BC) VAN HOA TH1 TIL&O VA DU I4CH CONG HOA XA HQI CI115 NGHIIA VET NAM

Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc
Ha Nç5i,

ng?iy 13 tháng 4 n.ärn 2018

QUYT
Ye viçc cong ho thu tic hanh chinh mo'i ban hanh,
thu tyc hành chInh dtrçc sfra dôi, b sung và thu tiic hành chInh
bj bãi ho trong linh vrc du ljch thuc phm vi chfrc nãng
quãn 1 cüa B Van hóa, Th thao và Du Ijch
A

A

BQ TRUNG BQ VAN HOA, THE THAO VA DU L!CII
Can c1r Nghj dnh s 79/20171ND-CP ngày 17 tháng 7 nàm 2017 cüa ChInh
phü quy djnh chirc näng, nhim vi, quyn hn và Co c.0 ti chrc cüa B Van
hóa, Th thao và Du ljch;
Can cüNghj dnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nãm 2010 cUa ChInh
phü v kim soát thu tue hành chInh và Nghi djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07
tháng 8 näm 2017 cüa ChInh phü sira di, b sung mt s6 diêu cüa các nghj djnh
lien quan dn kim soát thu t1ic hành chinh;
Xét d ngh ci1a Tng citc 1nrng Tng ciic Du ljch và Chánh Vn phông B,

QUYET DINH:
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay thu ttc hành chInh mói ban
hành, thu tue hành chInh duge sira dM, b sung và thu tgic hành chInh b bãi bô
trong linh vrc du ljch thuc phrn vi chuc näng quân 1r cüa B Van hóa, Th
thao và Du ljch.
Diu 2. Quy& dinh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k; riêng ni dung
v phI l phI có hiu lc thi hãnh k tii ngày 14 tháng 5 11am 2018.
Các thu tic hành chInh trong linh vrc du ljch c.p Trung uccng có s thr tir
tü 73 dn 89 tti Phn C và các thu ti1c hành chInh trong linh vrc du ljch cp tinh
co s thu tr tir 84 dn 100 ti Phn C ban hành kern theo Quy& djnh s
45971QD-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 näm 2016 cüa B trirOng B Van hoá,
Th thao và Du ljch v vic cong b thu tiic hành chInh chun hóa näm 2016
thuc ph.m vi chirc nãng quãn 1' cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch h4t hiu

1irc kê tü ngày Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành; riêng nti dung v phi, lé phi
hét hiu lirc thi hânh kê tir ngày 14 tháng 5 nàrn 2018.
Diu 3. Chánh Van phông B, Tng ci1c trixäng Tong cic Du Ijch, Thu
trithng các Tong ciic, Ciic, Vii và các Co quan, don vj có lien quan chju trách
nhim thi hành Quy& djnh nay4
Ncinh?ln:
-Nh.rDiêu3;
- Thu tithng ChInh phü ('dé báo cáo);
- Van phang ChInh phü (Ctic KSTTHC);
- Các c quan, don vj thuc B;
- Trung tam CNTT ('de a'áng tái);
- Các So DL, S& VHTTDL;
- Luu: VT, TCDL (01), NTT.80.

BO TRTJ'NG

Nguyn Ngçc Thin
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BQVANHOATH1ETHAOVADULICH CQNGHOAXAHQIcUNGB1AVITNAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

THU TUC HANH CHINH

TRONG LINH VIC DU L!CH THUQC PHiM VI
CH1C NANG QUAN L CUA BQ VAN HOA,THE THAO vA DU L!CH
(Ban hành theo Quylt djnh s 1333/QD-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 nám 2018
cia B5 trwàng Bç5 Van hoá, The thao và Du ljch,

PHAN I. DANH MVC THU TVC HANU CHiNH
1. Danh mic thu tttc hành chInh m&i ban hành thuc phm vi chfrc
Hang quãn 1 cüa B Van hóa, The thao Va Du ljch

STT
I.
A
1

2

3

II.
A

Linh
virc
THU TTJC HANH CH!NH CAP TRUNG ISONG
Lfrhành
Thu tic thành 1p van phOng dti din ti Via
Nam cUa c quan du ljch nuOc ngoài, t ehrc Du ljch
duljch quctvàkhuvirc
Thu tic thu hôi giây phép kinh doanh djch vi
lit hành qu6c th trong tru&ng hqp doanh Du ljch
nghip giâi th
ThU t1c thu hi giy phép kinh doanh djch vii
lit hành qu& t trong tru?ing hçp doanh Du ljch
nghip phá san
THU TVC HANH CHtNH CAP T!NH
Lirhành
Ten thu ttic hành chinh

1

ThU tVc Cong nh.n dim du ljch

2

ThU tiic cp gi.y phép kinh doanh dtch vii lit
hành ni dja

Du
ljch
Du
ljch

ThU tiie cp 1i giy phép kinh doanh djeh vi
1ü hành nôi dia

Du
ljch

ThU tue cp di gi&y phép kinli doanh djch vii
lit hãnh ni dja

Du
ljch

ThU tue thu hi gi.y phép kinh doanh dch vi
lit hành nôi dja trong truông hçip doanh

Du
l4ch

Co quan
thrc hin

Tng ciic Du Ijch

Tng ci1c Du ljch

Tng civic Du ljch

SO Van hóa, Th
thao và Du ljchl
SODuljch
SO Van háa, Th
thao và Du ljch!
SODuljch
SO Van hóa, Th
thao và Du ljch/
SODuljch
SO Van hóa, Th
thao vã.Du ljch/
SODuljch
SO Van hóa, Th
thao Va Du ljch/

6

7

8

9

10
B

nghip ch.m dirt hoat dng kinh doanh djch
vi lU hành
Thu tiic thu hi giy phép kinh doanh djch vi
1O hành ni dja trong trithng hqp doanh
nghip giãi th
Thu tic thu hM giy phép kinh doanh djch vi
Itt hành ni dja trong triring hcip doanh
nghip phá san
ThU tic châm dfrt hoat dng cUa Van phOng
dai din tai Vit Nam cUa doanh nghip kinh
doanh djch vi itt hành ntrOc ngoài
ThU tic dip the huOng dn viên du ijch tai
dim
ThU tic dip Gity chUng nhn khóa cp nh3t
kin thi'rc cho huOng dn viên du ljch ni dja
và hirOng dn viên du ijch quc th
Djch vi,i du Ijch khác
ThU t1c cong nhn co sO kinh doanh djch vi
th thao dat tiêu chun phiic vi khách du ljch

12

13

ThU t1ic cong nhn cci sO kinh doanh djch vi
vui choi, giãi trI dt tiêu chun phiic vi khãch
du ljch
ThU tiic cong nhn cci sO kinh doanh djch vi
ch.m soc sUe khóe dat tiêu chun phiic vi
khách du ljch

SO Du Ijch
Du
ljch
Du
lich
Du
lich
Du
ljch
Du
lich

Du
ljch
Du
lich
Du
ljch

SO Vn hóa, Th
thao va Du lich!
SO Du ljch
SO Van hóa, Th
thao và Du lich]
SO Du lich
SO Van hóa, Th
thao vá Du lich!
SO Du ljch
SO Van hóa, Th
thao và Du lichl
SO Du ljch
SO Van hóa, Th
thao và Du lich!
SO Du ljch
SO Van hóa, Th
thao và Du ljch!
SO Du ljch
SO Van hóa, Th
thao va Du heW
SO Du ljch
SO Van hóa, Th
thao va Du lich!
SO Du ljch

2. Danh mçic thu tiic hành chInh thrc sfra di, b sung thuc phm vi
chfrc Hang quãn 1 cUa B Van hóa, Th thao và Du ljch
Ten VBQPPL quy
Ten thU ttic hành chInh
djnh ni dung sfra
STT
di, bo sung
I. THU TVC HANH CHINH CAP TRUNG U'CNG
A Lfrhành

1

2

- Luat Du ljch s6
09/2017/QFII4
Thu tiic dip giy phep kinh doanh - Nghj djnh So
djchItthànhquôctê
168/20171ND-CP
ngày 31/12/2017
cUa ChInh phU quy
ThU tic dip lai giy phép klflh
djnh chi tiit mt s
doanh djch vçi itt hành quôc tê
diu cUa Lutt Du

Linh

Co quan
thc hiên

Du
lich

Tngciic
Du ijch

Du
lich

Tong civic
Du ijch
2

Thu tue d.p di giy phép kinh
doanh djeh vv 1t hành qu& th

ljch.
- Thông tu s
06/201 7/TTBVHTTDL ngày
15/12/2017 cüa B
truYng Bô Van Du
hóa, Th thao và 1ch
Du ljch quy djnh
chi ti& mt s6 diu
cüa Lust Du ljch.
- Lust Du ljch s6
09/2017/QH14
- Thông tu s
06/20171TTBVHTTDL ngày
Du
15/12/2017 cüa Bô
hch
truâng B
Van
hóa, Th thao và
Du ljch quy, djnh
chi tiêt mt so diu
cüa Lut Du ljch.

4

Thu ttc thu hèi giy phép kinh
doanh djch vi 1u hành qu6c t
trong tnthng hgp doanh nghip
ch&m dirt hot dng kinh doanh
dch vi itt hành

B

Liru trü du ljch

II.
A

- Luat Du 1ch s
09/2017/QH14
- Thông tu s
Thu tic cong nhn hang c Sa
06/2017/TTiuu trci du ljch: hang 4 sao, 5 sao
BVHTTDL n
d61 vâi CY so km trü du ijch
15/12/2017 cUa Bô
(khach san, biet thu du lich, can
truOng B
Van
h du ljch, tàu thüy luu trü du
hóa, Th thao và
1ch)
Du ljch quy djnh
chi ti& mt s diu
cüa Luât Du 1c1t
THU TVC HANH CHINH CAP T!NH
Lfrhành
Cp Giy phép thành 1p Van
phông di din tti Vit Nam cUa
doanh nghip kinh doanh djch
vi itt hành nuOc ngoài
C.p 1i Giy phép thành l.p Van
Lutt Du ljch s
phàng d.i din ti Vit Nam cüa
09/2017/QH14
doanh nghip kinh doanh djch
vi itt hành nixOc ngoài trong
truOng hccp chuyn dja dim dit
trii sO cUa van phàng di din
Cp 1i Giy phép thành 1.p Van

2

3

Tong ciic
Du ljch

Tng ciic
Du lich

Du
hch

Tng cic
Du ljch

Du
ljch

SO Van hóa,
Th thao và
Du ljch/
SO Du ljch

Du
1ch

SO Van hóa,
Ththaovã
Du 1ch/
SO Du ljch

Du

SO Van hóa,
4T_ 3

4

4

5

6

7

8

9

10

12

lich

phông dai din tai Vit Nam cüa
doanh nghip kinh doanh djch
vti itt hành nuâc ngoái trong
tnrmg hcrp Giy phép thành 1p
Van phông di din bj m&t, bj
hüy hoai, bj hu hông hotc bj tiêu
hüy
Diêu chinh Giây phép thành 1p
Van phông dai din tai Vit Nam
cUa doanh nghip kinh doanh
djch vii itt hành nirâc ngoài
Gia han Giy phép thành 1p
Van phãng dai din tai Vit Nam
cüa doanh nghip kinh doanh
djch vi itt hành nuâc ngoài

Du
ljch

Du
ljch

ThU tic cp the huàng dn viên
du ljch quôc t

ThU t1ic cp the huàng dn viên
du ljch ni dja
ThU tic cp d6i the huàng dn
viên du ljch quc té, the huóng
dk viên du ljch ni dja
ThU ti1c c.p lai the huàng dn
viên du ljch

- Lut Du 1ch s
09/2017/QH14
- Thông tu so
06/20 17/TTBVHTTDL ngày
15/12/2017 cUa B
truOng B Van
hóa, Th thao và
Du ijch quy djnh
chi tit mOt s diêu
cUa L4t Du ljch.

Liru trü du lich
ThU tic cong rihn hang cci so
ii.ru trU du ljch: hong 1-3 sao di
- Tiit flu lich s?
vOi cc sO lixu tn' du ljéh (khách
09/2017/QH14
san, bit thr du 1ch, can h du
- Thông tu so
ijch, tàu thUy km trU du ljch)
06/2017/TTDich vu du lich khác
BVHTTDL ngày
ThU tiic Cong nh.n cc sO kinh 15/12 2017 cUa BO
doanh djch vii mua sam dat tiêu truOng BO Van
hóa, Th thao và
chun phiic vi khách du ljch
Du ijch quy djnh
ThU tilc Cong nhn ca sO kinh chi ti& mOt s diu
doanh djch vi an uông dt tiêu cUa Lu.t Du ljch.
chun phiic vii khách du ljch

Du
ljch

Du
ljch

Du
ljch

Du
ljch

Du
ljch

Du
ljch

Du
ljch

Th thao và
Du ljch!
SO Du ljch

SO Van hóa,
Th thao và
Duijchl
SODuljch
SO Van hóa,
Th thao và
flu 1ch/
SODuflch
SO Van hóa,
Th thao và
Duljchl
SODu1ch
SO Van hóa,
Th thao và
Duljch/
SODuljch
SO Van hóa,
Th thao vã
Duljchl
SO Du lich
SO Van hóa,
Th thao và
Du ljch/
SODulich
SO Van hóa,
Th thao và
Du ljch/
SODuljch
SO Van hóa,
Th thao và
Du ljciil
SO Du ljch
SO Van hóa,
The thao và
Du ljch/
SO Du ljch
4

3. Danh mie thu tiic hành chInh bj hüy ho, hal bO thuc phm vi chi'rc
nang quail 1 cüa B Van hóa, The thao vã Pu Itch
STT

A

2

3

4

5

B
6
7

8
9

Ten VBQPPL Linh
Co quan
quy djnh vic
thirc hin
viyc
bãi hO TTHC
THU TUC HANH CHINH CAP TRUNG TJNG
LU'hành
Cp giy phép thành 1p chi nhánh
Du , Tôngciic
cüa doanh nghip du ljch nuóc ngoài
lich
Du lich
tai Viêt Nam
Sira di, b sung giy phép thành
Du
Tong ciic
1p chi nhánh cüa doanh nghip du
lich
Du lich
ljch nijâc ngoâi t1i Vit Nam
Cp 1ui giãy phép thành l.p chi
nhãnh cüa doanh nghip du 1ch
nurc ngoài tii Vit Nam trong cãc
tr1xng hccp:
a) Thay dôi ten gçi hoac thay di
no'i clang k thành 1.p cUa doanh
nghip du ljch nuâc ngoài tr mt
rn.rOc sang mt nróc khác;
Du
Tong ckic
b) Thay dôi da dim dt tri s cüa
Luât Du lich s
lich
Du lich
chi nhánh dn mt tinh, thành ph
09/2017/QH14
trxc thuc trung uong khãc;
c) Thay d& nOi dung hoat dng cUa
doanh nghip du ljch nuóc ngoài;
d) Thay dM dja dim cüa doanh
nghip du ljch nurc ngoài trong
phm vi nuâc noi doanh nghip
thành 1p
Cp 1aj giây phép thành 1p chi nhánh
cUa doanh nghip du Ijch nuó'c ngoi
Tong ciic
Du
ti Vit Nam trong truông hçrpgiy
lich
Du lich
phép thành 1p chi nhánh bj mat, bj
rách nat hoãc bi tiêu hu)
Gia hin gthy phép thành 1p chi nhanh
Ttng cic
Du
cüa doanh nghip du ljch nuàc ngoài
Du lich
lich
tai Vit Nam
Liru tril du lich
Tng ciic
Du
Xp hang co s km trü du Ijch: hung 3
ljch
Du ljch
sao cho lang du lich
Du
Tong ciic
Thm dinh lai, xp hang 'a hang co
ljch
Du ljch
s& luu trü du ljch: htng 3 sao cho Lust Du ljch sé
09/2017/QH14
khách stn, lang du ljch
Du
Tèng c1c
Xp hng co s Iuu tril du flch: htng
Du 1ch
ljch
4 sao, 5 sao cho lang du 1ich
Tng ciic
Du
Thm din1i lai, xp hang lai hang co
Ten thu tuc hành chmnh

5

4

10
11
II
A

si hru trU du ljch: htng 4 sao, 5 sao
cho khách san, lang du ljch
Xp hang co sâ km trU du
ljch: hang cao cp cho bit th1r du
ljch, can h du ljch
ThAm djnh 1i, xp hang lai hang co
s& km trü du ljch: hang cao cap cho
bit thr du ljch, can hO du ljch
THU TVC HANH CHINH CAP T!NH
Lfrhành
CAp giAy cht'rng nhn thuy& minh Luat Du ljch s6
viên du ljch
09120171QH14

ljch

Du ljch

Du
ljch

Tng citc
Du ljch

Du
ljch

Tng cilc
Du ljch

Du
ljch

S Van hóa,
Th thao và
Du ljch/
SiDu1jch

B

Lu'u trü du lich

2

Xp hang cci sã liiu trü du ljeh:
hang 1 sao, 2 sao cho lang du ljch

Du
ljch

3

ThAm djnh lai, xp hang lai hang cci
sâ lixu trü du Ijch: hang 1 sao, 2 sao
cho khách san, lang du ljch

Du
lich

4

5

C
6

Xp hang c sâ km trü du ljch: hang
dat tiêu chuân kinh doanh luu tni du
ljch cho bit thir du ljch, can hO du Luat Du ljch
flch, bäi cm trti du ljch, nhà nghi 09/2017/QH14
du ljch, nhà a có phông cho khách
du ljch thuê, ccr si km trü du ljch
khác
ThAm djnh 1aj, xp hang 'ai hang cc
sa hru trü du ljch: hang dat tiêu
chuAn kinh doanh kru trü du ljch
cho bit thi:r du ljch, can hO du ljch,
bäi cAm trai du ljch; nhà nghi du
ljch, nhà a có phông cho khách du
ljch thuê, ca sâ hru trU du ljch khác
Dich
vu• dii lich khác
S
Cap lai biên hiu d.t tiêu chuân
phic vii khách du ljch d6i
Du ljch so
kinh doanh djch vi:i an ung du ljch Luat
09/2017/QH14
và ccr si kinh doanh djch vi mua
sAm du ljch

S& Van hóa,
Th thao Va
Du ljchl
S& Du ljch
Sâ Van hóa,
Th thao và
Du lichl
SDu1ich

Du
lich

Sâ Van hóa,
Th thao vã
Du ljch!
Du lich

Du
lich

Sâ Van hóa,
Th thao và
Du ljch!
Si Du lich

-

Du
Ijch

Sâ Van hóa,
Th thao va
Du ljchl
S& Du ljch

PHAN II. NOT DUNG CV THE
CUA TTJ'NG THU TUC HANH CHINH
I. THU TTJC HANH CH!NH CAP TRUNG UNG
A. Lir hành
1. Thu tiic thành 1p van phông di din tii Vit Nam cüa co' quan du
ljch nithc ngoài, ti chfrc du Ijch quc tê và khu virc
* Trinh tu thiic hin:
- Ngu?ii dirng du van phông dai din np h so dn B Van hóa, Th thao
và Du 1jch (qua Tong c1ic Du ljch);
- Trong thôi han 30 ngày k tü ngày nh.n duc h so hqp 1, B Van hóa
The thao và Du ljch thâm djnh, trInh Thu tuâng ChInh phü xem xét, quyêt djnh;
- Trong thôi han 05 ngày lam vic kê tr ngày nhn &rgc kin cüa Thu
tung ChInh phü, B Van hóa, The thao và Du ljch thông báo bang van bàn cho
ngu?ii dirng dâu van phông dai din.
* Cách thirc thirc hin: Güitrirc tip hoc qua dxông buu din dn B Van
hóa, The thao và Du ljch (qua Tong citc Du ljch).
* Thành phn, s krqng h so:
- Thành phn h so:
so d nghj thành 1p van phông dai din phài duqc h pháp hóa lãnh
s1r, bao.gôm:
(1) Dan d nghj thành 1.p van phông dai din (M.0 s 14 Ph.i liic II ban
hành kern theo Thông tir so 06/20171TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 näm
2017);
- (2) Quyt djnh thành 1p co quan du ljch nithc ngoài, t chirc du ljch quc
tê và khu we;
(3) Quyt djnh thành 1tp van phàng dai din cüa co quan du ljch nuóc
ngoài, to chrc du ljch quôc tê và khu virc;
(4) Quyt djnh bè nhim nguM dirng du v.n phbng dai din.
- S hrcmg h so: 01 (be).
* Thai hn giái quy&:
- Trong thôi han 30 ngày k tir ngày nhn &rgc h so hp l, B Van hóa
The thao và Du ljch thârn djnh, trInh Thu tuâng Chmnh phü xem xét, quyêt djnh;
- Trong thôi han 05 ngày lam vic k tir ngày nhn thrgc kin cüa Thu
tu'ó'ng Chmnh phu, B Van hóa, The thao và Du ljch thông báo bang van bàn cho
nguci dirng4âu van phông dai din.
* Di tisqng thrc hin TTHC: T chüc.

4

* Co quan thirc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quyt djnh: Thu tuâng ChInh phü.
- Co quan trirc tip thirc hin TTHC: Tng
thao và Du ljch.

c11c

Du ljch, B Van hóa, Th

* Kt qua cüa vic thc hin TTHC: Thông báo.
* Phi, 1 phi: Không quy djnh
* Ton mu dan, mu t? khai: Dan d nghj thành 1p Van phông dai din
(Mu so 14 Phi,i liic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 n.m 2017).
* YOu c.u, diu kiin thirc hin thu ti,ic hành chInh: Không quy djnh.
* Can cir pháp 1 cüa TTHC:
- Lut Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2017. Co hiu 111c tir
ngày 01 tháng 01 nãm 2018.
- Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 närn 2017 cüa B
tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiOt mt so diêu cüa Lut
Du ljch. Co hiu lirc tr ngày 01 tháng 02 näm 2018.

8
/

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc
, ngày.........tháng nàm
DON BE NGH!
THANH LJP VAN PHONG BI DIN

KInh gri: B Van hóa, Th thao và Du ljch

Can c1r Lut Du ljch và các van ban quy djnh chi tit, chng tôi:
1. Thông tin chung ye co quan/tô chfrc:
Ten ca quanitô chirc
Dja chi tri so chInir
Närn thành 1p
Giâyphép thành 1p
Ncri dàng k thanh 1p
Sé vn dang k: (nê'u co)
Din thoai
Fax
Website
Emai1
NguOi d(rng dâuId.i din theo pháp 1u.t
Chirc v.i•
Quôc tich
2. Cáciinh virc hot dng chInh:

3. Tom tt các hot dng trong th?ri gian gân day:

Dãng k thành 1.p Van phông dai din cüa
dung nhi.r sau:
1. Ten Van phông di din:
Ten tiêng Vit

vOi ni
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TêntingAnh
Ten viêt tat
Dia diem (dir kién)
2. Nguii dfrng dâu Van phông di din:
Hç và tên
Giâi tInir
Quôc tjch
S ho chiéu
Do
c.ptti
ngày
tháng.....nàm
3. Tong s nhân viên (dir kièn):
So nhân viên có quôc tjch nithc ngoài
ngithi
So nhân viên Vit Nam
ngthi
4. Các ni dung hot dng cüa Van phông diii din:

5. Kê hoich dir kiên triên khai hoit dng trong thô'i gian tói:

Chiing tôi cam kit:
- Chju trách nhim hoàn toàn v tInh trung thirc và chInh xác cüa ni dung
dcm dê nghj và ho so kern theo.
- Chap hánh day dü các quy djnh cUa pháp 1ut Vit Nam lien quan den
thành l.p và hot dng cüa Van phông d.i din Co quan du ljch rnróc ngoài, tO
chirc du ljch quôc tê và khu c tti Vit Nam./.
Nci u/ian:
- IVhu trên;
-Lint:...;

NGUfl DAd DIN THEO PHAP LUeT
CUA W QUAN/TO CH1C
(Kj, ghi rö hQ ten và dóng da'u)
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2. Thu tic cp giy phép kinh doanh djch vii 1ir hành quôc tê
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip dà nghj c.p Gi.y phép kinh doanh djch vi itt hành quôc tê
n5p ho sd den TOng cyc Dii ljch;
- Trong thai hn 10 ngày k tir ngày nhn ducic h so hçTp 1, Tong cic Du
1ch thâm djnh, cap Giây phép kinh doanh djch vii lit h.nh quôc tê cho doanh
nghip và thông báo cho S6 Du ljch/Sà Van hóa, The thao và Dii ljch no'i doanh
nghip có try so,*; truang hcrp tr chôi, phài thông báo bang van bn và nêu rô 1 do.
* Cách thirc th1rc hin: Gri trirc tip hoc qua diRng bi.ru din dê'n Tang
cyc Du lich*.
* Thành ph.n, s lucing h so:
-Thànhphnhso:
(1) Dan d nghj cp Gi.y phép kinh doanh djch vi itt hành quc t (McTu sO'
04 Phy lyc II ban hành kern theo Thông tw sO 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày 15
thángl2 näm 2017)
(2) Bàn sao có chi'i'ng thyc Gi.y chüng nhn dàng k doanh nghip hoc
Giôy chimg nhn dáng ky dáu tic do cc' quan nha mccc co thám quyên cap;
(3) Giy chirng nhn k qu5 kinh doanh djch vii itt hành quc t;
(4) Bàn sao có chu71g th?c bang tO't nghip cao däng trâ len chuyên ngành
ye 112 hành cza ngu'&i phy trách kinh doanh djch vu icr hành, hoc bàn sao có
chi'rng thrc bang tot nghip cao däng tth len chuyên ngành khác và bàn sao có
chi2'ng thy'c c/th'ng chi nghip vy diéu hành du ljch quOc té. Van bang do cci th
dào tço nithc ngoài cap phái dwcrc cOng nhn theo quy djnh cia Bô Giáo dyc và
Dào tiO, B5 Lao d5ng - Thiccing binh và Xâ h3i.
(5) Bàn sao có chi'rng thcc quylt djnh bá nhiçm hoc hctp dng lao dç5ng
gii?a doanh nghip kinh doanh djch vy 11r hành v6i ngzthi phy trách kinh doanh
dich vu li hành*.
- S hrqng h so: 01 (b*
* Thai hn giài quyêt: 10 ngày k ttr ngày nh.n &rc h so hp l.
* Di ttiqng thizc hin TTHC: T chirc.
* Co quan thrc hin TTHC:
- Co quan có th.m quyn quyt djnh: Tong ciic Du ljch.
- Co quan trirc tip thrc hin TTHC: Viii LU hành, Tng cilc Du ijch.
* Kt qua cüa vic thigrc hin TTHC: Gi.y phép kinh doanh djch v11 itt hành
quôc tê.
* PhI, i phi: 3.000.000 dngIgi.y phép (Thông tirs 33/2018/TT-BTC ngày
30 tháng 3 näm 2018 cia B5 trithngBç3 Tài chInh)*.
* Ten m.0 don, m.0 ta khai: Dan d nghj c.p Gi.y phép kinh doanh djch
vii itt hành quôc tê (Máii sO 04 Phy lyc II ban hành kern theo Thông tic so
06/201 7/TT-B VHTTDL ngày 15 tháng 12 nám 2017)
* Yêu c&u, diu kin thirc hin thu tiic hânh chinh:

(1) Là doanh nghip dugc thãnh1p theo quy djnh ci:ia pháp 1ut v doanh nghip;
(2) K qu kinh doanh djch 1 hânh quc t tqi ngán hang thu'o'ng mqi,
ngán hang hcxp tác xâ hoc chi nhánh ngán hang ntthc ngoài thành 1p và hoçt
dç5ng tgi Vit Nam:
- Kinh doanh djch vi ift hành di vâi khách du ljch quc t dn Vit Nam:
250.000.000 (hai tram näm mi.rcri triu) dông;
- Kinh doanh djch vi lü hành di vâi khách du ljch ra nuóc ngoài:
5 00.000.000 (nàm tram triu) dông;
- Kinh doanh djch vi lü hành di vói khách du ljch quc t dn Vit Nam
và khách du ljch ra nithc ngoài: 500.000.000 (näm tram triu) dông.
(3) Nguài phy trách kinh doanh djch vy lI' hành phái tôt nghip cao dng
trà len chuyên ngành ye ii hành; tricàng hcip tot nghip cao dángtrà len chuyên
ngành khácphái có chiing chi nghip vy diêu hành du ljch quOc tê.
- Ngu'ài phy trách kinh doanh djch vy ii? hành là ngic&i gii' mt trong các
chi'c danh sau: chi tjch h5i dOng quán trj; chz tfch hç5i ttOng thành viên, chz
tjch cong ty; chi doanh nghip tic nhán; tOng giám dOc; giám dOc hoác p/i6
giám dOc; truàng b5 phn kinh doanh dich vu 11- hành.
- Chuyên ngành v 11? han/i bao gm m5t trong các chuyên ngành sail:
+ Quán Lii dich vy du ljch và li hành;
+ Quán Lii lü' hành;
± Diu hành tour du lich,
+ Marketing dii lich,
+ Du ljch,
+ Dii ljch lii' han/i;
+ Quán lj và kin/i doanh dii ljch*.
* Can cir pháp ! cüa TTHC:
- Lugt Dii ljch sá 09/201 7/QHJ4 ngày 19 tháng 6 nám 2017. Co hiu ly'c tic
ngày 01 tháng 01 nám 2018.
- Nghj djnh sO' 168/2017/ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2017 cüa ChInh
phi quy djnhchi tiêt m?t sO diêu cüa Lut Du ljch. Co hiii ly'c tic ngày 01 tháng
0lnàm 2018.
- Thông tu'sO' 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàrn 2017 cia B
tru'&ng. Bç5 Van hóa, The thao và Du i/c/i quy djnh chi tiét mt sO diêu cia Luát
Dii ljch. Co hiu lzcc tic ngày 01 tháng 02 nám 2018*.
- Thông tic 56 33/2018/IT-BTCngày 30 tháng 3 nám 2018 cia Bó trzthng
B5 Tài chInh quy din/i mic thu. ché d3 thu. n3p và quán phi thâm djnh cOp
Giáyphép kinh doanh cl/c/i vy li han/i quOc té, GiOyphép kin/i doanh dich vu
han/i ni dia, phi thOrn djnh cOp the hwóng dOn viên du lich; l phi cOp GiOy
phép dçt chi nhOnh, vOn phOng dgi diçn doanh nghip dii i/c/i nithc ngoài tai
Vit Nam. Co hiçu irc tic ngày 14 thOng 5 nOm 2018.
Ph.n in nghiêng là ni dung sCra dôi, b sung
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TEN DOANH NGHIP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh plic
ngày.. .. tháng

nàm

DcIN iiE NGH!
CAP GIAY PHEP KINH DOANH DICH VJ LtJHANH QUOC TE
KInh gui: Tng ciic Du ljch
1.Ten doanh nghip (chii in hoa)
Ten giao djch
Ten vi& tät
2. Dja chi tr11 s& chInh
Diên thoai
.. .- Fax
Website
- Email•
3. Hç ten ngthi dai din theo pháp 1i4t cUa doanh nghip
Giâi tInh
Chuc danh
Sinh ngày
/ . ..1.....Dan tc
Quc tjch
Gi.y Chirng mirth nhân dânlThé can cwóv cong dan /H chiu
sô
cap ngày ...../....../.....Nai d.p:
Email:
Din thoi:
Ncii dng k h kh.0 thung trü
Ch a hin tai
4. Ten, dta chi chi nhánh (nê'u có):
5. Ten, dia chi vn phông di din (n'u co)
6. Gi.y chirng nhn dang k doanh nghip/Gi.y chrng nhn dãng k d.0 tu
so
cap ngày .. ..1.....I.... Noi cap:
7. Tài khoàn k qu s
ti ngân hang
Can cü vào các quy djnh hin hành, kmnh d nghj Tng cçlc Du ljch cp
giây phép kinh doanh dich vir lit hânh quôc tê cho doanh nghip.
Chirng tôi cam kt chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa ni
dung ho sci dê nghj cap giây phép kinh doanh djch vi lit hành.
NGU'1I Du?d DIN THEO PHAP
LU4T CUA DOANH NGHI]P
(Kg, ghi rö hQ ten và dóng dá'u)

