa, ngh thut, th dçic, the thao, du Ijch, l 

hi truyn thông cAp Trung iiang, cAp Thành ph; cAp giAy chirng nhn dCi diêu 

kiên kinh doanh các hoot dng th diic, th thao dôi vâi các to chrc, doanh 

nghip kinh doanh hoot dng the thao theo quy djnh. 

b) Tuyên truyn nâng cao ' thirc cia các t chirc, cá nhân, khách du Ijch 

trong vic bão v và phát triCn ben vQng khu virc quãn 1' h Tây. 

c) Phôi hçp, lurOng dn UBND qun Tây H: thóa thun, cap phép, nhäm 

tránh chOng chéo v thai gian, dja dirn din ra các hoit dng; quân 1 khai thác, 

t chic các hoit dng van hóa, th dtic the thao và du ljch trong khu virc quan I' 

ho Thy. Phôi hçp vOi UBND qun Tây Ho xây dirng các dé an, ké hoach khai 

thác h Thy phiic v cho du !jch, vui chcyi, giãi trI; quy hoach nhm bao tn, ton 

tao các di tIch 1ch scr - van hóa và phát trin nhQng 1 hi truyn thng trong 

khu vrc. 

7. Cong an Thành ph 

HuOng dan, phôi hçp vi9i UBND qun Tây HO và các Si ngành Thành 

ph có lien quan darn bão v an ninh trt tir di vâi các hot dng chInh trj, 

Mi ngoi, van boa, th duc th thao ... cCia Trung ung và Thành ph t?i  khu 

vtrc quãn l' hO Tây. 
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Chi dao  Cong an qun Tây H thiic hin cong tác dam báo an ninh, trit 
tir an toàn xà hi, trt tr dO thj, phông chng t nin xã hi ti khu vçrc quan 
l' h Tây. 

8. Sâ Tài ChInh 

PMi hcip UBND qun Tây H trong vic xây drng ca ch quãn li', thu, chi 
các khoân phi, 1 phi và các khoãn thu hqp pháp khác (nu co) di vOi các hot 
dng kinh doanh, djch vi Co sir dyng, khai thác rnt h, lông h, không gian ho 
Tây và h thng h tng xung quanh h. 

9. Trách nhim cüa các Sà ngành Thành ph khác có lien quan 

a) Can cCr vào chCrc nãng, nhim vi di.rqc giao, các Sâ ngành Thành ph có 
lien quan Co trách nhim phi hçip, huâng dn UBND qun Tây H, các t chtrc, 
don vj, doanh nghip hoat c1ng trong và ngoài phm vi quân l' h Tây thirc 
hin thing các quy djnh cüa UBND Thành ph6. 

b) Phi hcrp v&i UBND qun Tây H djnh kS'  kirn tra, giám sat vic khai 
thác, sCr dyng và quãn l' khu virc quãn I' h Tây và giâi quyt các vn d có lien 
quan dn quãn lb', dam bâo môi tnr&ng và sir phát trin bn vQng cCa h lay. 

Diu 17. Trách nhim cüa các t chüc, cá nhân và h gia dInh 

1. Mci t chCrc, Ca nhân và h gia dInh khi tham gia các hoat dng sinh 
hoat, dAu n.r, san xut, kinh doanh, djch vy, khoa hoc, van hóa, th thao... trong 
và ngoài phm vi quân l' h Tây phãi chp hành Quy djnh nay và các quy djnh 
khác cüa pháp lut có lien quan. 

2. Nghiêm cm các hãnh vi ln chiEm, sr dyng trái phép mt h, lông h& 
he, &ring và dt cong trong pham vi quan I' h Tây; các hành vi khai thác, 
dánh bt trái phép thüy san h Thy; các hãnh vi tim, bori li, ban thuyn tr phát; 
các hành vi phá hoi các hang myc, cong trInh h tng k thut, ha tng xâ hi 
trong phm vi quán l' ho Tây. 

3. T chüc, Ca nhân có hoat dng lam phát sinh cht thai phãi thic hin các 
bin pháp giâm thiu, tái ch, tái sCr dyng d hn ch thp nht luvng chit thai 
phái tiêu hüy, thai bô; th%rc hin các bin pháp phOng ngüa, üng phó sir cO mOi 
tnthng, khc phic 0 nhim và phic hi mOi tru&ng, thrc hin t& vic quãn lr 
chit thai. 

4. Mçi tt chrc, cá nhân, trong qua trInh tham gia hoat dng quãn lb', khai 
thác, sfr diing h Tây có trach nhirn phát hin, báo cáo kp thai vâi co quan 
quân l' nh1tng nguyen nhân, sir c6, ãnh htthng tác dng xu tâi chit h.rgng mOi 
tnthng nràc, không khi và cánh quan khu virc quân l h Tây, nhitng hành vi vi 
pham các quy djnh quân lb', khai thác h Tây d có bin pháp khc phiic, xfr l'. 

