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TT

------------------Tễn thủ tục hành
Thời hạn giải Đia
• điểm thưc
• Phí, lệ phí Tên văn bản QPPL làm
chính
quyết
hiện
căn cứ cho việc công bố

Ghi chú

I. Lĩnh vực Lữ hành
Thủ tục công nhận 30 ngày kê từ Sở Du lịch
điếm du lịch cấp tỉnh ngày nhận được( địa chỉ số
hồ sơ hợp lệ
140,
đường
N guyễn Đình
Chiểu, Phường
6, Quận 3)

K hông

L uật D u lịch số 1. Đ iều chỉnh đon tại thành
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày 19 phần hồ sơ như sau:
tháng 6 năm 2017.
- Đ ơn đề nghị công nhận
N ghị
định
số điếm du lịch (theo mẫu);
168/2017/NĐ-CP
ngày 2. Đ iều chỉnh m ẫu đơn, m ẫu
31 tháng 12 năm 2 0 1 7 1ờ khai như sau:
của C hính phủ quy định
- Đ ơn đề nghị công nhận
chi tiết m ột số điều của
điểm du lịch (M au số 01 Phụ
Luật Du lịch.
lục II ban hành kèm theo
Thông
tư
số Thông tư số 0 6 /2 0 17/TT
0 6 /2 0 17/TT-B V H TTD L B V H TT D L được sửa đổi, bổ
ngày 15 tháng 12 năm sung theo Thông tư số
2017 của Bộ trưởng Bộ 13/2019/TT-B VHTTDL)
Văn hóa, Thể thao và Du
lịch quy định chi tiết m ột
số điều của L uật Du lịch.
T hông
tư
số
13/2019/TT-B V H TTD L
ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Bộ trư ởng Bộ
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y
TT

T ên th ủ tục h à n h
chính

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Địa điêm th ự c
P hí, lệ phí
căn c ứ cho việc công bô
hiện
quyết

G hi chú

V ăn hóa, Thê thao và Du
lịch về sửa đổi, bổ sung
m ột số điều của Thông
tư '
số
0 6 /2 0 17/TTB V H TT D L
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
B ộ trưởng Bộ V ăn hóa,
Thể thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột số điều
của L uật D u lịch
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H T TD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ V ăn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục
hành chính chuấn hóa
năm 2019 thuộc phạm vi
chức năng quản lý của
Bộ Văn hóa, T hể thao và
D u lịch.
2

Luật D u lịch
- 1.500.000
Thủ tục cấp giấy phép 10 ngày kể từ Sở Du lịch
kinh doanh dịch vụ lữ ngày nhận được (địa chỉ số đồng/giấy 0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
hồ sơ hợp lệ
hành nội địa
140,
đường phép (áp tháng 6 năm 2017.
dụng từ
N ghị
định
N guyễn Đình

số 1. Đ iều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:
- Đ ơn đề nghị cấp G iấy phép
số kinh doanh dịch vụ lữ hành
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TT

Tên thủ tục hành
chính

Thòi hạn giải Địa điêm thực
Tên văn bản QPPL làm
Phí, lệ phí
quyết
hiện
căn cứ cho việc công bố
Chiêu,
Phường
Ọ uận 3)

ngày
6, 05/5/2020
đên
31/12/2020)
- 3.000.000
đông/
giây phép
(áp dụng kê
từ
01/01/2021)

Ghi chú

168/2017/NĐ-CP
ngày nội địa (theo mâu);
31 tháng 12 năm 20172 . Điều chỉnh mẫu đơn, mẫu
của Chính phủ quy địnht,ờ khai như sau:
chi tiết m ột số điều của
- Đ ơn đề nghị cấp G iấy phép
L uật Du lịch.
kinh doanh dịch vụ lữ hành
Thông
tư
sônội địa (M ầu số 04 Phụ lục II
0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL ban hành kèm theo Thông tư
ngày 15 tháng 12 năm số
0 6 /2 0 17/TT-BVH TTDL
2017 của Bộ trưởng Bộ được sửa đối, bo sung theo
V ăn hóa, Thể thao và Du Thông tư số 13/2019/TT
lịch quy định chi tiết m ột BVH TTDL)
số điều của Luật Du lịch 3. Điều chỉnh yêu cầu, điều
Thông
tư
sôkiện thực hiện thủ tục hành
13/2019/TT-B V H TTD L chính như sau:
ngày 25 tháng 11 năm (3) Người phụ trách kinh
2019 của Bộ trưởng Bộ doanh dịch vụ lữ hành phải
V ăn hóa, Thể thao và Du tốt nghiệp trung cấp trở lên
lịch về sửa đoi, bố sung chuyên ngành về lừ hành;
m ột số điều của Thông tư
trường họp tốt nghiệp trung
số
0 6 /2 0 17/TT- cấp trở lên chuyên ngành
BV H TTD L
ngày
15
khác phải có chứng chỉ
tháng 12 năm 2017 của nghiệp vụ điều hành du lịch
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
nội địa.
Thế thao và Du lịch quy
- Người phụ trách kinh doanh
định chi tiết m ôt số điều
dịch vụ lữ hành lả người giữ
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y
TT

T ên th u tục h àn h
chính

T ên v ăn bản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
Phí, lệ phí
căn c ứ cho việc công bô
hiện
quyết

G h i chú

m ột trong các chức danh sau:
chủ tịch hội đồng quản trị;
Thông
tư
số
chủ tịch hội đồng thành viên;
33/2018/TT-BTC
ngày
chủ tịch công ty; chủ doanh
30 tháng 3 năm 2018 của
nghiệp tư nhân; tống giám
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ đốc; giám đốc hoặc phó giám
đốc; trưởng bộ phận kinh
thu, nộp và quản lý phí
doanh dịch vụ lữ hành.
thẩm định cấp Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ - Chuyên ngành về lữ hành
hành quốc tế, G iấy phép được thể hiện trên bằng tốt
kinh doanh dịch vụ lữ nghiệp của m ột trong các
hành nội địa; phí thâm ngành, nghề, chuyên ngành
định cấp thẻ hướng dẫn sau đây:
viên du lịch; lệ phỉ cấp a) Q uản trị dịch vụ du lịch và
Giấy phép đặt chi nhánh, lữ hành;
văn phòng đại diện doanh b) Q uản trị lữ hành;
nghiệp du lịch nước c) Đ iều hành tour du lịch;
ngoài tại Việt Nam.
d) M arketing du lịch;
Q uyết
định
số e) Du lịch;
4874/Q Đ -B V H TTD L
f) D u lịch lữ hành;
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ V ăn hóa, g) Q uản lý và kinh doanh du
Thề thao và Du lịch về lịch.
việc công bố thủ tục hành h) Q uản trị du lịch M ICE;
chính chuấn hóa năm i) Đại lý lữ hành;
của Luật Du lịch
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TT

T ên th ủ tục h àn h
ch ín h

T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên v ăn b ản Q P P L làm
P hí, lệ phí
quyết
hiện
căn cứ cho việc công bố

G hi chú

2019 thuộc phạm vi chức k) H ướng dẫn du lịch;
năng quản lý của Bộ Văn I) N gành, nghề, chuyên ngành
hóa, Thể thao và Du lịch. có thê hiện một trong các cụm
Thông
tư
số từ “du lịch”, “lữ hành”,
35/2020/TT-B TC
ngày “hướng dẫn du lịch” do cơ sở
05 tháng 5 năm 2020 của giáo dục ở V iệt N am đào tạo
Bộ Tài chính quy định vả cấp bằng tốt nghiệp trước
mức thu, nộp phí thấm thời điếm Thòng tư này có
định câp Giấy phép kinh hiệu lực:
doanh dịch vụ lữ hành m) N gành, nghề, chuyên
quốc tế, G iấy phép kinh ngành có thế hiện một trong
doanh dịch vụ lữ hành các cụm từ “du lịch”, “lữ
nội địa; phí thấm định hành”, “hướng dẫn du lịch”
câp thẻ hướng dẫn viên do cơ sở đào tạo nước ngoài
du lịch.
đào tạo và cấp bằng tốt
nghiệp.
T rường hợp bằng tốt nghiệp
không thế hiện các ngành,
nghề, chuyên ngành quy định
tại điêm 1 và điêm m khoản
này thì bố sung bảng điếm tốt
nghiệp hoặc phụ lục văn bằng
thế hiện ngành, nghề, chuyên
ngành, trong đó có một trong
các cụm từ “du lịch” , “lữ
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TT

Tên thủ tục hành
chính

Tên văn bản ỌPPL làm
Thòi hạn giải Địa điểm thực
Phí, lệ phí
hiện
căn cứ cho việc công bố
quyết

Ghi chú
hành” , “hướng dẫn du lịch’

Luật Du lịch sôV-I. Điêu chỉnh đơn tại thành
- 750.000
đồng/giấy 0 9 /2 0 17/QH14 ngày 19 phần hồ sơ như sau:
phép (áp tháng 6 năm 2017.
Đơn đề nghị cấp lại G iấy
dụng từ
Nghị
định
sô phép kinh doanh dịch vụ lữ
ngày
N guyễn Đình
168/2017/NĐ-CP
ngày nành nội địa (theo m ẫu);
05/5/2020Chiếu,
31 tháng 12 năm 20172 . Điều chỉnh m ẫu đơn, mẫu
đến
của Chính phủ quy địnhtiờ khai như sau:
Phường
6,
31/12/2020)
chi tiết m ột số điều của Đ ơn đề nghị cấp lại Giấy
Quận 3)
- 1.500.000 Luật D u lịch.
phép kinh doanh dịch vụ lữ
đồng/
Thông
tư
sô hành nội địa (M ầu số 05 Phụ
giấy phép 0 6 /2 0 17/TT-BVH TTDL lục II ban hành kèm theo
(áp dụng kê ngày 15 tháng 12 năm
Thông tư số 0 6 /2 0 17/TT
từ
2017 của Bộ trưởng Bộ B V H TTD L được sửa đổi, bổ
01 / 01 / 2021 ) Văn hóa, Thể thao và Du
sung theo Thông tư số
lịch quy định chi tiết một 13/2019/TT-B V H TTDL)
số điều của Luật Du lịch. 3. Đ iều chỉnh yêu cầu, điều

Thủ tục cấp lại giây 05 ngày làm Sở Du lịch
phép kinh doanh dịch việc kê từ ngày (địa
chỉ
vụ lữ hành nội địa
nhận được hồ số
140,
sơ hợp lệ
đường

Thông
tư
sô kiện thực hiện thủ tục hành
13/2019/TT-B VHTTD L chính như sau:
ngày 25 tháng 11 năm
(3) N gười phụ trách kinh
2019 của Bộ trưởng Bộ
doanh dịch vụ lữ hành phải
Văn hóa, Thể thao và Du
tốt nghiệp trung cấp trở lên
lịch về sửa đôi, bô sung
chuyên ngành về lừ hành;
m ột số điều của Thông tư
trường hợp tôt nghiệp trung
số'
0 6 /2 0 17/TT
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TT

T ên th ủ tụ c h àn h
chính

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ p h í
hiện
căn cứ cho việc công bố
quyết