3. Thu tiic cp 1i giây phép kinh doanh djch viii lfr hành quc t
* TrInh tu thuc hin:
- Doanh nghip giri don d nghj c.p 'ai gi.y phép kinh doanh djch vv lit
hành quôc tê den Tong C1:LC Du ljch trong trithng hçip giây phép kinh doanh djch
viilü hành quôctê bj mat hoc hj hu' hông;
- Trong th?i hn 05 ngày lam vic k tir ngàynhn &rçic don d ng c1ia
doanh nghip, Tong cic Du ljch có trách nhim cap 1ti giây phép kinh doanh
djch vi itt hãnh quOc té cho doanh nghip và thông báo cho So' Du ljch/SO' Van
hOa, The' thao và Du ljch noi doanh nghip có try s&, trwàng hQp tfr chôi, phái
thông báo bang van ban và nêu rö lj do.
* Cách thirc thirc hin: Gui trirc tip ho.c qua dithng bu'u din dn Tng
cuc Du lich.
* Thành phtn, s luçmg h so:
- Thành ph.n ho so:
(1)Dcm d nghj cp lti Gi.y phép kinh doanh djch V11 itt hành quôc té
(Mázt so 05 Phy lyc II ban hành kern theo Thông tu' sO 06/2 01 7/TT-B VHTTDL
ngày 15 tháng 12 nám 2017)
- S luqng h so: 01 (be).
* Th?ñ hn giài quyêt: 05 ngày lam vic ké tü ngày nhn dixccc don d nghi.
* Di ti.rqng thrc hin TTHC: T chirc.
* Co quan thçrc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quyt djnh: Tng cçic Du ljch.
- Co quan trrc tiêp thirc hin TTHC: Vii Ltr hành, Tng cic Du ljch.
* Két qua cüa vic thirc hin TTHC: Giây phép kinh doanh djch vv itt hành
quOc tê.
* PhI, I phi: 1.500.000dng/giá'yphép(ThOngtirs33/2018/TT-BTCngay
30 tháng 3 nám 2018 cüa Bó trzthngB5 Tài chInh)t.
* Ten mâu don, mu t khai:

-

Don dê ngh cap 1?i Gi.y phép kinh doanh djch vii itt hành quc t (Máu so'
05 Phy lyc II ban hânh kern theo Thông tic sO 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
thángl2 nárn 2017)
* Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic hãnh chInh:
(1) Là doanh nghip dizcic thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut v doanh
nghip;
(2) K qu kinh doanh djch vi itt hành quc t tçii ngán hang thuv'ng rnai,
ngán hang hcip tác xä hoçc chi nhánh ngán hang nwó'c ngoài thành 1p và hot
dç5ngtgi VitNam*:
14
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- Kinh doanh djch vii 1ü hành di vâi khách du 1ch quc t dn Vit Nam:
25 0.000.000 (hai tram nãm mlloi triu) dông;
- Kinh doanh dch vi lU hành di vâi khách du ljch ra nithc ngoài:
5 00.000.000 (näm tram triu) dông;
- Kinh doanh djch V11 itt hành di vói khách du ljch quc t dn Vit Nam
và khách du ljch ra nuâc ngoài: 500.000.000 (näm tram triu) dông.
(3) Ngirài phi tra'ch kinh doanh djch vy lic hành phái tdt nghip cao dcng
tth len chuyên ngành ye hr hành; tricàng hcrp tOt nghip cao dángtth len chuyên
ngành khác phái có chicng chi nghip vy diéu hành du ljch quOc té.
- Ngithi phy trách kinh doanh djch vy ii? hành là ngicài gui' mót trong các
cht'c danh sait: chi tjch h5i dOng quán trj; chi tjch h5i dông thành viên,' chz
tjch cong ty; chi doanh nghip tic nhán; tOng giám dOe; giám dOe hoic phó
giám dOe,' tru'àng b5 phn kinh doanh djch vy ii? hành.
- Chuyên ngành v lii' hành bao gm mç5t trong các chuyên ngành sau:
+ Quán ti-j djch vy dii ljch và 11? hành,
+ Quán tn lii' hành;
+ .Dié'u hành tour dii ljch;
+ Marketing dii ljch,
+ Dii lich;
+ Dii lich Ii? hành;
+ :1ál l và kinh doanh dii ljch*.
* Can cir pháp 1 cüa TTHC:
- Lut Dii ljch sO' 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2017. Co hiii hl!c tIc
ngày 01 tháng 01 nám 2018.
- Nghj djnh so' 168/2017/ND-CF ngày 31 tháng 12 nám 2017 cia ChInh
phi quy djnhchi tiét m5t sO diéu cüa Lut Dii ljch. Co hiu lirc tic ngày 01 tháng
01 nàm 2018.
- Thông tic so' 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 näm 2017 cia Bç5
triràng Bç5 Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt m5t sO diêu cia Lut
Dii ljch. Co hiu lrc tic ngày 01 tháng 02 nám 2018*.
- Thông tic so' 33/2018/TT-BTCngày 30 tháng 3 näm 2018 cia Bç5 tricàng
B Tài chInh quy djnh mi2'c thu, chë d5 thu, np và quán l phi thdm djnh cap
Giáyphép kinh doanh dich vy lii' hành quOc tê, Giáyphép kinh doanh djch vy lii'
hành ni dja; phi thám djnh cap the hicóng dan viên du ljch; lé phi cap Giáy
phép dt chi nhánh, van phông dcii diçn doanh nghip dii ljch nirO'c ngoài tçii
Viçt Nam. Co hiçii lcc tic ngày 14 tháng 5 nàm 2018*.

Phn in ugh ing là ni dung s1ra dôi, b sung
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TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Ttr do - Hinh phüc
ngày.... tháng

näm

BaN BE NGH
CAP LI GIAY PHEP KINH DOANH DJCH \TV LtJ' HANH QUOC TE
KInh giri: Tng cic Du ljch
1. Ten doanh nghip (chQ in hoa)
Ten giao djch
Ten vi& tt
2.DiachitruscchInh
Dinthoai
-Fax
Website
- Email
3. Hç ten ngu?ñ di din theo pháp lut cüa doanh nghip
Gii tInh'
Chüc danfr
/ ......I....Dân tc
Sinh ngày
Quc tjch
Giây Chirng mirth nhân dânlThé can cithc cong dan /H chiu
cap ngày. ...../....../.....Ncii cap:
s&
Email:
Dién thou:
Noi däng k5 h khu thi.r&ng trü
Ch a hin tai
4. Ten, dja chi chi nhánh (né'u co)
5. Ten, dja chi van phông di din (ne'u co)
6. Giy chüng nh.n däng k doanh nghip/Giá'y chi'cng nhn däng kj dzi
câpngày..../..../....noicâp:
twsO
do
7. Gity phép kinh doanh djch vii lti hành quc t s
tháng
nàm
Tong c11c Du ljch cap ngày
ti ngân hang
8. Tài khoán k qu5 s
9. L do d nghj cp 1?i giy phép
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Can cir vào các quy djnh hin hành, kInh dà nghj T&xg ciic Du llch c.p laj
giây phép kinh doanh djch vi 1tr hành quôc té cho doanh nghip.
Chiing tôi cam kt chjutrách thim v tInh chInh xác, trung thirc cüa ni
dung ho sci dê nghj cap 1.i giây phép kinh doanh djch vçi 1r hnh./.
NG1JI DI DI]N THEO PHAP
LUT CUA DOANH NGHI1P
ghi rö hQ ten và dóng dii)

4. Thu ttic cp di giy phép kinh doanh dch viii lfr hành quc t
* TrInh tu thirc hiên:
- Doanh nghip np h so d nghj c.p di giy phép kinh doanh djch vi lU
hành quôc tê den Tong ciic Du ljch trong tmô'ng hçTp thay di Giá'y ch&ng nhçn
dàng kj doanh nghip hoçc Giáy chth'zg nhçin dáng /cj> dáu tu,* hoc thay di
pham vi kinh doanh dlch vii 1' hành quôc t.
- Trong th?ii han 05 ngay* lam vic k tü ngày nhn dirçic h so hçrp 1,
Tong cic Du ljch Co trách thim cap dôi giây phép kinh doanh dch vi 1 hành
quôc tê cho doanh nghip và thông báo cho Sà Dii ljch/Sà Van hóa, The' thao và
Du ljch ncii doanh nghip Co tr sà, trithng hcrp tIc chói, phái thông ba'o bang
van ban và nêu r6 lj do.
* Cách thirc thirc hin: Gi:ri trirc tip hoc qua du?ing bu'u din dn Tng
c1lc Du Ijch.
* Thành phn, s krçing h so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cp di Gi.y phép kinh doanh djch vii itt hành quc t
(Máii so 05 Phy lyc II ban hành kern theo Thông tu' sO 06/201 7/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 närn 2017);
(2) Gi.y phép kinh doanh djch vi itt hành quc t cüa doanh nghip;
(3) Bàn sao cO chi'cng tlu.rc Giy chirng nhn dàng k doanh nghip hoc
Giáy chi'cng nhn däng /g dáu tic trong tri.r&ng hçip thay dôi Giây chrng nhan
däng k doanh nghip ho.c Giây chi'rngnhn dàng k dâu tu; giáy chi'mg nhn
kf' qu9.kinh doanh djch vy li hành quOc té phit hçip v&i ph4rn vi kinh doanh
trong tnr&ng hqp thay dôi phm vi kinh doanh djch vi itt hành quôc tê.
- S luqng h so: 01 (be).
* Th?yi hin giãi quyt: 05 ngày lam vic k tü ngày nhn duçic h so hçrp 1.
* Di tucmg thirc hin TTHC: T chirc.
* Co quan thrc hin TTHC:
- Co quan có th.m quyn quy& djnh: Tng ciic Du ljch.
- Co quan trirc tiêp tic hin TTHC: Vii Ut hành, Tng ciic Du ljch.
* K& qua cüa vic thirc hin TTHC: Gi.y phép kinh doanh djch vçi itt hành
quôc tê.
* Phi, i phi: 2.000.000 dng/giá'yphép (Thông tws 33/2018/TT-BTC ngày
30 tháng 3 nám 2018 cüa Bç$ fricOiigB5 Tài chInh).
* Ten mu don, mâu t?i khai: Don d nghj cp di Gi.y phép kinh doanh
djch vi itt hãnh quôc tê (Máu so 05 Phy lyc II ban hành kern theo Thông tic sO
06/20i7/TT-BJHTTDL ngây 15 thOng 12 nám 2017)
* Yêu câu, diêu kin thrc hin thu tiic hành chinh:
(I) Là doanh nghip duvc thành l.p theo quy djnh cüa pháp li4t v doanh nghip;

(2) K qu5 kinh doanh djch vii lü hành quc t tgi ngán hang thucing mci,
ngán hang hcrp tác xâ hoçc chi nhánh ngán hang nithc ngoài thành 1p và hogt
dç5ngtgi VitNam*:
- Kinh doanh djch vçi 1t hành di vâi khách du ljch quc t dn Vit Nam:
250.000.000 (hai tram näm mxoi triu) dông;
- Kinh doanh djch vçi itt hành di vâi khách du ljch ra nuóc ngoài:
5 00.000.000 (näm trAm triu) dông;
- Kinh doanh djch v itt hành d& v&i khách du ijch quc t dn Vit Nam
và khách du ljch ra ni.rc ngoài: 500.000.000 (nAm trAm triu) dông.
(3) Ngir&i phy trách kinh doanh dich vy 1ir hành phái tô't nghip cao &ng
tth len chuyên ngành ye iü hành; trzc&ng hcip tot nghip cao dáng trà len chuyén
ngành khác phái có ch&ng chi nghip vy diéu hành dii ljch quOc tê.
- Ngu'ài phy trách kinh doanh djch vy ii? hành là ngicài gilt m(5t trong các
chic danh sait: chi tjch hçäi dOng quán trj, chi tjch hç51 dOng thành viên; chi
tjch cOng iy, chi doanh nghip tic nhán; tOng giám dOc; giám dOc hoIc phó
giám dOc; tricd'ng b5 phn kinh doanh djch vy ii? hành.
- Chuyên ngành ye ii hành bao gm m5t trong các chuyên ngành sau.
+ Quán tn dich vy dii ljch và ii? hành,
+ Quán h-i li hành,
+ Diii hành tour dii ljch;
+ Marketing dii ljch,
+ Dii ljch;
+ Dii ljch lii' hành,
+ Quán ifi và kinh doanh du ljch*.
* Can cir pháp 1 cüa TTHC:
- Luit Dii ljch sO' 09/201 7/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2017. Co hiu lcc tic
ngày 01 tháng 01 nám 2018.
- Nghj djnh so' 168/2017/ND-CT ngày 31 tháng 12 nám 2017 cia ChInh
phi qiiy djnh chi tiêt m5t sO diêu cüa Luçt Du ljch. Co hiii lcc tit' ngày 01 tháng
01 nàm 2018*.
- Thông tic so' 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nám 2017 cia Bç5
tric&ng Bç5 Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt sO diêu cia Lut
Du ljch. Co hiçu ly'c tir ngày 01 tháng 02 nám 2018*.
- Thông tic so' 33/2018/TT-BTCngày 30 tháng 3 nàm 2018 cia Bç5 trwi&ng
Bô Tài chInh quy djnh mi'cc thu, ché d5 thu, n5p và quàn lj phi thám djnh cOp
GiOyphép kinh doanh djch vy iii' hành quOc té, GiOyphép kinh doanh cljch vy lIt
hành n5i dja; phi thOrn djnh cOp the hzcó'ng dOn viên dii ljch; lc phi cOp GiOy
phép dçlt chi nhánh, van phông dgi din doanh nghip du ljch nu&c ngoài tci
Vit Nam. Co hizi lcc tic ngày 14 thOng 5 närn 2018*.
*

Phn in nghiêng là nOi dung sra d&, b sung
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TEN DOANH NGHIP CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
ngày.... tháng

nám

I)0N BE NGH!
CAP JJOI GL&Y PHEP KINH DOANH D!CH VU LU' HANH QUOC TE
KInh gui: Tng ciic Du ljch
1.Ten doanh nghip (chi in hoa)
Ten giao dich
Ten viêt tt
2. Dia chi tru s& chInh

sô

Diên thoai'
- Fax
Website
- Email•
3. Hç ten nglxôi d?i din theo pháp lust cña doanh nghip
Gi&i tInh
Chüc danh
I Dan tc
Sinh ngày
/
Quc tjch
Giy Chthig minh nhân dânlThé can cithc cong dan /H
cap ngày....../....../.....No?i cap:
Email:
Diên thoai:
Ni däng k h khu thuàng trü

chiu

Ch u hiên tai
4.. Ten, dja chi chi nhánh (nlu co)
5..Tên, dja chi van phông dai din (nlu co)
6. Giây chüng nhn däng k doanh nghipIGiy chirng nhn däng k du tu
câpngày..../.....I.... ncii cap:
so
do
7. Giy phép kinh doanh djch vi 1ti hành quc t s
nàm
tháng
Tong ciic Du ljch cap ngày
t?i ngân hang
8. Tài khoán k3 qu5 s
9. L do d nghj cp di giy phép
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Can cü vào các quy djnh hin hành, kIrih d nghj Tng cic Du ljch cp dôi
giây phép kinh doanh djch vi ltr hânh quôc tê cho doanh nghip.
Chüng tôi cam k& chju trách nhim v tinh chInh xác, trung thirc cüa ni
dung ho s dé nghj cap dôi giây phép kinh doanh djch vi lU hành./.
NGUI BA! DI1N THEO PHAP
LUT CUA DOANH NGHItP
(K, ghi rö hQ ten vâ dóng dá'u)

5. Thu ttic thu hôi giây phép kinh doanh djch vi hr hành quc t trong
trtthng hçrp doanh nghip châm dfrt hot dng kinh doanh djch v Ru hành
* TrInh tir thirc hiên:
- Doanh nghip glri h so d nghj chm dirt hot dtng kinh doanh djch vii
1ui hánh quôc tê den Tong ciic Du ljch;
- Trong thai hn 05 ngày lam vic, k tir ngày nhn dizçic h so hcip 1,
Tong c11c Du ljch ra quyêt djnh thu hôi giây phép kinh doanh dch vi ift hành
quôc t Quyêt djnh thu hôi giây phép duçxc g1ri den doanh nghip, Co quan nhà
nuâc ye xuât nhp cãnh, co quan thuê, co quan däng k kinh doanh cap tinh ncli
doanh nghip dt trii sc chinh, cong bô trén cong thông tin din ti'r cia TOng cyc
Du ljch* và trang m.ng quán 1 doanh nghip kinh doanh djch vi 1fi hành.
- Sait 60 ngày, ké' tir ngày dàng quyê't djnh thu hi giO'y phép kinh doanh
dch vy 11i hành quôc tê trên cOng thông tin diçn ti'r cza TOng cyc Dii ljch và
trang rnqng quán 1.32 doanh nghip kinh doanh djch vy 11? hành, ti-wang hop
khOng cO khiêu nçii, tO cáo lien quan den nghia vy dOi vai khách du ljch, cci sO'
ciing cap djch vy dii ljch thI Tong cyc Du ljch có van ban gi'ri ngán hang dé
doanh nghip dwcrc rzt tién kf' qu9, tru'O'ng hop cO khiêu nçii, tO cáo lien quan
den nghia vy cña doanh nghicp dOi vOl khách dii ljch, cci sO' cling
djch vy dii
ljch thI Tong cyc Du ljch phOi hop vO'i các cci quan cO thám quyên lien quan giái
quyét theo quy djnh cñapháp luat.
* Cách thirc thirc hin: Gui trçrc tip hoc qua &thng buu din dn Tng
cic Du ljch.
* Thành phn, sé hrqng h so:
- Thành ph.n h so:
(1) Thông báo chrn dirt hoat dng kinh doanh djch vii itt hành quc t
(Máii sO' 06 Phy lyc II ban hành kern theo Thông tir sO 06/201 7/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 nám 2017);
(2) Giy phép kinh doanh djch v11 itt hành quc t dä dirçi'c cp.
- S h.rqng h so: 01 (be).
Th?yi hin giãi quyt:
- Trong thvi hn 05 ngày lam vic, k ti'r ngày nhn dugc h so hcp 1,
T&ig cc Du ljch ra quyêt djnh thu hi giây phép kinh doanh djch vi itt hành
quôc tC;
- Sau 60 ngày, k tir ngày dáng quyê't djnh thu hi gidy phép kinh doanh
djch vy lii' hành quOc té, trirO7lg hop khOng có khiêu ngi, tO cáo lien quan den
nghia vy dOi vái khách dii ljch, cci sà cung cap dich vu du !lch thI TOng cyc Du
ljch cO van ban gii ngán hang dê doanh nghip du-crc rit tiên k32 qu9.
* Di tuçing thrc hin TTHC: T chirc.
* Co quan thirc hin TTHC:
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- Co quan có th.m quyn quy& djnh: Tng ciic Du ljch.
- Co quan trirc tip thçrc hin TTHC: Vii Lu hành, Tng cic Du ljch.
* Kt qua cüa vic thirc hin TTHC: Quy& djnh thu hM giy phép kinh
doanh dch vt lü hành quôc tê.
* PhI, 1 phi: Không quy djnh.
* Ten mâu don, mu ti khai:
Thông báo chm dirt ho.t dng kinh doanh djch v 1r hành quc t (Mázi s
06 Pht lyc II ban hành kern theo Thông tic so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 nárn 2017) *
* Yêu c.u, diu kin thirc hin thu tic hành chInh: Không quy djnh.
* Can cir pháp 1 cüa TTHC:
- Luat Dii ljch sO' 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2017. C?ó hiu licc tfc
ngày 01 tháng 01 nám 2018.
- Thông tic sO' 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàm 2017 cia B
tru'àng B Van hóa, The thao và Dii ljch quy djnh chi tiêt mt sO diéu cia Lut
Du llch. Co hiii ly'c tic ngây 01 tháng 02 nárn 2018*.

Phn in nghiêng là ni dung sra d6i, bó sung
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TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tiy do - Hnh phc
Si:

, ngày....tháng

I

nàm

THÔNG BAO
dAM PUT HO4LT BQNG KINH DOANH
D!CHV1JLtJIIANH QUOC TE
KInh giri: Tng ci1c Du ljch
1. Ten doanh nghip (chib in hoa):
Ten giao djch:
Ten vit t&t:
2. Dia chi tru s chInh:
Diên thoai:
Fax:
3. Hç ten ng1.ri dti din theo pháp 1ut cüa doanh nghip:
Chüc danh:
Giii tInh:
4. Giy phép kinh doanh djch v11 itt hãnh quc t s
. do
Tng ciic Du ljch cap ngày ... tháng ... näm
5. L do chm dirt ho.t dng kinh doanh djch vçt itt
hành
6. Doanh nghip cam ke't dä hoàn thành mçil nghia vy di vài khách du
ljch, các cc' sà cimg cap djch vy dii ljch và xin chjii trách nhim ye tInh chInh
xác, trung thttc cia n3i dung Thông báo nay.
Can th vào các quy dinh hiên hành, kInh d nghj Tang cyc Dii ljch ban
hânh Quyét djnh thu hôi giáy phép kinh doanh djch vy 11 hành và có cong van
gi Ngán hông ... () ... . dê doanh nghip du'crc giái tóa tiên kj qu9./
NGU'1I BI DIN THEO PHAP
LUJLT CUA DOANH NGHIIP
(Kj, ghi r5 hQ ten và dóng dá'u)
Hwó*g dn ghi:
(*) Ten ngán hang ncri doanh nghip dóng tin Jg qu9.
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6. Thu tçic thu hi giy phép kinh doanh djch viii lfr hành quôc tê trong
trithng hçrp doanh nghip giãi the
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip g1ri h so d nghj chm dirt hoat dng kinh doanh djch vii
lü hành quôc tê den Tong cic Du ljch;
- Trong thii hn 05 ngày lam vic, k ti'r ngày nhn dixçic h so hcTp 1,
Tong ciic Du ljch ra quyêt djnh thu hôi giây phép kinh doanh djch v1i 1 hành
quôc té. Quyt djnh thu hôi giây phép duçic glri den doanh nghip, co quan nba
nucc ye xuât nh.p cânh, Co quan thuê, co quan dang k kinh doanh cap tinh nai
doanh nghip dt trit si chInh, cong bO trên cong thông tin din tü cüa Tong ciic
Du 1ch vâ trang m.ng quàn 1 doanh nghip kinh doanh djch vii lt hành.
- Sau 60 ngày, k tü ngày däng quy& djnh thu hM giy phép kinh doanh
djch vi lü hành quôc tê trên cong thông tin din tü cüa TOng cilc Du 1ch và
trang mang quàn l doanh nghip kinh doanh djch v11 lü hãnh, trung hcip không
có khiêu nti, to cáo lien quan den nghia vi dôi vâi khách du ljch, co SO cung cap
djch v du ljch thI Tong citc Du ljch có van ban giri ngân hang dê doanh nghip
ducrc rut tiên k qu5; tnrmg hcip có khiêu ni, tO cáo lien quan den nghia vi cüa
doanh nghip dOi vói khách du ljch, co sâ cung cap djch vi du ljch thI Tng c11c
Du ljch phôi hcrp vói CáC Co quan Co thâm quyên lien quan giái quyt theo quy
djnh cüa pháp lutt.
* Cách thuc thrc hin: Giri trirc tip ho.c qua diRing bi.ru din dn Tng
cçlc Duljch.
* Thành phn, s hrcing h so:
- Thành phn h so:
(1) Thông báo chm drt hot dng kinh doanh djch vçi lU hành quc t
(Mâu so 06 Pht 1iic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 nm 2017);
(2) Gity phép kinh doanh djch vi,i lü hành quc t dã ducic câp;
(3) Quyt djnh giâi th, biên ban hçp cüa doanh nghip trong trueing hcip
doanh hghip giái the theo quy djnh t.i the diem a, b và c khoàn 1 Diêu 201
Lut Doanh nghip; Quyêt djrth thu hôi giây chüng nhn däng k doanh nghip
hoc Quyet djnh giái the cüa TOa an trong trung h doanh nghip giãi the theo
quy djnh ti diem d khoán 1 Diêu 201 Lut Doanh nghip.
- S luqng h so: 01 (be).
* Thai hn giái quyt:
- Trong thii hn 05 ngày lam vic, k tr ngày nhQn duçic h so hçip l,
Tong cic Du ljch ra quyêt djnh thu hOi giây phép kinh doanh djch viii lr hành
quôc tê;
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- Sau 60 ngày, k tü ngày däng quyt djnh thu hi giy phép kinh doanh
dlch vi lü hành quôc tê, trir&ng hçip không co khiêu ni, to cáo lien quan dn
nghTa viii dôi vâi khách du ljch, cci sâ cung cap djch vi du ljch thI Tong citc Du
ljch có van ban giri ngân hang dê doanh nghip duçic r(it tiên k) qu5.
* DM ti.rçing thirc hin TTHC: T chirc.
* Co quan thc hin TTHC:
- Ccr quan có thm quyn quyt djnh: Tang cijc Du ljch.
- Ca quan tnrc tip thrc hin TTHC: Vi,i Lu hành, Tng cç[c Du ljch.
* Kt qua cüa vic thirc hin TTHC: Quyt djnh thu hi giy phép kinh
doanh dch vii itt hãnh quôc tê.
* Phi, 1 phi: Không quy djnh.
* Ten mu don, mu t khai:
Thông báo ch.m düt hot dng kinh doanh djch vçi itt hành (Mu s 06 Ph
hic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12
näm 2017).
* Yêu cu, diu kin thic hin thu tiic hành chInh: Không quy djnh.
* Can cü pháp 1 cüa TTHC:
- Lut Du ljch so 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2017. Co hiu 1irc ttt
ngày 01 tháng 01 nàm 2018.
- Thông tu so 06/2017/TT-BVHT1DL ngày 15 tháng 12 näm 2017 cüa B
tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lutt
Du ljch. Co hiu 1rc tr ngày 01 tháng 02 näm 2018.

26

TEN DOANH NGHIP CONG IIOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tç do - Hnh phñc
S&

ngày... . tháng

I

nám

THÔNG BAO
CHAM DE'T flOAT BONG KINH DOANH
DICHVU LtJHANH QUOC TE
KInh gui: Tng c%ic Du ljch
1.Ten doanh nghip (ch1i in hoa):
Ten giao dch:
Ten viêt tt:
2. Dia clii tru si chInh:
Diênthoai:
Fax:
3. Hc ten ngithi dai din theo pháp 1ut cüa doanh nghip:
Giâi tInh:
Chuc danh:
4. Giy phép kinh doanh djch vt itt hành quc t s
. do
Tong cc Du ljch cap ngày ... tháng ... 11am
5. L do ch.m dirt hot dng kinh doanh dlch vii itt
hànfr
6. Doanh nghip cam kt dã hoàn thánh mpi nghia vçi di vOi khách du
Ijch, các ca sô cung cap djch vi du ljch và xin chju trách nhim ye tInh chInh
xác, trung thiic cüa ni dung Thông báo nay.
Can cü vào các quy djnh hin hành, kInh dà nghj Tng citc Du ljch ban
hành Quyêt djnh thu hôi giây phép kinh doanh djch vii ltt hành và có cong van
gri Ngãn hang . . .(). . . .dê doanh nghip &rcic giài tôa tiên k qu./
NGU'1I B4J DI1N THEO PHAP
LU4T CUA DOANH NGHIEP
(Kj, ghi râ ho ten và dóng dit)
Hwóng dn gui:
(*) Ten ngán hang ncxi doanh nghiep dóng tiJn kj qu9.
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7. Thu titc thu hM giy phép kinh doanh djch viii lfr hành quôc tê trong
trirrng hçrp doanh nghip phá san
* TrInh tii thuc hiên:
- Doanh nghip gui h so d nghj chm dirt hoat dng kinh doanh djch vi1
1U hành quôc tê den Tong ciic Du Ijch;
- Trong thai han 05 ngày lam vic, k tü ngày nh.n dugc h so hgp 1,
Tong ciic Du ljch ra quyêt djnh thu hôi giây phép kinh doanh djch vi 1U hành
quôc te. Quyêt djnh thu hôi giây phép duçc giri den doanh nghip, co quan nhà
nuôc ye xuât nh.p cânh, co quan thuê, co quan dàng k) kinh doanh cap tinh noi
doanh nghip d.t tri sâ chInh, cong bô trên cong thông tin din tir cüa Tong ciic
Du ljch và trang mang quãn 1' doanh nghip kinh doanh djch vi 1U hành.
- Tiên k qu5 do tôa an quy& djnh theo quy djnh cUa pháp 1u.t v phá san.
* Cách thüc thirc hin: Gui trirc tip hoc qua dithng bi.ru din dn Tng
c1ic Du ljch.
* Thành phn, s luqng h so:
- Thãnh phn h so:
(1) Quyt djnh cüa Tôa an v vic m& thu tiic phá san;
(2) Giy phép kinh doanh djch vi liLt hành quc t dã duçic cp;
- S luçmg h so: 01 (b).
* Th?ii htn giái quyt: 05 ngày lam vic, k tü ngày nhn dugc h so hçp 1.
* Di tuçing thirc hin TTHC: T chüc.
* Co quan thirc hin TTHC:
- Co quan có th.m quyên quyt djnh: Tng cic Du ljch.
- Co quan trlgrc tip thrc hin TTHC: Vi LU hành, Tng cic Du ljch.
* Kêt qua cüa vic th1rc hin TTHC: Quyêt djnh thu hôi giy phép kinh
doanh djch vi itt hành quôc tê.
* Phi, I phi: KhOng quy djnh.
* Ten mu don, mu t?Y khai: Không quy djnh:
* Yêu cu, diu kin thc hin thu tiic hành chInh: Không quy djnh.
* Cn cü pháp 1 cüa TTHC:
- Lu.t Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 nàm 2017. Co hiu 1irc tü
ngày 01 tháng 01 nãm 2018.
- Thông tu so 06/2017/TT-BV}{TTDL ngày 15 tháng 12 närn 2017 cüa B
truâng Bô Vn hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt rnt so diêu cüa Lu.t
Du ljch. Co hiu lirc tCr ngày 01 tháng 02 nàm 2018.
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B. Liru trñ du lich
8. Thu tile cong nhn hing co s& bin tn, du ljch: hng 4 sao, 5 sao dOi
vi khách san, biêt thw dii ljch, can h5 dii ljch, thu 1/thy Iwu tri dii ljch
* Trmnh tu thuc hiên:
- T chi'cc, cá nhán kinh doanh djch vy licu tri dii ljch du'crc tic nguyen dàng
k) xêp hQng cci sà liru tri dii ljch vái ccr quan nhà nithc Co thám quyen*.
- T chc, cá nhân kinh doanh djch vi km tn1 du ljch np h so dé'n Tang
qic Dii ljch. Trurng hgp hO so không hgp 1, trong thai hgn 03 ngày lam vic ké
tIc ngày nhn dU'Q'C hôso', Tong cyc Dii ljch phái thông báo bang väfl ban Va flU
rô yeu cáu sia dôi, ho sung;
- Trong thai hgn 30 ngày id tIr ngày nhn dicctc h sci hcip l, Tang cyc Dii
ljch chz trl, phOi hcip vái tO chi'cc xä h5i - nghê nghip ye dii ljch thám djnh và ra
quyêt djnh cOng nhn hgng cci th iwu tri dii !ich; trvcô'ng hcip không cong nhn,
phOi thông báo bang van ban và nêu rö ij do.
* Cách thüc thrc hin: Giri trirc tip hoc qua dung bu'u din dIn Tdng
cic Dii ljch
* Thãnh phn, s luçing ho so:
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj cong nhn hang co s& kru tth du ljch (Mcu SI 07 Phy lyc II
ban hành kern theo Thông tic sO 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nám
2017);
(2) Bàn tr dánh gia cht krqng cüa co s km trñ du ljch theo quy dnh trong
tiêu chuân quOc gia ye xêp hang Co si luu trü du ljch;
(3) Danh sách ngu?i quân l và nhãn viên trong co s& km trü du ljch;
(4) Bàn sao có ch(mg thirc van b&ng, chCrng chi, giq'y chz'rng nhan bi dw&ng
nghip vy và giáy chi'cng nhçin thai gian lam vic trong linh vzrc dii ljch cia
ngu'âi quán iji, triRng b ph.n trong co si km tri:i du ljch.
- S luqng h so: 01 (bO).
* Thii han giãi quyt: 30 ngày k tü ngày nhn dugc h so hcip l.
* Di ti.rqng thrc hin TTHC: T chirc, cá nhân.
* Ca quan thirc hin TTHC:
- Co quan có thrn quyn quy& djnh: Tng ciic Du ljch.
- Co quan trirc tip thrc hin TTHC: Vit Khách san, Tng cic Du ljch.
* Kt qua cüa vic thrc hin TTHC: Quyt djnh cong nhn hang co sä km
trü du lich.
* PhI, 1 phi: 3.500.000 dng/h so (Thông ticsl 34/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3 nám 2018 cia Bô cOigB5 Tài chInh)*.
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* Ten mu dan, mu tc khai: Don d nghj cong nh.n hang cci si luu trü du
ljch (Máu so 07 Phy lyc II ban hành kern theo Thông tir 56 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng 12 nám 2017) .
* Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic hành chInh: Không quy djnh.
* Cäncüpháp1 cñaTTHC:
- Lugt Du ljch so' 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 nám 2017. Co hiii 1ic tz
ngày 01 tháng 01 nám 2018.
- Thông tu sO' 06/20] 7/TT-BVHTTDL ngày 15 thdng 12 nàrn 2017 cia B
triràng B5 Van hóa, The thao và Dii ljch quy djnh chi tiêt mt sO diêu cia Luát
Dii ljch. Co hiçu 1irc tir ngày 01 tháng 02 nám 2018.
- Thông tic so' 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nám 2018 cüa Bó trithng
Bó Tài chInh quy djnh mt'rc thu, ché dç5 thu, np và quán l phi thám djnh cOng
nh4n hgng cc sà licu trá du ljch, cc' sO' kinh doanh djch vu du lich khthc dat tiêu
chuOn phyc vy khách dii ljck Co hiu lrc tic ngày 14 tháng 5 nám 2018*.