5. Các t chüc, don vj, các h gia dInh, cá nhân trong khu vijc quãn l' h Tây 
có trách nhith thrc hin các quy djnh v bâo v môi tnr?Yng, giir gin v sinh norm 
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cong cong,  d rae, ch& thai dung non quy djnh, không d 4t nuôi gay mAt v sinh 
cong cong,  có trách nhim tIch circ tham gia các hoat dng than thin mOi trumg, 
ngän ngüa và phông chng ô nhim môi tnthng, git gin cãnh quan khu vrc quân 1' 
h Tâydo chInh quyn Va các doàn th& t chüc cüa dja phi.rang phát dng. 

Dieu 18. Trach nhiçm cua cac don v duy tu, duy tn hti  tang ky thut 

1. Quãn 1' duy trI, sira chcta và vn hành tuân thi quytrInh k5 thut chuyên 
ngành dam báo 4n hành an toàn. 

2. Hang näm 1p k hoach dAu ti.r câi tao,  nâng cp và duy tu, duy trI cac 
hang mic sr nghip cOng nhu trén theo quy djnh. 

3. This&ng xuyên kim tra, bão v các cong trinh ha tAng, chng lAn chim, 
his hông và sü ding không ding miic dIch. 

CHIJONG IV. THANH TRA, KIEM TRA, MY LY VI PHAM VA 
DIEU KIIOAN THI HANH 

. ' ., , . Dieu 19. I(iem tra va xr ly vi phm 

1. Mi boat dng vi pham Quy djnh quân 1' và khai thác h Tây khi bj phát 
A ¼ I P. • P I 

hiçn deu phai b! xis ly cua chinh quyen cac cap, cua cac con quan quan ly nha ni.rcic 
chuyên ngãnh theo Quy djnh nay và các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

2. MQi hành vi vi phm pháp lut, lam trái quy djnh nay, tUy theo mirc d 
vi phm, së bj xü l theo các quy djnh hin hành cua pháp 1ut có lien quan. 

3. UBND qun Thy H kim tra, xü l' hành chInh các vi pham cCia t chCrc, 
Ca nhân theo quy djnh cüa pháp lut; các Sâ ngành Thãnh ph lion quan xfr 1' vi 
phm theo nhim vi dixçc giao t?i  Quy djnh nay và pháp lut hin hành. 

Diu 20. Ti chfrc thtrc hiên 

1. Giao UBND qun lay H chü trI, phi hçip vôi các S& ngành Thành ph 
liOn quan trin khai thrc hin Quy djnh nay; thithng xuyên kim tra, giám sat 
vic thçrc hin cüa các t chirc, Ca nhân liOn quan trong qua trInh thirc hin. 

2. Các Sâ ngành Thành ph6 lien quan can cü chüc nãng, nhim vii chü 
dtng phi hçp vài UBND qun Tây H xây drng chixcing trInh, k hoach theo 
ngành, ilith vçrc d trin khai thirc hin Quy djnh nay phü hçip vâi tInh hInh thrc 
t cUa nganh, linh vrc, dla  phixang. 

Diêu 21. Diu khoãn chuyn tip, thi hành 

D dam bão tInh n djnh, liOn tiic trong cOng tác quân l, duy tu h tAng k 
thut trong khu virc pham vi quãn l' h Thy; các Si ngành Thành ph sê tip tiic 
t chrc thrc hin va ban giao cho UBND qun Tây H cho dn khi UBND qun 
Tây H hoàn thanh cOng tác to chtrc lira ch9n nba thAu d triOn khai thc hin. 

Trong qua trInh t chirc th%rc hin, nu có nhiing ni dung cAn phâi diu 
chinh, sCra di cho phu hqp, các t chCrc, cá nhân, Sâ ngành Thành ph phãn 
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ánh v UBND qun Tây H d tng hgp, báo cáo UBND Thành ph xern xét, 
quyt djnh./. 



15 

DANH MVC  KINH DOANH D!CH VV VAN HOA, THE THAO, DU 
LCH vA VU! CHO! GIA! TRI TREN KHU VJC QUAN L\? HO TAY 

(Kern theo Quy djnh v qudn 1 và khai thác ha Tây 

tgi Quyt djnh sc /2023/QD - UBND ngày / /2023 cia UBND thành pM 
Ha N3i) 

1. Kinh doanh tàu du ljch, thuyn, xutng, cano, xe dp nxâc trên h (không 
1uu trt1 qua dêm). 

2. Kinh doanh djch vi du ljch van hóa, ngh thut, biu din ngh thutt, the thao. 

3. Kinh doanh san tp golf nithc trên h& 

4. Dich vii bai thuyn (chèo thuyn SUP, chèo thuyn Kayak du ljch, chèo 
thuyn Peritxia, chèo thuyn rng -thuyn truy&n thng...). 

5. T chCrc các 1 hi truyn thng. 

6. Hot dng bai, 1n. 

7. Xe din bánh 1p, xe dp, xIch lô du llch  trên các tuyn dung do xung 
quanh h Tây. 

8. Hot dng thuyn ILró't van, thuyn bum. 

9. Biu din ñhc nuóc. 

10. Khinh khI cAu. 

11. Bay dü lucin. 

12. Vn chuyn hành khách du ljch bang phi.rang tin thüy (kit hqp vói các 
Cong ty 1Q hãnh du 1ch quc t và ni dja trong khu vrc). 