G hi chú

B V H TT D L
ngày
15 cấp trở lên chuyên ngành
tháng 12 năm 2017 của khác phải có chửng chỉ
B ộ trưởng Bộ Văn hóa, nghiệp vụ điều hành du lịch
Thể thao và Du lịch quy nội địa.
định chi tiết một số điều
- N gười phụ trách kinh doanh
của Luật Du lịch
dịch vụ lữ hành là người giữ
Thông
tư
số một trong các chức danh sau:
3 3 /2 0 18/TT-BTC
ngày chủ tịch hội đồng quản trị;
30 tháng 3 năm 2018 của chủ tịch hội đồng thành viên;
Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ tịch công ty; chủ doanh
quy định mức thu, chế độ nghiệp tư nhân; tông giám
thu, nộp và quản lý phí đốc; giám đốc hoặc phó giám
thấm định cấp Giấy phép đốc; trưởng bộ phận kinh
kinh doanh dịch vụ lữ doanh dịch vụ lữ hành.
hành quốc tế, Giây phép
- C huyên ngành về lữ hành
kinh doanh dịch vụ lữ
được thể hiện trên bằng tốt
hành nội địa; phí thấm
nghiệp của m ột trong các
định cấp thẻ hướng dẫn
ngành, nghề, chuyên ngành
viên du lịch; lệ phí cấp
sau đây:
G iấy phép đặt chi nhánh,
văn phòng đại diện doanh a) Quản trị dịch vụ du lịch và
nghiệp du lịch nước lữ hành;
ngoài tại Việt Nam.
b) Quản trị lữ hành;
Q uyết
định
4874/Q Đ -B V H TTD L

số

c) Điều hành tour du lịch;
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TT

T ên th ü tục hành
chính

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ờ i h ạn giải Địa điểm th ự c
P h í, lệ ph í
hiện
căn cứ cho việc công bố
quyết

G hi chú

ngày 31 tháng 12 năm d) M arketing du lịch;
2019 của Bộ Văn hóa,
e) Du lịch;
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành f) Du lịch lữ hành;
chính chuân hóa năm g) Q uản lý và kinh doanh du
2019 thuộc phạm vi chức lịch.
năng quản lý của Bộ Văn
h) Q uản trị du lịch M ICE;
hóa, Thể thao và Du lịch.
i) Đại lý lữ hành;
Thông
tư
số
35/2020/TT-B TC
ngày k) H ướng dẫn du lịch;
05 tháng 5 năm 2020 của I) N gành, nghề, chuyên ngành
Bộ Tài chính về quy định có thê hiện một trong các cụm
mức thu, nộp phí thấm từ “du ’ lịch”, “lư hành” ,
định cấp Giấy phép kinh “hướng dẫn du lịch” do cơ sở
doanh dịch vụ lữ hành giáo dục ở Việt Nam đào tạo
quốc tế, Giấy phép kinh vả cấp bằng tốt nghiệp trước
doanh dịch vụ lữ hành thời điếm Thòng tư này có
nội địa; phí thâm định hiệu lực:
cấp thẻ hướng dẫn viên
m) N gành, nghề, chuyên
du lịch
ngành có thê hiện m ột trong
các cụm từ “du lịch”, “lữ
hành”, “hướng dẫn du lịch”
do cơ sở đào tạo nước ngoài
đào tạo và cấp bằng tốt
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TT

T ên th ủ tụ c h àn h
ch ín h

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ò i h ạn giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ phí
căn cứ cho việc công bố
hiện
quyết

G hi chú
nghiệp.
T rường hợp bằng tốt nghiệp
không thế hiện các ngành,
Ịighề, chuyên ngành quy định
tại điểm 1 và điếm m khoản
này thì bố sung bảng điếm tốt
nghiệp hoặc phụ lục văn bằng
thể hiện ngành, nghề, chuyên
ngành, trong đó có m ột trong
các cụm từ “du lịch”, “lữ
hành”, “hướng dẫn du lịch” .

4

1.000.000
đồng/giấy
phép (áp
dụng từ
ngày
N guyễn Đình
05/5/2020
Chiểu,
đến
Phường
6,
31/12/2020)
Q uận 3)
- 2.000.000
đồng/
giấy phép
(kể từ
01/01/2021)

Thủ tục cấp đổi giấy 05 ngày làm Sở Du lịch
phép kinh doanh dịch việc kế từ ngày (địa
chỉ
nhận
được số
vụ lữ hành nội địa
140,
hồ sơ hợp lệ
đường

-

Luật Du lịch
0 9 /2 0 Í7 /Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số 1. Điều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Đon đề nghị cấp đổi Giấy
Nghị
định
số phép kinh doanh dịch vụ lữ
168/2017/NĐ-CP
ngày hành nội địa (theo mẫu);
31 tháng 12 năm 2017 2. Điều chỉnh mẫu đơn, mẫu
của Chính phủ quy định tờ khai như sau:
chi tiết m ột số điều của - Đơn đề nghị cấp đổi Giấy
Luật Du lịch.
phép kinh doanh dịch vụ lữ
Thông
tư
số hành nội địa (M ầu số 05 Phụ
0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL lục II ban hành kèm theo
ngày 15 tháng 12 năm Thông tư số 0 6 /2 0 17/TT2017 của Bộ trưởng Bộ BV H TTD L được sửa đổi, bổ
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TT

T ên th ủ tụ c h à n h
chính

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
P hí, lệ phí
hiện
căn cứ cho việc công bố
quyết

G hi chú

Văn hóa, Thê thao và Du sung theo Thông tư sô
lịch quy định chi tiết một 13/2019/TT-B V H TTDL)
số điều của Luật Du lịch. 3. Đ iều chỉnh yêu cầu, điều
Thông
tư
số kiện thực hiện thủ tục hành
13/2019/TT-B VH TTDL chính như sau :
ngày 25 tháng 11 năm (3) N gười phụ trách kinh
2019 của Bộ trưởng Bộ doanh dịch vụ lữ hành phải
Văn hóa, Thể thao và Du tốt nghiệp trung cấp trở lên
lịch về sửa đối, bố sung chuyên ngành về lữ hành;
một số điều của Thông tư trường hợp tốt nghiệp trung
số
0 6 /2 0 17/TT- cấp trở lên chuyên ngành
BVHTTDL
ngày
15 khác phải có chứng chỉ
tháng 12 năm 2017 của nghiệp vụ điều hành du lịch
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, nội địa.
Thể thao và Du lịch quy
- Người phụ trách kinh doanh
định chi tiết m ột số điều
dịch vụ lữ hành là người giữ
của Luật Du lịch
một trong các chức danh sau:
Thông
tư
số chủ tịch hội đồng quản trị;
3 3 /2 0 18/TT-BTC
ngày chủ tịch hội đồng thành viên;
30 tháng 3 năm 2018 của chủ tịch công ty; chu doanh
Bộ trưởng Bộ Tài chính nghiệp tư nhân; tong giám
quy định mức thu, chê độ đốc; giám đốc hoặc phó giám
thu, nộp và quản lý phí đôc; trương bộ phận kinh
thấm định cấp Giấy phép doanh dịch vụ lữ hành.
kinh doanh dịch vụ lữ
- C huyên ngành về lữ hành

11

TT

T ên th ü tụ c hành
chính

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ò i h ạ n giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ p h í
hiện
căn c ứ cho việc công bố
quyêt

G hi chú

r

hành quôc tê, Giây phép được thê hiện trên băng tôt
kinh doanh dịch vụ lữ nghiệp của một trong các
hành nội địa; phí thấm ngành, nghề, chuyên ngành
định cấp thẻ hướng dẫn sau đây:
viên du lịch; lệ phí cấp a) Q uản trị dịch vụ du lịch và
Giấy phép đặt chi nhánh, lữ hành;
văn phòng đại diện doanh
b) Q uản trị lữ hành;
nghiệp du lịch nước
c) Đ iều hành tour du lịch;
ngoài tại V iệt Nam.
d) M arketing du lịch;
Q uyết
định
số
e) Du lịch;
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm f) Du lịch lữ hành;
2019 của Bộ Văn hóa, g) Q uản lý và kinh doanh du
Thể thao và Du lịch về lịch.
việc công bo thủ tục hành h) Q uản trị du lịch M ICE;
chính chuân hóa năm
i) Đại lý lữ hành;
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn k) H ướng dẫn du lịch;
hóa, Thể thao và Du lịch. I) N gành, nghề, chuyên ngành
có thê hiện một trong các cụm
Thông
tư
số
từ “du ’ lịch”, “lữ hành”,
35/2020/TT-B TC
ngày
“hướng dẫn du lịch” do cơ sở
05 tháng 5 năm 2020 của
giáo dục ở Việt Nam đào tạo
Bộ Tài chính về quy định
vả cấp bằng tốt nghiệp trước
mức thu, nộp phí thâm
thời điếm Thòng tư này có
định cấp Giấy phép kinh

12

TT

T ên th ủ tục h àn h
chính

T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
T ên v ăn b ản Q P P L làm
P h í, lệ p h í
quyết
hiện
căn cứ cho việc công bố
doanh dịch vụ lữ
quốc tế, Giấy phép
doanh dịch vụ lữ
nội địa; phí thẩm
cấp thẻ hướng dẫn
du lịch

G hi chú

hành hiệu lực:
kinh m) N gành, nghề, chuyên
hành ngành có thể hiện m ột trong
định các cụm từ “du lịch”, “lữ
viên hành”, “hướng dẫn du lịch”
do cơ sở đào tạo nước ngoài
đào tạo và cấp bằng tốt
nghiệp.
T rường hợp bằng tốt nghiệp
không thể hiện các ngành,
nghề, chuyên ngành quy định
tại điếm 1 và điếm m khoản
này thì bo sung bảng điểm tốt
nghiệp hoặc phụ lục văn bằng
thế hiện ngành, nghề, chuyên
ngành, trong đó có m ột trong
các cụm từ “du lịch” , “lữ
hành”, “hướng dẫn du lịch” .

5

Thủ tục thu hồi giấy 05 ngày làm Sở Du lịch
phép kinh doanh dịch việc kể từ ngày (địa
chỉ
được số
vụ lữ hành nội địa nhận
140,
trong
trường
hợp hồ sơ hợp lệ
đường
doanh nghiệp chấm
N guyễn Đình
dứt hoạt động kinh
Chiểu,
doanh dịch vụ lữ hành
Phường
6,

Không

Luật Du lịch
0 9/2017/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

sổ 1. Điều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Thông báo chấm dứt hoạt
Thông
tư
số động kinh doanh dịch vụ lữ
0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL hành nội địa (Theo m ẫu)
ngày 15 tháng 12 năm 2. Đ iều chỉnh m ẫu đơn, mẫu
2017 của Bộ trưởng Bộ

13

TT

T ên th ủ tụ c h àn h
chính

T h ò i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên v ăn bản Q P P L làm
P hí, lệ ph í
hiện
quyết
căn c ứ cho việc công bố
Q uận 3)

G hi chú

Văn hóa, Thê thao và Du tờ khai như sau:
lịch quy định chi tiết m ột - Thông báo chấm dứt hoạt
số điều của Luật D u lịch. động kinh doanh dịch vụ lừ
Quyết
định
số hành nội địa (M au số 06 Phụ
4874/Q Đ -B V H TTD L
lục II ban hành kèm theo
ngày 31 tháng 12 năm Thông tư số 0 6 /2 0 17/TT2019 của Bộ Văn hóa, BVH TTDL ngày 15 tháng 12
Thể thao và D u lịch về năm 2017)
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ V ăn
hóa, Thể thao và Du lịch.