PhAn in nghiéng là nOi dung sUa di, b sung
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TEN DOANH NGHIP
TEN CO S DICH VJ

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phIic
ngày......tháng ........näm....

DON BE NGH! CONG NH4N
HNGCOSLUUTRUDULICH
KInh g11i: Tng ciic Du ljch
Can ci Lut Dii ljch, sau khi nghiên cru Tiêu chun Quc gia v xp hang
co s km trü du lich hiên hành, chiing tôi lam &Yn nay dé nghj Tong cc Du ljch
xem xét, xêp hang cho Co s& km trü du ljch.
1. Thông tin chung ye co' s& km trñ du ljch
- Loai, ten cci sâ luu trü du ljch
-Diachi
- Din thoai
Fax
- Emai1
Website
- Giá'y chz'cng nhn dáng k) doanh nghip/h5 kinh doanh s
cci quan cáp
- Co cam kt, giy chüng nh.n v:
(1) Dü dizi Idén v an ninh, trt ti',
(2) Phông cháy, chi?a cháy,
(3,) Báo v môi trw&ng,
(4) An toàn thy'cphclm.
2. Co s& vat chat k5 thuãt
- Tong vn dâu tu ban dâu
- Tng vn d&u ttr nâng c.p (nê'u co)
- Tng din tich mt b.ng (m2)
- Tng din tIch m.t b&ng xây drng (m2)
- Tong so buông:
STT

Loui bung

S h19'ng bung

Giá cong b

VND)

1
2
3.
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- Dch vi có trong Co s& li.ru trü du ljch:

3. Ngirô'i quãn 1 và nhân viên phuic vii:
-Tôngsô:
Trong do:
Ban giám dôc
L tân
Bp
Bung
Bàn, bar
B phn khác
-TrInhd:
Trén d.i h9c
(ngu'd'i) Di hçc
(ngirài) Cao ding
(ngu&i)
Trung câp
(ngicài) So cap
..(ngicài) THPT
(ngzc&i)
- ChCrng chi khác
(ngirai)
- Duçc dào tao nghip vi (%,):
- Dizçic dào tao ngoi ngü ('%,.):
4. Hing d nghj:
Chiing tôi cam k& chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các nôi dung
trong Dan dé nghj và thirc hin nghiêm tüc, bào dam chat luqng co s lu-u trii
theo dung hang dã diiçic cong nhn.
Noinh?mn:

- Nhir trên;
- Li.rw

NGU?JI PAl DIN THEO PHAP LUAT
HOAC CHUCJSOLIYUTRUDULICH
(Kj2, dóng dciii và ghi r5 hQ ten)

IL THU TJC HANH CHINH CAP T!NH
A. Lfr hành
1. Thu tçic cong nhn diem du ljch
* TrInh tu thuc hin:
- To chirc, cá nhân sâ hthi, quàn 1 di&rn du ljch np h so dn Só Du
Iich/S& Van hóa, The thao và Du ljch nth có diem du ljch;
- Trong thñ han 20 ngày k tr ngày nhn dugc h so hp 1, Si Du
1ch/Si Van hóa, The thao và Du flch thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan cap
tinh;
- Trong thôi han 10 ngày k t1r ngày nhn di.rgc kt qua thm djnh, Uy ban
nhân dan cap tinh quyêt djnh cong nhn diem du Ijch; truông hgp tr chôi, phài
trá Rd bang van ban và nêu rO 1 do.
* Cách thirc thuc hiên:
Gui trirc tip ho.c qua &rng buu din dn S Du 1jchISi Van hóa, Th
thao và Du ljch.
* Thãnh ph.n, s krqng h so:
-Thãnhph.nh so:
(1) Dan d nghj cong nhn dim du ljch (M.0 s 01 Phii liic.II ban hành
kern theo Thông tii so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàrn 2017);
(2) Ban thuyt minh v diu kin cong nhn dim du ljch.
- S lucing h so: 01 (be).
* Thôi han giãi quy&:
- Trong thai han 20 ngày k tr ngày nhn duc h so hgp 1, Sâ Du
ljch/S& Van hóa, The thao và Du ljch thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan cap
tinh;
- Trong thji han 10 ngày k tir ngày nhn dugc k& qua thm djnh, Uy ban
nhân dan cap tinh quyêt djnh cong nh.n diem du ljch.
* Di tuqng thirc hin TTHC: T chrc, cá nhãn.
* Co quan thirc hin TTHC:
- Co quan Co thtm quy&n quyt djnh: Uy ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trrc tip thrc hin TTHC: Si Du ljch/S& Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* KAt qua cüa vic thirc hin TTHC: Quyt djnh cong nhn dim du 1ch.
* PhI, 1 phi: Không quy dnh
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* Ten m.0 don, mu t? khai: Don d nghj cong nhtn dim du ljch (Mu s
01 Phi içic II ban hành kern theo Thông tu so 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 nàm 2017);
* Yêu c.u, diu kin thc hin thu tiic hành chInh:
(1) Co tài nguyen du ljch, có ranh gii xác djnh trên ban d.
(2) Co kt c.0 h. thng, djch vi cn thi& bão darn phiic vi khách du ljch,
bao gôm:
- Co kt ni giao thông, thông tin lien lac thu.n loi;
- Co din, nithc s?ch;
- Co bin chi din, thuy& minh v dim du ljch;
- Co djch vii an ung, mua sm.
(3) Dáp rng diu kin v an ninh, tr.t tçr, an toàn xä hi, bâo v môi
trixrng, bao gôm:
- Co b ph.n báo v trrc 24 gi mi ngày;
- Cong khai s din thoti, dja chi cüa t chirc, cá nhân quãn 1 di6 du
lich;
- Co hInh thirc tiêp nhn và giái quyêt kjp th?yi phân ánh, kiên ngh cüa
khách du ljch;
- Nhà v sinh cong cong sach s, duqc thông gió và dü ánh sang, di..rgc b
trI dü, tuong 1rng vth so luçrng khách du ljch vào thii kS' cao diem;
•- Co bin pháp thu gom và xir l rác thai, rnthc thai sinh hoat theo quy djnh
cüa pháp lut ye báo v môi tmng; bô trI nhân lirc lam v sinh môi truô'ng;
- Ap diing các bin pháp phông, chéng cháy n theo quy djnh ci:ia pháp
1u.t.
* Can cü pháp 1 ciia TTHC:
LuQt Du ljch sé 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2017. Co hiu 1irc tir
ngày 01 tháng 01 närn 2018.
- Nghj djnh s 168/2017/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2017 cUa ChInh
phü quy djnh chi tiét mt sO diêu cüa Lut Du ljch. Co hiu 1rc tir ngày 01 tháng
01 närn 2018.
- Thông tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 narn 2917 cüa B
trix&ng. Bô Van boa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lust
Du ljch. Co hiu lirc tIr ngày 01 tháng 02 nãm 2018.

CONG HOA XA HOT CHU NGH!A VItT NAM
Dc 1p - Tir do - H3nh phiic
, ngây......tháng......näm.......
DON

E NGH! CONG NHN
DIEM DU L!CH

KInh gui: Si Du ljchlS& Van hóa, Th thao và Du ljch tinlilthành ph&
- Ten t, chirc, cá nhân s hü'u, quãn l dim du ljch:
-Diachi
-Diênthoai

Fax

- Email
- Website (nlu co)
Can cü Lu.t Du ljch và Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh chi ti& mt s
diêu cüa Lu.t Du llch, chñng tôi thây
(ten diem dii ljch)... dâ dáp img dü
diêu kin dê di.rqc cong nh.n là diem du ljch. KInh dê nghj Sâ Du ljchJSi Van
hóa, The thao Va Du ljch thâm djnh, cOng nh.n diem du ljch cho.... ('ten diem dii
lich)...
Chiang tôi cam kt chu trách nhim v tInh chInh xác, trung thçrc cüa ni
dung ho so dê nghj cOng nhn diem du ljch.
NGU'OI Di.I DIEN
(Chic vy, quyn hçin)
(, dóng ddu và ghi rö hQ ten)
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2. Thu tiic cp giy phép kinh doanh djch viii 1& hành ni dja
* TrInh tu thuc hiên:
-Doanh nghip d nghj cp Gi.y phép kinh doanh djch vçi lit hành ni dja
np ho so den Sà Du ljch/S& Vn hóa, The thao và flu ljch noi doanh nghip có
trii s&;
- Trong th?i h?n 10 ngày k tCr ngày nhn di.rcic h so hcTp 1, Sâ flu ljchlSâ
Van hóa, The thao và Du ljch thâm djnh và cap Giây phép kinh doanh djch vi 1
hành ñi dja cho doanh nghip; tri.thng hcip tr chôi, phài thông báo bang van bàn
và nêu rô 1 do.
* Cách thüc thc hin: Gui trirc tip ho.c qua di.r?mg biru din dn S Du
ljch/Sâ Van hóa, The thao và Du ljch.
* Thành phn, s luqng h so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj dtp Giy phép kinh doanh djch vçi lit hành ni dja (M.0 s
04 Phi 1iic II ban hành kern theo Thông ti.r so 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 närn 2017);
(2) Bàn sao có chüng thirc Gi.y chirng nhn däng k doanh nghip;
(3) Gi.y chirng nh.n k qu kinh doanh djch vii lü hành;
(4) Ban sao có chung thrc quy& dnh b nhim ho.c hqp dng lao dng
gitta doanh nghip kinh doanh djch vi itt hành vói ngithi phii trách kinh doanh
dichvulUhành;
(5) Bàn sao có chirng thirc bang t& nghip trung d.p tr& len chuyên ngành
v itt hãnh cüa ngithi phii trách kinh doanh djch vi itt hãnh; hoc bàn sao có
chrng thirc bang t& nghip trung cap trâ len chuyên ngành khác phài và bàn sao
có chriig thirc chung chi nghip vii diêu hành du flch ni dja. Van bang do co sâ
dào tto rnthc ngoài cap phâi duçic cong nh.n theo quy djnh cüa B Giáo dçic và
Dào tto, B Lao dng - Thirong binh và Xã hi.
- S 1irçing h so: 01 (be).
* Thai han giai quyêt 10 ngay ké ti.r ngay nhân duoc ho so hop lê
* Di tirqng thirc hin TTHC: T chi'rc.
* Cu quan thirc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quyt djnh: Sà Du ljch/Sâ Van hóa, Th thao và
Du ljch.
- Ca quan trirc tip thrc hin TTHC: S& Du ljchlS& Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* K& qua cüa vic thirc hin TTFIC: Gi.y phép kinh doanh djch vi itt hành
ni dja.
* PhI, 1 phi: 3.000.000 dông/gi.y phép (Thông tu s 33/201 8/TT-BTC
ngày 30 tháng 3 närn 2018 cüa B tnnmg B Tài chInh).
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* Ten m.0 dGn, m.0 t khai: Dan d nghj c.p Giy phép kinh doanh dch
vi itt hành ni dja (M.0 so 04 Phii 1iic II ban hành kern theo Thông tu so
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 näm 2017).
* Yêu c.u, diu kin thirc hin thi tiie hành chInh:
(1) Là doanh nghip dugc thinh 1p theo quy dnh cüa pháp 1u.t v doanh
nghip;
(2) K qu kinh doanh djch vi itt hành ni dja ti ngân hang thuong mi,
ngân hang hçp tác xã ho.c chi nhánh ngân hang nithc ngoài thãnh 1p và hot
dng tai Vit Nam: 100.000.000 (met tram triu) dOng;
(3) Ngui phii trách kinh doanh djch v1i ltr hành phài t& nghip trung c.p
trô len chuyên ngành ye itt hành; trtthng hqp tot nghip trung cap trô len chuyên
ngành khác phài có chCrng chi nghip vii diêu hành du 1ch ni dja.
- Ngi.thi phii trách kinh doanh djch vit itt hành là ngui gitt mt trong các
chirc danh sau: chü tjch hi dông quàn tn; chü tjch hi dông thành viên; chü tch
cong ty; chü doanh nghip tu nhân; tong giám dôc; giám dôc ho.c phó giám
dôc; trung b phtn kinh doanh djch vi1 itt hành.
- Chuyên ngành v itt hành bao gm mt trong các chuyên ngành sau:
+ Quán tn dich vu du lich và itt hành;
+ Quàn tn itt hânh;
+ Diu hành tour du lich;
+ Marketing du ijch;
+ Du ljch;
+ Du ljch itt hành;
+ Quãn 1 và kinh doanh du ijch.
* Can c1r pháp i cüa TTHC:
- Lu.t Du ijch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 nãm 2017. Co hiu iirc tü
ngày 01 tháng 01 nàm 2018.
- Nghj djnh s 168/2017/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2017 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu cña Lut Du ljch. Co hiu irc tr ngày 01 tháng
01 nàm 2018.
- Thông tix s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 närn 2917 cüa B
trithng Bô Van hóa, The thao và Du ijch quy djnh chi tiêt mt sO diêu cUa Luat
Du ljch. Co hiu lirc tü ngày 01 tháng 02 näm 2018.
- Thông tu s 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nàm 2018 cüa B tru0ng
B Tài chInh quy djnh mirc thu, chê d thu, np và quán i phi thâm djnh cap
Giây phép kinh doanh djch v itt hânh quOc tê, Giây phép kinih doanh djch vu itt
hành ni dja; phi thm djnh cap the huOng dan viên du ijch; i phi cap Giây
phép d.t chi nhánh, van phOng dai din doanh nghip du ljch nuâc ngoài ti Vit
Nam. Co hiu 1irc tuz ngày 14 tháng 5 nàm 2018.
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TEN DOANH NGHIP

CONG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc
ngày.... tháng

nàm

DcNDENGH!
cAp GIAY PHEP KINH DOANH DICH VJ Lt3 HANH NO! PTA
KInh gi:ri: Sâ Du 1jch/Si Van hóa, Th thao và Du ljch tinhlthành ph&..

s0

1. Ten doanh nghip (chi in hoa)
Ten giao djch
Ten viét tt
2. Dia chi tru s& ch1rih
Din thoi
.- Fax
Website
- Email•
3. Hp ten nguèi di din theo pháp 1ut cüa doanh nghip
Gi&i tInh
Chüc danfr
Sinh ngày
/ . . ..1.....Dan tc
Quc tch
Giy Chüng minh nhân dânlThê can cthc cong dan /H chiu
cap ngày: ...../....../.....Noi cap:
Email:
Din thoai:
NOi dàng k h khu thuing trü
Ch a hin ti
4. Ten, dja chi chi nhánh (nIu có):
5. Ten, dja chi van phông di din (nê'u co)

6. Giy chüng nhtn däng k doanh nghip/Giây chirng nhn dãng k dâu tu
câpngày .1. .1. Noicâp
so
7. Tài khoãn k qu5 s
ti ngân hang
Can cCr vao các quy djhh hin hành, kInh d nghj S& Du ljch/Sâ Van boa,
The thao và Du ljch tinhlthành phô.... cap giây phép kinh doanh djch vi lit hành
ni dja cho doanh nghip.
Chiing tôi cam kt chju trách nhim v tinh chInh xác, trung thc cüa nôi
dung h si dê nghj cap giây phép kinh doanh djch vii itt hành.
NGUI BA! DIN THEO PHAP LU4T
CUA DOANH NGHIP
(Kj, ghi r5 hQ ten và dóng dá'u)
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3. Thu tic cp 1i giy phép kinh doanh djch vu ltr hành ni 1ja
* TrInh tu thirc hiên:
- Doanh nghip gCri dcm d nghj c.p 1ii giy phép kinh doanh djch vi itt
hành ni dja den S& Du ljchlS& Van hóa, The thao và Du ljch trong trung hcrp
giây phép kinh doanh djch vi itt hành bj mat hoc bj hu hong;
- Trong th?yi han 05 ngày lam vic ké tü ngày nhn dugc don. dê nghj cüa
doanh nghip, Si Du 1jch/Si Van hóa, The thao và Du ljch có trách nhim cap
iai giây phép kinh doanh djch vii lit hành ni dja cho doanh nghip; trithng hgp
ttr chôi, phái thông báo bang van bàn và nêu rô 1 do.
* Cách thüc thc hin: Gui trirc tip ho.c qua di.r&ng bi.ru din dn S Du
1jchISr Van hóa, The thao và Du ljch.
* Thành phn, s lucmg ho so:
- Thànhphnh so:
(1) Dan d nghj cp lai Gity phép kinh doanh dch vi itt hành ni dja (Mu
so 05 Phit 1iic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15 tháng 12 nàm 2017).
- S luvng h so: 01 (be).
* Th?yi han giâi quy&: 05 ngày lam vic k tir ngày nhn duçic don d nghj.
* Di tixcing thirc hin TTHC: T chirc.
* Co quan thrc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quyêt djnh: S& Du ljch!S& Van hóa, Th thao và
Du ijch.
- Co quan trrc tip thirc hin TTHC: Si Du 1jch/Si Van hóa, Th thao và
Du lich.
* Kt qua cüa vic thirc hin TTHC: Gi.y phép.
* Phi, 1 phi: 1.500.000 dng/giy phép (Thông tu s 33/201 8/TT-B TC
ngày 30 tháng 3 näm 2018 cüaB tmngB Tài chInh).
* Ten mu don, mu t? khai: Dan d nghj c.p 'ai GiAy phép kinh doarth
djch vii itt hành ni dja (Mu so 05 Phii liic II ban hânh kern theo Thông tu so
06/201 7/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 näm 2017).
* Yêu c.u, diu kin thirc hin thu tiic hnh chinh:
(1) Là doanh nghip ducic thành l.p theo quy djnh cüa pháp 1ut v doanh
nghip;
(2) K qu5 kinh doanh djch vi itt hành ni da tai ngân hang thuong mai,
ngân hang hçrp tác xã hoc chi nhánh ngân hang nithc ngoài thành 1p và hoat
dng tai Vit Nam: 100.000.000 (met tram triu) dông;
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(3) Ngu?ñ phii trách kinh doanh djch v lU hành phài t& nghip trung cp
tr& len chuyên ngành ye lü hành; tnthng hcTp tot nghip trung cp tr& len chuyên
ngành khác phâi có chüng chi nghip v11 diêu hành du ljch ni dja.
- Nguô'i phit trách kinh doanh djch vi lü hành là ngi.thi gitt mt trong các
chrc danh sau: chü tjch hi dông quãn trj; chü tjch hi dông thành viên; chü tch
cong ty; chü doanh nghip tu nhân; tong giám dôc; giám dôc hoc phó giám
dôc; trithng b phn kinh doanh djch vçi lt hành.
- Chuyên ngành v itt hành bao gm mt trong các chuyôn ngành sau:
+ Quân trl djch vi du ljch và itt hành;
+ Quân trj itt hành;
+ Diu hành tour du lich;
+ Marketing du ljch;
+ Du lich;
+ Du lich itt hành;
+ Quãn 1 và kinh doanh du lich.
* Can cü pháp 1 cüa TTHC:
- Lut Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 nàm 2017. Co hiu lirc ttr
ngày 01 tháng 01 näm 2018.
- Nghj djnh s 168/2017/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2017 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lu.t Du ljch. Co hiu 1irc ttr ngày 01 tháng
01 näm 2018.
- Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 näm 2017 cüa B
trithng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt sO diêu cüa Lu.t
Du ljch. Co hiu 1irc tir ngày 01 tháng 02 näm 2018.
-. Thông tu so 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 näm 2018 cüa B truO'ng
B Tài chInh quy djnh müc thu, ché d thu, np 'và quãn l phi thm diab d.p
Giây phép kinh doanh djch vii itt hành quOc tê, Giây phép kinh doanh djch v11 itt
hanh nôi dia, phi thâm drnh cap the huong dan viên du lich, 1 phi cap Giây
phép d.t chi nhánh, van phông dti din doanh nghip du ljch nurc ngoài tai Vit
Nam. Co hiu 1irc tü ngày 14 tháng 5 näm 2018.
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TEN DOANH NG11IP CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VItT NAM
Dfc 1p - TI! do - Hnh phüc
ngày.... tháng

nàm

PNPENGHT
cAp LA! GIAY PHEP KINH DOANH DICH VJ LIY HANH NQI PTA
KInh gui: S Du ljchISi Van boa, Th thao và Du ljch tinh/thành ph...
1.Ten doanh nghip (chil' in hoa)
Ten giao djch
Ten vi& tàt
2. Dja chi tri sO chmnh
Dinthoai
-Fax
Website'
- Email•
3. Hç ten ngui dai din theo pháp 1ut cüa doanh nghip
GióitInh
Chirc danh
Sinh ngày
I ......I....Dân tc
Quc tjch
Gi.y Chirng minh nhân dânlThé can cuóc cong dan /H chiu
s&
cap ngày....../....../.....Nciicâp:
Email:
Din thoai:
Ncii dang k h khu thung ti-u
Ch ô hin tti
4. Ten, dja chi chi nhánh (nlit co)
5. Ten, dja chi van phOng di din (nlu ca)'
6. Giy chüng nhn däng k doanh nghip/Giy chimg nh.n däng k) du tu
so
câpngày..../.....I.... ncii cap:
7.. Giy phép kinh doanh djch vi itt hành ni dja s
do Si
cap
Du ljchJSi Van hóa, The thao và Du ljch tinhlthành phô
tháng
näm
ngày
tai ngân hang
8. Tài khoãn k qu5 s
9. L do d nghj cp lai giy phép

Can cü vào các quy djnh hin hành, kinh d nghj S& Du ljcblS& Van hóa,
The thao và Du lich cap 'a giây phép kinh doanh dch v1i lü hành ni dja cho
doanh nghip.
Ching tôi cam k& chjutrách nhim v tInh chInh xác, trung thirc cüa nôi
dung ho so dê nghj cap 'ai giây phép kinh doanh djch vi itt hành./.
NGU'JI D41 DI1N THEO PHAP LUJLT
CUA DOANH NGHIP
(K), ghi rö hQ ten và a'óng dii)
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4. Thu tiic cp dôi giây phép kinh doanh djch vii I& hành ni dla
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip np h so d nghj c.p di giy phép kinh doanh djch vi lü
hành nôi dia den Sci Du Ijch/S& Van boa, The thao và Du ljch trong tru?rng hgp
thay dôi Giây chüng nhn däng k doanh nghip.
- Trong thai han 05 ngày lam vic kê tir ngày nhn dugc h so hp 1, S
Du IjchISâ Van hóa, The thao và Du ljch có trách nhim cap dôi giây phép kinh
doanh djch v11 lü hành cho doanh nghip; truang hp tr chôi, phâi thông báo
bang van bàn và nêu rö 1 do.
* Cách thtrc thçrc hin: Gui trirc tip hoc qua duông bi.ru din dn S& Du
ljchlS& Van hóa, The thao và Du 1ch.
* Thành phn, s luçmg ho so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj d.p dM Giy phép kinh doanh djch vi lU hành ni dja
(Mâu so 05 Phii liic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 näm 2017);
(2) Giy phép kinh doanh djch vit ltr hành nii dja cüa doanh nghip;
(3) Bàn sao có chüng thrc Giy chirng nhQn dàng k doanh nghip.
- S luqng h so: 01 (be).
* Thai han giài quy&: 05 ngày lam vic k tIr ngày nhn dugc h so hgp 1.
* Di tucrng thçrc hin TTHC: T chirc.
* Co quan thrc hin TTHC:
- Co quan có thrn quyn quy& dnh: S Du ljchlS& Van hóa, Th thao va
Du ljch.
- Co quan trirc tip thc hin TTHC: So Du ljchlS& Van boa, Th thao và
Du lich.
* Kt qua cüa vic thijc hin TTHC: Giy phép.
* PhI, l phI: 2.000.000 dngIgi.y phép (Thông tu s 33/20181TT-BTC
ngày 30 tháng 3 näm 2018 cüaB tru&ngB Tài chInh).
* Ten mu don, mu ti khai:
Don d nghj cp dM Giy phép kinh doanh djch vt itt hành ni dja (Mu s
05 Phii 1iic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 nàm 2017).
* Yêu cu, diu kin thiic hin thu tiic hành chInh:
(1) Là doarih nghip duqc thành 1p theo quy dnh cüa pháp 1u.t v doanh
nghip;
43
at

(2) K qu5 kinh doanh djch v itt hành ni dja t?i ngân hang thucmg mai,
ngân hang hcrp tác xã hoc chi nhánh ngân hang nuc ngoài thành 1p và hot
dng tti Vit Nam: 100.000.000 (met tram triu) dông;
(3) Ngi.thi phit trách kinh doanh djch vii itt hành phãi t& nghip trung cp
tr& len chuyên ngành ye itt hành; trix&ng hqp tot nghip trung cap tr& len chuyên
ngành khác phãi có chirng chi nghip vi diêu hành du ljch ni dja.
- NgrnM phii trách kinh doanh djch vii itt hành là ngi.thi gitt mt trong các
chirc danh sau: chü tich hi dông quãn trj; chü tjch hi dông thành viên; chü tjch
Cong ty; chü doanh nghip tii nhân; tong giám doe; giám dOc ho.c phó giám
dc; tnr&ng b phn kinh doanh djch vi itt hành.
- Chuyên ngành v itt hành bao gm mt trong các chuyên ngành sau:
+ Quán tn djch vii du ljch và 1Cr hành;
+ Quãn trj itt hành;
+ Diêu hành tour du lich;
± Marketing du ijch;
+ Du lich;
+ Du ljch itt hành;
+ Quãn 1 và kinh doanh du ljch.
* Can Cu pháp i cüa TTHC:
- Lu.t Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2017. Co hiu lirc tr
ngày 01 tháng 01 näm 2018.
- Nghj djnh so 168/2017/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2017 cüa ChInh
phü quy djnh chi tit mt sO diêu cüa Luat Du ijch. Co hiu lirc tü ngày 01 tháng
01 näm 2018.
- Thông tix so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 näm 2017 cüa B
tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lu.t
Du ljch. Co hiu lirc ttr ngày 01 tháng 02 nàm 2018.
- Thông tu so 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 näm 2018 cüa B truàng
Bi Tài chInh quy djnh muc thu, ché d thu, np ya quãn 1 phi thâm dinh cap
Giy phép kinh doanh djch V11 itt hành quôc té, Giây phép kinh doanh dich vu itt
hành ni dja; phi thâm djnh cap the huàng dan vién du ljch; 1 phi cap Giây
phép dt chi nhánh, van phông di din doanh nghip du ljch nuóc ngoài tai Viêt
Nam. çó hiu lirc tü ngày 14 tháng 5 nam 2018.
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TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tiy do - Hinh phñc
ngày.. .. tháng

nám

BO'N BE NGH!
CAP BOI GIAY PHEP KINH DOANH D!CH V1J L1J HANH NOT PTA
KInh g1ri: S& Du 1jchISi Van hóa, Th thao và Du ljch tinhlthành ph...
1.Ten doanh nghip (chi? in hoa)
Ten giao dich
Ten vit tt
2. Dia chi tru s chInh

sô

Diênthoai
-Fax
Website
- Email•
3. Hç ten nguM dai din theo pháp 1ut cña doanh nghip
Giói tmnh
Chirc danh
Sinh ngày
/ ......I....Dân tc
Qu6c tjch
Gi.y Chirng minh nhân dânlThê can cuâc cong dân /H chiu
cap ngày. ...../....../.....Noi cap:
Email:
Din thoi:
Noi dang k h kh.0 thuông trü
Ch

i hiên tti

4. Ten, dja chi chi nhánh (nlu co)
5. Ten, dja chi van phèng dai din (nlii co)
6. Giy chüng nhn däng k doanh nghip/Giy chrng nhn däng k du tu
so
cap ngày ....1.....I.... ncii cap:
7. Gi.y phép kinh doanh djch vii ift hành ni dja s
do S
Du 1jcWSr Van hóa, The thao và Du ljch tinhlthành phô
cap
ngày
tháng
nãm
8. Tài khoàn k qu s
tai ngân hang
9. L' do d nghj cp di gi.y phép

