
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: hhQO /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày OHháng /ị. năm 2021

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành 

thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở Du lịch

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật To chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tô chức Chính phủ và 
Luật Tô chức chính quyên địa phương;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngàv 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ  
sửa đôi, bô sung một sô điều của các Nghị định có liên quan đên kiêm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát 
thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 275/TTr-SDL ngày 15 
tháng 3 năm 2021.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng giải quyết của 
Sở Du lịch.

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử 
của Văn phòng ủ y  ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity. 
go V. vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default. aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 30 
tháng 6 năm 2021.

http://vpub.hochiminhcity


Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục 1.2, 1.3, 1.4, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 
Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phổ về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Du lịch 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhậm
- Như Điều 3;
- Cục Kiếm soát TTHC (Văn phòne Chính phú);
- TTUB: CT;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (KSTT/L) 5

Nguyễn Thành Phong



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH v ự c  LỮ HÀNH 
l ộ c  PHẠM VI CHỨC NĂNG QlÌẢN LÝ CỦA SỎ DU LỊCH THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
’ theo Quyết định số ugo /QĐ-ƯBND ngày tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành pho)

TT
Teìr t̂ìĩtìmỊC hành 

chính
Thòi hạn 
giải quyết

Đỉa điểm thưc hiên 
•  •  •

Phí, lệ phí
Văn bản QPPL làm

căn cứ cho việc công bố

I. Lĩnh vưc lữ hành

Thủ tục cấp 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa

10 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lê

Sở Du lịch

(địa chỉ số 140, 
đường Nguyễn 
Đình Chiểu, 
Phường 6, Quận
3)

1.500.000 
đồng/giấy phép 
(áp dụng từ ngày 
01/01/2021 đến 
30/6/2021)

3.000.000 
đồng/gỉấy phép 
(áp dụng kể từ 
ngày 01/7/2021)

- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 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.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 1 1 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL 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

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm
2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế



2

TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thòi hạn 
giải quyết

Đia điểm thưc hiên • • • Phí, lệ phí Văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố

độ thu, nộp và quản lý phí thâm định câp Giây 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 Việt Nam.

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội úng phó với dịch 
Covid-19.

- Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung trong 
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

2 Thủ tục cấp lại 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa

05 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ

Sở Du lịch

(địa chỉ 
số 140, đường 
Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường 6, 
Quận 3)

750.000
đồng/giấy phép 
(áp dụng từ ngày 
01/01/2021 đến 
30/6/2021)

- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
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TT
Tên thủ tục liành 

chính
Thòi hạn 
giải quyết

Địa điem thục hiện Phí, lệ phí
Văn bản QPPL làm 

căn cứ cho việc công bố

1.500.000 
đồng/giấy phép 
(áp dụng kể từ 
01/7/2021)

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch

- 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 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 Việt Nam.

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội úng phó với dịch 
Covid-19

- Quyết định số 631 /QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.
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TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thời hạn 
giải quyết

Đìa điểm thưc hiên • • • Phí, lệ phí
Văn bán QPPL làm

căn cứ cho việc công bố

3 Thủ tục cấp đổi 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa

05 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ

Sở Du lịch

(địa chỉ 
số 140, đường 
Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường 6, 
Quận 3)

1.000.000 
đồng/giấy phép 
(áp dụng từ ngày 
01/01/2021 đến 
30/6/2021)

2.000.000 
đồng/giấy phép 
(áp dụng kể từ 
01/7/2021)

- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 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.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về sửa đối, bố sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch

- 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 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 Việt Nam.
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TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thời hạn 
giải quyết

Đỉa điểm thuc hiên • • • Phí, lệ phí
Văn bản QPPL làm 

căn cứ cho việc công bo

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19.