6

Thủ tục thu hồi giấy 05 ngày làm Sở Du lịch
phép kinh doanh dịch việc kể từ ngày (địa
chỉ
được số 140, đường
vụ lữ hành nội địa nhận
trong
trường
hợp hồ sơ họp lệ
N guyễn Đình
doanh nghiệp giải thê.
Chiểu, Phường
6, Q uận 3)

K hông

Luật Du lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số 1. Đ iều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Thông báo chấm dứt hoạt
Thông
tư
sổ động kinh doanh dịch vụ lữ
0 6 /2 0 17/TT-BVH TTDL hành nội địa (Theo mẫu)
ngày 15 tháng 12 năm 2. Điều chỉnh m ẫu đơn, mẫu
2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
Văn hóa, Thể thao và Du
- Thông báo chấm dứt hoạt
lịch quy định chi tiết một
động kinh doanh dịch vụ lữ
số điều của Luật D u lịch.
hành nội địa (M ầu số 06 Phụ
Thông
tư
số lục II ban hành kèm theo
13/2019/TT-B V H TTD L

14

TT

T ên th ủ tục h àn h
chính

T ên v ăn b ả n Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
Phí, lệ ph í
căn c ứ cho việc công bố
hiện
quyết

G hi chú

ngày 25 tháng 11 năm T hông tư sô 0 6 /2 0 17/TT2019 của Bộ trướng Bộ B V H TTD L ngày 15 tháng 12
V ăn hóa, Thể thao và Du năm 2017)
lịch về sửa đối, bố sung
m ột số điều của Thông tư
số
0 6 /2 0 17/TTB V H TTD L
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột số điều
của Luật Du lịch.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
7

Thủ tục thu hồi giấy 05 ngày làm Sở Du lịch
phép kinh doanh dịch việc kể từ ngày (địa chỉ số
được 140,
vụ lữ hành nội địa nhận
đường

K hông

Luật Du lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số
19

15

TT

T ên th ủ tụ c h à n h
ch ín h

T hờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên văn b ản Q P P L làm
P hí, lệ ph í
hiện
quyết
căn c ứ cho việc công bố

trong
trường
hợp hô sơ hợp lệ
doanh nghiệp phá sản

N guyên Đình
Chiểu, Phường
6, Q uận 3)

Thông
tư
sô
0 6 /2 0 17/TT-BVH TTDL
ngày 15 tháng 12 năm
2017 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du
lịch quy định chi tiết một
số điều của Luật Du lịch.
Q uyết
định
số
4874/QĐ- B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và D u lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuấn hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ V ăn
hóa, Thể thao và Du lịch.

8

3.000.000
Luật Du lịch số
Thủ tục cấp Giấy phép - 07 ngày làm Sở Du lịch
đồng/
0 9 /2 0 17/QH14 ngày 19
thành lập V ăn phòng việc kế từ ngày (địa
chỉ
đại diện tại V iệt Nam nhận đủ hồ sơ số 140, đường giấy phép tháng 6 năm 2017.
của doanh nghiệp kinh hợp lệ trong N guyễn Đình
Nghị
định
sổ
doanh dịch vụ lữ hành trường hợp nội Chiểu, Phường
0 7/2016/NĐ-CP
ngày
dung
hoạt
động
nước ngoài
6, Quận 3)
25/01/2016 của Chinh
của Văn phòng
phủ quy định chi tiết
đại diện phù
Luật Thương m ại về Văn

G hi chú

16

TT

T ên thủ tục h à n h
chính

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T hờ i hạn giải Địa điểm th ự c
P hí, lệ phí
căn cứ cho việc công bố
hiện
quyết
lợp với cam kêt
của V iệt Nam
trong các điều
ước quốc tế mà
V iệt N am là
thành viên.
- T rong trường
hợp nội dung
hoạt động của
Văn phòng đại
diện không phù
hợp với cam kết
của Việt Nam
hoặc
doanh
nghiệp
kinh
doanh dịch vụ
lữ hành nước
ngoài
không
thuộc quốc gia,
vùng lãnh thô
tham gia điều
ước quốc tế mà
Việt N am là
thành viên.
* Trong

vòng

phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại Việt Nam .
Thông
tư
số
1 l/2016/T T -B C T
ngày
05 tháng 7 năm 2016 của
B ộ trưởng Bộ Công
Thương quy định biếu
mẫu thực hiện N ghị định
số 0 7/2 0 16/NĐ-CP ngày
25/01/2016 của Chính
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về Văn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại V iệt Nam.
Thông
tư
số
3 3 /2 0 18/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thấm định cấp Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành quốc tế, G iây phép

G hi chú

17

TT

T ên th ủ tục h àn h
ch ín h

T ên văn bản Q P P L làm
T h ờ i h ạn giải Địa điểm th ự c
P h í, lệ phí
căn cứ cho việc công bố
hiện
quyết
03 ngày làm
việc kể từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ, cơ
quan cấp Giấy
phép gửi văn
bản lấy ý kiến
của Bộ quản lý
chuyên ngành;
* T rong vòng 5
ngày làm việc
kê từ ngày nhận
được văn bản
xin ý kiến của
cơ quan cấp
giấy phép, Bộ
chủ
quản
chuyên
ngành
có văn bản nêu
rõ ý kiến đồng
ý hay không
đồng
ý
cấp
phép.
* T rong thời
hạn 05 ngày

kinh doanh dịch vụ
lữ hành nội địa; phí thâm
định cấp thẻ hướng dẫn
viên du lịch; lệ phí cấp
G iấy phép đặt chi nhánh,
văn phòng đại diện doanh
nghiệp du lịch nước
ngoài tại Việt Nam.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bổ thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ V ăo
hóa, Thể thao và Du lịch.

G hi chú

18

TT

T ên th ủ tục h ành
chính

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Địa điềm th ự c
P hí, lệ phí
căn cứ cho việc công bố
hiện
quyết
àm việc kê từ
ngày nhận được
ý kiến cua Bộ
chủ
quản
chuyên ngành,
cơ quan cấp
giấy phép trả
cết quả cho tổ
chức.

9

1.500.000
T hủ tục cấp lại Giấy 05 ngày làm Sở Du lịch
phép thành lập Văn việc kê từ ngày (địa
chỉ đồng/
phòng đại diện tại Việt nhận được hồ số 140, đường giấy phép
Nam của doanh nghiệp sơ họp lệ
N guyễn Đình
kinh doanh dịch vụ lữ
Chiêu, Phường
hành nước ngoài trong
6, Q uận 3)
trường hợp chuyển địa
điểm đặt trụ sở của văn
phòng đại diện

Luật D u lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số
19

Nghị
định
sổ
0 7 /2 0 16/NĐ-CP
ngày
25/01/2016 của C hính
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về Văn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại Việt Nam.
Thông
tư
sổ
1 l/2016/T T -B C T
ngày
05 tháng 7 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định biêu

G hi chú

19

TT

T ên th ủ tụ c h à n h
ch ín h

T h ò i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên v ăn b ản Q P P L làm
P hí, lệ p h í
quyết
hiện
căn c ứ cho việc công bố
mâu thực hiện Nghị định
số 07/20 16/NĐ-CP ngày
25/01/2016 của C hinh
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về V ăn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại V iệt Nam .
Thông
tư
số
3 3 /2 0 18/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thâm định cấp Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành quốc tế, Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thấm
định cấp thé hướng dẫn
viên du lịch; lệ phí cấp
Giấy phép đặt chi nhánh,
văn phòng đại diện doanh
nghiệp du lịch nước
ngoài tại Việt Nam.

G hi chú

20

TT

T ên th ủ tục h àn h
chính

T ên v ăn b ả n Q P P L làm
T h ò i hạn giải Địa điểm th ự c
P h í, lệ phí
căn c ứ cho việc công bố
hiện
quyết
Q uyêt
định
sô
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.

10

1.500.000
Thủ tục cấp lại Giấy 05 ngày làm Sở Du lịch
phép thành lập Văn việc kế từ ngày (địa
chỉ đồng/
phòng đại diện tại Việt nhận được hồ số 140, đường giấy phép
Nam của doanh nghiệp sơ hợp lệ
N guyễn Đình
kinh doanh dịch vụ lữ
Chiểu, Phường
hành nước ngoài trong
6, Quận 3)
trường hợp Giấy phép
thành lập Văn phòng
đại diện bị mất, bị hủy
hoại, bị hư hỏng hoặc
bị tiêu hủy

Luật Du lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số
19

N ghị
định
số
0 7 /2 0 16/NĐ-CP
ngày
25/01/2016 của C hính
phủ quy định chi tiết
Luật T hương mại về Văn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại Việt Nam.
Thông
tư
số
1 l/2016/T T -B C T
ngày
05 tháng 7 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Công

G h i chú

21

TT

T ên th u tụ c h à n h
c h ín h

T h ò i h ạn giải Đ ịa điềm th ự c
T ên văn bản Q P P L làm
P hí, lệ phí
hiện
quyết
căn cứ cho việc công bố
Thương quy định biêu
m ẫu thực hiện N ghị định
số 0 7 /2 0 16/NĐ-CP ngày
25/01/2016 của Chính
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về V ăn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại V iệt Nam .
Thông
tư
số
3 3 /2 0 18/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thấm định cấp G iấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành quốc tế, G iấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thẩm
định cấp thẻ hướng dẫn
viên du lịch; lệ phí cấp
Giấy phép đặt chi nhánh,
văn phòng đại diện doanh
nghiệp du lịch nước

G hi chú

22

TT

T ên th ủ tục hành
chính

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
P hí, lệ phí
căn c ứ cho việc công bố
hiện
quyết
ngoài tại V iệt Nam.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.

11

1.500.000
Thủ tục điều chinh 05 ngày làm Sở Du lịch
Giấy phép thành lập việc kể từ ngày (địa
chỉ đồng/
Văn phòng đại diện tại nhận đú hô sơ số 140, đường giấy phép
trong N guyễn Đình
Việt Nam của doanh hợp lệ
nghiệp
kinh
doanh trường hợp việc Chiểu, Phường
dịch vụ lữ hành nước điều chỉnh nội 6, Q uận 3)
dung hoạt động
ngoài
của Văn phòng
đại diện không
dẫn đến Văn
phòng đại diện
có nội dung
hoạt
động
không phù hợp

Luật Du lịch
0 9 /2 0 17/QH14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số
19

N ghị
định
số
0 7 /2 0 16/NĐ-CP
ngày
25/01/2016 của C hính
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về Văn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại V iệt Nam.
Thông
tư
số
1 l/2016/T T -B C T
ngày
05 tháng 7 năm 2016 của

G h i chú

23

TT

T ên th ủ tụ c h à n h
c h ín h

T ên v ăn bản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
P h í, lệ phí
hiện
căn c ứ cho việc công bố
quyết
với cam kết của
V iệt N am hoặc
doanh
nghiệp
kinh doanh dịch
vụ lữ hành nước
ngoài
không
thuộc quốc gia,
vùng lãnh thô
tham gia điều
ước quốc tế mà
Việt N am là
thành viên.
- T rong trường
hợp việc điều
chỉnh nội dung
hoạt động của
V ăn phòng đại
diện dẫn đến
Văn phòng đại
diện
có
nội
dung hoạt động
không phù họp
với cam kết của
V iệt N am hoặc
doanh
nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định biểu
m ẫu thực hiện N ghị định
số 0 7/2 0 16/N Đ -C P’ ngày
25/01/2016 của Chinh
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về Văn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại V iệt Nam .
Thông
tư
số
33/2018/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thấm định cấp G iấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành quốc tế, Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thấm
định cấp thẻ hướng dẫn
viên du lịch; lệ phí cấp
G iấy phép đặt chi nhánh,
văn phòng đại diện doanh

G hi chú

24

TT

T ên th ủ tục h à n h
chính

Thời hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên v ăn b ản Q P P L làm
P h í, lệ phí
hiện
căn c ứ cho việc công bố
quyết
kinh doanh dịch
vụ lữ hành nước
ngoài
không
thuộc quốc gia,
vùng lãnh thô
tham gia điều
ước quốc tế mà
V iệt Nam là
thành viên:
* T rong vòng
03 ngày làm
việc kế từ ngày
nhận được hồ
sơ hợp lệ, cơ
quan cấp Giấy
phép gửi văn
bản lấy ý kiến
của Bộ quản lý
chuyên ngành;
* T rong vòng 5
ngày làm việc
kế từ ngày nhận
được văn bản
xin ý kiến của
cơ quan cấp

nghiệp du lịch nước
ngoài tại V iệt Nam.
Quyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 3 ì tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.