Can cü vào các quy djnh hin hành, kInh d nghj Sâ Du ljch/S& Van boa,
The thao và Du ljch cap dôi giây phép kinh doanh djch vçi 1i hành ni dja cho
doanh nghip.
Ch(rng tôi cam kt chju trách nhim v tInh chmnh xác, trung thirc cüa ni
dung ho sa dé nghj cap dôi giây phép kinh doanh djch vii 1 hành./.
NGTf1I DiI DItN THEO PHAP
LUT CUA DOANH NGHI1P
(K, ghi rö ho ten và dóng cMu)
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5. Thu titc thu hi giy phép kinh-doanh djch vçi Ifr hành ni dja trong
trir?rng hqp doanh nghip chãm dirt hot dng kinh doanh djch vit 1Ü hành
* Trinh tir thijc hiên:
- Doanh nghip gtri h so d nghj chm dtrt ho?t dng kinh doanh djch vii
1Q hành ni dia dn Sâ Du 1jcWSô Van hóa, The thao và Du ljch;
- Trong thyi hn 05 ngày lam vic, ké tr ngày nhân duoc h so hop l, S
Du 1jchISc Van hóa, The thao và Du ljch ra quyêt d:jnh thu hôi giây phép kinh
doanh djch v lü hành ni dja. Quyêt djnh thu hôi giây phép duçc g1ri den doanh
nghip, ccc quan rthà nuâc ye xuât nhp cânh, co quan thuê, co quan däng k
kinh doanh cap tinh noi doanh nghip dt trii s& chinh, cong bô trên cOng thông
tin din t1r cüa Sâ Du 1jcWSi V.n hóa, The thao và Du ljch và trang mng quàn
1 doanh nghip kinh doanh djch vçi 1t hành.
- Sau 60 ngày, k tr ngày däng quyt dnh thu hi giy phép kinh doanh
djch viii 1ti hành ni da trén cOng thông tin din tir cña S& Du 1chIS& Van hóa,
The thao và Du ljch và trang mang quán 1 do.anh nghip kinh doanh djch vii lU
hành, trumg hop không có khiêu nai, to cáo lien quan den nghia vii dôi v&i
khách du 1ch, co s6 cung cap djch vi du ljch thI Sâ Du ljch/Sô Van hóa, The
thao và Du ljch có van ban giri ngân hang dê doanh nghip &rcic rat tiên k qu';
tru?rng hop có khiêu nai, to cáo lien quan dCirnghTa vi cüa doanh nghip dOi vói
khách du ljch, co s?i cung cap djch vçi du ljch thI Sâ Du ljchlSà Van hóa, The
thao và Du ljch phôi hop vói CáC co quan có thâm quyên lien quan giài quyêt
theo quy dinh cüa pháp lut.
* Cách thirc thirc hin: Gtri trirc tip hoc qua du&ng bixu din dn Sâ Du
ljchISâVän hóá, The thao và Du ljch.
* Thành phn, s lixçmg ha so:
- Thành ph.n ha so:
(1) Thông báo chm dii't hoat dng kinh doanh djch vi itt hành ni dia
(Mu s' 06 Phii ltc II ban hành kern theo Thông ti.r so 06/2017/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 nàm 2017);
(2) Giy phép kinh doanh djch vi itt hành ni dja dã &rçic cp.
- Sa lircing ha so: 01
* Th&i hn giái quyt:
- Trong thyi han 05 ngày lam vic, k fir ngày nh.n diigc ha so hop l, Sà
Du flch/S Van boa, Th thao và Du ljch ra quyêt djnh thu hôi giây phép kinh
doanh dich vu itt hành nôi dia.
- Sau 60 ngày, k fir ngây däng quyêt djnh thu hôi giây phép kinh doanh
djch vçi itt hành nOi dja, tnr&ng hop không co khiêu nai, tO cáo lien quan den
nghia vi dôi vâi khách du ljch, Co sO cung cap dch vi du ijch thI co quan cap
phép có van bàn gai ngân hang de doanh nghip duç'c rut tiên k qu.
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* Di tuçYng thirc hiri TTHC: T chüc.
* Co quari thirc hin TTHC:
- Co quan có th.rn quy&n quyt djnh: Sâ Du 1jcWS& Van hóa, Th thao và
Du ljch.
- Ca quan tr11c tip thc hiên TTHC: S& Du ljch/Sâ VAn hóa, Th thao và
Du lich..
* K& qua cüa vic thirc hin TTHC: Quyt djnh thu hM gi.y phép kinh
doanh djch vii 1t hành ni dja.
* Phi, 1 phi: Không quy djnh.
* Ten mu &m, mu t khai: Thông báo ch.m dirt hot dtng kinh doanh
djch vii lü hành ni dja (Mâu so 06 Phii liic II ban hành kern theo Thông tu so
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 näm 2017).
* Yéu cu, diu kin thirc hin thu tic hânh chinh: Không quy djnh.
* CAn ctr pháp 1 cüa TTHC:
- Lut Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 nAm 2017. Co hiu 1irc tr
ngày 01 tháng 01 nAm 2018.
- Thông ti.r s 06/20171F1-BVHTTDL ngây 15 tháng 12 nAm 2017 cüa B
tru&ng B VAn hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiét mt so diêu cia Lut
Du ljch. Co hiu 1irc tr ngày 01 thárig 02 nAm 2018.
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TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HOT Cliii NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
So:

/

ngày.... tháng

nám

THÔNG BAO
CHAM D1XT HOAT BONG KINH DOANH
P1dB VTJ LtJ HNH NQI BIA
KInh gi:ri: Sä Du 1jcWS Van hóa, Th thao và Du 1ch tinlilthành ph&..
1.Ten doanh nghip (chi? in hoa):
Ten giao dtch:
Ten viêt tt:
2. Dia chi tri s& chInh:
Diênthoai:
Fax:
3. Hç ten nguôi di din theo pháp 1u.t cUa doanh nghip:
Giâi tInh:
Chirc danh:
4. Gi.y phép kinh doanh djch vi lü hành ni dja s
. do Si
Du 1jch/Si Van hóa, The thao và Du ljch cap ngày ... tháng ... näm.
5. L do chm dü't hoat dng kinh doanh djch vii
hành
6. Doanh nghip cam kt dà hoàn thãnh mcii nghia vi di vii khách du
ljch, các cci s& cung cap djch vi du ljch và xin chju trách nhim ye tInh chInh
xác, trung thc cüa ni dung Thông báo nay.
Can cü vào các quy djnh hin hành, kinh d nghj Si Du 1jcWS Van hóa,
The thao và Du ljch ban hành Quyet djnh thu hôi giây phép kinh doanh djch v11
lü hành và có cong van giri Ngân hang . . .(). . . .dê doanh nghip dugc giài tóa
tiên k)qu5i
NGTJ'OI BI DIIN THEO PHAP
LU4T CUA DOANII NGHI1P
(K), ghi rö hQ ten và dóng ddu)
Hiróng dim ghi.
(*) Ten ngán hang ncri doanh nghip dóng tin kj qu51.
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6. Thu tiic thu hôi giy phép kinh doanh djch vi Ifr hành ni dja trong
trithng hqp doanh nghip giãi the
* TrInh tu thixc hién:
- Doanh nghip gui h so d nghj chm dirt ho?.t dng kinh doanh dch vi
lü hành den Sâ Du ljch!Sâ Van boa, The thao và Du ljch;
- Trong thai hn 05 ,ngày lam vic, k tü ngày nhn &rçic h so hcp l, S&
Du 1jc1'JS Van hóa, The thao và Du ljch ra quyêt djnh thu hôi giây phép kinh
doanh djch vi 1t hành ni dla. Quyêt djnh thu hôi giây phép dugc g1ri den doanh
nghip, co quan nhà nuâc ye xuât nhp cãnh, co quan thuê, Co quan däng k
kinh doanh cap tinh noi doanh nghip dt trii th chInh, cong bô trên cOng thông
tin diên tü cüa Sâ Du ljchIS Van hóa, The thao và Du ljch và trang ming quãn
I doanh nghip kinh doanh djch vii lü hành;
- Sau 60 ngày, k tü ngày dãng quyt djnh thu hM giy phép kinh doanh
djch vii 1t hành ni dja trên cOng thông tin din tcr cüa S& Du ljchIS Van hóa,
The thao và Du ljch và trang mng quán 1 doanh nghip kinh doanh djch vi ii)
hành, tri.r?Yng hçp không có khiêu nai, to cáo lien quan den nghia vi dôi vi
khách du ljch, Co S& cung cap djch v du ljch thI S Du ljch/S Van hóa, The
thao và Du ljch cO van bàn gui ngân hang dê doanh nghip duçic rut tiên k qu';
tmng hcip có khiêu nai, to cáo lien quan den nghTa vi cüa doanh nghip dôi vâi
khách du ljch, co s cung cap djch vçi du !jch thi Sâ Du ljchfSi Van hóa, The
thao và Du ljch phôi hcp vâi CáC co quan có thâm quyên lien quan giái quyêt
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
* Cách thirc thirc hin: Giri trirc tip hoc qua du?mg bixu din dn SO Du
1jcWS \Tãn hóa, The thao và Du ljch.
* Thânh phn, s luqng h so:
- Thành phn h so:
(1) Thông báo ch.m dCrt hoat dng kinh doanh djch vçi ltr hành ni dja
(Mu so 06 Phii liic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 nàm 2017);
(2) Giy phép kinh doanh djch vçi Wr hánh ni dja dã disgc cp;
(3) Quyt djnh giãi th& biên bàn h9p cüa doanh nghip trong trithng hp
doanh nghip giài the theo quy djnh tai các diem a, b vâ c khoãn 1 Diêu 201
Lut Doanh nghip; Quyêt djnh thu hôi giây chüng nhn däng k doanh nghip
hoc Quyêt djnh giài the Cüa TOa an trong tnr&ng hqp doanh nghip giâi the theo
quy djñh t?i diem d khoãn 1 Diêu 201 Lut Doanh nghip.
- S lung h so: 01 (be).
* Thii hin giái quyêt:
- Trong th?ñ han 05 ngày lam vic, ké tr ngày nhn duçic ho so hçTp 1, So
Du ljchJSO van hóa, The thao yà Du ljch ra quyêt djnh thu hôi giây phép kinh
doanh djch vi lU hành;
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- Sau 60 ngày, k tr ngày dãng quy& djnh thu hi giy phép kinh doanh
djch vii ltr hành, trurng hçip không có khiêu nai, to cáo lien quan den nghia v11
dOivói khách du ljch, co s& cung cap djch v11 du 1ch thI S Du ljchlS& Van hóa,
The thao và Du ljch Co van ban glri ngân hang d:ê doanh nghip dixçc rut tiên k
qu.
* Déi tuqng thirc hin TTHC: T chCrc.
* Co quan thrc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quy& djnh: S& Du 1jchIS Van hóa, Th thao và
Du ljch.
- Co quan trirc tip thirc hin TTHC: Si Du ljch/SO Van hóa, Th thao và
Du lich.
* Kt qua cüa vic thirc hin TTHC: Quyt djnh thu hi giy phép kinh
doarih dich vi lü hành nôi dia.
* PhI, 1 phi: Không quy djnh.
* Ten mu don, mu tè khai: Thông báo chtm dirt hoat dng kinh doanh
dch vs.i ltr hành ni dja (Mâu so 06 Phii liic II ban hành kern theo Thông tu so
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nam 2017).
* Yêu càu, diu kin thirc hin thii tiic hãnh chinh: Không quy djnh.
* Can cu pháp 1 cña TTHC:
- Li4t Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 11am 2017. Co hiu 1rc tü
ngày 01 tháng 01 nàm 2018.
- Thông tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 närn 2017 cüa B
tnrông B Vn hóa, The thao và Du lch quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Li4t
Du ljch. Co hiu 1irc tü ngày 01 tháng 02 nàm 2018.

TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA iiQi CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phuic
S&

/

ngày.... tháng

näm

THÔNG BAO
CHAM BUT HOAT DQNG KINH DOANH
D!CH \TV LiT HANLI NQI IMA
KInh g1ri: S& Du 1jchISi Van hóa, Th thao và Du ljch tinhlthành ph&..
1. Ten doanh nghip (chii' in hoa):
Ten giao djch:
Ten vi& ttt:
2. DIa chi tru sâ chInh:
Din thoai:
Fax:
3. Hç ten ngu1i dai din theo pháp 1ut cüa doanh nghip:
Giói tInh:
Chrc danh:
4. Giy phép kinh doanh djch vi 111 hành ni dja s
.. do Si
Du ljchlSâ Van hóa, The thao và Du ljch cap ngày ... tháng ... 11am
5. L do ch.m dirt ho?t dng kinh doanh dlch vi 1t
hành
6. Doanh nghip cam kt dã hoàn thành mi nghia vi di vói khách du
ljch, các co sâ cung cap djch vii du ljch và xin chju trách nhiém ye tInh chInh
xác, trung thirc cüa ni dung Thông báo nay.
Can cü vào các quy djnh hin hânh, kInh d nghj Sâ Du Ijch/S Van hôa,
Th thao và Du ljch ban hành Quyêt djnh thu hôi giây phép kinh doanh djch vi
1t hãnh và có cong van gi:ri Ngân hang . . .(). . . .dê doanh nghip dugc giãi tôa
tiên k qu./
NGTJ11 DiI DI]N THEO PHAP
LU4T CUA DOANH NGHI1P
(Kj, ghi rô hQ ten và dóng dá'u)

Hwêng dEn ghi:
•(*) Ten ngán hang no'i doanh nghip dOng tin Jg quj.
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7. Thu tiic thu hili giy phép kinh doanh djch vi lfr hành ni dja trong
tnthng hçrp doanh nghip phá san
* TrInh tu thuc hin:
- Doanh nghip gi:ri h so d ngh chm dirt hoat dng kinh doanh djch vv
icr hành den S Du IjchIS& Van hóa, The thao và Du ljch;
- Trong thi han 05 ngày lam vic, k tir ngày nhn dugc h so hcrp 1, S
Du ljchlSó' Van hóa, The thao và Du ljch ra quyêt dnh thu hôi giây phép kinh
doanh djch vii 1tI hành nOi da. Quyêt dnh thu hôi giây phép duçic gCri den doanh
nghip, co quan nha nuóc ye xuât nh.p cánh, co quan thuê, Co quan däng k
kinh doanh cap tinh noi doanh nghip d.t trii s& chInh, cong bô trên cong thông
tin diên tü cña S Du ljchIS Van hóa, The thao và Du ljch và trang mng quân
i doanh nghip kinh doanh djch vii lit hành;
- Tin k qu do tea an quy& dnh theo quy djnh cüa pháp lu.t v phá san.
* Cách thirc thc hin: Gi:ri trrc tip hotc qua du?mg buu din dn S Du
flctilSO' Van hóa, The thao và Du ljch.
* Thành phn, s6 luqng h so:
-Thànhphnh so:
(1) Quy& djnh cüa Tôa an v vic m& thii tiic phá san;
(2) Giy phép kinh doanh djch vti ltr hành ni dja dâ disçc cp;
- S hrçmg h so: 01 (be).
* Thñ han giãi quy&: 05 ngày lam vic, k tr ngày nh.n &rçYc h so hçip 1.
* Di tizqng thirc hin TTHC: T chüc.
* Co quan thçrc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quyt djnh: Si Du llch/Sâ Vn hóa, Th thao và Du ljch.
- Co quan trrc tip thirc hin 1THC: Sâ Du lch/S& Vn hóa, Th thao và Du ljch.
* Kt qua cüa vic thçrc hin TTHC: Quyt djnh thu hi giy phép kinh
doanh dich yi. lit hành nôi dia.
* Phi, 1 phi: Không quy djnh.
* Ten mu dan, m.0 to! khai: Không quy djnh.
* Yêu c.u, diu kin thirc hin thu t11c hành chInh: Không quy djnh.
* Can cir pháp 1 cüa TTHC:
- Lut Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 11am 2017. Co hiu igic tr
ngàyOl tháng0l nam2018.
- Thông ttr s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 näm 2917 cüa B
truo!ng B Van hóa, Th thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut
Du ljch. Co hiu lirc tui ngày 01 tháng 02 nàm 2018.
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8. Thu t1ic cap Giây phép thành 1p Van phông di din ti Vit Nam
ciia doanh nghip kinh doanh djch vii lfr hãnh ntr&c ngoài
* TrInh tu thuc hiên:
-. Doanh nghip kinh doanh djch vi 1tr hành nuóc ngoài np h so dn S
Du ljch/S& Van boa, The thao và Du ljch ncri dtr kiên dt Vánphông dgi din*;
- Trong thM han 03 ngày lam vic tü ngày nhn duçc h so, S& Du
1jchISi Van hóa, The thao và Du ljch kiêm tra và yêu câu bô sung nêu ho so
chtra day dü, hqp 1. Vic yêu cáu bó sung ho so' dwctc thc hin tOi ã'a mt lan
trong suOt qua trInh giài quyêt hO so'.
- Trong thii han 07 ngày lam vic tr ngày nhn dCi hso hçTp 1, S Du
1jchISi Van hóa, The thao và Du ljch cap hoc khOng cap Giáyphép thành lçp
Van phOng dçü din cho doanh nghip kinh doanh djch vy lü' hành nwó'c ngoài.
Tru'àng hcrp tic chOi cápphépphái Co van bàn nêu rö lj do.

- TrwO'ng hcip ni dung hoçit d5ng cña Van phông dzi din khOngphii hcip
vO'i cam két cüa Vit Nam hoc doanh nghiçp kinh doanh djch vy lic hành nzthc
ngoài khOng thu5c quOc gia, vIing lãnh thO tham gia diéu wO'c quóc té ma Vit
Nam là thành viên, SO' Du ifch/Sà Van hóa, The thao và Du lich gil van bàn lay
j kién cia Bô Van hOa, The thao và Dii if ch trong thai hgn 03 ngày lam viçc ké
tic ngày nhgn di hO so' hcip içi Trong thai hçin 05 ngày lam viçc, Ice tic ngày nhn
diccic van bàn xin j kiên cza SO' Dii ifc/i/SO' Van hóa, The thao và Dii lich, Bô
Van hóa, The thao và Dii if ch cO van bàn neil rö j kiên dOng hoçc khOng dOng
j cdp phép than/i 1p Van phOng dgi din. Trong th&i hgn 05 ngày lam vic, kê
tic ngày nhn du'cic j kiên cia Bó Van hOa, The thao và Dii ljch, So' Dii lich/S&
Van hOa, The thao và Dii ifc/i cap hoçc khOng cap Giáy phép thành lçp Van
phOng dgi din cho doanh nghip kin/i doanh dfch vy lt hành nu'O'c ngoài.
Trzthng hcip không cápphépphdi có van bàn nêu rö lj do.
* Cách thirc thirc hin: Giri trirc tip ho.c qua duOng buu din hogc trzrc tuyé'n
(né'u di diéu Idén áp dyng) * den S& Du ljcWSi Vn boa, The thao và Du ljch.
* Thãnh phn, s lucng h so:
- Thành ph.n h so:
(1) Don d nghj c.p Gi.y phép thành 1p VAn phOng dai din (Mc'u MD-i
Phy iyc ban hành kern theo Thông tic sO 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 nám
2016) do dai din cO thâm quyên cüa doanh nghip kinh doanh djch vii lü hành
nuóc ngoài k;
(2) Ban sao Giy dàng k kinh doanh hoc giy to' có giá trj tuong duong
cüa doãh nghip kinh doanh djch vii itt hãnh nithc ngoài;
(3) Van bàn cia doanh nghip kinh doanh djch vy ii? hành nu-O'c ngoài
cic/bo2 nhiçm ngithi ding dâu Van phOng dgi din;
(4) Bàn sao báo cáo tài chInh cO kiêm toán hoçc van bàn xác nhn tInh
hInh thtc hin nghia vy thuê hoc tài chIn/i trong nám tài chIn/i gán nhát hoäc
giáy tO' cO giá ti-f tico'ng dircing do cci quan, tO chic có tham quyên ncfi doanh
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nghip kinh doanh djch vy li hành niró'c ngoài thành lip c4p hoçc xác nh2n,
ch'mg minh sz.r ton tii và ho?t d5ng cza doanh nghip kinh doanh djch vy 11?
hành nzthc ngoài trong nám tài chInh gOn nhát,
(5) Bàn sao hç5 chié'u hoc giq'y chz'ng mini-i ni-ian dan hoIc the can cuàc
cOng dan ('nêu là ngicc3'i Viçt Nam,) hoc bàn sao hç5 chiéu "nézi là ngzthi nu'O'c
ngoà cza nglcài di'cng dáu Van phông di din,
(6) Tài lieu v dja diê'm dy' kiln dt try sà Vànphông di din bao gm:
- Bàn sao biên bàn ghi nhó' hogc thoá thuen thuê ti/a diê'm hoçIc bàn sao tài
liiz chi'rng minh doanh nghip kinh doanh djch vy if? hành nzthc ngoài có quyén
khai thác, sz. dyng /a diem d& dçt try s& Van phông dai dién,
- Bàn sao tài lieu v ti/a dié'rn dy' kiln dt try th Van phdng dcii din theo
quy dinh tal Diéu 28 Nghj ti/nh so 07/2016/N-cP ngày 25 tháng 01 näm 2016
và quy ti/nh pháp lut có lien quan.
Thành phn h so' (2), (3,), ('4,), (5) (dli vó'i tru'&ng hcip bàn sao h5 chiê'u cia
ngu'ài d&ng dázi Van phOng tigi din là ngtrài nwó'c ngoài,) phái djch ra tiéng Vit
và chi'rng thy'c theo quy ti/nh cza pháp lut Vit Nam. Bàn sao Giáy dàng /c) kinh
doanh hoc giây tà có giá trj titcing diccrng cia doanh nghip kinh doanh djch vy
ill' hành nicó'c ngoài phái du'çrc cci quan di din ngocii giao, cci quan lãnh sy' cia
Vit Nam ó' nicó'c ngoài ching nhn hoc hQp pháp hoá lânh sy' theo quy ti/nh cia
phàp lut Vit Nam.
- S lucing h sd: 01 (be).
* Thai hn giái quyêt:
- 07 ngày lam vic trong tru'ông hqp ni dung hoçit dng cia Van phOng
dii diçn phit hQp vó'i cam két cüa Viçt Nam trong các tliêu wó'c quOc té ma Vit
Nam là thành vien.
- 13 ngày lam vic trong tru'àng hcrp n5i dung hogt dng cüa Van phông
dcii din khOng phui hcrp vói cam két cia Vit Narn hoc doanh nghip kinh
doanh djch vy lü hành nuâc ngoài khOng thiy5c quOc gia, vIlng lânh thO tharn
gia diêu ithc quOc té ma Vit Nam là thành viên.
* Di tl.rqng thirc hin TTHC: T chirc.
* Co quan thrc hin TTHC:
- Co quan có thrn quyn quyt djnh: Sâ Du 1jchJSi Van hóa, Th thao và
Du ljch.
- Co quan trrc tip thirc hin TTHC: S& Du ljch/Sâ Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* Kt qua cüa vic thirc hin TTHC: Gi.y phép thãnh 1p van phông di din.
* PhI, 1 phi: 3.000.000 dng/giy phép (ThOng ,. sl 33/2018/TT-BTC
ngày 30 tháng 3 nàm 2018 cza Bç5 trw&ng B5 Tài chInh)
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* Ten mu don, rnu tô khai: Don d nghj cp Giy phép thành 1p Van
phông dai din (Máit MD-i Phy lyc ban hành kern theo Thông tu' so
11/2016/TT-BCTngày 05 tháng 7 nàm 2016) .
* Yêu c.u, diu kin thrc hin thu t11c hành chInh:
Doanh nghip kinh doanh djch vy li hành nwó'c ngoài du'crc c4p Giá'y phép
thOnh 1p Van phOng dgi din khi dáp t'mg các diêu Idén sazi:
(1) Doanh nghip kinh doanh djch vy lii' hành nithc ngoài diccrc thành lap,
dáng kj kinh doanh theo quy djnh cüa pháp lut quOc gia, virng lânh thO tham
gia diêu zró'c quOc tê ma Vit Nam là thành viên hoçc du'cic pháp luçt các quOc
gia, vuing länh thO nay cOng nhin,
(2) Doanhnghip kinh doanh djch vy lt hành nwó'c ngoài dä hogt dng It
nhOt 01 näm, ice tic ngày du'cic thành 1p hoc dáng kj;
(3) Trong tricàng hQp Giá'y dáng kj. kinh doanh hoc giá'y to' cO giá trj
ticang du'ang cña doanh nghip kinh doanh djch vy lii' hành nithc ngoài cO quy
dnh thai hçzn hogt d5ng thi th&i hgn do phOi cOn it nhát là 01 nàm tInh tic ngOy
nóp hO so';
'4) Ni dung hogt dng cia Van phOng dgi din phái phut hcip vO'i cam kIt
cia Vit Nam trong các diêu ic&c quOc té ma Vit Nam là thành viên,
(5,) Tricàng hcrp nç51 dung hogt d5ng cia VánphOng dgi diçn khOngphii hop
vó'i cam két cia Viét Nam hoçc doanh nghiçp kinh doanh djch vy 1üc hành nu'âc
ngoài không thii5c quOc gia, vitng lânh thO tham gia diêu icàc quOc tê ma Vit
Nam là thành viên, vic thành 4p Van phOng dgi din phdi diccrc sy' chap thun
cia B trwO'ng B Van hóa, The thao và Du ljch*.
* Can cü pháp 1 cUa TTHC:
- Lut Dii ljch sO' 09/201 7/QHJ4 ngày 19 tháng 6 nàm 2017. Co hiu lrc tic
ngày 01 tháng 01 nàm 2018.
- Nghj djnh sO' 07/2016/ND-CT ngày 25/01/2016 cüa ChInh phi quy djnh
chi tiét Lut Thwcmg mgi ye Van phOng dgi dicn, Ghi nhánh cña thiccing nhán
nu'ác ngoài tgi Vit Nam. Co hiii ly'c tIc ngày 10 tháng 3 nám 2016*.
- Thông tic so 11/2016/TT-BCTngày 05 tháng 7 nám 2016 cña B trw&ng
Bç5 COng Thu'ctng quy djnh biêu máu thy'c hin Nghj djnh sO 07/2016/ND-CF
ngày 25/01/2016 cia Ghinh phi quy djnh chi tiêt Luat Thicang mgi ye Van
phOng dgi diçn, Chi nhánh cüa thiccrng nhdn ntthc ngoài tgi Vit Nam. Co hiçu
ly'c tic ngày 20 tháng 8 nam 2016.
- Thông tic sO 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nm 2018 cia B5 tru'Oiig
Bó Tài chInh quy djnh misc thu, ché dç5 thu. np và quán l3 phi thám djnh cap
GiOyphép kinh doanh djch vy li hành quOc té, Giáyphép kinh doanh djch vy lic
hành nói dja; phi thlm djnh cap the hic6ng dan viên du ljch, l phi cap Giáy
phép dçt chi nhánh, van phdng dgi din doanh nghip du ljch nithc ngoài tgi
Viçt Nam. Co hiu lgc tic ngày 14 tháng 5 näm 2018.
*

Phn in nghiêng là ni dung scra di, b sung
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hinh phic
Dja dié'm, ngày.... tháng... nám.
ar BE NGHI CAP GIAY PHEP THANH LP
VAN PHONG BJ DIN
KInh gui: S& Du ljchlS& Van hóa, Th thao và Du 1ch tinh!thành phô...
Ten doanh nghip kinh doanh djch vti lit hành nuóc ngoài: (ten trên Giy
phép thành 1p/Dang k doanh nghip)
Ten doanh nghip kinh doanh djch vçi itt hành nurc ngoài bang ting Anh:
(ghi bang chtt in hoa)
Ten doanh nghip kinh doanh dch vi itt hành nuóc ngoài vi& tAt
Giy phép thành 1pfDàng k doanh nghipfMä s doanh nghip:
Ngày cap: .../.../
. Cci quan cap:
Thii h.n con 1ti cña Gi.y phép thành 1p/Däng k doanh nghip
Dja chi tri1 s& chInh: (dja chi trên Giy phép thành 1pIDàng k doanh
nghip)
So tài khoân
ti Ngân hàng
Diên thoii
Fax
Email
Website
Van phOng di din dã &rçrc c.p phép thành 1p ti Vit Nam và dang hoat
dng (nêu có):
Van phOng di din so 1:
Ten Van phOng dai din
Gi.y phép thành 1p Van phOng dai din s
Ngàycâp
Coquancâp
/
.1
Ma s thu&
Emai1
Diên thoai
Fax
Website: (nu co)
NOi dung hoat dng cüa Van phOng di din
Van phông dii din so ...:
(khai báo tirong tr nhu trén)
Van phOng dai din da thrçic c.p phép thành 1p tai Vit Nam và da ch.m
dirt hot dng, bao gôm cà châm dirt hot dng theo khoãn 1 Diêu 18 Nghj djnh
so 07/20161ND-CP (neu có):
Van phông dti din so ...:
Ten Van phOng di din

Giây phép thành 1p Van phèng d?.i din s&
Ngày cap
.1....
/
Ca quan câp
Ni dung hot dng cüa Van phông di din
Thai dim Co quan c.p Gi.y phép cong b vic chm drt hot dng:
Van phông di din s ...:
(khai báo tuang t1,r nhu trên)
Be nghj cp Giy phép thành 1p Van phông di din sL(1).. .nhu' sau:
Ten Van phông di din:
Ten giao djch bng ting Anlv
Ten vjk tt (nu có):
Dja dim cttt trii s& Van phông d.i din: (ghi s nhà, du?ing/phi,
phuang/xa, qunfhuyn, tinhlthành phô)
Ni dung hoat dng cüa Van phông di din: (nêu linh virc hot dng, cong
viêc thuc hin)

Thyi hn cüa Giy phép thânh lap:
Nguci dirng du Van phông dti din (2):
Ho và tên
GiOi tInh:
Quc tich
S djnh danh cá nhânJChirng minh than dân/H chiu
Ngàycâp
.1 /
.Noicp
Noi clang k lixu tri'i (di vói nguôi nuâc ngoài)/Noi clang k thithng tri
(dôi vâi nguii Vit Nam)
Chñng tôi cam kt:
1. Chju trách nhim ye sir trung thrc và chInh xác cüa ni dung Dan d
nghj và ho so kern theo.
2: Chip hành nghiêrn chinh quy djnh cUa Nghj djnh s 0712016/ND-CP,
pháp 1ut Vit Nam lien quan den Van phông di din cüa thuong nhân nithc
ngoài t.i Vit Nam và ëác quy djhh cuã Qiây phép thàth 1p Van phông d?i
diên./.
Di din có thm quyn cüa
doanh nghip kinh doanh dlch viii lfr hành ntróc ngoài
K3, ghi To hci ten và dóng cMu (nê'u co)
Ghi chü:
tc cOc
(1) Doanh nghip kinh doanh djch vy 1ü hành nwác ngoài t khai báo trên cci sá
van phOng a'gi din dà dircic cO'pphép trithc do.
(2)Trzc&ng hcp ngzthi dzng dO'u vOn phông dgi din là ngithi Vit Nam dO dicçtc c4v so' dinh
danh cO nhán, chi kê khai hQ và ten, sO' djnh danh cá nhán.