- Quyết định số 631 /QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đối, bô sung trong 
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

4 Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên 
du lịch tại điếm

10 ngày kể 
từ ngày có 
kết quả 
kiểm tra

Sở Du lịch

(địa chỉ 
số 140, đường 
Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường 6, 
Quận 3)

100.000 đồng/thẻ 
(áp dụng từ ngày 
01/01/2021 đến
30/6/2021)

200.000 đồng/thẻ 
(áp dụng kể từ 
ngày 01/7/2021)

- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, The thao và Du lịch 
về sửa đối, bố sung một số điều của Thông tư sô



TT
Tên thú tục hành 

chính
Thòi hạn 
giải quyết

Đia điểm thưc hiên • • •

6

Phí, lệ phí
Văn bản QPPL làm 

căn cứ cho việc công bố
06/2017/TT-BVHTTDL 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

- 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 thẩm định cấp Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy 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 ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19.

- Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung trong 
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.
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TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thòi hạn 
giải quyết

Đia điểm thưc hiên • • •
Phí, lệ phí

5 Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên 
du lịch nội địa

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ 
hợp lệ

Sở Du lịch

(địa chỉ số 140, 
đường Nguyễn 
Đình Chiểu, 
Phường 6, Quận 
3)

325.000 đồng/thẻ 
(áp dụng từ ngày 
(01/01/2021 đến
30/6/2021)

650.000 đồng/thẻ 
(áp dụng kể từ 
ngày 01/7/2021)



Văn bản QPPL làm 
căn cứ cho việc công bố

- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 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.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sô 
06/2017/TT-BVHTTDL 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

- 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 thẩm định cấp Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy 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 ngoài tại Việt Nam.
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TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí
Văn bản QPPL làm 

căn cứ cho việc công bố

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một sổ khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19.

- Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bô thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung trong 
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

6 Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên 
du lịch quốc tế

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ 
hợp lệ

Sở Du lịch

(địa chỉ số 140, 
đường Nguyễn 
Đình Chiểu, 
Phường 6, Quận
3)

325.000 đồng/thẻ 
(áp dụng từ ngày 
(01/01/2021 đến
30/6/2021)

650.000 đồng/thẻ 
(áp dụng kể từ 
ngày 01/7/2021)

- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
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TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thòi hạn 
giải quyết

Địa điềm thục hiện Phí, lệ phí
Văn bản QPPL làm 

căn cứ cho việc công bố
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch quy định chi 
tiết một sổ điều của Luật Du lịch

- 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 thẩm 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 Việt Nam.

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoan 
phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19.

- Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung trong 
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.
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TT
Tên thù tục hành 

chính
Thời hạn 
giải quyết

Đia điểm thưc hiên • • •
Phí, lệ phí

Văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố

7 Thủ tục cấp đổi 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch 
quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên 
du lịch nội địa

10 ngày kê 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ 
hợp lệ

Sở Du lịch

(địa chỉ số 140, 
đường Nguyễn 
Đình Chiểu, 
Phường 6, Quận
3)

325.000 đồng/thẻ 
(áp dụng từ ngày 
(01/01/2021 đến 
30/6/2021)

650.000 đồng/thẻ 
(áp dụng kể từ 
ngày 01/7/2021)

- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch.

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch 
quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về sửa đối, bô sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, The thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm
2018 của Bộ trưỏng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp và quản lý phí thấm định cấp Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lừ 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 Việt Nam.



TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thời hạn 
giải quyết

Đia điểm thưc hiên • • • Phí, lệ phí
Văn bản QPPL làm 

căn cứ cho việc công bo

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hồ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19.

- Quyết định số 631 /ỌĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đối, bô sung trong 
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

8 Thủ tục cấp lại 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch

10 ngày kê 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ

Sở Du lịch

(địa chỉ 
số 140, đường 
Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường 6, 
Quận 3)

325.000 đồng/thẻ 
(áp dụng từ ngày 
(01/01/2021 đến 
30/6/2021)

650.000 đồng/thẻ 
(áp dụng kể từ 
ngày 01/7/2021)

- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch.

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 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.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
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TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thòi hạn 
giải quyết

Đia điểm thưc hiên • • •
Phí, lệ phí

Văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch

- 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 thẩm định cấp Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dần viên 
du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại 
diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 
Covid-19.

- Quyết định số 631/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đôi, bổ sung trong 
lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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