G h i chú

25

TT

T ên th ủ tụ c h à n h
ch ín h

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ờ i h ạn giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ p h í
hiện
căn cứ cho việc công bố
quyết
giấy phép, Bộ
chủ
quản
chuyên
ngành
có văn bản nêu
rõ ý kiến đồng
ý hay không
đồng
ý
cấp
phép.
* T rong thời
hạn 05 ngày
làm việc kế từ
ngày nhận được
ý kiến của Bộ
chủ
quản
chuyên ngành,
cơ quan cấp
giấy phép trả
kết quả cho tố
chức.

12

1.500.000
Thủ tục gia hạn G iấy 05 ngày làm Sở Du lịch
phép thành lập V ăn việc kế từ ngày (địa
chỉ đồng/
phòng đại diện tại V iệt nhận đủ hồ sơ số 140, đường giấy phép
Nam của doanh nghiệp hợp lệ
N guyễn Đ ình
kinh doanh dịch vụ lữ
Chiểu, Phường
hành nước ngoài
6, Q uận 3)

L uật Du lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số
19

Nghị
định
số
0 7 /2 0 16/NĐ-CP
ngày
25/01/2016 của C hính

G h i chú

26

TT

T ên th ủ tụ c h àn h
chính

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
P h í, lệ ph í
căn cứ cho việc công bố
quyết
hiện
phủ quy định chi tiết
L uật Thương mại về Văn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại V iệt Nam.
Thông
tư
số
1 l/2016/T T -B C T
ngày
05 tháng 7 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định biểu
m ẫu thực hiện N ghị định
số 07/20 16/NĐ-CP ngày
25/01/2016 của Chinh
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về Văn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại V iệt Nam.
Thông
tư
số
33/2018/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thấm định cấp Giấy phép

G hi chú

27

TT

T ên th ủ tu c h à n h
ch ín h
•

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
P h í, lệ ph í
căn c ứ cho việc công bố
hiện
quyết
kinh doanh dịch vụ lữ
hành quốc tế, G iấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thấm
định cấp thẻ hướng dẫn
viên du lịch; lệ phí cấp
G iấy phép đặt chi nhánh,
văn phòng đại diện doanh
nghiệp du lịch nước
ngoài tại V iệt Nam.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ V ăn hóa,
Thể thao và D u lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ V ăn
hóa, Thể thao và Du lịch.

13

Thủ tục chấm dứt hoạt 05 ngày làm Sở Du lịch
động của V ăn phòng việc kế từ ngày (địa chỉ số
đại diện tại V iệt N am nhận được hồ 140,
đường
của doanh nghiệp kinh sơ hợp lệ
N guyễn Đình
doanh dịch vụ lữ hành
Chiểu, Phường

K hông

L uật Du lịch
0 9/2017/QH14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số
19

N ghị
định
số
0 7 /2 0 16/NĐ-CP
ngày

G hi chú

28

TT

T ên th ú tục h à n h
chính
nước ngoài

T h ò i h ạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên v ăn b ản Q P P L làm
P hí, lệ p h í
quyết
hiện
căn c ứ cho việc công bố
6, Q uận 3)

25/01/2016 của C hính
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về Văn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại V iệt Nam .
Có hiệu lực từ ngày 10
tháng 3 năm 2016.
Thông
tư
số
11/2016/TT-BCT
ngày
05 tháng 7 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định biểu
m ẫu thực hiện N ghị định
số 0 7 /2 0 16/NĐ-CP ngày
25/01/2016 của Chinh
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về V ăn
phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại V iệt Nam.
Có hiệu lực từ ngày 20
tháng 8 năm 2016.
Quyết

định

số

G h i chú

29

TT

T ên th ủ tục h à n h
ch ín h

T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
T ên văn bản Q P P L làm
Phí, lệ phí
quyết
hiện
căn cứ cho việc công bố

G hi chú

4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ V ăn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuấn hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
14

Thủ tục cấp thẻ hướng 10 ngày kể từ Sở Du lịch
- 100.000
dẫn viên du lịch tại ngày có kết quả (địa
chỉ đồng/thẻ (áp
điểm
kiểm tra
số 140, đường dụng từ
ngày
N guyễn Đ ình
Chiểu, Phường 05/5/2020
đến ngày
6, Quận 3)
31/12/2020)

Luật Du lịch
09/2017/QH14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số 1. Điều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Đ ơn đề nghị cấp thẻ hướng
Thông
tư
số dẫn viên du lịch tại điếm
06/2017/TT-B VH TTDL (theo mẫu).
ngày 15 tháng 12 năm 2. Đ iều chỉnh m ẫu đơn, m ẫu
2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
- 200.000 V ăn hóa, Thể thao và Du
- Đ ơn đề nghị cấp thẻ hướng
đồng/thẻ lịch quy định chi tiết m ột
dẫn viên du lịch tại điếm (Phụ
số
điều
của
Luật
D
u
lịch.
(áp dụng kể
lục II ban hành kèm theo
từ ngày
Thông
tư
số Thông tư số 13/2019/TT01/01/2021) 13/2019/TT-B VH TTDL BV H TTD L ngày 25 tháng 11
ngày 25 tháng 11 năm năm 2019).
2019 của Bộ trưởng Bộ
V ăn hóa, Thê thao và Du

30

TT

Ghi chú

Tên thủ tục hành
chính
lịch về sửa đối, bố sung
m ột số điều của Thông tư
0 6 /2 0 17/TTsố
BV H TTD L
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ V ăn hóa,
Thể thao và D u lịch quy
định chi tiết m ột số điều
của Luật D u lịch
Thông
tư
số
3 3 /2 0 18/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thẩm định cấp G iấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành quốc tế, Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thấm
định cấp thẻ hướng dẫn
viên du lịch; lệ phí cấp
Giấy phép đặt chi nhánh,
văn phòng đại diện doanh
nghiệp du lịch nước

31

TT

T ên th ủ tụ c h àn h
ch ín h

T h ờ i h ạn giải Đ ịa điểm thự c
T ên v ăn b ản Q P P L làm
P h í, lệ ph í
quyết
hiện
căn cứ cho việc công bố

G hi chú

ngoài tại V iệt Nam.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ V ăn hóa,
Thể thao và D u lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
Thông
tư
số
35/2020/TT-B TC
ngày
05 tháng 5 năm 2020 của
Bộ Tài chính quy định
mức thu, nộp phí thấm
định cấp G iấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ bành
quốc tế, G iấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành
nội địa; phí thấm định
cấp thẻ hướng dẫn viên
du lịch
15

Thủ tục cấp thẻ hướng 15 ngày kê từ Sở Du lịch
dẫn viên du lịch nội ngày nhận được (địa chỉ

- 325.000 Luật
Du
lịch
số đồng/thẻ (áp 0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày

số 1. Điều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

32

TT

T ên th ủ tụ c h àn h
chính
địa

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ờ i h ạn giải Địa điểm th ự c
P hí, lệ phí
hiện
căn cứ cho việc công bố
quyết
tlô
hợp lệ

G h i chú

- Đơn đê nghị câp thẻ hướng
đường dụng từ tháng 6 năm 2017.
sơ 140,
ngày
Nguyễn Đình
Thông tư số 0 6 /2 0 17/TT- dẫn viên du lịch nội địa (theo
Chiểu, Phường 05/5/2020 BV H TTD L
ngày
15 mẫu).
6, Quận 3)
đến ngày tháng 12 năm 2017 của 2. Đ iều chỉnh m ẫu đơn, mẫu
31/12/2020) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, tờ khai như sau:
- 650.000 Thể thao và D u lịch quy - Đ ơn đề nghị cấp thẻ hướng
đồng/thẻ định chi tiết m ột số điều dẫn viên du lịch nội địa (Phụ
lục II ban hành kèm theo
(áp dụng kê của Luật Du lịch.
từ
ngày
Thông
tư
số Thông tư số 13/2019/TT01/01/2021) 13/2019/TT-B VH TTDL B V H TTD L ngày 25 tháng 11
ngày 25 tháng 11 năm năm 2019).
2019 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thê thao và D u
lịch về sửa đối, bố sung
m ột số điều của Thông tư
số
0 6 /2 0 17/TTBVH TTDL
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột số điều
của Luật D u lịch
Thông
tư
33/2018/TT-BTC

số
ngày

33

TT

T ên th ủ tụ c h ành
ch ín h

T h ờ i h ạ n giải Đ ịa điểm th ự c
T ên v ă n bản Q P P L làm
P h í, lệ p h í
quyết
hiện
căn c ứ cho việc công bố
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thấm định cấp Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành quốc tế, Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí thấm
định cấp thẻ hướng dẫn
viên du lịch; lệ phí cấp
Giấy phép đặt chi nhánh,
văn phòng đại diện doanh
nghiệp du lịch nước
ngoài tại V iệt Nam.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuấn hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.

G hi chú
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T ên th ủ tục h àn h
chính

T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên v ăn bản Q P P L làm
P hí, lệ phí
quyết
hiện
căn cứ cho việc công bố

G hi chú

Thông
tư
sô
35/2020/TT-B TC
ngày
05 tháng 5 năm 2020 của
B ộ Tài chính quy định
m ức thu, nộp phí thâm
định cấp Giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành
quốc tế, Giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành
nội địa; phí thấm định
cấp thẻ hướng dẫn viên
du lịch.
16

- 325.000
Thủ tục cấp thẻ hướng 15 ngày kê từ Sở Du lịch
dẫn viên du lịch quốc ngày nhận được (địa chỉ số đồng/thẻ (áp
hồ
sơ 140,
tế
đường dụng từ
ngày
hợp lệ
N guyễn Đình
Chiểu, Phường 05/5/2020
đến ngày
6, Q uận 3)
31/12/2020)

Luật Du lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số 1. Đ iều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Đ ơn đề nghị cấp thẻ hướng
Thông
tư
số dẫn viên du lịch quốc tế (theo
0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL mẫu).
ngày 15 tháng 12 năm 2. Đ iều chỉnh Giấy tờ chứng
2017 của Bộ trưởng Bộ minh điều kiện về trình độ
- 650.000 V ăn hóa, Thể thao và Du ngoại ngữ tại thành phần hồ
đồng/thẻ lịch quy định chi tiết m ột sơ như sau:
(áp dụng kê số điều của Luật Du lịch. Bản sao có chứng thực một
Thông
tư
số trong các giấy tờ sau:
từ
ngày
01/01/2021) 13/2019/TT-B V H TTD L - Bằng tốt nghiệp cao đẳng
ngày 25 tháng 11 năm
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T ên th ủ tụ c h à n h
ch ín h

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ phí
căn c ứ cho việc công bố
quyết
hiện