9. Thu tic cp hi Giy phép thành 1p Van phông di din ti Vit
Nam cüa doanh nghip kinh doanh djch v1i lfr hành nithc ngoài trong
tru'àng hçip chuyén dja diem dI tri th câa van phàng dcii d&n*
* Trin.h tu thuc hiên:
- Khi chuyé'n dja diê'm d4t try th cüa Van phông dcii diên tfi mçät tinh, thânh
phô try'c thu3c Trung u'oiig den mç5t tinh, thành phô try'c thiic Trung iccing
khác, doanh nghip kinh doanh djch vy ii? hành nuó'c ngoài phái thcc hin thz
tyc cap lgi Giáy phép thành l'p Van phông dcii din trong th&i hgn 30 ngày kê
th' ngày thông báo ye vic chám di'i't hogt dng Van phông dgi diçn tçii no'i
chuyên di. Qua thai hqn neil trên, doanh nghip kinh doanh djch vy hr hânh
nzthc ngoàiphái thchiên thi tyc cop GiOy phép thành 1p Van phông dgi din
theo quy djnh tcii Diêu 10 và Diêu 11 Nghj djnh sO 07/2016/ND-CF ngày 25
tháng 1 näm 2016*,.
- Doanh nghip kinh doarih djch vii itt hành nuâc ngoài np h so cp lai
Giây phép thành ltp Van phông di din den S Du 1jcWS Van hóa, The thao
và Du ljch;
- Trong thôi hn 03 ngày lam vic k ti'i ngày nh.n dixçc h so, Sä Du
lichlSà Van boa, The thao và Du lch kiêm tra và yêu câu bô sung nêu ho so
chua day dCi, h9p 1. Viçc yêu cOu hO sung hO sa du'crc thirc hiçn tOi dci mQt iOn
trong suOt quO trInh gidi quyét ho so.
- Trong thai hn 05 ngày lam vic k ti'z ngày nhn dü h so hqp 1, S Du
ljchlSO Van hóa, The thao va Du ljch cap li Giây phép thành 1p Van phOng di
din. Trird'ng h'p khOng cOp lçiiphOi có van hOn nêu r5 l do.
* Cách thi'rc thiic hin:
Giri trrc tip ho.c qua du?ing bi.ru din hoic 1rirc tuyln (nAzi di'i di&i kin
Op dyng) * den S& Du ljch/S& Van hóa, The thao và Du ljch.
* Thành phân, s lucing h so:
-Thànhphnhsci:
(1) Dcm d nghj cp lai Gi.y phép thành 1p Van phông di din Mcit
MD-i Phy lyc ban hành kern theo Thông tu' sO 11/2016/TT-BCT ngày 05 thOng 7
nàm 2016) * do di din có thâm quyên cüa doanh nghip kinh doanh djch vçi itt
hành nu&c ngoài k;
(2) Thông báo v vic cMrn di't hogt d5ng Van phOng dgi din gt'ci Cci quan
cAp GiOy phép nc'i chuyên di theo quy djnh tgi Diem aKhoOn 1 Diêu 36 Nghj
djnh sO 07/2016/ND-cF ngày 25 thOng 1 näm 2016 ('Mdii TB Phy lyc ban hành
kern theo Thông tic sO 11/2016/TT-BCTngày 05 thOng 7 nOm 2016) ,
(3) Bàn sao Gi.y phép thành l.p Van phOng d.i din dã dugc cap;
(4) Tài hiu v dja diê'm dic kiln dçt try s& Van phOng dgi din nai chuyln
dIn, bao gOm.
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- Bàn sao biên bàn ghi nhâ hoIc thoà thuçn thuê dja dilm hoçIc bàn sao
tài liii ch&ng minh doanh nghip kinh doanh djch vy ii? hành nwó'c ngoài có
quyên khai thác, th dyng dia diem dé c4t try so' Van phdng dgi dién,
- Bàn sao tài lieu v dja dilin dy kiln dt try so' Van phOng dii din theo
quy djnii tgi Diéu 28 Nghj djnh sO 07/2016/ND-CF ngày 25 tháng 0] nám 2016
và quy djnhpháp liit cO lien quan.
- S lirgng h so: 01 (be).
* Thii hn giài quyêt: 05 ngay* lam vic k tr ngày nhn dü h so hçTp 1.
* Di tucing thrc hin TTHC: T chi'rc.
* Co quan thirc hin TTHC:
- Co quan có th.m quyn quyt dinh: Sâ Du 1jch/Só Van hóa, Th thao và Du ljch.
- Co quan trçrc tip thirc hin TTHC: Si Du ljch!Sà Van hóa, Th thao và Du 1ch.
* Kt qua cña vic thirc hin TTHC: Gi.y phép thành 1p van phèng dai din.
* PhI, 1 phi: 1.500.000 dng/gi.y phép (ThOng !1' sO" 33/2018/TT-BTC
ngày 30 tháng 3 nám 2018 cia Bç5 trw&ng Bç5 Tài chIn/i)
* Ten mu don, mu ti khai:
(1) Don d nghj c.p 'ai Gi.y phép thành 1p Van phông di din (Miii MD1 Phy lyc ban hành kern theo Thông tic sO 11/2016/TT-BCT ngày 05 thOng 7
nàrn 2016)
(2) Thông bOo v vic chcfm dzt hogt d5ng Van phOng dgi din (MO'u TB
P/u lyc ban hành kern theo Thông tic sO 11/2016/TT-BCT ngày 05 thOng 7 nàm
2016)
* Yêu c.u, diu kin thirc hin thu t1ic hành chInh:
Doanh nghip kinh doanh djch vy lI hành nwàc ngoOi chuyln dja dilm dt
try sO' cia Van phOng dgi din th' mt tinh, thành phO trcc thuc Trung u'og,
hoc khu vz,rc dja l thuc phgrn vi quán l cia mt Ban quOn lj den môt tin/i,
thành ph6 trcc thuc Trung irong khác hoc khu vcc dja lj thuc p/gm vi quOn
ly cia m5t Ban quOn lj k/ac.
* Can cü pháp l cüa TTHC:
- Lut Dii ljch so 09/201 7/QHJ4 ngày 19 tháng 6 nám 2017. Co hiu lirc tic
ngày 01 thOng 01 nárn 2018.
- Nghj din/i s 07/2016/ND-CF ngày 25/01/2016 cia ChInh phi quy d/nh
c/i tilt Luçt Thu'cmg mgi ye Van phOng dgi din, Chi n/On/i cia thu'cng nhOn
nu'ác ngoài tgi Vit Nam. Co hizi lcc tic ngày 10 thOng 3 näm 2016.
- Thông tic sc 11/2016/TT-BCTngày 05 thOng 7 nám 2016 cüa Bô trirO'ng
B COng Thicong quy djnh biêu mOu thy'c hin Nghj djnh sO 07/2016/ND-cT
ngOy 25/01/2016 cza ChInh phi quy djnh chi tiét Lut Thwo'ng mgi ye Van
phdng dgi din, C/i nhOnh cña thirong nhán nicO'c ngoài tgi Vit Narn. CO hiii
1icc tic ngày 20 thOng 8 nàm 2016.
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- Thông ttc so' 33/2018/TT-BTCngày 30 tháng 3 nám 2018 cia B5 truóiig
Bç5 Tài chInh quy djnh mi'rc thu, ché d thu. nç5p và qucn l3 phi thOrn djnh cOp
GiOy phép kinh doanh djch vy ii? hành quOc tê, GiOy phép kinh doanh djch vi lib
hânh ni dja; phI thOrn djnh cOp the hu'ó'ng dOn viên dii ljch; l phi cap GiOy
phép dt chi nhánh, van phông dgi din doanh nghip dii ljch nithc ngoài tQi
Viçt Narn. Co hiu 4rc tic ngày 14 tháng 5 nám 2018*.
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CONG bA XA HQI CHU NGHIA VflT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Dja dié'm, ngày.... tháng... näm....
DUN BE NGHJ CAP LiJ GIAY PHEP THANH LiP
VAN PHONG DI DIN
Kmnh g1ri: So Du ljch!SO Van hóa, Th thao và Du ljch tinhlthành ph&
Ten doanh nghip kinh doanh djch vt itt hành nuOc ngoài: (ten trên Giy
phép thânh 1pIDtng k doanh nghip)
Ten doanh nghip kinh doanh djch vii itt hành nuOc ngoài bang ting Anh:
(ghi bang chtt in hoa)
Ten doanh nghip kinh doanh djch vi itt hành nuOc ngoâi vi& tt
Gi.y phép thành 1p/Dáng k doanh nghip/Mã s doarjh nghip:
Ngàycâp:.../.../
.Caquancâp:
ThOi hin con 1i cüa Giy phép thành 1.p/Däng k doanh nghip
Dja chi tri,i sO chInh: (dja chi trên Giy phép thành 1p/Däng k doanh
nghip)
So tài khoãn
tai Ngân hong
Din thoai
Fax
Emai1
Website
Van phOng dai din dã duçic cp phép thành 1p tti Vit Nam vá dang boat
dng (nêu có):
Van phOng dii din so 1:
Ten Van phOng dai din
Giây phép thánh 1p Van phOng dai din s
Ngày cap
/
.1
Ca quan cap
Ma so thu&
Diên thoai
Fax
Emai1
Website: (nu co)
Ni dung boat dng cüa Van phOng dai din
Van phông di din so ...:
(khai báo tuang tir nhu trên)
Van phOng dai din dã dugc cp phép thành 1p ti Vit Nam và dã chm
düt hoat dng, bao gôm ca châm dirt hoat dng theo khoân 1 Diêu 18 Nghj djnh
s 07/2016/ND-CP (nêu có):
Van phOng di din so ...:
Ten Van phOng dai din

Giy phép thành 1p Van phàng d?i din s
Ngàycâp
.1.... /
Caquancâp
N,i dung hoat dng cüa Van phàng di din
Thè'i dim Ca quan cp Gi.y phép cong b vic chm dt hot dng:
Van phông ti din so ...:
(khai báo trcmg ti,r nhu trên)
D1 nghj cp 1i Giy phép thành 1p Van phông thi din s..(1)..nhu'
sau:
Ten Van phèng di din:
Ten giao djch bang ting Anh
Ten vit t&t (nu có):
Dta dim d.t trii só Van phông dai din: (ghi so nhà, ththng/ph
phuäng/xã, qu.nIhuyn, tinhlthành phô)
Ni dung hott dng cüa Van phông di din: (neu lTnh virc hoat dng, cOng
viêc thirc hiên)

Th?i hin cüa Giy phép thành lap:
Ngu?ñ dung d.0 Van phông di din (2):
Hç và tên
Giâi tInh:
Quc tich
S djnh danh cá nhânlChüng minh nhân dân1H chiu
Ngàyc.p
../
/
.Naicp
Nai dang k km trü (dM vói ng1.ri nizóc ngoài)fNai dàng k thuông tr
(doi vi ngiiM Vit Nam)
ChIrng tôi cam kt:
1. Chju trách nhim v sir trung thrc và chInh xác cüa ni dung f)cm d
ngh và hO sa kern theo.
2.• Chtp hành nghiêrn chinh quy dnh cüa Nghj djnh so 07/20161ND-CP,
pháp 1u.t Vit Nam lien quan den Van phông di din cüa thuo'ng nhân nuóc
ngoài tai Vit Narn và các quy djnh cüa Giây phép thành 1p Van phông di
din./.
Di diii có thm quy6 cüa
doanh nghip kinh doanh djch vit lfr hành ntr&c ngoài
K, ghi rö hQ ten và dóng dã'u (nEu cO)
Ghi chii:
(1) Doanh nghip ldnh doanh djch vy IL? hành nxthc ngoài tr khai báo trên cc s& thz tc các
vOn phOng dgi din dO dzcçrc c4p phép truác dO.
(2) TrwOizg hçip ngu'ài di-ng dO'u vOn phdng dgi din là ngu'ài Vit Nam dO dicçc cá'p so' djnh
danh cá nhOn, chi Ice khai hQ và ten, so' djnh danh cá nhdn.

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM

Bc Ip - Ttr do - Hnh phñc
Dja dié'm, ngày.... tháng... nám....
THÔNG BAO CHAM DtT HOT BONG
CUA VAN PHONG BI DTN
T1I VIET NAM

KInh g1ri: S Du 1jch/Si Van hóa, Th thao và Du ljch tinh/thành ph&..
Ten doanh nghip kinh doanh djch vi 1 hành nu&c ngoài: (ghi bang ch in
hoa ten doanh nghip bang tiêng Anh)
Ten Van phông di din tai Vit Nam: (ghi bang chü in boa ten Van phông
di dinIChi nhánh trong Giây phép thành lip):
Gi.y phép thãnh lQtp Van phông di din s
Ngày cp: ... I... .1...
Dja cM trii s& Van phông d?i din: (ghi dla dim dt trii sr Van phông di
din theo Giây phép thành lap)
Fax
Diên thoai
Emai1
Website: (nu co)
Th?ii hn hoat dng: tr ngày...tháng... näm.... dn ngày... tháng... nàm
(*) Thông báo vic thanh toán (hoac chua thanhtoán) các khoãn ng và thirc
hin các nghia vi1 khác có lien quan den vic châm dirt hoit dng cüa Van
phông i din .......
1.Thu&
2. Báo hiêm xã hôi:
3. Các khoán khác:
4. Các nghia vi khác (nu có):
..Vit Nam:
Be nghj chm dfrt hoit dng Van phông di din
Tü ngày.. .tháng.. .näm
L do chm düt hot dng:
Chüng tôi cam kt:
1.Chju trách nhim v str trung thirc và chinh xác cüa ni dung Thông báo nay.
2. Chap hành nghiêm chinh quy djnh cüa Nghj djnh s 07/20161ND-CP,
pháp lut Vit Nam lien quan den châm dirt ho.t dng cüa Van phông dai din
cüa thucing nhân nuórc ngoài ti Vit Nam!.
Bii din cé thm quyn cüa
doanh nghip kinh doanh djch vii 1fr hành nithc ngoài
Kj, ghi rö hQ ten và dóng dáu (nêu co,)
(*): Trong tric&ng hcip chc'in dzt hogt dang do chzyn dja diJm dt try th Van phông dQi diên
theo quy djnh tcii khoãn I Diu 18 cza Ngh/ djnh S6 07/2016/ND-CP, khôngphái kê khai ni
dung nay
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10. Thu tiic cp Iii Giy phép thành 1p Van phông di din ti Vit
Narn cüa doanh nghip kinli doanh djch vii lfr hành nithc ngoài trong
trtro'ng hçrp Giây phép thành Ip Van phông di din bj mat, bj hay hoc!, b /lw Ju3ng* hoic bj tiêu hñy
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip kinh doanh djch vi 1t hành nu&c ngoài np h so cp 1ti
Giây phép thânh 1p Van phông dai din den S Du 1jch/S Van hóa, The thao
và Du flch trong trumg hçip Giây phép thành 1p Van phông dai din b mat, bj
hiy hoçii, bj hic hong* hoc bj tiêu hUy duói mci hInh thüc.
- Trong thi han 03 ngày lam vic k tr ngày nhn dugc ho so', S Du
1chIS& Van hóa, The thao vâ Du ljch kiêm tra và yêu câu bô sung nêu ho so'
chua day dü, hcTp 1. Vic yêu cáu ho sung hO sO' du'Q'c thcc hin tOi da mt lan
trong suOt qua trinh giai quyêt hO so'.
- Trong thai han 05 ngày lam vic k tü ngày nhn dü h so' hgp 1 S Du
hchlSo Van hoa, The thao va Du lich cap lai Giây phep thanh lap Van phong dai
din. Tricoiig hcip khong cap igi phaz co van ban nëu ro ly do.
* Cách thüc thuc hiên:
Gui trirc tip hoc qua &thng bi.ru din hoçc tricc tuyê'n (nlu th diu kin
áp dung,) * den S& Du ljch/Sâ Van hóa, The thao và Du ljch.
* Thành phn, s luçing ho so:
- Thành phn h so:
Don d nghj cp 1i Gi.y phép thành 1p Van phông dai din (Mu MD-2
Phii ic ban hânh kern theo Thông tic sO 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 nàrn
2016) * do dai din có thâm quyên cüa doanh nghip kinh doanh djch V11 1C hành
nithc ngoài k.
- S lucmg h so: 01 (be).
* Thi han giãi quyt: 05 ngày lam vic k tü ngày nhn di hi so hqp 1.
* Di tugng thc hin TTHC: T chcrc.
* Co quan thc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quy& djnh: S Du ljchIS Van hóa, Th thao và
Du lich.
- Co quan tlVc tip thirc hin TTHC: Si Du 1jcWSc Van hóa, Th thao va
Du ljch.
* Kt qua. cüa vic thirc hin TTHC: Giy phép thành 1p van phèng dai
diên.
* Phi, l phi: 1.500.000 dng/gi.y phép (ThOng tic sá 3 3/201 8/TT-BTC
ngày 30 thông 3 nàm 2018 cña B5 trzthng Bç5 Ta! chIn/i) .
* Ten mu don, mu t?Y khai:
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Dan d nghj cp lai Giy phép thành 1p Van phông di din (Má'u MD-2
Phy lyc ban hành kern theo Thông tw so 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 nám
2016)
* Yêu cu, diu kiin thirc hin th'C tic hành chInh:
Doanh nghip kinh doanh djch vy li hànhnithc ngoài lam th tyc cá'p id1
Giáyphépthành 1p Vánphông dgi din khi Giáyphép thành 1p Vánpl'u3ng dgi
dién bj mat, bj huj hogi, bf hw hong hoçc bj tiêu huj dirO'i mi hInh thlcc*.
* Can cü pháp 1 cüa TTHC:
- Lugt Dii ljch sd 09/201 7/QHJ4 ngày 19 thOng 6 nárn 2017. Co hiçu lyc ti't
ngày 01 thOng 01 nám 2018*.
- Nghj djnh so' 07/2016/ND-GP ngày 25/01/2016 cia ChInh phi quy dinh
chi tiêt Lut Thirong mgi ye Van phdng dgi din, Chi nhOnh cfia thwang nhân
rncàc ngoOi tgi Vit Nam. Co hiu litc tir ngày 10 thOng 3 nOm 2016*.
- Thông tir so' 11/2016/TT-BCTngOy 05 thOng 7 nám 2016 cia B5 tru'&ng
B5 COng Thzro'ng quy djnh biéu máu thgc hin Nghj djnh sO 07/2016/ND-CF
ngày 25/01/2016 cia ChInh phü quy djnh chi ti&t Luçt Thu'cxng mgi ye Van
phOng dgi diçn, Clii nhOnh cüa thwcing nhán nzthc ngoài tgi Vit Nam. Co hiçu
lirc tit ngày 20 tháng 8 nám 2016.
- Thông tic so 33/2018/TT-BTCngày 30 tháng 3 nàm 2018 cüa Bó tru'O'ng
Bç5 Tài chInh quy djnh mz'cc thu, ché dçä thu, np và quOn l phi thOrn djnh cOp
GiOy phép kinh doanh djch vy 1t7' hành quOc té, GiOy phép kinh doanh dich vu li
hOnh ni a'ja; phi thOrn djnh cOp the hzr6ng dOn vién dii ljch; l phi cOp GiOy
phép dgt chi nhOnh, vOn phOng dgi din doanh nghip dii ljch nicO'c ngoài tgi
Vit Nam. CO hiu 4cc tic ngOy 14 tháng 5 nOm 2018*.

*
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CONG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM
Bc 1p - Tr do - Hinh phñc
, ngày.... tháng... nàrn.
N BE NGH CAP LI GIAY PHEP THANH LP
VAN PHONG BiJ DIN
KInh gi.'ri: S& Du 1jchISi Van hóa, Th thao và Du ljch tinhlthành ph&..
Ten doanh nghip kinh doanh dch vi itt hành nuOc ngoài: (ten trên Gi y
phép thành 1p/Dang k doanh nghip)
Ten doanh nghip kinh doanh djch vii itt hành nithc ngoài btng ting Anh:
(ghi bang chtt in hoa)
Ten doanh nghip kinh doanh djch vi.i itt hành nuc ngoài vit tt
Gi.y phép thành 1pIDàng k doanh nghip/Mã s doanh nghip:
Ngàycâp:.../.../
.Cciquancâp:
Diên thoai
Fax
Emaii
Website: (nu co)
B nghj cp 1i Giây phép thành Ip Van phông di din nhtr sau:
Ten Van phông di din: (ten trén Giy phép thành l.p)
Gi.y phép thành ip Van phèng di din s
.. Ngày cp:
.1
.1
(*)Th tr cüa Van phông di din:
Din thoai:
Fax
Emai1
Website: (nu co)
Mãsôthuê:
L do cp iai:
Chüng tôi cam kt:
1. Chju trách nhim v sir trung thirc và chInh xác cüa ni dung Dcn d
nghj và ho sci kern theo.
2. Chp hành nghiêm chinh quy djnh cüa Nghj djnh sé, 07/20161ND-CP,
pháp 1ut Vit Narn lien quan den Van phông d.i din cüa thuang nhân nuâc
ngoài ti Vit Nam và các quy djnh cüa Giây phép thành 1p Van phông di
din./.
Bi din có thm quyn cüa
doanh nghip kinh doanh d!cli vi lfr hành nuóc ngoài
ghi To hQ ten và dóng dáu (nezi co)
(*): Chi áp dyng dô'i vol doanh nghip kinh doanh djch vy 11? hành rnróc ngoài có nhiêu han 1
VOn phOng dii din tçi Vit Nam và dã dwçrc c4p phép trzróv ngày 20 thOng 8 nOrn 2016.
Doanh nghip tt xOc djnh thi'c ty ci'za VOn phdng dgi din theo thai gian thành lap.

11. Thu tiic diii chinh* Giy phép thành 1p Van phông di din ti
Vit Nam cila doanh nghip kinh doanh djch vii 1ir hành nithc ngoài
* Trinh tu thuc hiên:
- Doanh nghip kinh doanh djch vi itt hành nuc ngoài np h so diu
chInh Giây phép thành l.p Van phông di din den Si Du 1jcWSi Van hóa, The
thao và Du ljch trong thô'i hgn 60 ngày lam vic* kê ttr ngày Co sii thay dôi sau:
+ Thay dci ten gi hoic dja chi dgt try th cia doanh nghip kinh doanh
djch vii lii' hành nu'ác ngoài ,
+ Thay di ngu?ci dimg du cüa Van phèng dai din.
+ Thay di ten gi cüa Van phOng di din;
± Thay di ni dung hoat dng cüa Van phOng di din;
+ Thay dôi dja chi dt tri1 si cüa Van phOng dai din trong mt tinh, thành
phô trirc thuc Trung uong;
- Trong thai hgn 03 ngày lam vic Ice' tic ngày nhn diccic h so', Só'Du
lich/Sà Van hóa, The thao và Dii ljch kiém tra và yeu cáu bó sung nêu ho so'
chu'a day dii, hcip l. Vic yéu cáu hO sung hO so' diccic thtc hin tOi da mçt lan
trong suOt qua trinh gial quyet hO Sc'.
- Trong th?ii hn 05 ngày lam vic kttr ngày nhn dü h so hqp 1, So' Du
flchlS& V.n hóa, The thao và Du ljch diêu chinh hoçc khOng diéu chinh Giáy
phép than/i 1p Van phông dçzi din. TricO'ng hp khOng diéu chinh phài có van
ban neii ro ly do.
Truing hçtp vic dié'u chin/i n5i dung hogt dçng cüa Van phOng dcii din
dan den Van phOng dgi din Co n5i dung hoçzt dng khOng p/li hçtp vâi cam kêt
cia Vit Nam hoçc doanh nghip kin/i doanh djch vy lic hành nithc ngoài khOng
thiic quOc gia, viing lãnh thO tham gia diêu w6c quOc tê ma Vit Nam là thành
viên, SO' Dii ljch/SO' Van hóa, The thao và Dii ljch gi'ci van bàn láyj kién cfia Bç5
Van hóa, The thao và Dii ljch trong thai hgn 03 ngày lam vic ice tIc ngày nhn
di hO so' hcip l. Trong thai hn 05 ngày lam vic kê tic ngày nhn dzccrc van bàn
cza SO' Dii ljch/Sà Van hOa, The thao và Dii i/c/i, B5 Van hOa, The thao và Dii
lich cO van ban nêu rô j kiên dOng j hoçc khOng dOng j diéu chin/i Giáy phép
than/i lap Van phong dat then Trong that han 05 ngay lam vzêc ké tu' ngay nhán
dwo'c j2 kiên cña Bó Van hóa, The thao và Dii lich, SO' Dii i/c/i/SO' Van hóa, The
thao và Dii i/c/i diêu chinh hoçc khOng diêu chin/i Giáy phép than/i 4p Van
phOng dqi din, Giáy phép thành 1p C/i nhánh cho doanh nghip kinh doanh
d/ch vy lic hành nithc ngoài. Tric&ng h'p khOng diéu chinh phái cO van bàn nêu
r51j2d0*.
* Cách thCrc thuc hin:
Gri trrc tiêp ho.c qua dung buu din hoc try'c tuyln ('né'u di die'u kién
áp dung) * dn So' Du ijeb/So' Van hóa, The thao và Du ljch.
* Thành ph.n, s luqng h so:
- Thãnhphânhô so:
68

(1) Dan d nghj diu chinh Giy phép thnh 1.p Van phèng di din (M&i
MD-3 Phy lyc ban hành kern theo Thông tw so 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7
näm 2016) * do dai din Co thâm quyên cüa doanh nghip kinh doanh djch v1i lü
hành nu6c ngoài k;
(2) Các tài lieu chz'ng rninh v ni dung thay di, cy th
- Trw&ng hp thay ddi ten gi hoc dja chi dt try th cia doanh nghip
kinh doanh djch vy ii? hành nirâc ngoài: Bàn sao tài lieu pháp l3 do co' quan có
thám quyén cap chz'rng minh sc thay dôi ten gi hoc dja chi dt try sà cia
doanh nghip kinh doanh djch vy lii' hành nw&c ngoài.
- Tritàng hcip thay dat ngu'ài dt'rng dcu cia Van phông dcii din. Van bàn
cia doanh nghip kinh doanh djch vy lI hành nzthc ngoài ci'ilbó nhim ngu'ài
thing dázt rnâi cia Van phông dcii din; ban sao h5 chiêu hoçc giáy chi'ng minh
nhOn dan hoc the can cwó'c cOng dan ('neii là ngirài Vit Nam,) hoc bàn sao hç5
chiê'u (nlu là ngw&i nitó'c ngoài) cüa ngitài dt'mg dáii mó'i cia Van phOng di
diên; giáy tà ch&ng minh ngwài d&ng dáu cü cüa Van phông di din dã thcc
hin nghia vy thuê thu nh2p cá nhán den thai diem thay dOi.
- Trzr&ng hçrp thay dja chi dgt try s& cüa Van phOng dgi din trong mç5t
tinh, thành phO tryc thuç5c Trung Wang: Bàn sao biên bàn ghi nhà hoc thoá
thuin thuê dja diem hoçc bàn sao tài lieu chi'mg minh doanh nghip kinh doanh
djch vy lI hành nwó'c ngoài có quyên khai thác, si'c dyng dja diem dé dçt try sO'
Van phOng di din; bàn sao tài lieu ye dja diem dc kiên dt try sO' Van phOng
di din*.
(3) Bàn chInh Gi.y phép thành 1p Van phOng ,di din.
- S luqng h so: 01 (be).
* Thñ hn giãi quyêt:
- 05 ngày lam vic k ti'x ngày nh.n dü h so hçTp 1 trong tru'O'ng hQp vic
diéu chinh n5i dung hogt dng cia Van phOng dgi din khOng dan den Van
phOng dcii din cO nç51 dung hogt dç5ng khOngphii hçip vài cam két cia Vit Narn
hoçc doanh nghip kinh doanh djch vy !u hành nu'àc ngoài khOng thui3c quOc
gia, vuing länh thO tham gia diêu wO'c quOc té ma Vit Nam là thành viên.
- 13 ngày lam vic ka tfr ngày nhn di ha so' hcip l trong tru'àng hcip vic
diu chinh nt3i dung hoçit dng cia Van phOng dgi din dan den Van phOng dat
din CO ni dung hot dng khOng phIi hçp vó'i cam két cia Vit Narn hoçc
doanh nghip kinh doanh djch vy lI hành nwó'c ngoài khOng thii5c quOc gia,
viing lãnh thO tham gia diêu wO'c quOc tê ma Vit Nam là thành viên.
* Dôi trcing thrc hin TTHC: T chüc.
* CaquanthirchinTTHC:
- Co quan có thrn quyn quy& djnh: S& Du ljch/Sâ Van hóa, Th thao và
Du ljch.
- Co quan trrc tip thirc hin TTHC: S& Du ljchJSi Van hóa, Th thao và
Du lch.
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* Kt qua cüa vic thic hin TTHC: Gi.y phép thành 1.p van phông di
diên.
* PhI, 1 phi: 1.500.000 dngIgi.y phép (Thông tic soA 33/2018/TT-BTC
ngày 30 tháng 3 nám 2018 cüa Bó truóng Bc5 Tài chInh) .
* Ten mu dcm, mu t?i khai:
Do'n d nghj diu chinh Giy phép thành 1p Van phông dai din (MJit
MD-3 Phu lyc ban hành kern theo Thông tu-sô 11/2016/TT-BCTngày 05 tháng 7
nám 2016) .
* Yêu c.u, diu kin thrc hin thu tic hành chInh:
Doanh nghip kinh doanh dich vy li hành nwác ngoài phái lam thi tyc di&i
chinh Giáyphép thành 1p Vánphông dgi din trong nhicng tric&ng hQp sau*..
(1) Thay dói ten gi hoc dja chi dt try th cia doanh nghip kinh doanh
djch vy lic hành nzthc ngoài,
(2) Thay di ngic&i ding dcu cza Van phông dgi din,
(3.) Thay dói ten gi cña Vànphông dci diçn;
(4) Thay di n5i dung hogt dç5ng cüa Van phông dcii din;
(5) may ddi dja chi dçIt try th cza Van phông dcii din trong rnt tinh,
thành phô trrc thuc Trung wang hoc trong khu vcc dja lj thu5c phqm vi quán
l cia m3t Ban quán l.
. Can cü pháp 1 cüa TTHC:
- Lut Dii ljch sc 09/201 7/QHJ4 ngày 19 tháng 6 nàm 2017. Co hiu 4cc tic
ngày 01 tháng 01 nám 2018*.
-Nghi djnh s 07/2016/ND-CP ngây 25/01/2016 cüa ChInh phz quy dfnh
chi tiêt Luçt Thzccrng mcii ye Van phOng dii din, Clii nhánh cia thwo'ng nhán
nu'&c ngoài tçzi Vit Narn. Co hiu 4cc tIc ngày 10 tháng 3 nám 2016*.
- Thông tic so 11/2016/7T-BCTngày 05 tháng 7 nám 2016 cia Bó trtc&ng
Bç5 Gong Thiccing quy djnh biêu mdu thrc hin Nghj djnh so 07/2016/ND-CP
ngày 25/01/2016 cüa Chinh phü quy djnh chi tiét Luat Thutrng mci ye Van
phOng dgi diçn, Clii nhánh cia thicang nhán nithc ngoài tçii Viçt Nam. Co hiçii
4cc tIc ngày 20 tháng 8 nám 2016*.
- ThOng tic sO 33/2018/27-B TC ngày 30 tháng 3 näm 2018 cia B3 trwOi'1g
Bç5 Tài chinh quy djnh mi'cc thu, ché d3 thu, n5p va quán l phi thám djnh cap
GiOyphép kinh doanh djch vy lic hành quOc tê, Giâyphép kinh doanh djch vu ltc
hành n5i dja; phi thám djnh cap the hicóng dan viên du ljch; l phi cap Giáy
phép dcit chi nhánh, van phOng dgi din doanh nghip du ljch nicó'c ngoai tai
Vit Nam. CO hiu 4cc tic ngày 14 tháng 5 nám 2018*.

* Ph.n in nghiêng là ni dung sCra dôi, bô sung
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phic
Dja dim, ngày.... tháng... nàm.
BN BE NGHT DIEU CHINH GIAY PHEP THANH LP
VAN PHONG BiJ DIN
KInh gi: Si Du 1jch!Só Van hoá, Th thao và Du 1ch tinhlthàrih ph&..

