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1. Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực du lịch và các ngành có liên
quan ñến du lịch trên ñịa bàn tỉnh.
2. Người dân Bình Thuận, khách du lịch trong nước và quốc tế ñến tham quan,
lưu trú tại tỉnh Bình Thuận.
ðiều 4. Nguyên tắc ñiều chỉnh
Bộ Quy tắc quy ñịnh những hành vi phổ biến cần thực hiện, phù hợp với từng
nhóm ñối tượng áp dụng trên cơ sở các nguyên tắc:
1. Yêu cầu tác phong, thái ñộ ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng.
2. Tôn trọng sự riêng tư và quyền lợi hợp pháp của người khác.
3. Giữ gìn môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bảo vệ các công trình công
cộng, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
4. Tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán ñịa phương.
Chương II
NỘI DUNG ỨNG XỬ
ðiều 5. Những quy tắc ứng xử chung
1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.
2. Tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của ñịa phương.
3. Tuân thủ các quy ñịnh, các bảng chỉ dẫn và biển cảnh báo, biển cấm tại các
ñiểm tham quan và nơi công cộng.
4. Có ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc
và danh lam thắng cảnh; an ninh trật tự, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội.
5. Có thái ñộ ứng xử văn minh, thân thiện và lịch sự.
6. Tôn trọng, giúp ñỡ và ưu tiên người lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ
mang thai khi tham gia giao thông.
ðiều 6. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và
các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng kinh doanh du lịch, dịch vụ liên quan ñến du lịch
1. Về trang phục:
a) Mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với công việc;