G hi chú

2019 của Bộ trưởng Bộ trở lên chuyên ngành ngoại
V ăn hóa, Thể thao và Du ngữ;
lịch về sửa đoi, bố sung - Bằng tốt nghiệp cao đẳng
m ột số điều của Thông tư trở lên theo chương trình đào
số
0 6 /2 0 17/TT- tạo bằng tiếng nước ngoài;
BVH TTDL
ngày
15
- B ằng tốt nghiệp cao đẳng
tháng 12 năm 2017 của
trở lên ở nước ngoài theo
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
chương trình đào tạo bằng
Thể thao và Du lịch quy
ngôn ngữ chính thức của
định chi tiết m ột số điều
nước sở tại. Trường họp được
của Luật D u lịch
đào tạo bằng ngôn ngữ khác
Thông
tư
số với ngôn ngữ chính thức của
33/2018/TT-BTC
ngày nước sở tại, cần bô sung giấy
30 tháng 3 năm 2018 của tờ chứng minh ngôn ngữ
Bộ trưởng Bộ Tài chính được sử dụng đế đào tạo;
quy định mức thu, chế độ
- C hứng chỉ ngoại ngữ bậc 4
thu, nộp và quản lý phí
trở lên theo Khung năng lực
thấm định cấp G iấy phép
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho
kinh doanh dịch vụ lữ
Việt N am hoặc có chứng chỉ
hành quốc tế, G iấy phép
ngoại ngữ đạt mức yêu cầu
kinh doanh dịch vụ lữ
theo quy định tại Phụ lục I
hành nội địa; phí thấm
Thông tư số 13/2019/TTđịnh cấp thẻ hướng dẫn
BVH TTDL của Bộ trưởng Bộ
viên du lịch; lệ phí cấp
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép đặt chi nhánh,
còn thời hạn, do tô chức, cơ

36

TT

T ên th ủ tụ c h à n h
chính

T h ờ i h ạn giải Đ ia
• điêm th ư• c P hí, lệ ph í T ên v ăn b ả n Q P P L làm
hiện
quyết
căn c ứ cho việc công bố

G hi chú

văn phòng đại diện doanh quan có thấm quyền cấp.
nghiệp du lịch nước * Văn bằng, chứng chỉ, giấy
ngoài tại V iệt Nam.
chứng nhận do cơ sở đào tạo
T hông
tư
số nước ngoài cấp phải được
35/2020/TT-B TC
ngày công nhận theo quy định của
05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và
Bộ Tài chính quy định Bộ Lao động-Thương binh và
mức thu, nộp phí thấm Xã hội.
định cấp Giấy phép kinh 3. Điều chỉnh m ẫu đơn, m ẫu
doanh dịch vụ lữ hành tờ khai như sau:
quốc tế, G iấy phép kinh
- Đ ơn đề nghị cấp thẻ hướng
doanh dịch vụ lữ hành
dẫn viên du lịch quốc tế (Phụ
nội địa; phí thẩm định
lục II ban hành kèm theo
cấp thẻ hướng dẫn viên
Thông tư số 13/2019/TTdu lịch.
BVH TTDL ngày 25 tháng 11
Q uyết
định
số năm 2019).
4874/Q Đ -B V H TTD L
4. Đ iều chỉnh yêu cầu điều
ngày 31 tháng 12 năm
kiện thực hiện thủ tục hành
2019 của Bộ V ăn hóa,
chính như sau:
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành - (5) Sử dụng thành thạo
chính chuân hóa năm ngoại ngữ đăng ký hành nghề
2019 thuộc phạm vi chức (đối với hướng dẫn viên du
năng quản lý của Bộ Văn lịch quốc tế): đáp ứng m ột
hóa, Thê thao và D u lịch. trong các tiêu chuẩn sau:
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TT

T ên th ủ tụ c h àn h
ch ín h

T h ờ i hạn giải Đ ịa điếm th ự c
T ên v ăn b ản Q P P L làm
Phí, lệ p h í
hiện
quyết
căn c ứ cho việc công bô
r

G h i chú
+- Có băng tôt nghiệp cao
đăng trở lên chuyên ngành
ngoại ngữ;
+- Có bằng tốt nghiệp cao
đẳng trở lên theo chương
trình đào tạo bằng tiếng nước
ngoài;
+ Có bằng tốt nghiệp cao
đăng trở lên ở nước ngoài
theo chương trình đào tạo
bằng ngôn ngữ chính thức của
nước sở tại. Trường họp được
đào tạo bằng ngôn ngữ khác
với ngôn ngữ chính thức của
nước sớ tại, cần bố sung giấy
tờ chứng minh ngôn ngữ
được sử dụng đê đào tạo;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc
4 trở lên theo Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho
Việt Nam hoặc có chứng chỉ
ngoại ngữ đạt mức yêu cầu
theo quy định tại Phụ lục I
Thông tư số 13/2019/TTBVH TTDL của Bộ trưởng Bộ
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TT

T ên thù tục h à n h
chính

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ò i hạn giải Địa điểm th ự c
P hí, lệ ph í
căn c ứ cho việc công bố
hiện
quyết

G h i chú
Văn hóa, Thê thao và Du lịch
còn thời hạn, do tô chức, cơ
quan có thẩm quyền cấp.

17

-3 2 5 .0 0 0
Luật Du lịch số 1. Điều chỉnh đơn tại thành
Thủ tục cấp đổi thẻ 10 ngày kể từ Sở Du lịch
iướng dẫn viên du lịch ngày nhận được (địa chỉ số đồng/thẻ (áp 09/2017/Q H 14 ngày 19 phần hồ sơ như sau:
sơ 140,
quốc tế, thẻ hướng dẫn lồ
- Đ ơn đề nghị cấp đối thẻ
đường dụng từ tháng 6 năm 2017.
ngày
lợp lệ
viên du lịch nội địa
Thông
tư
số hướng dẫn viên du lịch (theo
N guyễn Đình
Chiểu, Phường 05/5/2020 0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL m ẫu).
đến ngày ngày 15 tháng 12 năm 2. Điều chỉnh m ẫu đơn, mẫu
6, Q uận 3)
31/12/2020) 2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
- 650.000 Văn hóa, Thể thao và Du - Đơn đề nghị cấp đổi thẻ
đồng/thẻ lịch quy định chi tiết m ột hướng dẫn viên du lịch (Phụ
(áp dụng kê số điều của Luật Du lịch. lục III ban hành kèm theo
Thông
tư
số Thông tư số 13/2019/TTtừ
ngày
01/01/2021) 13/2019/TT-B VH TTDL BVH TTDL ngày 25 tháng 1 1
ngày 25 tháng 11 năm năm 2019).
2019 của Bộ trưởng Bộ
3. Điều chỉnh 01 yêu cầu điều
Văn hóa, Thể thao và Du kiện thực hiện thủ tục hành
lịch vê sửa đôi, bô sung chính như sau:
m ột số điều của Thông tư
số
0 6 /2 0 17/TT- - (5) Sử dụng thành thạo
BVH TTDL
ngày
15 ngoại ngữ đăng ký hành nghề
tháng 12 năm 2017 của (đổi với hướng dẫn viên du
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, lịch quốc tế): đáp ứng m ột
Thể thao và Du lịch quy trong các tiêu chuân sau:

\
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T ên th ủ tụ c hàn h
ch ín h

T h ò i hạn giải Địa điểm th ự c
T ên văn bản Q P P L làm
P hí, lệ phí
quyết
hiện
căn c ứ cho việc công bố

G hi chú

định chi tiêt m ột sô điêu + Có băng tôt nghiệp cao
của Luật Du lịch
đăng trở lên chuyên ngành
Thông
tư
số ngoại ngữ;
33/2018/TT-BTC
ngày + Có bằng tốt nghiệp cao
30 tháng 3 năm 2018 của đăng trở lên theo chương
Bộ trưởng Bộ Tài chính trình đào tạo bằng tiếng nước
quy định mức thu, chế độ ngoài;
thu, nộp và quản lý phí
+ Có bằng tốt nghiệp cao
thấm định cấp Giấy phép
đăng trở lên ở nước ngoài
kinh doanh dịch vụ lữ
theo chương trình đào tạo
hành quốc tế, Giấy phép
bằng ngôn ngữ chính thức của
kinh doanh dịch vụ lữ
nước sở tại. Trường họp được
hành nội địa; phí thấm
đào tạo bằng ngôn ngữ khác
định cấp thẻ hướng dẫn
với ngôn ngữ chính thức của
viên du lịch; lệ phí cấp
nước sở tại, cần bố sung giấy
G iấy phép đặt chi nhánh,
tờ chứng minh ngôn ngữ
văn phòng đại diện doanh
được sử dụng đê đào tạo;
nghiệp du lịch nước
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc
ngoài tại Việt Nam.
4 trở lên theo Khung năng lực
Thông
tư
số
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho
35/2020/TT-B TC
ngày
Việt N am hoặc có chứng chỉ
05 tháng 5 năm 2020 của
ngoại ngữ đạt mức yêu cầu
Bộ Tài chính quy định
theo quy định tại Phụ lục I
m ức thu, nộp phí thẩm
Thông tư số 13/2019/TTđịnh cấp Giấy phép kinh
BVH TTDL của Bộ trưởng Bộ
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T ên th ủ tục h à n h
chính

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ò i hạn giải Địa điểm th ự c
Phí, lệ phí
căn c ứ cho việc công bô
hiện
quyết
doanh dịch vụ lữ
quốc tế, G iấy phép
doanh dịch vụ lữ
nội địa; phí thâm
cấp thẻ hướng dẫn
du lịch.

G hi chú

hành Văn hóa, Thê thao và Du lịch
kinh còn thời hạn, do to chức, cơ
hành quan có thấm quyền cấp.
định
viên

Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuẩn hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
18

L uật Du lịch số 1. Điều chỉnh đơn tại thành
- 325.000
Thủ tục cấp lại thẻ 10 ngày kể từ Sở Du lịch
hướng dẫn viên du lịch ngày nhận được (địa
chỉ đồng/thé 0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày 19 phần hồ sơ như sau:
hồ sơ hợp lệ
- Đ ơn đề nghị cấp thẻ lại
số 140, đường H D V d u lịch tháng 6 năm 2017.
quốc
tể
hoặc
Thông
tư
số hướng dẫn viên du lịch (theo
N guyễn Đình
thẻ
HD
V
du
0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL mẫu).
C hiểu, Phường
lịch
nội
địa;
ngày 15 tháng 12 năm 2. Điều chỉnh m ầu đơn, mẫu
6, Quận 3)
100.000 2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
đồng/thẻ Văn hóa, Thể thao và Du
- Đơn đề nghị cấp lại thẻ
HDV tại lịch quy định chi tiết một
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TT

T ên th ủ tụ c h à n h
chính

T ên v ă n b ản Q P P L làm
T h ờ i h ạn giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ phí
căn c ứ cho việc công bố
hiên
quyết