Ten doanh nghip kinh doarih djch vii itt hành rnthc ngoài: (ten trên Giy
phép thành Ip/Bäng k doanh nghip)
Ten doanh nghip kinh doanh djch vi itt hành niirc ngoài bang ting Anh:
(ghi bang chtt in hoa)
Ten doanh nghip kinh doanh djch vii itt hành nithc ngoài vit t.t
Giy phép thành 1.p/Dàng k3' doanh nghip/Mã s doanh nghip:
. Co quan cap:
Ngày cap: ...1...!
Diên thoai
Fax
Emai1
Website: (nu co)
Be nghj diêu chinh Giy phép thành 1p Van phông di din nhu sau:
Ten Van phàng dai din: (ten trCn Gi.y phép thành l.p)
Gi.y phép thành l.p Van phông di din s&
Ngàycâp
.1
I
(*)Th t'çr cüa Van phOng dai din:
Diên thoai
Fax
Emai1
Website: (nu co)
Mãsôthuê:
Ni dung diu chinh:
L do diu chinh:
Chñng tôi cam kêt:
1. Chju trách nhim v str trung thirc và chinh xác cüa ni dung Dcm d
nghj và ho so kern theo.
2. Chip hành nghiêm chinh quy djnh cüa Nghj djnh s 07/2016/ND-CP,
pháp 1ut Vit Narn lien quan den Van phông di din cüa thuong nhân nuóc
ngoài t.i Vit Nam và các quy djnh cUa Giây phép thành i.p Van phông d?i
diên./.
Bi din có thm quyn cüa
doanh nghip kinh doanh djch vii lfr hành rnthc rigoài
K, ghi rô hQ ten và dóng diu (nêii co)
(*): Chi áp dtng dO'i vái doanh nghip kinh doanh djch vt lic hành rnthc ngoài có nhiê'u han]
Van phông dçzi diçn ti Vit Nam và dã dtccrc c4p phép triróc ngày 20 tháng 8 näm 2016.
Doanh nghip t- xác d/nh thi'c t cia Van phóng dci din theo thai gian thành ltp.
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12. Thu ttic gia hin Giy phép thành 1p Van phông di din ti Vit
Nam cüa doanh nghip kinh doanh djch vii lfr hành niróc ngoài
* TrInh tir thuc hiên:
- It nh.t 30 ngày truâc khi Giy phép thành 1p van phông di din h& han,
doanh nghip kinh doanh djch vi I hành nuâc ngoài np ho so gia han Giây
phép thành l.p Van phông dai din den S& Du ljchlS& Van hóa, The thao và Du
ljch;
- Trong thai hgn 03 ngày lam vic ké tir ngày nh2n dirçic ho so', S& Dii
ljch/Sà Van hóa, The thao và Dii ljch kiém tra và yéii cáu bO sung néu hO so'
chwa day dü, hctp l. Vic yêu cau bO sung hO so' ditcic thy'c hin tOi da mç5t iOn
trong suOt qua trInh giOi quyét hO so'.

- Trong thai han 05 ngày lam vic k t1r ngày nhn dü h so hcrp 1, Só Du
1jchISô Van hóa, The thao và Du ljch gia han Giây phép thành 1p Van phông
dai din. Trung hçip không gia han phãi có van bàn nêu rô 1 do.
* Cách thi'rc thuc hin:
Gi:ri trrc tip hoc qua dirmg biru din hoc trirc tuyê'n (nê'u di diu kin
Op dyng) * den S Du 1jchIS Van hóa, The thao và Du ljch.
* Thành phn, s luqng h so:

- Thânh phn h so:
(1) Don d nghj gia hn Gi.y phép thành 1p Van phông dai din (Mu
MD-4 Phy lyc ban hành kern theo Thong tir sO 11/2016/TT-BCT ngày 05 thOng 7
nàm 2016) * do dai din có thâm quyên cüa doanh nghip kinh doanh djch v11 13'
hành nithc ngoài k;
(2) Ban sao GiO'y dáng kj. kinh doanh hoc giO'y tO' có giO trj tiro'ng ductng
cia doanh nghip kinh doanh djch vy lii' hành nithc ngoài ,
(3) BOn sao bOo cáo tài chinh có kié'm toán hoçic van ban xOc nhán tInh
hInh thzcc hin nghThi vy thuê ho,c tài chInh trong nOm tâi chInh gOn nhOt hoác
giOy tà có giO trj tu'o'ng dirung do cct quan, tO chic có thOrn quyén ncti doanh
nghip kinh doanh djch vy li' hành rnthc ngoài thành 4p cOp hoàc xác ithán,
chi2g minh sr tOn tçzi và hoqt d5ng czá doanh nghip kinh ddanh d/ch vy lii'
hành rnràc ngoài trong nám tài chInh gOn nhOt;
(4) Ban sao* Gi.y phép thành 1p Van phông dai din dã duc d.p.
Thành phn hO so' s (2) phOi djch ra tilng Vit và dircic cc' quan dcii din
ngoçzi giao, cc" quan ldnh sc cña Vit Narn O' nu'ó'c ngoài chr-ng nhn hoc hc'p
phOp hóa lânh sy' theo quy djnh cia phOp lut Vit Nam. Thành phOn hO so' sO
(3) phOi djch ra tilng Vit và ch&ng thy'c theo quy djnh pháp lut Vit Nam*.

- So hrçrng h so: 01 (be).
* Thii han giãi quyêt: 05 ngay* lam vic ké tü ngày nhn dü ho so hgp 1.
* Di ti.rqng thirc hin TTHC: T chi'rc.
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* Co quan thc hin TTHC:
- Co quan
Du lich.

Co

thm quyn quy&t djnh: Sâ Du ljchlSâ Van hóa, Th thao và

- Co quan trirc tip thirc hin TTHC: S& Du ljchlSä Van hOa, Th thao và
Du lich.
* Kt qua cüa vic thirc hin TTHC: Giy phép thành 1p vAn phOng di
diên.
* PhI, 1 phi: 1.500.000 dng!gi.y phép (Thông tir so' 33/2018/TT-BTC
ngày 30 tháng 3 nám 2018 cüa Bç5 tricóng B3 Tài chinh) .
* Ten mu don, m.0 ty khai:
Don d nghj gia htn Giy phép thành l.p VAn phOng di din (Máii MD-4
Phi lyc ban hành kern theo Thông tu' sO ll/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 nàrn
2016) *.
* Yêu cu, diu kin thirc hin thU tic hành chInh:
Doanh nghip kinh doanh djch vy ili' hành nu'ác ngoài diccrc gia hgn Giy
phép thành 1p Van phông dgi din khi hét thai hgn quy d/nh trong Giáy phép,
tric trtrOl'2g hcrp có hành vi vi phgrn thuç5c các tric&ng hp b/thu hôi Giáy phép
thành
Van phông dgi din theo quy djnh tgi Diêu 44 Nghj djnh 07/2016/NDl4i

cp*
.

* CäncUpháp1cUaTTHC:
- Luat Dii ljch soA' 09/201 7/QH14 ngày 19 tháng 6 nárn 2017. Co hiii lcc tic
ngày 01 tháng 01 nám 2018.
-Nghi djnh sá 07/2016/ND-CP ngày 25/01/2016 cia ChInhphi quy djnh
chi tiét Lugt Thutrng mçli
Van phông dgi din, C'hi nha'nh cia thircmg nhán
nicOc ngoài tgi Vit Narn. Co hiçu 4cc tic ngày 10 tháng 3 nárn 2016.
ye

- Thông tic sd 11/2016/TT-BCTngày 05 tháng 7 nàrn 2016 cia Bç5 tru'&ng
B5 COng Thu'o'ng quy djnh biêu máii thcc hiçn Nghj d/nh so 07/2016/ND-cP
ngày 25/01/2016 cia ChInh phü quy djnh chi tiét Lugt Thiccing rnçii
Van
phOng d411 din, Chi nhánh cia thu'o'ng nhán niró'c ngoài tgi Viçt Nam. Co hiit
4cc tic ngây 20 thdng 8 nárn 2016.
- Thông tic so 33/2018/TT-BTCngày 30 tháng 3 nárn 2018 cia Bç5 triccrng
Bç3 Tài. chInh quy dinh rni'cc thu, ché d3 thu, n5p và qudn l phi thárn djnh cap
Giáyphép kinh doanh dich vy ii? hành quOc té, Giáyphép kinh doanh djch vy ii?
hânh nii dia; phi thárn djnh cap the hicóiig dan viên dii ljch; l phi cap Giáy
phép dat chi nhánh, van phông dgi din doanh nghip dii l/ch nicác ngoài ti
Vit Nám. Co hiçu ly'c tic ngày 14 tha'ng 5 nárn 2018.
ye

Pha in nghieng là ni dung süa dti, b sung

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI1T NAM
Bc 1p - Tçr do - Hnh phüc
Dja a'im, ngày.... tháng... nàm.
BN BE NGH! GIA HJN GIAY PHEP THANH LIAP
VAN PHONG BeI DIN
Ten doanh nghip kinh doanh djch vii lü hành niiâc ngoài: (ten trên Giy
phép thành 1p/Dàng k doanh nghip)
Ten doanh nghip kinh doanh djch vi lü hành nuàc ngoài bang tiêng Anh:
(ghibàngchtinhoa)
Ten doanh nghip kinh doanh djch vi lt hành nithc ngoài viêt tat
Giây phép thành ltpIDàng k doanh nghip/Mä so doanh nghip:
. Co quan cap:
Ngày cap: .../.../
Thôi han con lai cüa Giây phép thành 1p/Däng k kinh doanh:
Fax
Diên thoai
Emai1
Website: (neu co)
B nghj gia hn Giây phép thành Ip Van phOngi din nhtr sau:
Ten Van phOng dai din: (ten trên Giây phép thánh lap)
Gi.y phép thành lQp Van phOng dai din s
/
I
Ngày cap
(*)Thü tr cüa Van phOng dai din:
Mãsôthuê:
So lao dng lam vic tai Van phOng dai din tai thôi diem gia hn.......
ngi.rôi; trong do:
- So lao dng nithc ngoài:... ngui;
- So lao dng Vit Nam:... ngithi.
Thôi han dé nghj gia han Giây phép thành lip:
ChIing tôi cam két:
1. Chju trách nhim ye sir trung thirc và chInh xác cüa ni dung Don d
nghj và ho so kern theo.
2. Chap hành nghiém chinh quy djnh cüa Nghj djnh so 07/2016/ND-CP,
pháp lu.t Vit Nam lien quan den Van phOng dai din cüa thuong nhân nithc
ngoài tai Vit Nam và các quy djnh cUa Giây phép thành Ip Van pliOng dai
din./.
Bii din có thm quyn cüa
doanh nghip kinh doanh djch v Iir hành ntr&c ngoài
Kj, ghi rö hQ ten và dóng dáu (nêu co)
(*): Chi áp dyng dc{i vó'i doanh nghip kinh doanh djch vu ht hành niróc ngoài có nhieu han I
Van phông dqi then ti Viet Nam và dã dwcrc cá'p phép trithc ngày 20 tháng 8 näm 2016.
Doanh nghiep tr xác djnh thz't tt cüa Van phông d4ii diçn theo thai gian rhành lap.
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13. Thu tiic chm dfrt hot dng cüa Van phông &i din ti Vit Nam
cña doanh nghip kinh doanh djch vii 1& hành nu'&c ngoài
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip kinh doanh dch v11 lU hành nuâc ngoài np hè so ch.m drt
hot dng Van phàng dai diên den S Du 1jch/Si Van hóa, The thao và Du 1ch
trong các tru?Yng hçrp sau:
+ Theo d nghj cüa doanh nghip kinh doanh djch vii 1O hành nuóc ngoài;
+ Khi doanh nghip kinh doanh djch vi 1Qhành nuic ngoài châm dirt hot
ding theo pháp 1u.t cüa quôc gia, vüng lãnh thô noi doanh nghip do thành lap
hoc dàng k kinh doanh;
+ H& thii hn hoat dng theo Gi.y phép thành l.p Van phông dai din ma
doanh nghiêp kinh doanh djch vi lü hành nithc ngoài không dê nghj gia han;
+ H& th?ñ gian hoat dng theo Giy phép thành l.p Van phông d.i din ma
không duçic Co quan cap Giây phép dông gia h.n;
+ Bj thu hM Gi.y phép thành 1p Van phOng d4i din th.eo quy djnh ti
Diêu 44 Nghj djnh so 07/20161ND-CP ngày 25 tháng 01 nàm 2016;
+ Doanh nghip kinh doanh djch vi ltr hành nuó'c ngoài, Van phOng d.i
din không cèn dáp lrng mt trong nhftng diêu kin quy djnh ti Diêu 7 Nghi.
djnh so 07/2016/ND-CP ngày 25 tháng 01 nàm 2016.
- Trong th?yi htn 03 ngày lam vic k tr ngày nhan ducrc h so, Sâ Du
1chISO'Vän boa, The thao và Du ljch kiêm tra và yêu câu bô sung nêu ho so
chua day dü, hap l. Vic yêu câu bô sung ho so dugc thirc hiri tôi da mOt lan
trong suOt qua trInh giài quyêt ho so.
- Trong thôi hn 05 ngày lam vic ké tü ngày nhan dü hso hap 1, S Du
ljchIS Van hóa, The thao và Du ljch cO trách nhim cOng bô trên trang thông
tin din tir cüa mInh ye vic châm dt hoat dng cüa Van phOng dai din.
* Cách thc thuc hiên:
Giri trirc tip hoc qua dithng biru din hoc trrc tuyn (nu dü diki kin
áp ding) den Sâ Du ljchlSâ Van hóa, The thao và Du lch.
* Thành phn, s luqng h so:
- Thành phn h so:
(1) Thông báo v vic chm dirt hot dng Van phèng dai din (Mu TB
Phv liic ban hành kern theo Thông tu so 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 nàm
2016) do di din có thm quyên cüa doanh nghip kinh doanh djch vi lQ hành
nithc ngoài k, trir tru?:lng hap quy djnh tai Khoân 5 Diêu 35 Nghj dnh
07/2016/ND- CP;
(2) Ban sao van ban cüa Co quan c.p Gi.y phép không gia han Gi.y phép
thânh 1p Van phOng dai din (dOi vâi trung hap hêt thôi gian ho.t dng theo
Gi.y phép thành 1p Van phông d.i din ma không duçc Co quan cap Giây phép
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dng gia hon) hoc bàn sao Quyt djnh thu hi Giy phép thành l.p Van
phông dii din cüa Sô Du ljeh/S& Van hóa, The thao và Du ljch (doi vi trii&ng
hçrp bj thu hôi Giây phép);
(3) Danh sách chü nç và so n chua thanh toán, gm Ca n thu và n tin
dóng bão hiêm xa hi;
(4) Danh sách nguM lao dng và quyn lqi tuong lrng hin hành cüa nguôi
lao dng;
(5) Bàn chinh Gi.y phép thành 1p Van phông di din.
Di vói trung hqp Van phông d.i din chm d(rt hoat dng tai mt tinh,
thành phô trirc thuc Trung uong dé chuyên dja diem d.t trii sà cüa Van phông
d.i din den mt tinh, thành phô tr1rc thuc Trung rnmg khác, ho so châm dirt
hoat dng Van phông dai din chi bao gôm các thành phân ho so so (1) vâ (5).
- S lucmg h so: 01 (be)
* Thai han giâi quyêt: 05 ngày lam vic k t'tr ngày rihn dü h so hçrp l.
* Di tisqng thirc hin TTHC: T chirc.
* Co quan thrc hin TTHC:
-. Co quan có thm quyn quyt djnh: S& Du ljch/S& Van hóa, Th thao và
Du lich.
- Co quan trirc tiêp thirc hin TTHC: Sâ Du ljchlS& Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* K& qua cüa vic thirc hin TTHC: Thông báo.
* Phj, 1 phi: Không quy djnh.
* Ten mu

don, mu t?c khai:

Thông báo v vic ch.m dirt hot dng V.n phông dai din (Mu TB Phi
litc ban hành kern theo Thông tii sO 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 nàm
2016).
* Yêu cu, diu kin thijc hin thu tiic hành chInh: Van phèng dai din
châm dirt hoat dng trong các trtthng hcp sau:
(1) Theo d nghj cüa doanh nghip kinh doanh djch vi itt hành nuOc ngoài.
(2) Khi doanh nghip kinh doanh djch vi itt hânh nuOc ngoài chm dirt
hot dng theo pháp lu.t cüa quôc gia, vllng 1h thô noi doanh nghip do thành
1p hoc dang k kinh doanh.
(3) Ht th&i hn hot dcng theo Giy phép thành l.p Van phông dai din
ma doanh nghip kinh doanh djch vi itt hành rnthc ngoài không d nghj gia han.
(4) Ht thôi gian boat dng theo Giây phép thành 1p Van phông dai din
ma khOng ducic Co quan cap Giây phép dông gia han.
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(5) Bj thu hM Gi.y phép thành 1p Van phông di din theo quy djnh ti
Dieu 44 Ngh djnh so 07/2016/ND-CP ngày 25 tháng 01 näm 2016.
(6) Doanh nghip kinh doanh djch vii 1Chành nuóc ngoài, Van phông di
din không cèn dáp üng mt trong nhirng diêu kin quy djnh ti Diêu 7 Ngh
dinh sô.07/20161ND-CP rigày 25 tháng 01 nãm 2016.
* Can ci'r pháp 1 cüa TThC:
- Lu.t Du flch s 09/2017/QHI4 ngày 19 tháng 6 nàm 2017. Co hiu 1rc tr
ngày 01 tháng 01 nàm 2018.
- Nghj djnh s 07/2016/ND-CP ngày 25/01/2016 cüa ChInh phü quy dnh
chi tiêt Lutt Thucxng mii ye Van phàng di din, Chi nhánh cüa thuang nhân
nrnfcc ngoài ti Vit Nam. Co hiu lirc tr ngày 10 tháng 3 nãm 2016.
- Thông tiz s 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 näm 2016 cüa B tru&ng
B Cong Thucing quy djnh biêu mu thc hin Nghj dnh so 07/20161ND-CP
ngày 25/01/20 16 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt Lu.t Thumig m.i ye Van
phèng dai din, Chi nhánh cüa thuong nhân nuâc ngoài t?i Vit Nam. Co hiu
içrc t1r ngày 20 tháng 8 nàm 2016.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Dja dkm, ngày.... tháng... nám....

THÔNG BAO CHAM D15'T HOT BONG
CUA VAN PHONG BI DIN
.TI VIT NAM
KInh glri: Si Du ljchlS& Van hóa, Th thao và Du ljch tinh!thành ph&..
Ten doanh nghip kinh doanh djch vi itt hành nuót ngoài: (ghi bang chtt in
hoa ten doanh nghip bang tiêng Anh)
Ten Van phông dai din tai Vit Nam: (ghi bang chtt in hoa ten Van phông
dii dinIChi nhánh trong Giây phép thành lap):
Giây phép thành l.p Van phàng di din s
Ngày c.p: ... I. . . .1...
Dja chi trii si Van phông dai din: (ghi dja dim d.t trçi só Van phông dai
din theo Giây phép thành lap)
Fax
Emai1
Diên thoti
Website: (nu co)
Th?yi han hoat dng: tir ngày...tháng... näm.... dn ngày... tháng... näm
(*) Thông báo vic thanh toán (ho.c chira thanh toán) các khoân ng và thirc
hin các nghia v1,i khác có lien quan den vic châm dirt hoat dng cüa Van
phàng dai din
1.Thu&
2. Bão hiêm xä hôi:
3. Các khoãn khác:
4. Các nghia vçi khác (nu có):

Be nghj châm dfrt hoit dng Van phông dii din

..Vit Nam:

Tir ngày.. .tháng.. .n.m
L do chm dirt hoat dng:

ChIing tôi cam kt:
1.Chu trách nhim v slr trung thirc và chInh xác cüa ni dung Thông báo nay.
2. Ch.p hành nghiêm chinh quy djnh cüa Nghj djnh s 07/2016/ND-CP,
pháp 1ut Vit Nam lien quan den châm dirt boat dng cüa Van phông dai din
cüa thtrnng nhân nuOc ngoài tai Vit Naml.
Bii din có thm quyn cüa
doanh nghip kinh doanh d!ch vij 1fr hành rnr&c ngoài
Kj, ghi To h ten và dóng dáu (nêu co)
(*): Trong tru'àng hcip cMm dzt hogt dç5ng do chuyn d/a dkm dçt try th Van phdng dci diên
theo quy djnh tgi khoãn 1 Diu 18 cña Nghj djnh so' 07/2016/ND-cP, khongphâi Ice khai n5i
dung nay
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14. Thu tic cp the hiró'ng dn viên du ljch quôc tê

* TrInh tu thuc hiên:
- Nguôi d nghj cp the huóng dn viên du ljch quc t np ho so den Si
Du ljchlSô' Van hóa, The thao và Du ljch;
- Trong thai han 15 ngày k tü ngày nh.n dugc h so hp 1, Sâ Du 1chIS&
Van hóa, The thao và Du ljch cap the huóng dan viên du ljch quôc tê cho ngui
dê nghj; tru&ng hçrp tr chôi, phài trà lôi bang van bàn và nêu rô 1 do.
* Cách thirc thuc hiên:
Gi'ri trirc tip ho.c qua dirông him din dn S& Du 1jcWS Van hóa, Th
thao và Du lich.
* Thành phn, s luçmg h so:
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj cp the huâng dn viên du ljch quc t (Máii s 11 Phii lic
II ban !lành kern theo Thông tu' so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nám
2017)
(2) So yu 1 1ch có xác nh.n cüa Uy ban nhân dan cp x nai cu trü;
(3)Giy chirng nhn sirc khôe do co sâ khám bnh, chfta bnh có th.rn
quyên cap trong thai han không qua 06 tháng tInh den thi diem np ho so;
(4) Giy ti chüng minh diu kin v trinh d nghip vii:
Bàn sao có cht'rng thcc bang t& nghip cao ding trâ len chuyên ngành
htthng dan du ljch; hoc bàn sao có ch&ng thrc bang tot nghip cao dáng tr len
chuyên ngànhkhác và ban sao có chth-zg thy'c chth'ig chi nghip vi hiró'ng dan
dii ljch quOc te*;
(5) Giy to chirng minh diu kin v trInh d ngoi ng:
Bàn sao có chi'mg thirc* mt trong các giây tO sau:
- Bang to't nghip cao ding tr& len chuyên ngành ngocii ngIi,*;
- Bang tOt nghip cao dáng tr& len theo chu'ang trmnh clào tgo bang tiéng
nu'O'c ngoài;
- Bang tcft nghip cao dcng trá len & nithc ngoài;
- Chi'rng chi hogc gi4 chzng nhgn ngocii ngi? bgc 4 tr& len Khung näng lz!c
ngogi ngI'? 6 bc thing cho Vit Nam hoçc B2 trO' len Khung tham chiêu trInh dç5
ngoçii ngi chung CháuAu, con thai hgn hoçc diccrc cap trong vOng 05 nám dói
vó'i chthzg chi hoc giây chi'mg nhçn ngoçli ngi? không quy djnh thai hçrn, do to
chi'cc, cci quan CO thám quyên cap dgt mt'cc yêu cáu theo quy djnh tçii Phy lic I
Thông twsô 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nám 2017*.
Van bang, ch&ng chi, gi4 chi'rng nhn do ccr sO' dào tçzo nwO'c ngoài cá'p
phâi du'crc cOng nhçn theo quy djnh cia Bó Gido dyc và Dào tgo và B Lao
dçäng - .Thzrcrng binh và Xä h5i.
(6) 02 ãnh chân dung màu c& 3 cm x 4 cm*.
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- S lixcmg h so: 01 (be).
* Th?ci hn giài quy&: 15 ngày k ti'r ngày nhn &rcic h so hcrp 1.
* Di tizçmg thirc hin TTHC: Ca nhân.
* Co quan thrc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quyt dnh: S& Du 1jcWSi Vn hóa, Th thao vâ Du ljch.
- Co quan trçrc tip thirc hin TfHC: S& Du ljch/S& Vn hóa, Th thao và Du 1ch.
*Kt qua cUa vic th1rc hin TTHC: The hithng din viên du ljch quc t.
* PhI, 1 phi: 650.000 dông/thé (Thông tw sO 33/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3 nám 2018 cia Bó trtcó'ng B5 Tài chIn/i)
* Ten mãu don, mâu t? khai:
Dan d nghj dtp the hithng dn viên du ljch quc t (Mu so' ii Phi.,i lyc II
ban han/i kern theo Thông tw sO 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàm
2017) .
* Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic hành chInh:
(1) Co quc tjch Vit Nam, thu&ng trü ti Vit Nam;
(2) Co näng 1rc hành vi dan siI dy dü;
(3) Không m.c bnh truyn nhim, không sü ding cht ma tiy;
(4) T& nghip cao ding trâ len chuyên ngành hixóng dn du 1ch; trung
hçp tot nghip cao dàng trô len chuyên ngành khác phãi có chi'rng c/il nghip vit
hu'ó'ng dan c/u ljch quóc té;
(5) Sir dicing thânh thto ngoi ngtt dang k hành ngh: dáp irng mt trong
các tiêu chuân sau:
- Co bang tO't nghip cao dng Ira len chuyén ngành ngogi ngi
- Co bcng tot nghip cao &ng tth len theo c/iwcng trInh dào tgo bing tie'ng
nwo'c ngoal;
- Co bcng tOt nghip cao dOng trà len 6' nirO'c ngoai*;
- Co ch&ng c/il hoic giá'y chi'rng nhn ngoqi ngi bic 4 tr6' len Khung nàng
ly'c ngoli ngil' 6 bc dung cho Vit Nam hoc B2 trO' len Khung tham chiêu trInh
dçä ngogi ngI chung C'háuAu, cOn thai hgn hoic dwctc cap trong vOng 05 nám
dOi vái ch&ng chi hoc giáy chi'mg nh4n ngogi ngiHchOng quy djnh thai han, do
tO chá'c, cci quan cO thám quyên cap dt mi'c yeu cáu theo quy din/i tgi Phy lyc I
Thông tirsó 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàm 2017*.
* Can cir pháp l cüa TTHC:
- Lut Dii ljch so 09/201 7/QH14 ngày 19 tháng 6 nám 2017. Co hiu lcc tIc
ngày 01 tháng 01 nãm 2018.
- Thông 1w sO' 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nárn 2017 cia Bç3
trir&ng B5 Van hóa, The thao và Dii ljch quy din/i c/i tiêt mç5t sO diéu cia Lut
Du ljch. Co hiu 4cc tIc ngày 01 tháng 02 nàm 2018.

- Thông tir sá 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 näm 2018 cia Bó trwàng
B5 Tài chInh quy djnh mi2'c thu, ché d thu. nç3p và quán l phi thám djnh cap
Giáy phép kinh doanh djch vy 1ü hành quóc té, Giây phép kinh doanh djch vy lii'
hành n5i dia; phi thám djnh cap the hu'&ng dan viên dii ljch; l phi cap Giáy
phép dçit chi nliánh, van phông dgi din doanh nghip dii ljch nzthc ngoài tçii
Viçt Nam. Co hiçu lzcc tir ngày 14 tháng 5 nám 2018*.

PhAn in nghiêng là ni dung süa di, b6 sung
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CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - H.nh phcic
, ngày. ... tháng ... näm

ixiN BE NGH!
Cp the htró'ng dn viên du 1!ch quôc tê
KInh gui: Si Du ljchlS& Van hóa, Th thao và Du ljch tinblthành ph

- H9 và ten (chi' in hoa):
- Ngày sinh:

/

/

- Dan tc:

- Giâi tInh: II Nam LI Nü
- Ton giáo:

- Gi.y Chung minh nhân dânlThé can cithc cong dán/H chiu s:
-Noicp

-Ngàycâp:

- H khâu thithng trCv

- TrInh d chuyên mon nghip vir
- TrInh d ngoi ngU (dái vâi nguài d nghj câ'p the hwóng dJn viên dii ljch
quOc té):
- Dja chi lien 1c:
- Diên thoai:

- Emai1

Can ci1r vào các quy djnh hin hânh, kInh d nghj Sâ Du ljch!S& Van hóa,
The thao Va Du ljch tinhlthành phô
thâm djnh và cap the huOng dan viên du
ljch quôc tê cho tôi.
TOi cam kt chju trách nhim hoàn toàn v tInh chInh xác, trung thirc cüa
nii dung h su d nghj cap the hu&ng dn viên du ljch./.
NGUI BE NGHT CAP THE
(K3 và ghi rö hQ ten)
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15. Thu tic cp the htr&ng dn viên du ljch ni dja
* TrInh tii thuc hiên:
- Nguài d nghj cp the hithng dn viên du 1ch ni da np h so' dn Si
Du ljchlSô Van hóa, The thao và Du 1ch;
- Trong thi han 15 ngày k tir ngày nhn ducic h so hçrp 1, S Du 1chIS&
Van hóa, Th thao và Du ljch cap the huó'ng dn viên du Ijch ni dja cho nguèi
dê nghj; tru&ng hçip tui chôi, phãi trà Rd bang van bàn và nêu rö 1 do.
* Cách th(rc thuc hiên:
Gri trrc tip ho.c qua dung bu'u din dn S Du 1jch1S Van hóa, Th
thao và Du lich.
* Thành phn, s luçing h so:
- Thành phn ho so:
(1) Dan d nghj cip the hixóng dn viên du 1ch ni dja (Miii s 11 Phy lic
II ban hành kern theo ThOng tusO 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàrn
2017)
(2) So yu 1 ljch Co XáC nhn cüa Uy ban nhân dan d.p xã ncli Cu trü;
(3) Giy th chüng minh diu kin v trInh d nghip viii:
Bàn sao có chimg thirc bang t& nghip trung c.p tr& len chuyên ngânh
hithng dan du ljch; hoc bàn sao có chirng thirc bang tot nghip trung cap trâ len.
chuyên ngành khác và ban sao có chi'rng thy'c chi'rng chi nghip vi hu'óng dan
dii lichnoidia*;
(4) Giy chirng nhn sirc khóe do co s& khárn bnh, chtta bnh có thrn
quyên cap trong thai hn không qua 06 tháng tInh den thd diem np ho so;
(5)02 anhchandungmauc&3cmx4cm*.
- S luqng h so: 01 (be).
* Th?yi htn giái quy&: 15 ngày kê tir ngày nh.n duçic h so hçip 1.
* Di tucing thirc hin TTHC: Ca nhân.
* Co quan thrc hin TTHC:
- Co quan có thrn quyn quyt djnh: S& Du ljch/S& Van hóa, Th thao và
Du lich.
- Co quan trirc tip thirc hin TTHC: Sâ Du ljchlS& Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* K& qua cüa vic thc hin TTHC: The hithng dn viên du ljch ni dja.
* PhI, 1 phI: 650.000 dng/the (Thong tic s 33/2018/TT-BTC ngày 30
tha'ng 3 nám 2018 cza Bç5 trtc&ng Bç3 Tài chIn/i) .
* Ten mu don, mu ta khai:
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Don d nghj cp the huóng dn viên du ljch ni dja (Máu so' ii Phi lyc II
ban hành kern theo Thong tu' so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nám
2017) .
* Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic hành chInh:
(1) Co quc tjch Vit Nam, thuing trii ti Vit Nam;
(2) Co nàng 1çrc hành vi dan sir d.y dü;
(3) Không m&c bnh truyn nhim, không sir ditng ch.t ma tz,y*;
(4) Tt nghip trung cap trô len chuyên ngánh hithng dn du ljch; tru?mg
hcTp tot nghip trung cap trâ len chuyên ngành khác phài có chth'zg chi nghip vy
hu'&ng dan du ljch nç5i dja.
Can ccr pháp 1 cüa TTHC:
- Lu4t Dii ljch sO' 09/201 7/QHJ4 ngày 19 tháng 6 nám 2017. Có hiu htc tic
ngày 01 tháng 01 nàm 2018.
- Thông tic so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 narn 2017 cia B5
tric&ng Bô Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mç5t sO diêu cüa Lut
Dii ljch. Go hiu ly'c tic ngày 01 tháng 02 nám 2018.
- Thông tu' sO 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nám 2018 cia B5 trw3'ng
B5 Tài chInh quy djnh inicc thu, chê d thu. n5p và quán lj phi thám djnh cap
Giáyphép kinh doanh djch vy lic hành quOc tê, Giáyphép kinh doanh djch vy lic
hành ns5i dja, phi thám djnh cap the hu'&ng dan viên du ljch, l phi cap Giáy
phép dg'It chi nhánh, van phOng dci din doanh nghip du ljch nicó'c ngoài tai
Vit Nam. Co hiu kcc tic ngày 14 tháng 5 nám 2018*.