G hi chú

•

sô điêu của Luật Du lịch. hướng dân viên du lịch (Phụ
lục III ban hành kèm theo
(áp dụng tù
Thông
tư
số
T hông tư số 13/2019/TTngày
13/2019/TT-B VHTTDL
B V H TTD L ngày 25 tháng 11
05/5/2020
ngày 25 tháng 11 năm
đến
ngày 2019 của Bộ trưởng Bộ năm 2019).
31/12/2020)- Văn hóa, Thể thao và Du 3. Đ iều chỉnh yêu cầu điều
650.000
lịch về sửa đối, bố sung kiện thực hiện thủ tục hành
chính như sau:
đồng/thẻ
m ột số điều của Thông tư
HDV du lịch
số
0 6 /2 0 17/TT- - (5) Sử dụng thành thạo
quốc tế hoặc
B V H TTD L
ngày
15 ngoại ngữ đăng ký hành nghề
thẻ HDV du
tháng 12 năm 2017 của (đổi với hướng dẫn viên du
lịch nội địa;
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, lịch quốc tế): đáp ứng một
200.000
Thể thao và Du lịch quy trong các tiêu chuấn sau:
đồng/thẻ
định chi tiết m ột số điều + Có bằng tốt nghiệp cao
H DV du lịch
của L uật Du lịch
đẳng trở lên chuyên ngành
tại điếm (áp
Thông
tư
số ngoại ngữ;
dụng kê từ
33/2018/TT-BTC
ngày + Có bằng tốt nghiệp cao
ngày
01/01/2021) 30 tháng 3 năm 2018 của đăng trở lên theo chương
Bộ trưởng Bộ Tài chính trình đào tạo bằng tiếng nước
quy định mức thu, chế độ ngoài;
thu, nộp và quản lý phí + Có bằng tốt nghiệp cao
thẩm định cấp Giấy phép đẳng trở lên ở nước ngoài
kinh doanh dịch vụ lữ theo chương trình đào tạo
hành quốc tế, G iấy phép bằng ngôn ngữ chính thức của
điêm

i

42

TT

T ên th ủ tụ c h àn h
chính

T h ờ i hạn giải Đia
• điếm th ư• c P hí, lệ phí T ên v ăn b ản Q P P L làm
hiện
căn c ứ cho việc công bố
quyết

G h i chú

kinh doanh dịch vụ lữ nước sở tại. Trường hợp được
hành nội địa; phí thấm đào tạo bằng ngôn ngữ khác
định cấp thẻ hướng dẫn với ngôn ngừ chính thức của
viên du lịch; lệ phí cấp nước sở tại, cần bố sung giấy
Giấy phép đặt chi nhánh, tờ chứng m inh ngôn ngữ
văn phòng đại diện doanh được sử dụng đê đào tạo;
nghiệp du lịch nước + Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc
ngoài tại V iệt Nam.
4 trở lên theo Khung năng lực
Thông
tư
số ngoại ngữ 6 bậc dùng cho
35/2020/TT-B TC
ngày V iệt N am hoặc có chứng chỉ
05 tháng 5 năm 2020 của ngoại ngữ đạt mức yêu cầu
Bộ Tài chính quy định theo quy định tại Phụ lục I
mức thu, nộp phí thâm Thông tư 's ố 13/2019/TTđịnh cấp Giấy phép kinh BV H TTD L của Bộ trưởng Bộ
doanh dịch vụ lữ hành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
quốc tế, G iấy phép kinh còn thời hạn, do tố chức, cơ
doanh dịch vụ lữ hành quan có thấm quyền cấp.
nội địa; phí thấm định
cấp thẻ hướng dẫn viên
du lịch.
Q uyết
định
sổ
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về

)
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TT

T ên th ủ tu c h à n h
ch ín h
•

T ên văn bản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ phí
hiện
căn cứ cho việc công bố
quyết

G hi chú

việc công bô thủ tục hành
chính chuấn hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
19

Thủ tục cấp giấy 10 ngày, kể từ Sở D u lịch
chứng nhận khóa cập ngày kết thúc (địa chỉ số
nhật kiến thức cho khóa cập nhật 140,
đường
hướng dần viên du lịch kiến thức
N guyễn Đình
nội địa và hướng dẫn
Chiểu, Phường
viên du lịch quốc tế
6, Q uận 3)

K hông

L uật Du lịch
09/20 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số 1. Điều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Đ ăng ký tham dự khóa cập
Thông
tư
số nhật kiến thức cho hướng dần
0 6/2017/TT-BVH TTDL viên du lịch (theo mẫu).
ngày 15 tháng 12 năm 2. Điều chỉnh mẫu đơn, mẫu
2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
Văn hóa, Thể thao và Du - Đ ăng ký tham dự khóa cập
lịch quy định chi tiết một nhật kiến thức cho hướng dẫn
số điều của Luật Du lịch. viên du lịch (M ầu số 13 Phụ
Thông
tư
số lục II ban hành kèm theo
13/2019/TT-B VH TTDL Thông tư số 0 6 /2 0 17/TTngày 25 tháng 11 năm BVH TTDL ngày 15 tháng 12
2019 của Bộ trưởng Bộ năm 2017).
Văn hóa, Thể thao và Du
lịch về sửa đối, bố sung
một sổ điều của Thông tư
số
0 6 /2 0 17/TTBVH TTDL
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
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TT

T ên thủ tụ c h àn h
chính

T h ò i hạn giải Địa điểm th ự c
T ên v ăn bản Q P P L làm
P hí, lệ phí
quyết
hiện
căn cứ cho việc công bố

G h i chú

Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột số điều
của Luật Du lịch.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bo thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
20

Thủ tục công nhận 45 ngày kể từ Sở Du lịch
Khu du lịch cấp tỉnh
ngày nhận được (địa chỉ số
hồ
sơ 140,
đường
hợp lệ
N guyễn Đình
Chiểu, Phường
6, Q uận 3)

K hông

Luật Du lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

sổ 1. Đ iều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Đơn đề nghị công nhận Khu
Nghị
định
số du lịch cấp tỉnh (theo mẫu);
168/2017/NĐ-CP
ngày 2. Điều chính m ẫu đơn, mẫu
31 tháng 12 năm 2017 tờ khai như sau:
của Chính phủ quy định
- Đơn đề nghị công nhận Khu
chi tiết m ột sô điều của
du lịch cấp tỉnh (M au số 02
Luật Du lịch.
Phụ lục II ban hành kèm theo
Thông
tư
số Thông tư số 0 6 /2 0 17/TT0 6/20 17/TT-BVHTTDL
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TT

T ên th ủ tụ c h àn h
ch ín h

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ phí
hiện
căn c ứ cho việc công bố
quyết

G hi chú

ngày 15 tháng 12 năm BVH TTDL được sửa đôi, bô
2017 của Bộ trưởng Bộ sung theo Thông tư sổ
Văn hóa, Thể thao và Du 13/2019/TT-BVH TTDL).
lịch quy định chi tiết m ột
sổ điều của Luật Du lịch.
Thông
tư
số
13/2019/TT-B VHTTDL
ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thê thao và Du
lịch về sửa đối, bo sung
m ột số điều của Thông tư
số’
06/2017/TTBV H TTD L
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột số điều
của Luật Du lịch.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bổ thủ tục hành

í
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TT

T ên th ủ tục h àn h
chính

T ên v ăn bản Q P P L làm
T h ò i h ạn giải Địa điểm th ự c
P hí, lệ p h í
căn c ứ cho việc công bố
hiện
quyết

G h i chú

chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và D u lịch.
II. L ĩn h vưc
• dich
• vu• du lich
• kh ác
21

- 1.500.000
Luật Du lịch số 1. Điều chinh đơn tại thành
Thủ tục công nhận 30 ngày kể từ Sở Du lịch
hạng cơ sở lưu trú du ngày nhận được (địa
chỉ đồng/hồ sơ 0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày 19 phần hồ sơ như sau:
nghị tháng 6 năm 2017.
lịch: hạng 1-3 sao đối hồ sơ hợp lệ
- Đ ơn đề nghị công nhận
sổ 140, đường đề
với cơ sở lưu trú du
Thông
tư
số hạng cơ sở lưu trú du lịch
N guyễn Đình công nhận
lịch (khách sạn, biệt
Chiểu, Phường hạng 1 sao, 06/2017/TT-B VH TTDL (theo mẫu);
2 sao
thự du lịch, căn hộ du
ngày 15 tháng 12 năm 2. Đ iều chỉnh m ẫu đơn, m ẫu
6, Q uận 3)
lịch, tàu thủy lưu trú
- 2.000.000 2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
du lịch)
đồng/hồ sơ Văn hóa, Thể thao và Du - Đơn đề nghị công nhận
đề
nghị lịch quy định chi tiết m ột
hạng cơ sở lưu trú du lịch
công nhận số điều của Luật Du lịch.
(M ầu số 07 Phụ lục II ban
hạng 3 sao
Thông
tư
số hành kèm theo Thông tư số
13/2019/TT-B VH TTDL 0 6 /2 0 17/TT-B V H TTD L ngày
ngày 25 tháng 11 năm 15 tháng 12 năm 2017)
2019 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thế thao và Du
lịch về sửa đối, bố sung
m ột số điều của Thông tư
số
0 6 /2 0 17/TTBVH TTDL
ngày
15
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TT

T ên th ủ tụ c h à n h
chính

T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên v ă n bản Q P P L làm
P hí, lệ phí
quyết
hiện
căn c ứ cho việc công bố
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột số điều
của Luật Du lịch.
Thông
tư
số
3 4 /2 0 18/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thâm định công nhận
hạng cơ sở lưu trú du
lịch, cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch khác đạt
tiêu chuấn phục vụ khách
du lịch.
Quyết
định
số
4874/Ọ Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thế thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức

G hi chú
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TT

T ên th ủ tụ c hành
chính

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
Phí, lệ ph í
hiện
căn c ứ cho việc công bố
quyết

G hi chú

năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
22

Thủ tục
sở kinh
thể thao
Dhục vụ

1.000.000
công nhận cơ 20 ngày kể từ Sở Du lịch
doanh dịch vụ ngày nhận được (địa chỉ số đồng/hồ sơ
đạt tiêu chuấn hồ sơ hợp lệ
140,
đường
khách du lịch
N guyễn Đình
Chiêu, Phường
6, Quận 3)

- L uật D u lịch
09/20 Í7 /Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

sổ 1. Đ iều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Đ ơn đề nghị cấp biến hiệu
Thông
tư
số đạt tiêu chuấn phục vụ khách
06/2017/TT-B VH TTDL du lịch (theo mẫu);
ngày 15 tháng 12 năm 2. Đ iều chỉnh mẫu đơn, m ẫu
2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
Văn hóa, Thể thao và Du
- Đơn đề nghị cấp biển hiệu
lịch quy định chi tiết một
đạt tiêu chuấn phục vụ khách
so điều của Luật Du lịch.
du lịch (M ầu số 10 Phụ lục II
Thông
tư
số ban hành kèm theo Thông tư
13/2019/TT-B VHTTDL số 0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL
ngày 25 tháng 11 năm ngày 15 tháng 12 năm 2017);
2019 của Bộ trướng Bộ
3. Đ iêu chỉnh nội dung yêu
Văn hóa, Thể thao và Du
cầu, điều kiện thực hiện thủ
lịch về sửa đôi, bô sung
tục hành chính
một số điều của Thông tư
- Niêm yết giá và bán đúng
số
0 6 /2 0 17/TTgiá niêm yết.
B V H TTD L
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thê thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột số điều
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TT

T ên th ủ tụ c h àn h
ch ín h

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ờ i h ạn giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ p h í
hiện
căn c ứ cho việc công bố
quyết

G hi chú

của Luật Du lịch
Thông
tư
số
3 4 /2 0 18/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thâm định công nhận
hạng cơ sở lưu trú du
lịch, cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch khác đạt
tiêu chuân phục vụ khách
du lịch.
•

23

Thủ tục công nhận cơ 20 ngày kể từ Sở Du lịch
sở kinh doanh dịch vụ ngày nhận được (địa chỉ

Q uyết
định
số
4 8 74/QĐ- B VH TTDL
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuấn hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
1.000.000
số đồng/hồ sơ

Luật Du lịch
0 9/20 17/Q H 14 ngày

số 1. Đ iều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:
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TT

T ên th ủ tục h à n h
chính

T h ò i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên văn b ản Q P P L làm
P h í, lệ p h í
hiện
quyết
căn c ứ cho việc công bố

vui chơi, giải trí đạt hò sơ hợp lệ
tiêu chuân phục vụ
thách du lịch

140,
đường
N guyễn Đình
Chiểu, Phường
6, Quận 3)

G hi chú

tháng 6 năm 2017.