Phn in nghiéng là nQi dung süa di, b6 sung
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CONG TWA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc
, ngà,,v. ... tháng ... nárn
BN BE NGH!
Cap the hthng dn viên du ljch ni dja
KInh giri: S Du 1jchISi Van hóa, Th thao và Du ljch tinhlthành ph

- Ho và ten (chf in hoa):
- Ngày sinh:

I

/

- Dan tc:

- Gió'i tInh:

LI Nam

Li Ntt

- Ton giáo:

- Giy Chirng mmli nhân dân1Thé can ctràc cong dánTFl chi&i s:
- Noi cp

- Ngày cap:

- H khiu thi.thng trü'
- TrInh di chuyên mon nghip vr
- Dja chi lien l.c:
- Diên tho.i:

- Email'

Can cr vào the quy djnh hin hành, kInh d nghj Si Du 1jchISi Van hóa,
The thao và Du ljch tinhlthánh phO
thârn djnh và cap the hiâng dn viên du
lich nôi dia cho tôi.
Tôi cam kt chju trách nhim hoàn toãn v tInh chinh xác, trung thçrc cüa
ni dung ho so de nghi. cap the hthng dan viên du ljchi.
NGIYO'I BE NGH! CAP THE
(Kjvàghirö hQ ten)

16. Thu tiic cap the hithng dn viên du ljch tii dim
* TrInh hr thuc hin:
- Si Du ljch/Só Van hóa, Th thao và Du ljch djnh kS' h.ng nãm cong b k
hoach to chüc kiêm tra nghip viii huàng dn du ljch ti diem;
- Ngi.thi d nghj c.p the hithng dn viên du ljch ti dim np h so dn S&
Du 1jchISi Vn hóa, The thao và Du lich;
- S& Du ljch/S& Van hóa, Th thao và Du ljch t chüc kim tra và c.p the
hu&ig dan viên du ljch ti diem dOi vôi nguM dã d?t yêu câu kiêm tra nghip vu
trong thai hn 10 ngày kê tir ngày có kêt qua kiêm tra.
* Cách thirc thixc hin:
Gui trijc tiêp ho.c qua duing bi.ru din dn S& Du 1jch/Si Van hóa, Th
thao và Du ljch.
* Thãnh phn, s hrçmg ho so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cp the hithng dn viên du ljch tai dim (Mu s 11 Phu
hric II ban hàrih kern theo Thông hr sO 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12
näm 2017);
(2) So yu 1' ljch có xác nhn cüa Uy ban nhân dan cp x. nai cu tr1i;
3) Giy chirng nh.n sic khôe do Co s khárn bnh, chüa bnh có thm
quyn cap trong th?ñ hn không qua 06 tháng tInh den thi diem np ho so;
(4) 02 ãnh chân dung màu cc 3 cm x 4 cm.
- S 1uçmg h so: 01 (be).
* Th?ii hn giâi quyt: 10 ngày k tir ngày có kt qua kim tra.
* Déi ti.rçing thrc hin TTHC: Ca nhân.
* Co quan thirc hin TTHC:
- Co quan có thâm quyên quyêt djnh: S& Du ljch!S& Van hóa, Th thao va
Du lich.
- Co quan trirc tiêp thirc hin TTHC: S& Du ljchlSO! Van hóa, Th thao và
Du lich.
* Kt qua cña vic thirc hin TTHC: The huóng dn viên du ljch ti dim.
* Phi, 1 phi: 200.000 dông/thé (Thông hr s
tháng 3 n.m 2018 cüa B trithng B Tâi chInh).

33/2018/TT-BTC ngày 30

* Ten mu don, mu t khai:
Don d nghj cp the huâng dn viên du ljch tai dim (Mu s 11 Phii 1ic II
ban hành kern theo Thông hr sO 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàm
2017).

* Yêu cu, diu kiên thirc hin thu tçic hành chinh:
(1) Co quc tich Vit Nam, thi.rông trü tai Vit Nam;
(2) Co nãng 1irc hành vi dan sir dy dü;
(3) Không mc bnh truyn nhim, không sü dimg cht ma tüy;
(4) Dt yêu cu kim tra nghip vi huOng d.n du ljch tai dim do S& Du
lich/S& Van hóa, The thao và Du ljch to chCrc.
* Can cir pháp 1 cUa TTHC:
- Lut Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 nam 2017. Co hiu 1?c tI.r
ngày 01 tháng 01 nàm 2018.
- Thông tLr s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàrn 2017 cüa B
tnr0ng Bô Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt sO diêu ciia Lu.t
Du Uch. Co hiu 1rc tü ngày 01 tháng 02 näm 2018.
- Thông tir s 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nàm 2018 cüa B trithng
BTài chinh quy djnh mirc thu, chê d thu, np và quán 1 phi thâm djnh cap
Giây phép kinh doanh djch vi 1t hành quOc tê, Giây phép kinh doanh djch vii 1t
hành ni dta; phi thâm djnh cap the huâng dn viên du ljch; 1 phi cap Giây
phép dt chi nhánh, van phông di din doanh nghip du ljch nuóc ngoài ti Vit
Nam. Co hiu1irc th ngày 14 tháng 5 näm 2018.
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CONG HOA xA HQI CBIJ NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hinh phuic
, ngây. ... tliáng ... näm
DO'NBENGHJ
Cp the htr&ng dn viên du 1ch tii diem
KInh gui: S& Du IjchIS Van hóa, Th thao và Du ljch tinhlthành pM

- HQ và ten (chii' in hoa):
- Ngày sinh:

/

I

= Dan tc:

- Gi&i tInh:

Nam E NU

- Ton giáo:

- Gi.y Chrng mirth nhân dânlThê can ctc&c cong dántH chiu s:
- No'i câp

- Ngày cp:

- H khu ththng trü
- TrInh d chuyên mon nghip vir
- Dia chi lien lac:
- Diên thoi:

- Emai1

Can cu vao các quy djnh hin hành, kInh d nghj Si Du ljchlSâ Van hóa,
Th thao và Du ljch tinh!thành phO
thâm djnh và cap the huâng dan viên du
lich tai diem cho tôi.
Tôi cam k& chju trách nhim hoàn toàn v tInh chInh xác, trung thirc cüa
ni dung ho sci de nghj cap the huóng dan viên du ljch./.
NGIJ'I E NGHJ CAP THE
(K và ghi To hç ten)
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17. Thu tue cp di the hiró'ng dn viên du ljch quôc tê, the hu'ó'ng dan
viên du lich nôi dia
* TrInh tu thuc hiên:
- Huâng dn viên du ljch qu6c t, huâng dn viên du 1ch ni da np ho so
den S& Du 1ichJS Van hóa, The thao và Du Ijch khi the hét hçin th deng*;
- Trong thii hmn 10 ngay* k tü ngày nhn dugc ho so hcip 1, S Du
1jchIS Van hóa, The thao và Du ljch có trách nhim cap dôi the huâng dan viên
du ljch cho ngi.thi dê nghj; truông hgp tü chôi, phài trà Ii bang van bàn và nêu
rO1do.
* Cách thirc thirc hin:
GCri trrc tip hoc qua du&ng biru din dn Sâ Du ljchlS& Van hóa, Th
thao và Du ljch.
* Thành ph.n, sé luqng h so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj c.p di the hithng dn viên du ljch (Mãii sl 12 Phy lyc II
ban hành kern theo Thông tic so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tha'ng 12 nàm
2017) *;
(2) Sciyeu lj ljch có xác nhn cia Uy ban nhân dan cdp xä ncti cit trif,•
(3) Gi4y chi'cng nhgn si'cc khóe do cc' th khám bnh, chi?a bnh có thá'm
quyên cap trong thai hgn không qua 06 tháng tInh din thai die2m ntp h sc'
(4) 02 ành chân dung màu c& 3 cm x 4 cm*.
(5) Ban sao có chi'rng thcc giy chmg nhn dã qua khóc, cip nht kiln thi'c
cho hiràng dan viên du ljch do S& Dii ljch/Sà Van hóa, The thao và Dii ljch cap*;
(6) The hiróng d.n viên du ljch dã duc cap.
- S lugng h so: 01
* Thii han giài quyêt: 10 flgày k tr ngày nhn dirqc h so hgp 1.
* Di tuqng thirc hin TTHC: Ca nhân.
* Ca quan thirc hin TTHC:
- Ca quan có thm quyn quy& djnh: So Du ljchlSO Van hóa, Th thao và
Du ljch.
- Co quan trirc tip thirc hin TTHC: SO Du ljchlS& Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* Kt qua cüa vic thirc hin TTHC: The huOng dn viên du 1ch quc
té/Thé hirOng dan viên du ljch ni dja.
* PhI, 1 phi: 650.000 dngIthê (ThOng tic s1 33/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3 nàm 2018 cña B5 tru&ag Bç3 Tài chInh) .
* Ten mu don, m.0 tO khai:

Dcm d nghj cp dithé hu&ng dn viên du ljch (Mci so' 12 Phi lyc II ban
hành kern theo Thông hr sO 06/2017/i i-BVHTTDL ngày 15 tha'ng 12 nàm 2017) .
* Yêu c.u, diu kin thc hin thu tic hành chinh:
Bào dam duy trI các diu kin cp the:
(1) Co quc tjch Vit Nam, thu?mg ti-u t?i Vit Nam;
(2) Co näng 111C hành vi dan s1r d.y dü;
(3) Không mtc bnh truyn nhim, không sCr ding cht ma tiy*;
(4) Huóng dn viên du ljch ni dja t& nghip trung cip tr& len chuyên
ngành hi.r&ng dn du ljch; tnthng hc-p tot nghip trung cap tri len chuyên ngành
khác phãi có chi'rng chi nghip vy hirOng dan dii ljch nç31 dja. Hurng dn viên du
ljch quôc té tot nghip cao ddng trä len chuyên ngành hu&ng dan du ljch; tnthng
hcip tot nghip cao däng tr& len chuyên ngành khác phâi Co chimg chi nghiêp vu
hu'ó'ng dan dii ljch quOc té;

diing thãnh thao ngoi ngtt däng k hành ngh (di vói hi.rrng dn
viên du ljch quôc té): dáp 1mg mt trong các tiêu chuân sau:
(5) S

- Co bang t& nghip cao dng trá len chuyên ngành ngoi ngi
- Co bang tct nghip cao dng tr6 len theo chircing trInh dào tçio bang tiê'ng
nicâc ngoài;
- CO bang tO't nghiçp cao &ng ira len & niró'c ngoai*,.
- Co ch&ng chi hogc giá'y chi'rng nhgn ngogi ngfë bac 4 tr& len Khung náng
1irc ngogi ngi? 6 bac dung cho Vit Nam hoçc B2 ti-a len Khung tham chiêu trInh
d5 ngogi ngi chung CháuAu, cOn thai hgn hoc thrcrc cap trong vOng 05 nám
dái vO'i chá'ng chi hoc giáy chi'rng nhgn ngo cli ngfrkhOng quy djnh th&i hçin, do
td chv'O, cci quan cO thám quyén cap dgt mi'c yêu cáu theo quy djnh tgi Phy luc I
Thong hr so 06/2017/TT-BVHTTDL ngây 15 tháng 12 nàm 201 7*•

* Can dr pháp l cüa TTHC:
- Lut Dii ljch sO 09/2017/QHJ4 ngày 19 tháng 6 nárn 2017. Co h1çu lrc ti
ngày 01 tháng 01 nàm 2018.
- Thông hr so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày l5tháng 12 n4i 2017 cia B
trithng Bó Van hóa, The thao và Dii ljch quy djnh chi tiét mt sO diéu cia Lut
Dii ljch. CO hiçu ltrc lit ngày 01 tháng 02 nàm 2018.
- Thông r so 33/2018/TT-BTC ngàv 30 tháng 3 nàrn 2018 cia Bó trir&ng
Bó Tài chinh quy djnh mi'c thu, cM d thu. np và quán l phi thám djnh cap
Giáyphép /dnh doanh dich vy lit hành quOc té, Giáyphép kinh doanh dich vu ii?
hành ni dja, phi thdm djnh cap the hzcOiig dan vién dii ljch, l phi cap Giáy
phép dct chi nhánh, van phOng dgi din doanh nghip dii ljch njrO'c ngoài tai
Vit Nam. CO hiu 4rc tfr ngày 14 tháng 5 näm 2018*.

Phn in nghiëng là ni dung süa di, b6 sung
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CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phác
, ngày. ... tháng ... näm
BUN BE NGHI
Cp dôi the hixrng dn viên du ljch

(*)

KInh gri: S& Du ljch/Só Van hoá, Th thao và Du ljch
- Ho và ten (chf in hoa):
- Ngày sinh:

/

- Giói tInh:

I

LI Nam LI

-Tôngiáo:

-Dântc:

- Gity Chirng minh nhân dân!Thé can cithc cong dán/H chiu s:
-Ngay dip:

-Nai dip:
- H khu thu?mg tri
- Dia chi lien lac:

Email:

- Diên tho?i:

- EDã dugc c.p the hirâng dn viên du ljch:
+ Loi:
+ Sthé:

LI Ni dja

LI Quc tê

-NGi dip:

LI Ti diem
-Ngàydtp: /

- L do d nghj dip di the:
Can cir vào các quy djnh hin hành, kInh d nghj SâDu 1jch/Sc Van hóa,
thâm djnh và cap dôi the huóng dn
The thao và Du ljch tinhlthành phô
(*)
cho tôi.
viên du lich
Tôi cam kt chju trách nhim hoàn toàn v tInh chInh xác, trung thirc cüa
ni dung ho so dê nghj cap dôi the huâng dan viên du ljch./.
NGTfI BE NGIIJ CAP THE
(KvàghirôhQ ten)

Hzthng dn gui:
(*) Qziô'c tê hoc nôi dia.
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18. Thu tiic cp 1i the hu&ng dn viên du ljch
* TrInh tr thiic hiên:

- Hixrng dn viên du ljch np h so d nghj cp 1i the hung dn viên du
ljch den S Du 1jcWSi Vänhóa, The thao và Du ljch trong triztYng hop the bj
mat, bj hu hông hogc thay dôi thông tin trên the*;
- Trong thi h?n 10 ngay k tü ngày nhn ducic h so hop 1, S& Du
1chIS& Van hóa, The thao và Du ljch có trách nhim cap lai the huâng dn viên
du ljch cho ngu1i dê nghj; truô'ng hop tilt chôi, phài trâ lôi bang van bàn vâ nêu
rö1do.
* Cách thirc thirc hin:
Gui tnrc tiêp hoc/qua duô'ng biru din dn Sâ Du 1jcWS Van hóa, Th
thao và Du ljch.
* Thành phn, s luqng ho so:
- Thành phtn h so:
(1) Don d nghj cp 1i the hu&ng dn viên du ljch (MJu sá 12 Phy lyc II
ban hành kern theo Thông tic so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàm
2017) *;
(2)02 ành chân dung rnàu cö' 3 cm x 4 cm*;
('3,) Ban sao Co cht'mg thcc giáy tà lien quan dIn nç3i dung thay di trong
tru'âng hcip cap lii the do thay dOi thông tin trén the hicO'ng dan viên dii lich.
- S hrç'ng h so: 01 (be).
* Thôi htn giái quyêt: 10 ngày k tilt ngày nh.n &rçic h so hop 1.
* Di tuçmg thirc hin TTHC: Ca nhân.
* Co quan thirc hin TTHC:
- Co quan có thtm quyên quyêt djnh: S& Du 1jch!Si Van hóa, Th thao và
Du ljch.
- Ca quan trrc tiêp thrc hin TTHC: Sc Du ljchlSâ Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* Kt qua cilia vic thirc hin TTHC: The huâng dn viên du 1ch quôc
tê/Thé huàng dan viên du !jch ni dja!Thé hithng dan viên du ljch tai diem.
* Phi, lê phi:
- 650.000 dng/thé huâng dk viên du ljch quc t hoc the hithng dn vien
du ljch ni dja (Thông tic sO 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 näm 2018 cia B5
trithng B5 Tài chIn/i,) ,
- 200.000 dng/thê huóng dn viên du ljch tai dim (Thông tu s
33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nàm 2018 cüa B trithng B Tài chInh).
* Ten mu dan, mu tt khai:
Don d nghj cp lai the hixâng dan viên du ljch (Mâii sO 12 Phy lyc II ban
hành kern theo Thông tic 56 06/2017/1T-BVHTJTDL ngày 15 tháng 12 nàm 2017)
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* Yêu cu, diu kiin thirc hiên thu tuc hành chInh:
Bào dam duy trI các diu kiin cp the:
(1) Co quc tch Vit Nam, thu&ng trii ti Vit Nam;
(2) Ce nãng lirc hành vi dan sir dy dü;
(3) Không m.c bnh truyn nhim, không si:r dçing chit ma ti1y;
(4) Huó'ng dn viên du ljch ni dja tt nghip trung cp tr len chuyên
ngành hu&ng dan du ljch; truäng hqp tot nghip trung cap tr len chuyên ngành
khác phái có chi'ng c/il nghip vi hw&ng dan du i/c/i nç5i dja. Hirécng dan viên du
ljch quôc té tot nghip cao dáng trô len chuyên ngành huOng dn du ljch; tnthrig
hçTp tot nghip cao dãng trà len chuyên ngành khác phãi có chimg chinghip vi
hicàng dan du i/c/i quôc té. Hu&ng dan viên dii ljch tgi diem dçzt yêu cáu kiê,n tra
nghip vy hicóng dan dii lich tai diem do Sd' Du ljch/Sd' Van hóa, The thao và Dii
lich to chtc*.
(5) S dung thành th.o ngo.i ngtr däng k hành ngh (di vOi huàng dn
viên du lch quôc tê): dáp üng mt trong các tiêu chuân sau:
- Co bcng tO't nghip cao dng tth len chuyên ngành ngogi ngic,
- Co bang tO't nghip cao dng trd' len theo chu'oiig trinh dào tio biing tié'ng
nicó'c ngoài;
- Co bcng tát nghip cao dcng tr& len & nwd'c ngoài,
- CO chi'ng c/il hoçc giá'y chz'ng nhn ngo1i ngi? bc 4 tr& len Khung nàng
ly'c ngoçii ngi' 6 bçc dung cho Vit Nam hoçic B2 tr& len Khung tham chiêu trInh
d5 ngogi ngi' chung C/iáu Au, cOn th&i hçin ho& dwcrc cap trong vOng 05 nárn
dôi v&i chz'rng chI ho çic giáy chi'cng nhn ngogi ngtbkhOng quy cl/nh thai hgn, do
tO chic, cci quan cO thám quyên cap dçit .mic yêu cdu theo quy cl/nh tçii Phy lyc I
Thông tics 06/2017/TT-BVHTTDL ngây 15 tháng 12 näm 2017*.
* Can cii pháp l cüa TTHC:
- Luçt Dii i/c/i s 09/201 7/QH14 ngày 19 tháng 6 närn 2017. Cd hiu lcc tie'
ngOy 01 tháng 01 nám 2018.
- Thông tws 06/2017i'TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 njrn 2017 ciea B
tricàng Bç5 Van hOa, The thao và Dii ijch quy cl/nh c/il tiêt mt sO diCu cia Lut
Dii i/c/i. Co hiu icc tic ngày 01 tháng 02 nàni 2018.
- Thông tic s 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nám 2018 cia Bó tncOg
Bç5 Tài. chin/i quy dinh mc thu, chê dç3 thu. n5p và quán l phi thám cl/nh cOp
Gi4"phép kinh doanh d/ch vy 11c han/i quOc tê, GiOyphép kin/i doanh cl/c/i vy ill'
hành n5i dia, phi thdm cl/nh cap the hic&ng dOn viên du i/c/i; l phi cOp GiOy
phép dat c/il nhánh, vOn phdng d4ii din doanh nghip dii i/c/i nicO'c ngoài tçi
Vit Nam. Co hiu lcc ti ngày 14 tháng 5 nOm 2018.

Phn in nghiêng là nQi dung sa dôi, bô sung
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phiic
, ngày. ... tháng ... nàm
DONDENGH4
Cp 1ii the hu'&ng dn viên du Ijch

(*)

KInh g1ri: S& Du ljchlS& Van hoá, Th thao và Du lich
- Ho và ten (chib in hoa):
- Ngày sinh:

/

/

- Giâi tInh: E Nam

- Dan tc:

Nü

- Ton giáo:

- Gi.y Chirng minh nhân dânlThê can ciràc cong dán/H chiu s:
- Noi cap:
-H

- Ngày cp:

khu thithng tn

- Dja chi lien 1.c:
- Din thoai:

Email:

- Ba diicic c.p the huóng dn viên du ljch:
+ Loai:
+ S the:

U Nôi dla

LI Quôc té

- Noi cp:

[I] Tai dim
- Ngày d.p: /

- L do d nghj c.p 1ti the:
Can cr vào các quy djnh hin hành, kInh d nghj S& Du ljchlS& Van hóa,
The thao và Du ljch tinh/thành phô
thâm dnh và cap 1i the hung dan viên
(*)
cho tôi.
du ljch
Tôi cam kt chju trách nhim hoàn toàn v tInh chInh xac, trung thrc cüa
ni dung h sa dê nghj cap li the huâng dn viên du ljch./.
NGTYOI BE NGHJ CAP THE
(Kjvàghir5hQ ten)

Hiróng dan ghi:
(*) Quo'c tJ nói dia hoäc tQi dim.

19. Thfl tiic cp Giy chting nhn khóa cp nht kiên thirc cho hu&ng
dn viên du ljch ni dla Va htr&ng dn viên du Ich quôc té
* TrInh tu thuc hien:
- Sä Du ljchlS& Van hóa, Th thao vâ Du ljch cong b k ho?ch to chrc các
khóa c.p nh.t kiên thirc và cap Giây chüng nhn khóa cp nht kiên thirc cho
hurng dan viên du 1ch ni dja và hurng dan viên du ljch quôc tê.
- Can c1r K hoach t, chi'rc các khóa cap nh.t kin thirc do S& Du lichlSô
Van hóa, The thao và Du Ijch cong bô, h.thng dan viên gi:ri dàng k den S Du
1chISi Van hóa, The thao và Du ljch.
- Trong thyi hn 10 ngày, k tir ngày k& thüc khóa cp nht kin thirc, S
Du 1cbISc Van hóa, The thao và Du ljch Co trách nhim cap Giây chirng rthn
khóa cp nht kiên thirc cho htróng d.n viên du ljch ni dja và huâng d.n viên
du ljch quOc tê.
* Cách thüc thuc hiên:
Gi:ri trtrc tiêp ho.c qua duô'ng bixu din dn Si Du ljchlSä Van hóa, Th
thao và Du lich.
* Thành phn, s luqng h so:
- Thânh ph.n h so:
(1) Bang k tham d khóa c.p nht kin thrc cho huâng dn viên du 1ch
(Mu so 13 Phi,i liic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 näm 2017);
- S Iucng h so: 01 (be).
* Thii hn giài quy&: 10 ngày, k tr ngày k& thc khóa cp nh.t kin
thc.
* Di tirçing thirc hin TTHC: Ca nhân.
* Co quan thrc hin TTHC:
- Co quan cO th.rn quyn quyêt djnh: S Du 1jcWS Van hóa, Th thao và
Du ljch.
- Co quan trrc tip thirc hin TTHC: Si Du 1jcWS Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* Kt qua cüa vic thirc hin TTHC: Gi.y chirng nh.n khóa c.p nh.t kin
thirc cho huâng dan viên du ljch ni dja và huâng dan viên du ljch quôc tê.
* Ten mu don, mu t? khai:
Bang k tham d khóa cp nh.t kin thrc cho hu&ng dn vién du 1ch (M.0
so 13 Phii 1iic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15 tháng 12 närn 2017).
* Yêu cãu, diu kin thirc hin thu tiic hành chInh: Không quy djnh.

* Can cü pháp 1 cüa TTHC:
- L.ut Du ljch s' 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 nãm 2017. Co hiu liic tr
ngáy 01 tháng 01 näm 2018.
- Thông tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàrn 2017 cüa B
tru&ng B Van boa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt so dieu cüa Lu.t
Du ljch. Co hiu 1?c ti'i ngày 01 tháng 02 nãm 2018.
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CONG HOA xA HQI CHU NGH!A VIT NAM
Bc 1p - Tiy do - Hnh phñc
, ngày. ... tháng ... nám
BANG K THAM DTI KIIOA CiP NHiT KIEN THI'JC
CHO HISONG DAN VIEN DU LJCH
KInh gir1: Si Du 1jch!S Van hoá, Th thao và Du ljch

- Ho và ten (ch1i in hoa):
- Ngày sinh:

/

/

- Giói tInh: LI Nam LI Nü
-Tôngiáo:

-Dântc:

- Gi.y Chüng minh nhân dânlThé can cuâc cong dân/H chiu s:
- Ngày cap:

- Ncii dtp:
- H khâu thumg trü
- Dia chi lien lac:

Email:

- Diên thoai:

- Dã ducc cp the huàng dn viên du lch:
+Loai: LlNôidja
+ So the:

LlQuôctê

- Noi cp:

- Ngày c.p:

/

ngày.... I... .1..... cüa S Du ljchISc Van hoá, Th
Can cir Thông báo s
, can cCr nhu câu cong vic, tOi dàng k' tham dir khóa cp
thao và Du ljch
nht kiCn thrc cho huóng dn viên du ljch tir ngày.. .1. ..1. . .dên ngày. . .1. . .1....
Tôi cam k& thirc hin day dCi ni quy cüa khóa h9c.I.
NGTS?JI BE NGH
(Kj và ghi rö hQ ten)

B. Liru tn, du ljch
20. Thu ttic cong nhn hng co' sr lu'u tnt du llch: hng 1 sao, 2 sao, 3
sao dôi vri khách sn, biçt thr dii ljch, can h3 dii ljch, tàzi 1/thy lint Ira du
itch
* TrInh tu thuc hin:
- To chi'c, cá nhán kinh doanh dfch vy hru tri du ljch dirctc tr nguyen dáng
icy xep hgng cc' sci lu'u tru dii l!ch vo'i cci quan nha flwc'c co thám quyên.
- TO chi'c, cá nhán kinh doanh djch vy liru trá du lich nóp hc so' dIn SO' Du
ljch/SO' Van hóa, The thao và Du ljch. Tru'&ng hcrp hO so' khóng hcrp l, trong
thai hçrn 03 ngày lam viçc kê tfc ngày nhn dtrcrc hO so', SO' Dii ljch/SO' Van hóa,
The thao và Dii ljch phâi thông báo bang van ban và nêu rö yêu cau si'i'a dOi, bO
sung,
- Trong thai hgn 30 ngày kl tic ngày nhn diccrc hc so' hcip 1ç, SO' Du lich/SO'
Van hOa, The thao và Du ljch chü trI, phOi hctp vO'i tO chic xà hç5i - nghé nghiêp
ye dii ljch thám djnh và ra quyét djnh cong nhqn hgng cc' sO' iwu tri dii lich;
tru'O'ng hcxp khOng cOng nhgn, phái thông báo bang van ban và nêu rö lj do*.
* Cách thCrc th?c hiên:
Gui true tip hoãc qua du&ng bixu din dn S Du flch/S Van hóa, The
thao và Du ljch.
* Thành phn, s lucing h so:
- Thàith phn h so:
(1) Dan d nghj cong nhnhng co' s& luu tnut du ljch (Mciu sO' 07 Phy lyc II
ban hành kern theo Thông tic sO 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàm
2017) *;
(2)Bân tir dánh giá cht lixcmg cuta co si lu'u trut du ljch theo quy djnh trong
tiêu chuân quOc gia ye xêp hang cci sâ km trá du ljch;
(3) Danh sách ngithi quail 19 và nhân viên trong Co sâ km trut du ljch;
(4) Ban sao Co ch&ng thzrc van bang, churng chi, gia'y chig nhn bi
dwing nghip vy và giáy chthig nhgn th&i gian lam vic trong linh vcc du ljch
cña ngu'O'i quán l) , truong b9 phn trong Co S iixu trut du 1ch.
- S luçrng h so: 01 (be).
* Thôi hmn giãi quyCt: 30 ngày k tü ngày nh.n duçic hè so hqp 1.
* Di tuqng thirc hin TTHC: T chute,. cá nhân.
* Ca quan thirc hin TTHC:
- Ca quan có thm quyn quy& djnh: S& Du ljchlS& Van hóa, Th thao vá
Duljch.

- Co quan trirc tip thirc hin TTHC: S& Du 1jchISi Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* Kt qua cüa vic thirc hin TTHC: Quyt djnh cong nh.n hang co s luu
trüduljch.
* PhI, 1 phi:
- 1.500.000 dng/h so d ngh cong nhn hang 1 sao, 2 sao (Thông tic so
34/20]8/TT-BTC ngày 30 tháng 3 näm 2018 cia B5 tricàng Bç5 Tài chInh)*,.
- 2.000.000 dông/h sd d nghj cong nhn h4lng 3 sao (Thông tic sO
34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nàm 2018 cia Bç5 triróiig B5 Tài chInh)*.
* Ten m.0 don, mu t1 khai:
Don d nghj cong nhn htng Co s& lixu tni du ljch (Máu sO' 07 Phi lyc II
ban hành kern theo Thông tu' so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nám
*
2017)
* Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic hành chInh: Không quy djnh.
* Can cir pháp 1 cüa TTHC:
- Lutt Du ljch sO' 09/201 7/QHJ4 ngày 19 tháng 6 närn 2017. Co hiu lirc tic
ngày 01 tháng 01 nàm 2018.
- Thông tic sO' 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nárn 2017 cia B5
tricO'ng Bô Van hóa, The thao và Dii ljch quy djnh chi tiêt mç5t sO diêu cia Lugt
Dii ijch. Co hiu 4cc tic ngây 01 tháng 02 närn 2018*.
- Thông tic sO' 34/2018/TT-BTC ngây 30 tháng 3 nám 2018 cia Bç5 trir&ng
B Thi chInh quy dfnh rnicc thu, ché d5 thu, n5p và qudn i phi thârn dfnh cong
nh4n 4cing cc' sO' licu tri dii ljch, ccl sO' kinh doanh dfch vy du if ch khác dit tiêu
chuán phyc vy khách dii ljch. CO hiu 4cc tIc ngày 14 tháng 5 närn 2018*.

* Phn in nghing là nQi dung süa doi, ho sung
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TEN DOANH NGHIP
TEN CU SO DJCH VTJ

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tiy do - Hnh phñc
ngày......tháng ...

nàm....