- Đơn đê nghị câp biên hiệu
Thông
tư
số đạt tiêu chuấn phục vụ khách
0 6 /2 0 17/TT-BVH TTDL du lịch (theo m ầu);

ngày 15 tháng 12 năm 2. Đ iều chỉnh m ẫu đơn, mẫu
2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
Văn hóa, Thể thao và Du - Đơn đề nghị cấp biển hiệu
lịch quy định chi tiết một đạt tiêu chuân phục vụ khách
số điều của Luật Du lịch. du lịch (M ầu số 10 Phụ lục II
Thông
tư
số ban hành kèm theo Thông tư
13/2019/TT-B V H TTD L số 0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL
ngày 25 tháng 11 năm ngày 15 tháng 12 năm 2017);
2019 của Bộ trưởng Bộ 3. Đ iều chỉnh nội dung yêu
Văn hóa, Thể thao và Du cầu, điều kiện thực hiện thủ
lịch về sửa đối, bố sung tục hành chính
m ột số điều của Thông tư
- Niêm yết giá và bán đúng
số
0 6 /2 0 17/TTgiá niêm yểt.
BVH TTDL
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột sổ điều
của Luật Du lịch
Thông
tư
số
34/2018/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
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TT

T ên th ủ tụ c hành
ch ín h

T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên v ă n bản Q P P L làm
Phí, lệ p h í
quyết
hiện
căn c ứ cho việc công bố

G hi chú

Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thâm định công nhận
hạng cơ sở lưu trú du
lịch, cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch khác đạt
tiêu chuấn phục vụ khách
du lịch. Có hiệu lực từ
ngày 14 tháng 5 năm
2018.
Q uyết
định
sổ
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuấn hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
24

Thủ tục công nhận cơ 20 ngày kể từ Sở
1.000.000
ngày
nhận
được
Du
lịch
sở kinh doanh dịch vụ
đồng/hồ sơ
chăm sóc sức khỏe đạt hồ sơ hợp lệ
(địa
chỉ
tiêu chuân phục vụ
sô 140, đường

L uật Du lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.
Thông

tư

số 1. Đ iều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:
- Đ ơn đề nghị cấp biển hiệu
số đạt tiêu chuấn phục vụ khách
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TT

T ên th ủ tục h àn h
chính
íhách du lịch

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ò i hạn giải Địa điểm th ự c
P hí, lệ phí
căn c ứ cho việc công bố
hiện
quyết
Mguyên Đình
Chiếu, Phường
6, Quận 3)

G hi chú

0 6 /2 0 17/TT-BVH TTDL du lịch (theo m âu);
ngày 15 tháng 12 năm 2. Đ iều chỉnh m ẫu đơn, m ẫu
2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
V ăn hóa, Thể thao và Du - Đ ơn đề nghị cấp biển hiệu
lịch quy định chi tiết m ột đạt tiêu chuân phục vụ khách
số điều của Luật Du lịch.
du lịch (M ầu số 10 Phụ lục II
Thông
tư
số ban hành kèm theo Thông tư
13/2019/TT-B VH TTDL số 06/2017/TT-B V H TTD L
ngày 25 tháng 11 năm ngày 15 tháng 12 năm 2017);
2019 của Bộ trưởng Bộ 3. Điều chỉnh nội dung yêu
Văn hóa, Thể thao và Du cầu, điều kiện thực hiện thủ
lịch về sửa đối, bố sung tục hành chính
một số điều của Thông tư
- N iêm yết giá và bán đúng
số
0 6 /2 0 17/TTgiá niêm yết.
BV H TTD L
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột số điều
của Luật Du lịch
Thông
tư
số
3 4 /2 0 18/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
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TT

T ên th ủ tụ c h à n h
ch ín h

T ên v ăn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
P hí, lệ p h í
căn c ứ cho việc công bố
quyết
hiện

G hi chú

thu, nộp và quản lý phí
thấm định công nhận
hạng cơ sở lưu trú du
lịch, cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch khác đạt
tiêu chuấn phục vụ khách
du lịch. Có hiệu lực từ
ngày 14 tháng 5 năm
2018.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuấn hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
25

1.000.000
Thủ tục công nhận cơ 20 ngày kể từ Sở Du lịch
sở kinh doanh dịch vụ ngày nhận được (địa chỉ số đồng/hồ sơ
m ua sắm đạt tiêu hồ sơ hợp lệ
140,
đường
chuẩn phục vụ khách
N guyễn Đình
du lịch
Chiểu, Phường
6, Quận 3)

Luật Du lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số 1. Điều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Đơn đề nghị cấp biển hiệu
Thông
tư
số đạt tiêu chuân phục vụ khách
0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL du lịch (theo mẫu);
ngày 15 tháng 12 năm 2. Điều chỉnh m ẫu đơn, mẫu

54

TT

T ên th ủ tục h àn h
ch ín h

T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
T ên văn b ản Q P P L làm
Phí, lệ phí
căn c ử cho việc công bố
quyết
hiện

G h i chú

2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
V ăn hóa, Thể thao và Du - Đ ơn đề nghị cấp biển hiệu
lịch quy định chi tiết m ột đạt tiêu chuấn phục vụ khách
số điều của Luật Du lịch. du lịch (M au số 10 Phụ lục II
Thông
tư
số ban hành kèm theo Thông tư
13/2019/TT-B VHTTDL số 06/2017/TT-B VHTTDL
ngày 25 tháng 11 năm ngày 15 tháng 12 năm 2017);
2019 của Bộ trưởng Bộ 3. Điều chỉnh nội dung yêu
Văn hóa, Thể thao và Du cầu, điều kiện thực hiện thủ
lịch về sửa đôi, bô sung tục hành chính
một số điều của Thông tư
- N iêm yết giá và bán đúng
số
0 6 /2 0 17/TTgiá niêm yết.
BV H TTDL
ngày
15
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thế thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột số điều
của Luật Du lịch
Thông
tư
số
3 4/20 18/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định m ức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thấm định công nhận
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TT

T ên th ủ tụ c h àn h
ch ín h

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ờ i h ạ n giải Đ ịa điểm th ự c
Phí, lệ p h í
hiện
căn cứ cho việc công bố
quyết

G hi chú

hạng cơ sở lưu trú du
lịch, cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch khác đạt
tiêu chuấn phục vụ khách
du lịch.
Q uyết
định
số
4874/Q Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
26

1.000.000
Thủ tục công nhận cơ 20 ngày kể từ Sở D u lịch
sở kinh doanh dịch vụ ngày nhận được (địa
chỉ đồng/hồ sơ
ăn uống đạt tiêu chuân hồ sơ hợp lệ
số 140, đường
phục vụ khách du lịch
N guyễn Đ ình
Chiểu, Phường
6, Q uận 3)

L uật Du lịch
0 9 /2 0 17/Q H 14 ngày
tháng 6 năm 2017.

số 1. Đ iều chỉnh đơn tại thành
19 phần hồ sơ như sau:

- Đơn đề nghị cấp biển hiệu
Thông
tư
số đạt tiêu chuấn phục vụ khách
0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL du lịch (theo mẫu);
ngày 15 tháng 12 năm 2. Điều chỉnh mẫu đơn, mẫu
2017 của Bộ trưởng Bộ tờ khai như sau:
V ăn hóa, Thê thao và Du - Đ ơn đề nghị cấp biển hiệu
lịch quy định chi tiết một đạt tiêu chuấn phục vụ khách
sổ điều của Luật Du lịch.
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TT

Tên th ủ tục h à n h
chính

T ên văn b ản Q P P L làm
T h ờ i hạn giải Địa điểm th ự c
Phí, lệ phí
căn cứ cho việc công bố
hiện
qu y ết

G hi chú

Thông
tư
sô du lịch (M âu sô 10 Phụ lục II
13/2019/TT-B V H TTD L ban hành kèm theo Thông tư
ngày 25 tháng 11 năm số 0 6 /2 0 17/TT-BVHTTDL
2019 của Bộ trưởng Bộ ngày 15 tháng 12 năm 2017);
V ăn hóa, Thể thao và Du 3. Điều chỉnh nội dung yêu
lịch về sửa đối, bố sung cầu, điều kiện thực hiện thủ
m ột số điều của Thông tư tục hành chính
số'
06/2017/TT- Niêm yết giá và bán đúng
BVH TTDL
ngày
15
giá niêm yết.
tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ V ăn hóa,
Thế thao và Du lịch quy
định chi tiết m ột sổ điều
của Luật Du lịch
Thông
tư
số
3 4 /2 0 18/TT-BTC
ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ
thu, nộp và quản lý phí
thấm định công nhận
hạng cơ sở lưu trú du
lịch, cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch khác đạt
tiêu chuân phục vụ khách
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TT

T ên th ủ tụ c h àn h
c h ín h

T h ò i hạn giải Đ ịa điểm th ự c
T ên văn b ản Q P P L làm
P hí, lệ ph í
quyết
hiện
căn c ứ cho việc công bố
du lịch.
Q uyết
định
số
4874/Ọ Đ -B V H TTD L
ngày 31 tháng 12 năm
2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành
chính chuân hóa năm
2019 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.

G hi chú

Mẩu số 01

CỘNG
HÒA XẢ HỘI
•
• CHỦ NGHĨA VIỆT
• NAM
Đỏc lân - T ư do - H anh phúc
................. ,

ngày........ tháng.........năm ..........

ĐƠN ĐÈ NGHỊ• CÔNG NHẬN
• ĐIỂM DU LỊCH
•
Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố........

- Tên tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch:.......................................
- Địa chỉ:................................................................................................ ............... .
- Điện thoại:..........................................

F ax:.................................................

- E m a il:...............................................................................................................................
-

W ebsite (nếu có):

...................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................

Căn cứ Luật Du lịch và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết m ột sổ
điều của Luật Du lịch, chúng tôi t h ấ y ........(tên điểm du lịch)... đã đáp ứng đủ điều
kiện để được công nhận là điểm du lịch. Kính đề nghị Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thê thao và Du lịch tỉnh/thành phố
cho... .(tên điểm du lịch)...
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị công nhận điếm du lịch.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Chức vụ, quyền hạn)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

M ẩu số 04

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lân - Tu' do - H anh phúc
...................... ,

ngày....tháng.....năm

..................

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CÁP GIÁY PHÉP KINH DOANH DỊCH v ụ LỬ H À N H ......... (1).............

Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành p h ố ...
1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):.........................................................................
Tên giao dịch:.............................................................................................................
Tên viết tắt:.................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính :............................................................................................
Điện th o ạ i:...................................... - Fax :...............................................................
W ebsite :.........................................- Email :..............................................................
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.........................
...................................................................................................... Giới

tính :...............................

Chức danh:..................................................................................................................
Sinh ngày :....../ ....../ ......Dân tộc :....... Quốc tịch :............................................
Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:................. cấp
n g à y :....../ ....... / ......Nơi cấp : ..........................................................
E m a il:...................................................... Điện th o ạ i:..............................................
Nơi đăng kỷ hộ khẩu thường trú :..........................................................................
Chồ ở hiện tại .............................................................................................................
4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu c ó ) :.......................................................................
5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):.........................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
số.................. cấp ngày ..../..... /.... Nơi c ấ p :......................................................................
7. Tài khoản ký quỹ số .................tại ngân hàng...............................................
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phô., câp giâp
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ
sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH n g h i ệ p
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Hướng dẫn ghi:
(1) Quốc tế hoặc nội địa;
(2) Tồng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc
tế); Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thê thao và Du lịch/Sừ Văn hỏa, Thông tin, Thê thao vờ Du lịch
tỉnh/thành pho... (trong trường hợp để nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

Mẩu số 05

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lân - Tu- do - Hanh phúc
..........

ngày.... tháng

năm..