BUN BE NGHI CONG NIL4N
H4LNG CU SO LUIJ TRU DU LICH
KInh gri: Sâ Du ljch!S& Van hóa, Th thao và Du ljch tinhlthành ph&..
Can cir Lut Du ljch, sau khi nghiên ciru Tiêu chun Quc gia v xp hang
cci si lint trü du ljch hin hành, chiing tôi lam dan nay dê nghj S& Du ljchlSà
Van hóa, The thao và Du ljch xem xét, xêp hang cho co s lixu trü du lich.
1. Thông tin chung ye co s& itru tnt du 1!ch
- Loai, ten Ca si li.ru trii du 1jch
-Diachi
- Diên thoai
Fax
- Emai1
Website
- Giá'y chzig nhn dàng kj doanh nghip/h5 kinh doanh sá
CU quan cap:
- Co cam kt, gi.y chirng nhn v:
(1) Dü diu kién v an ninh, trgt ty';
(2) Phdng cháy, chta cháy;
(3) Báo vç mói trwôg;
(4) An toàn thtcphdm.
2. Co s& vat chat k5 thuât
- Tong von dâu tu ban dâu
- Tng v,n du fir fi.ng cp (nlu Oó)
- Tng din tIch mt bng (m2)
- Tng din tIch mitt btng xây dung (m2)
- Tong so buông:
STT

Loii buông

So hrçng bung Giá cong

(VND)

1
2
3 .
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- Djch v11 có trong Co s lu'u ti-u du ljch:

3. Ngu'b'i quail i và nhn viên phiic vi1:
-Tôngsô:
Trong do:
L tân
Ban giám dc
Bung
Bp
B phn khác
Bàn, bar
-TrInhdô:
(rigicài) Dti h9c
(ngithi) Cao d.ng
Trén dai h9c
(ngithi)
Trung cp
(ngwài) So cp
..(ngzthi) THPT
(ngzcài)
- Chirng chi khác
(ngwài)
- Duçic dào tio nghip v (%)
- Dugc dào tao ngoi ng ('%
4. Hing dê nghj:
Cháng tôi cam k& chju trách nhim ye tInh chInh xác cia các ni dung
trong Don dé nghj và thirc hin nghiêm tüc, bào dam chat luqng Co so luu trii
theo dung hong dâ dirge cong nhn.
Noi nhân:
- Nhr trên;
- Lxu

NGU'JI BA! DI1N THEO PHAP LUT
HO4C CHU cci SJ LTJU TRU DU LTCH
(Ky, dóng dá'u và ghi rô hQ ten)
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C. Dlch vu du lich khác
21. Thu tujc cong nhn co' so' kinh doanh djch viii mua sam dt tiêu
chuân phtic vii khách du Ijch
* Trmnh ti.r thixc hién:
- T chirc, cá nhân kinh doanh djch vi mua s.m dugc t1r nguyen däng k
cong nhn ccr sâ kinh doanh djch v rnua sam dt tiêu chuân phiic vçi khách du
ljch v6i co quan nhà nithc có thâm quyên.
- To chirc, Ca nhân kinh doanh djch vi mua s&m np h so dn Si Du
lichlSâ Van hóa, The thao và Du ljch noi d.t cci sO' kinh doanh;
- Trong thO'i h?n 20 flgay k tü ngày nhn ducic h so hcip 1, SO' Du
ljchlSO' Van hóa, The thao Va Du ljch thâm djnh và cOng nhn; tnr&ng hçrp
không cong nhn, phái trá 1O'i bang van bn và nêu rö 1 do.
* Cách thi'rc thuc hiên:
Gui trirc tiêp hoc qua duO'ng biru din dn SO' Du ljchlSO' Van boa, Th
thao vâ Du ljch.
* Thành phn, s luqng h so:
- Thành phn h so:
(1) Don dê nghj cp bin hiu dt tiêu chu.n phiic vi khách du ljch (Miii
Phit luc II ban hành kern theo Thông tic so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
so
thángl2 nãrn 2017)
io

(2) Ban thuyê't minh dthp i'ng các tiêu chudnphyc vy khách dii ljch*.
- S luqng h so: 01 (be).
* ThO'i h?n giâi quyt: 20 ngày k tir ngày nh.n dizcrc h so hçip 1.
* Dôi txçTng thirc hin TTHC: T chirc, cá nhân.
* Ca quan thc hin TTHC:
- Co quan có thm quyên quy& djnh: SO' Du ljchlSO' Van hóa, Th thao va
Du lich.
- Co quan trirc tip thirc hin TTI{C: SO' Du ljcb!S& Van hóa, Th thao và
Du lich.
* Kêt qua cüa vic thirc hin TTHC: Quyt djnh.
* Phi, 1 phi: 1.000.000 dngfh so (Thông tic so' 34/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3 nàrn 2018 cia B5 trirOig B5 Tài chInh)*.
* Ten mu don, mu tO' khai:
Don d nghj cp bin hiu dat tiéu chun phic vi khách du ljch (Mäii 10
Phi lyc II ban hành kern theo Thông tic so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
tha'ng 12 nám 2017) '.
so'
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* Yêu c.u, diu kin thirc hin thu tic hành chInh:
(1) Co dàng kj kinh doanh và báo darn các diu kin kinh doanh dói vâi
hang hóa theo quy djnh cua pháp luát,
(2) Thông tin rô rang v ngun gô'c và cMt lircing hang hóa*;
(3,) Niêrn yé't giá, ban ding giá niêrn yEt và nhn thanh toán bang the do
ngán hang phát hành;
(4) Nhdn viên có thai d$ phyc vy van minh, ljch si/;
(5) Co nhà v"sinh sgch sê, dwctc thông gió và di a'nh sang*.
*
Can

cü pháp 1 cüa TTHC:

- Luát Dii ljch
09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 närn 2017. Co hiu ly'c tic'
ngày 01 tháng 01 nárn 2018.
so'

- Thông tic sE 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nárn 2017 ci'ia B5
trtró'ng B5 Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt sO diêu cia Lut
Dii ljch. Co hiçu lcc tic' ngày 01 tháng 02 närn 2018.
- Thông tic sE 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 näm 2018 cüa Bó triró'ng
Bç5 Tài chInh quy djnh mz'c'c thu, chê d5 thu. np và quán l phi thám djnh cong
nhn hgng cci sà lu'u tri dii ljch, cct th kinh doanh djch vy dii ljch khác dgt tiêu
chuán phyc vy khách dii ljch. Có hiçu ly'c ti ngày 14 tháng 5 närn 2018*.

Phn in nghiêng là ni dung sra dci, b sung
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I
DOANH NGHIV
TEN C S D!CH VU

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Ttr do - Hnh phüc
..ngày......tháng ........nám.

N BE NGIII CAP BIEN fflU
BAT TIEU CHUAN PHVC VJ KHACH DU LICH
KInh g1ri: So Du ljcblSO Van hóa, Th thao và Du ljch tinh!thành ph
- Ten cor sO kinh doanh djch vir
-Diachi
-Dinthoai
Fax
- Emai1
Website
- Giy chirng nhtn däng k doanh nghip/h kinh doanh s&
,
co quan câp
Ngàycâp'
Naicp
- Tng s ngirOi quân 1 và nhân viên phiic vr
- Các cam kt, gity chi'rng nhn (do"i vói nhiiig ngành, ngh kinh doanh có
diéu kiên):
(1) Dü diu kin v an ninh, tr.t tv;
(2) PhOng cháy, chtra cháy;
(3) Báo v môi tnthng;
(4) An toàn thirc ph.m.
Can cir Lu.t Du 1ch và Thông tr s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15/12/2017 cüa B truOng B Van boa, The thao và Du Ijch quy djnh chi tiêt
mt sô diêu cüa Lut Du ljch, chting tôi thây
(1).... dã dáp üng dü tiêu
chuân dê duçic cong nhn dt tiêu chuân phiic vii khách du ljch (ban thuyêt minh
kern theo).
KInh d nghj SO Du ljch/SO Van hóa,Th thao và Du ljch d.p bin hiu dt
tiêu chuân phic vi khách du ljch cho
(1)
Chüng tôi cam kêt chju trách nhim v tInh chInh xac cüa các ni dung
trong Dan dé nghj và thirc hin nghiêm tñc, bão dam chat luqng ccc sO djch v
theo quy djnh.
No'i nhân:
- Nhr trên;
- Liiu

NGUOI BI DIN THEO PHAP
LUAT HOAC CHU CO SO DICH VU
(KP, ghi rö hQ ten và dóng du)

Hzráng dn ghi:
(1): Ten cc sá dich vi
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22. Thu tue cong nhn co' so' kinh doanh djch viii an uông dt tiêu
chuân phiic vii khách du ljch
* Trmnh tii thirc hiên:
- T chirc, cá nhân kinh doanh dch vii an uéng ducc tir nguyen däng k
cong nhin co si kinh doanh djch vi an uông dt tiêu chuân phiic vi khách du
ljch vâi Co quan nhà nuóc có thâm quyên.
- T chirc, cánhan kinh doanh djch v an ung np h so dn S Du
1jchISi Van hóa, The thao và Du ljch noi dt co so kinh doanh;
- Trong thOi han 20 ngay* k tr ngày nhn &rçTc h so hçip 1, SO Du
ljchlSO Van hóa, The thao va Du ljch thâm djrnh và cong nh.n; trixOng hçrp
khOng cOng nhn, phài trà 1?yi bang van bàn và nêu rO 1 do.
* Cách thirc thi.rc hiên:
Giri trirc tip hoc qua du?ing bru din dn SO Du ljch/SO Van hóa, Th
thao và Du ljch.
* Thành ph&n, s hrçmg h so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cp bin hiu dt tiêu chun phiic vçi khách du ljch (Mu
so 10 Phy lye II ban J-zành kern theo Thông twsO 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
thang12näm 2017)
(2) Ban thuye't rninh dáp zng các tiêu chuO'n phyc vy khách du ljch*.
- S luqng h so: 01 (be).
* ThOi han giài quy&: 20 ngay* k tir ngày nhQtn ducic h so hcrp 1.
* Di tuçrng thc hin TTHC: T chirc, cá nhn.
* Co quan thçrc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quy& djnh: SO Du ljch!SO Van hóa, Th thao và
Du lich.
- Co quan trirc tip thirc hin TTHC: SO Du ljch/SO Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* Kt qua cUa vic thirc hin TTHC: Quy& djnh.
* PhI, 1 phi: 1.000.000 dMg/h so (Thông tu' so' 34/2018/TT-BTC ngày 30
thcng 3 nám 2018 cia B5 tric&ngBç5 Tài chlnh).
* Ten mu don, mu tO khai:
Dan d nghj c.p bin hiu dat tiêu chun phic vii khách du flch (Mâii sO' 10
Phy lye II ban hành kern theo Thông tu sO 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 nàm 2017) .
* Yêu c.u, diu kin thirc hin thu tiic hành chInh:

(1) Co dãng kj kinh doanh và báo darn các diii kin kinh doanh dó'i vài
djch vy an uông theo quy djnh cua phap lut,
(2) Phdng an có dz ánh sáng, có h tMng thông gió, có bàn; ghé' hoc ch6
ngôi thuán tién; nén nhà khô, sçzch, không tro'n, tritçrt, do dung dzic'c ri'ca sqch và
dé khO; có thuing dmg rác,
(3) Co thtc dan bang tié'ng Vit, tilng Anh và ngOn ngI? khác (nê'u ccn)
kern theo hInh ánh minh hoa,
(4) Bê'p thông thoáng, Co khu vtc Sci chlva chl biê'n mon an riêng bitt,
trang thiêt bj báo quán và ché biên thc phâm,

CO

(5) Nhân vien có thai d3 phyc vy van minh, ljch sy; mc &ng phyc và deo
bién ten trên áo;
(6) Niêm yé't giá, ban thing giá niêm yEt và nhn thanh toán bing the do
ngãn hàngphát hành,
(7) CO nhà ye sinh sçzch sê, dircrc thông gió và di ánh sang*.
* Can ccr pháp 1 cüa TTHC:
- Lut Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 närn 2017. CO hiu lz!c tit
ngày 01 tháng 01 närn 2018.
- Thông tirsô 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 närn 2017 cza Bó
trithng Bó Van hOa, The thao và Dii ljch quy djnh chi tiét mt sO diêu cia Luát
Du ljch. Co hiu lrc tii' ngày 01 tháng 02 nám 2018.
- Thông tu' so 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nàm 2018 cza B trwàng
Bç$ Tài chInh quy djnh mi'rc thu, chê d thu, np và quán l3 phi thám djnh cong
nhn hang ca sá litu tri du ljch, cci sO' kinh doanh djch vy dii ljch khác dat tiêu
chuân phyc vy khách dii ljch. CO hiii lc tir ngày 14 tháng 5 nàm 2018*.

* Phân in nghiéng là ni dung sia d6i, b sung
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TEN DOANH NGHIP
TEN CO S D!CH VIJ

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc
......ngày......tháng ...

nám....

BGN BE NGH! CAP BIEN HIU
BT TIEU CHUAN PHTJC V!J KHACH DU LICH
KInh glri: Sâ flu ljch!Só' VAn hóa, Th thao và Du flch tinhlthành phô
- Ten co s kinh doanh djch viv
-Diachi
-Dinthoai
Fax
- Emai1
Website
- Gi.y chirng nhn dAng k doanh nghip/h kinh doanh s
Co quan câp
Ngàycp
Naicp
- Tong s ngithi quãn 1 và nhân viên phiic vu•
- Các cam kit, gi.y chirng nhtn (cYi vâi nhimg ngành, ngh kinh doanh có
diêu kin):
(1) Dñ diu kin v an ninh, tr.t tir;
(2) Phông cháy, chüa cháy;
(3) Bão v môi triiông;
(4) An toàn thirc ph.m.
CAn cir Luât flu ljch và Thông tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15/12/2017 cüa B tming B Van boa, The thao và flu ljch quy dnh chi tiêt
(1).... dA dáp 1rng dü tiêu
mt so diêu cüa Lu.t flu ljch, chüng tôi thây
chuân dê duçc cong nhn dat tiêu chuân phic v khách du ljch (bàn thuyêt minh
kern theo).
KInh d nghi S Du 1jcWS VAn hóa, Th thao và Du ljch cap bin hiu dat
(1)
tiêu chuân phiic vii khách du ljch cho
Chiing tôi cam k& chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các ni dung
trong Don d nghj và thirc hin nghiêm tüc, bào dam chat luqng co SY djch v
theo quy dinh.
}\rO.j nithn:
NGU'I DI DuN THEO PHAP
LU4T HOAC CHU C€ S DICH VU
- Nhix trên;
- Luir
(Kj, ghi rô hQ ten và dóng dáu)
Hithng dii ghi:
(1): Ten ca s& dich vy

23. Thu tiic cong nhn co s& kinh doanh djch viii the thao dt tiêu
chuân phiic vii khách du ljch
* TrInh tir thuc hin:
- T chüc, cá nhân kinh doanh dlch vi th thao duçc t1r nguyen däng k
cong nhn co sc kinh doanh djch vit the thao dat tiêu chuân phiic v1i khách du
ljch v 6 i co quan nhà nuóc cO thâm quyên.
- T chirc, cánhân kinh doanh djch vi th thao np h so dn S& Du
1jchIS Van boa, The thao và Du ljch noi d.t co sr kinh doanh;
- Trong th?yi hn 20 ngày kêtü ngày nhn dircic h so hcrp 1, Sà Du ljch/Sô'
Van hóa, The thao và Du ljch thâm djnh và cong nhn; tru&ng hçrp không cong
nhn, phài trà lOi bang van bàn và nêu rö 1 do.
* Cách thüc thuc hiên:
Gi:ri trirc tiêp hoc qua duOng buu din dn S Du 1jchISi Van hóa, Th
thao và Du ljch.
* Thành phn, s lizçing ho so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cp bin hiu dat tiêu chun phiic vv khách du ljch (Mu
so 10 Phi liic II ban hành kern theo Thông tu so 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày
15 tháng 12 näm 2017);
(2) Bàn thuy& minh dáp üng các tiêu chu.n phitc vç khách du ljch.
- S luqng h so: 01 (be).
* Th?yi han giài quyêt: 20 ngày k tr ngày nhn duc h so hqp 1.
* Di tuqng thirc hin TTHC: To chirc, cá nhân.
* Co quan thirc hin TTHC:
- Co quan có thãm quyên quyCt djnh: S& Du ljch/S& Van hóa, Th thao Va
Du Ijch.
- Co quan trrc tip thçrc hin TTHC: S& Du 1jcb/Si Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* Kt qua cüa vic th%rc hin TTHC: Quyt djnh.
* PhI, 1 phi: 1.000.000 dôngfho so (Thông tu s 34/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3. nàm 2018 cüa Bô tru&ng Bô Tài chInh).
* Ten mâu don, mu t khai:
Don d nghj cp bin hiu dat tiêu chun phiic vii khách du ljch (Mu s 10
Phii liic II ban hành kern theo Thông tir sO 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 näm 2017).
* Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic hành chInh:
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(1) Co däng k kinh doanh và bào dam các diu kin kinh doanh di vOi
djch vi the thao theo quy djnh cüa pháp 1u.t;
(2) Co ni quy bang ting Vit, ting Anh và ngôn ngü khác (nêu can); có
noi don tiêp, noi g1ri do dung cá nhân va phông tam cho khách;
(3) Co ca s& 4t cht, trang thi& bj phiic vi 1uyn tp và thi d.u; CO djch vi
cho thuê diing ciii t.p 1uyn, thi dâu phii hcrp v&i t.mg mon the thao;
(4) Co ngiRd hi.r&ng dn, nhân viên phixc vix, nhân viên ciru h phü hçTp vci
tüng mOn the thao;
(5) Nhân viên Co thai d phiic vi van minh, ljch slr; mc dng phiic và deo
biên ten trên áo;
(6) Niêm yt giá, ban dOng giá niêm yt và nhn thanh toán bang the do
ngân hang phát hành;
(7) Co nhà v sixth sch së, dxrgc thông gió và dü ánh sang.
* Can cir pháp 1 cüa TTHC:
- L4t Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2017. Co hiu lirc tii
ngày 01 tháng 01 nãm 2018.
- Thông tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 nàrn 2917 cüa B
trix&ng B Van hóa, The thao và Du 1ch quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lu.t
Du ljch. Co hiu 1rc tü ngày 01 tháng 02 nàm 2018.
- Thông tu s 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 näm 2018 cUa B truO'ng
B Tài chInh quy dnh mirc thu, chê d thu, np và quân 1 phi thâm djnh cong
nhn htng CG si lixu trü du ljch, Co s& kinh doanh djch vii du ljch khác d?.t tiêu
chuân phiic v khách du ljch. Co hiu lirc tr ngày 14 tháng 5 nàm 2018.
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TEN DOANH NGHIP
TEN C S D!CH VTJ

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc
...ngày......tháng ........näm....

Bo'N BE NGH! CAP BIEN HIU
BJT TIEU CHUAN PHVC VJ KHACH DU LICII
KInh gi:ri: Si Du 1jcWS Van hóa, Th thao và Du ljch tinlilthành ph
- Ten cci s& kinh doanh djch vu
-Dachi
-Dinthoi
Fax
- Emai1
Website
-. Giy chüng nhQn dang k doanh nghip/h kinh doanh s&
Co quan câp
Ngàycâp
Noicâp
- Tng s ng.rôi quân 1 và nhân viên ph11c v
- Các cam kt, giy chrng nhn (di vâi nhthig ngành, ngh kinh doanh có
diêu kién):
(1) Dü diu kin v an ninh, trt tir;
(2) Phông cháy, chüa cháy;
(3) Báo v môi tnräng;
(4) An toân thirc phm.
Can cir Li4t Du ljch và Thông tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15/12/2017 cüa B trueing B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt
mt so diêu cüa Lu.t Du ljch, chüng tôi thây
(1).... dã dáp img dü tiêu
chuân dC dugc cong nhn dt tiêu chuân phiic vii khách du ljch (ban thuyét minh
kern theo).
KInh d nghj Sà Du ljchlS& Van hóa, Th thao và Du ljch c.p bin hiêu dt
tiêu chuân phiic vçi khách du ljch cho
(1)
Chiing tôi cam kt chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các ni dung
trong Don d nghj và thirc hin nghiêm tüc, bâo dam chat luqng co s djch VçT
theo quy djnh.
Ncri nJzin:

- Nhii trên;
- Ltnr

NGU'?JIE BA! DIEN THEO PHAP
LUAT HOAC CHU C€% S DId VU

(Kg, ghi rö hQ ten và dóng dáu)

Huthig dn ghi:
(1): Ten ca sà dich vu
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24. Thu tiic cong nhn Co. s& kinh doanh djch viii vui choi, giãi trI dt
tieu chun phiic vii khách du 1ch
* TrInh tu thuc hiên:
- T chirc, Ca nhan kinh doanh djch vv vui chcci, giài trI dugc tçr nguyen
dang k cong nhn Co s& kinh doanh dch v11 vui chcri, giài trI dt tiêu chuân
phic v khách du 1ch vói cci quan nhà nuic có thâm quyên.
- T chüc, cá nhân kinh doarth djch vii vui chcii, giãi trI np h so dn S
Du 1jchISO Van bOa, The thao và Du ljch noi d.t cci si kinh doanh;
- Trong thii han 20 ngày ktir ngày nhn &rçlc h so hcip 1, S& Du ljch!SÔ
Van hóa, The thao và Du 1ch thâm djnh và cong nh.n; trir&ng hçTp không cong
nhn, phài trà lèi bang van bàn và nêu rô 1 do.
* Cách thrc thuc hiên:
Gi:ri trirc tip ho.c qua duông bini din dn Sà Du 1jchISO Van hóa, Th
thao và Du lich.
* Thãnh phn, s luçing h so:
- Thành phn ho so:
(1) Don d nghi cp bin hiu dat tiêu chun phiic vi1 khách du ljch (M.0
so 10 Pht 1iic II ban hành kern theo Thông tu so 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày
15 tháng 12 näm 2017);
(2) Bàn thuy& minh dáp üng các tiêu chu.n phiic vi khách du ljch.
- S iuçmg h so: 01 (be).
* Thyi han giãi quyt: 20 ngày k tir ngày nhn ducrc ho so hp 1.
* Dôi tuqng thuc hin TTHC: T chCrc, cá nhân.
* Cci quan thirc hin TTHC:
- Cci quan có thm quyn quyt djnh: S& Du ljchlS& Van hóa, Th thao và
Du ljch.
- Cci quan tr1rc tip thirc hin TTHC: Si Du 1jchISi Van hóa, Th thao và
Du ljch.
* K& qua cUa vic thrc hin TTHC: Quy& djnh.
* Phi, 1 phi: 1.000.000 dng.fh so (Thông tu s 34/2018/TT-BTC ngày 30
tháng 3 nàrn 2018 cüa B tru&ng B Tài chInh).
* Ten m.0 don, rn.0 t1 khai:
Don d ngh cp bin hiu dat tiêu chun phiic vi khách du ljch (Mu s 10
Phi 1iic II ban hành kern theo Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12näm2017).
* Yêu câu, diêu kin thrc hin thu tic hành chInh:

(1) Co dang k kinh doanh và bào dam các diu kin kinh doanh di vâi
djch vil vui chcii, giâi trI theo quy dtnh ciia pháp Iut;
(2) Co ni quy; có ncii don tip, gui d dung cá nhân;
(3) Co dja dim, co s& 4t ch.t, diing cii, phuong tin phü hqp vâi trng loai
djch vi vui choi giãi trI;
(4) Co ngtthi hu&ng din, nhãn viên phiic vii phü hqp vói tüng djch vii vui
chcii, giãi trI;
(5) Nhân viên có thai d phiic vi van minh, ljch sv; m.c dng phic vâ deo
biên ten trén áo;
(6) Niêm yt giá, ban dung giá hem y& và nhn thanh toán bang the do
ngân hang phát hành;
(7) Co nhà v sinh sach së, duccc thông gió và dü ánh sang.
* Can cir pháp 1 cüa TTHC:
- Lu.t Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 näm 2017. Co hiu 1irc tü
ngày 01 tháng 01 näm 2018.
- Thông ttr so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 näm 2017 cUa B
truàng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Luât
Du ljch. Co hiu 1irc tr ngày 01 tháng 02 näm 2018.
- Thông tu s 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 näm 2018 cüa B trithng
B Tài chInh quy djnh muc thu, chê d thu, np và quân 1 phi thâm djnh cong
nhn hang co sO km trU du ljch, Co sâ kinh doanh djch vi du lich khác dat tiêu
chuân phiic vi khách du ljch. Co hiu 1irc tü ngày 14 tháng 5 näm 2018.
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TEN DOANH NGHIP
TEN C SO DJCH VV

CQNG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phIic
......ngày......tháng ...

nám....

DN BE NGHJ CAP BIEN HIU
ThT TIEU CHUAN PHTJC VIJ KHACH DU LICH
KInh gl'ri: S Du 1jch/S Van hóa, Th thao v Du ljch tinh!thành ph
- Ten co sô kinh doanh djch vw
-Diachi
-Diênthoai
Fax
- Emai1
Website
- Gi.y chirng nh.n dãng k doanh nghip/h kinh doanh s
co' quan câp
Ngàycp
Naicp
- Tng s ngithi quán 1 và nhân viên phiic vv
- Các cam k&, giy chirng nhn (dii vâi nhimg ngành, ngh kinh doanh có
diêu kiçn):
(1) Dü diu kin v an ninh, tr.t tsr;
(2) Phông cháy, chcra cháy;
(3) Bâo v môi truYng;
(4) An toàn thirc ph.m.
Can cir Lu.t Du ljch và Thông tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15/12/20 17 cUa B truàng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt
(1).... dã dáp üng dü tiêu
mt so diêu cüa Lu.t Du ljch, chCing tôi thây
chuân dê duçic cong nhn dat tiêu chuân phiic vii khách du ljch (ban thuyêt minh
kern theo).
Kinh d nghj Si Du 1jcWSi Van hóa, Th thao và Du ljch cp bin hiu dt
(1)
tiêu chuân phiic vi khách du ljch cho
Chüng tôi cam kt chju trách nhim v tInh chInh xac cüa các ni dung
trong Don dê nghj và thçrc hin nghiêm tiic, báo dam chat luvng Co s& djch vii
theo quy dtnh.
No'i nithn:
- Nhix trên;
- Lmr

NGU'OI PAl DIEN THEO PHAP
LUAT HO4C CHU CJ SO DICH VIJ
(Kj, ghi rö hQ ten và dóng dáit)

Hwóng dn ghi:
(1): Ten cci th djch vu
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25. Thu tic cong nhn co' s& kinh doanh djch vii chám soc sfrc khOe dit
tiêu chuân phiic vii khách du I1ch
* Trinh tçr thirc hin:
- T chirc, Ca nhân kinh doanh djch vii chäm soc sirc khOe duçic tir nguyen
dang k Cong nhn Co s& kinh doanh djch vii chàm soc sirc khOe dt tiêu chuân
phiic vi,i khách du ljch vri co quan nhà nuâc có thâm quyên.
- T chüc, cá nhân kinh doanh djch vçi chäm soc sue khOe np h so dn
Si Du ljehlS& Van hóa, The thao và Du ljch noi d.t Co s& kinh doanh;
- Trong th?yi han 20 ngày kêtü ngày nh.n diiçic h so hop 1, Sà Du 1jcWS
Van hóa, The thao và Du ljch thâm djnh và cong nhn; trung hop không cOng
nhn, phài trâ 1?yi bang van bàn và nêu rO 1 do.
* Cách thirc thuc hiên:
Gtri trçxc tip ho.c qua duing buu din dn S Du ljchlSâ Van hóa, Th
thao và Du lich.
* Thành phn, s lucTng h so:
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj c.p bin hiu dat tiêu chun phic vi khách du 1ch (Mu
so 10 Phi 1iic II ban hành kern theo Thông ttr so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15 tháng 12 näm 2017);
(2) Bàn thuy& minh dáp lrng các tiêu chun phiic vi khách du ljch.
-Sô1unghôso: 01 (be).
* Th?ii han giài quyêt: 20 ngày k tü ngày nhn dugc h so hop 1.
* DOi tuçrng thirc hin TTHC: T chirc, cá nhãn.
* Co quan thirc hin TTHC:
- Co quan có thm quyn quyt djnh: Sä Du 1jcWS Van hóa, The thao và
Du 1ch.
- Co quan trrc tiêp thirc hin TTHC: Sei Du 1jcWSi Van hóa, Th thao va
Du ljch.
* Két qua cüa vic th1rc hin TTHC: Quy& djnh.
* PhI, 1 phi: 1.000.000 dông/hô so (Thông tu s 34/2018/TT-BTC ngày 30
tháng. 3 nàrn 2018 cüa B tnthng B Tài chInh).
* Ten mu dan, mu tc khai:
Dan d nghj c.p bin hiu dat tiôu chun phiic v khách du ljch (Mu s 10
Phi liic II ban hành kern theo Thông tu sO 06/201 7/TT-BVHTTDL ngày 15
tháng 12 näm 2017).
* Yêu câu, diu kin thirc hin thñ tic hânh chInh:
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(1) Co dàng k kinh doanh và bão dam các diu kin kinh doanh di vói
djch vi chàm soc sirc khOe theo quy djnh cüa pháp luat;
(2) Co ncli don tip, gi'ri d dung cá nhân;
(3) Co ni quy, quy trInh bng ting Vit, ting Anh và ngôn ngü khác (nu
can); có Co s vat chat, trang thiêt bj phü hgp vói trng loai djch vi chäm soc sic
khOe;
(4) Co nhân viên y t, k thuat viên, nhân viên phic v11 phü hcTp vOi tüng
dch vu chäm soc sirc khOe;
(5) Nhân viên CO thai d phçic vii van minh, ljch sr; mc dng phic và deo
biên ten trên áo;
(6) Niêm yt giá, ban diing giá niêm y& và nhan thanh toán bng the do
ngân hang phát hành;
(7) Co nhà ye sinh sch së, dixçic thông gió và dü ánh sang.
* Can cir pháp 1 cüa TTHC:
- Luat Du ljch s 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 nãm 2017. Co hiu lirc tr
ngày 01 tháng 01 nm 2018.
- Thông tr s 06/2017/TT-B'VHTTDL ngày 15 tháng 12 näm 2017 cCia B
truâng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa LuQtt
Du ljch. Co hiu lçrc th ngày 01 tháng 02 nàm 2018.
- Thông tu s 34/2018!TT-BTC ngày 30 tháng 3 nàm 2018 cüa B tru&ng
B Tài chInh quy dlnh müc thu, chê d thu, np và quán 1 phi thâm djnh cong
nhan h.ng Co si luu trü du ljch, co sO! kinh doanh djch vi du 1jch khác dt tiêu
chuân phiic v1i khách du ljch. Co hiu 1rc tix ngày 14 tháng 5 nàm 2018.

.9
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TEN DOANH NGHIP
TEN CU SO DJCH V(J

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
• Dc Ip - Tiy do Hnh phüc
......ngày......tháng . ..

nám.

DUN DE NGHT CAP BIEN 111W
DAT TIEU CHUAN PHVC VJ KHACH DU LICH
KInh gri: Sâ Du 1jcWSc Van boa, Th thao và Du ljch tinh/thành ph
- Ten co sâ kinh doanh djch v
-Djachi
Fax
-.Dinthoai
Website
- Emai1
- Giy chirng nhn däng k3' doanh nghipfh kinh doanh s&
Ca quan câp
Ncii dip
Ngày câp
- Tng s ngtthi quàn 1 và nhân viên phiic vw
- Các cam k&, giy chirng nhn (di vái nhiing ngành, ngh kinh doanh có
diéu kiên):
(1) Dü di&u kiên ye an ninh, trt ttr;
(2) PhOng cháy, chüa cháy;
(3) Bão v môi trumg;
(4) An toân thirc phâm.
Can cir Lut Du ljch và Thông tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngày
15/12/2017 cüa B tnr&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt
(1).... dã dáp lrng dü tiCu
rnt s diêu càa Lu.t Du ljch, chüng tôi thây
chu.n dê ucc cong nhân dar tiêu chuân phuc vu khach du lich (ban thuyêt minh
kern theo).
KInh d nghj Sâ Du ljch!Sô Van hóa, Th thao và Du ljch c.p bin hiu dt
(1)
tiêu chuân ph.ic v11 khách du ljch cho
Chüng tOi cam kêt chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các ni dung
trong Don dê nghj và th1rc hin nghiêm tüc, bào dam chat luçrng Ca sô djch v11
theo quy djnh.
Ncr! nJtn:
- Nhi.r trén;
- Lmr
Hithng dn ghi.
(1). Ten cu sá dich vu

NGU'OI DAI DIN THEO PHAP
LUJT HOC CHU ca sO DICH V11

(Kj, ghirö hQ ten và dóng dázt)