ĐƠN ĐÈ NGHỊ
....(1)... GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH v ụ LỬ H À N H ......... (2)..........

Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành p h ổ ...

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):........................................................................
Tên giao dịch:..............................................................................................................
Tên viết tắt:..................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính :.............................................................................................

Điện thoại :........................................- Fax :..............................................................
Website :................................... - E m a il:...................................................................
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:..........................
..................................................... Giới

tính : ..............................................

Chức danh:...................................................................................................................
Sinh ngày :......./ ........ /....Dân tộc :......... Quốc tịch :............................................
Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:................. cấp
ngày: ..... / ......./ ......Nơi cấp : ..........................................................
E m a il:....................................................... Điện th o ạ i:.............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..........................................................................

Chỗ ở hiện tại ............................................................................................................

r

4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nêu có):
5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
sổ.................. cấp ngày ..../..... /.... nơi c ấ p :.......................................................................
7. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa s ố ............................ do Sở Du lịch
Thành phố Hồ Chí M inh........cấp ngày............ tháng......... năm .............
8. Tài khoản ký quỹ s ố ................ tại ngân hàng...............................................
9. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép:........................................................... ......

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đê nghị Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thê thao
và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thê thao và Du lịch tỉnh/thành phô... câp lại
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp,
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ
sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦÂ DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu)
Hướng dẫn ghi:
(1) Cắp lại (trong các trường hợp quy định tại Điểu 34 Luật Du lịch), cấp đôi (trong các trường
hợp quy định tại Điều 35 Luật Du lịch).
(2) Quốc tế hoặc nội địa;
(3) Tổng cục Du lịch (trong trirờng hợp đề nghị cấp đổi, cap lại giấv phép kình doanh dịch vụ lữ
hành quốc tế); Sở Du ìịch/SỞ Văn hóa, Thê thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thê thao và
Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trirờng hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép kình doanh dịch
vụ lữ hành nội địa).

Mẩu số 06

THÔNG BÁO
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH v ụ LỮ HÀNH....(1)..„
Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành p h ố ...
1. Tên doanh nghiệp (chữ in h o a ):.............................................................................
Tên giao d ịc h :..............................................................................................................
Tên viết t ắ t : .................................. ............................................................................. .
2. Địa chỉ trụ sở c h ín h :..............................................................................................
Điện thoại: ...................................F a x :..........................................................................
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh n g h iệ p :......................................
Giới tín h :........ Chức d a n h :.......................................................................................
4. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số ............................ do Sở Du
lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
tỉnh/thành p h ố ... cấp ngày ... tháng ... n ă m .........
5. Lý do chấm dút hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành:..................................................
6. Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đôi với khách du lịch, các cơ
sở cung cấp dịch vụ du lịch và xin chịu trách nhiệm vê tính chính xác, trung thực
của nội dung Thông báo này.
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đê nghị Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thê thao
và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành p h ố ... ban hành
Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và có công văn gửi Ngân
hàng ...( * ) ....để doanh nghiệp được giải tỏa tiên ký quỹ./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
H ướng dẫn ghi:
(1) Q uốc tế hoặc nội địa;
(2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du
lịch/Sờ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường
hợp thông báo chấm dút hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).
(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tiên ký quỹ.

Mẩu Phụ lục II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lân - Tư do - Hanh nhúc
.......... . ngày. ...tháng ... n ă m ......
ĐƠN ĐÈ NGHỊ
Cấp thế hướng dẫn viên du lịc h ......... (1)........
Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành p h ố ...

-

Họ và tên (chữ in h o a ):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

- Ngày s in h :.......... ./................/ ............. - Giới tính:

□ Nam

□ Nữ

- Dân t ộ c : ............................................... - Tôn g iá o :............................................
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số : ..............
- Nơi cấp:................. ...... ..................... - Ngày c ấ p :...........................................
-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:...........................................................................
-Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế)
- Địa chỉ liên lạ c :....................................................................................................... .
- Điện th o ạ i:.........................................

- Em ail:...................................................

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thế thao
và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành p h ố .......... thẩm
định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung
hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CÁP THẺ
Hướng dẫn ghi:
(1) Q uốc tế, nội địa hoặc tại điếm

Mẩu Phụ lục III
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc
.......... , ngày. ...tháng ... n ă m ......

ĐƠN ĐÈ NGHỊ
............ (1)........thẻ hướng dẫn viên du l ị c h ............(2)...........
Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành p h ố ...
- Họ và tên (chữ in h o a ):.......... ........................................................... ...................
- Ngày s in h :........... / .............. /............... - Giới tính:

□ Nam

□ Nữ

- Dân tộ c :.................................................- Tôn g iá o :..........................................
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số : ..............
- Nơi c ấ p :................................... - Ngày c ấ p :.........................................
- Địa chỉ liên lạ c :.......................................................................................................
- Điện th o ạ i:............................................ E m a il:........................................
- Đã được cấp thẻ hướng dần viên du lịch:
+ Loại:

□ Nội địa

+ Số t h ẻ : ................
-

□ Quốc tế

□ Tại điểm

- Nơi c ấ p :......................

Lý do đề nghị cấp đổi t h ẻ :

- Ngày c ấ p :....../ .............. / .....

...................................................................................................................................................................................................................

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố .........thâm
định và cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịc h .....(*)....... cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung
hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

NGƯỜI ĐÈ NGHỊ CẤP THẺ
Hướng dẫn ghi:
(1) Cap đổi (trong các trường hợp quy định tại Đ iều 62 Luật Du lịch); cấp lại (trong các trường họp quy định tại
Điều 63 Luật Du lịch); (2) Quốc tế, nội địa hoặc tại điêm.

%-

M ẩu Phụ lục II

CỘNG
HOÀ XÃ HỘI
•
• CHỦ NGHĨA VIỆT
• NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc
.......... , ngày. ...tháng ... n ă m ......

ĐƠN ĐÈ NGHỊ
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch tỉnh/thành p h ố ...

- Họ và tên (chữ ìn h o a ):..........................................................................................
- Ngày s in h :.......... / ............... /............. - Giới tính:

□ Nam

□ Nữ

- Dân t ộ c : ............................................... - Tôn g iá o :............................................
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số : ..............
- Nơi cấp:................................................ - Ngày c ấ p :...........................................
-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:...........................................................................
-Trình độ ngoại ngừ (đối với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế)
- Địa chỉ liên lạ c :................................................................................................ .......
- Điện th o ạ i:.........................................

- Em ail:...................................................

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thế thao
và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành p h ố .......... thẩm
định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung
hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

NGƯỜI ĐÈ NGHỊ CẤP THẺ

Mâu sô 02

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tu do - Hanh phúc
............ . n g à y ....... tháng ........ năm ..........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
KHƯ DU LỊCH CẤP TỈNH
Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.

- Tên cơ quan, tổ chức quản lý khu du lịch:..................................................................
-

Địa c h ỉ:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Điện thoại:.................................................................. Fax:...........................................
-Em ail:..................................................................................................................................
-

Website (nếu có):

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Luật Du lịch và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số
Điều của Luật Du lịch, chúng tôi thấy ........{tên khu du lịch) đã đáp ứng đủ điêu
kiện để được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Kính đê nghị Sở Du lịch/SỞ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành
phố thẩm định, trình ủ y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận
cho.......... {tên khu du lịch)... là khu du lịch câp tỉnh.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội
dung hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Chức vụ, quyên hạn)
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu)
r

Mẩu số 07

TÊN DOANH NGHIỆP
T Ê N C O SỎ D ỊC H v ụ

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lân - T ư do - H anh nhúc

......ngày....... thảng........năm....
ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN
HẠNG CO SỞ LỪU TRÚ DƯ LỊCH
Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.

Căn cứ Luật Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chuân Quốc gia về xếp hạng
cơ sở lưu trú du lịch hiện hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Du lịch Thành
phố Hồ Chí Minh xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.
1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch
- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:........... .................................................................
- Địa chỉ:.......... ...........................................................................................................
- Điện thoại:.................................................Fax:......................................................
- Em ail:......................................................... W ebsite:...............................................
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số:......................., cơ quan
c ấ p : .................................................. ..........................................................................................................................

- C ó cam kết, giấy chứng nhận về:
(1) Đủ điêu kiện về an ninh, trật tự;
(2) Phòng cháy, chữa cháy;
(3) Bảo vệ môi trường;
(4) An toàn thực phẩm.
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
- Tổng vốn đầu tư ban đầu:......................................................................................

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp (nếu có):..................................................................
- Tống diện tích mặt bằng (m 2):..............................................................................
- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):............................................................

- T ổ n g sổ buồng:
r

STT

SÔ luọng buông

Loại buông

Giá
công
(VND)

bô

1
2
3

...
- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:
3. Người quản lý và nhân viên phục vụ:
-

Tổng s ố :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trong đó:
Ban giám đốc:...............................

Lễ tân:..............................................................

Bếp:..................................................

Buồng:.............................................................

Bàn, bar:.........................................

Bộ phận khác:................................................

- Trình độ:
Trên đại học:.......(người) Đại học:........ (người) Cao đẳng:........... (người)
Trung cấp:........... (người) Sơ cấp:.......... (người) TH PT:............... (người)
- Chứng chỉ khác:..............................(người)
- Được đào tạo nghiệp vụ (% ):.............................................................................
- Được đào tạo ngoại ngữ (% ):..............................................................................
4. Hạng đề nghị:
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trong Đơn
đề nghị và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chât lượng cơ sở lưu trú theo đúng hạng
đã được công nhận.
Nơi nhận
Nhu trên;
- L ư u :......

N G Ư Ờ I ĐẠI D IỆ N T H E O PH Á P LUẬT
H O Ặ C C H Ủ C O SỎ LƯ U T R Ú DU L ỊC H
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẩu số 10
TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN CO SỞ DỊCH v ụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......ngày....... tháng..........năm....
ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP BIẾN HIỆU
ĐẠT
• TIÊU CHUẨN PHỤC
• v ụ• KHÁCH DU LỊCH
•
Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.

- Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ:..............................................................................

- Địa chỉ:......................................................................................................................
- Điện thoại:....... ......................................

Fax:.......................................................

- Em ail:..................................................

W ebsite:................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số:.......................... , cơ
quan cấp:..........................................................................................................................
N gày cấp:................................................Nơi cấp:.....................................................
- Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:...................................................
- Các cam kết, giấy chứng nhận (đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều
kiện):
(1) Đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
(2) Phòng cháy, chữa cháy;
(3) Bảo vệ môi trường;
(4) An toàn thực phẩm.
Căn cứ Luật Du lịch và Thông tư sổ 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một
số điều của Luật Du lịch, chúng tôi thấy ........(I)---- đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn đế
được công nhận đạt tiêu chuấn phục vụ khách du lịch (bản thuyết minh kèm theo).

Kính đề nghị Kính gửi: Sở Du lịch/SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn
hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố cấp biến hiệu đạt tiêu chuân
phục vụ khách du lịch cho............. (1 )..........
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trong
Đơn đề nghị và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cơ sở dịch vụ theo quy
định.
Nơi nhận:
^ hư trên;

Hướng dẫn ghi:
(1): Tên cơ sở dịch vụ

N G Ư Ờ I ĐẠI D IỆN
T H E O PH Á P LUẬT H O Ặ C C H Ủ c o SỞ D ỊC H v ụ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

