
LIBND TINH TUYEN QUANG 
sO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CII 

S: /SVHTTDL - QLDL 

V/v phi hçip trin khai h trq giãm giá 
diên cho các cc s liru trü du lich 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Oc 1p - Tiy do -  Hinh phiic  

Tuyên Quang, ngày t/iáng 5 nám 2020 

KInh gri: Cong ty Din lirc Tuyên Quang 

Can cü Van bàn s 285 1/E\TN-KD ngày 22/4/2020 cüa Tp ctoàn Din hrc 
Viêt Nam ye vic ho trq giãrn giá din cho các khách hang thuc di tuçing là co 
sô km trii du ljch; Van bàn so 566/TCDL - KS ngày 20/5/2020 cüa Tng ciic Du 
ljch ye vic hung dan h trq giâm giá din cho các co s luu trü du ljch. 

D trin khai h trg giàm gia din cho các co s lu'u trü du flch  trên dja bàn 
nhàrn tháo gö khó khän trong bôi cãnh tác dng cüa djch COVID - 19, Sâ Van 
hóa, The thao và Du ljch Tuyên Quang dê nghj Cong ty din 1irc Tuyên Quang 
phôi hçip huâng dan, to diêu kin các co s km trii du ljch trén dja bàn duçc 
hucng chInh sách ho trçY giãm giá din theo hrn5ng dn vic xác djnh Co s kru trü 
du ljch cüa Tong ciic Du ljch Vit Nam, nhu' sau: 

1. Các Co si lu'u trü du ljch duc nêu ti Diêu 48, Lut Du ljch 2017 thuc 
dôi tuçYng duçc hung chInh sách ho trçi giárn giá din tfi mirc ban lé din áp 
diing cho kinh doanh xuông bang rnirc giá ban lé din áp ding cho ngành san 
xuât trong vông 3 tháng, kê tü' ngày 16/4/2020. 

2. H so d nghj h trçY giârn giá din nhu sau: 

a) Bàn sao dàng k kinh doanh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) Bàn sao giy chimg nhn dU diu kin an ninh, trt tr d lam ngành, 
ngh dâu ttr kinh doanh djch vv 1uu trü. 

c) Bàn sao quyt djnh cong nhn hang co' sy lu'u trü du 1ich dâ dugc co 
quan có thâm quyên cap ('con hoc dã hét hiu ly'c den ngày 16/4/2020,) hotc bàn 
sao van bàn thông báo ti s quàn l du llch  truOc khi di vào hot dng theo quy 
djnh ti Diu 29, Nghj djnh so 168/2017/ND-CP ngày 3 1/12/2017 cüa ChInh phü. 

Tru'ng h9'p co S& lu'u trü du ljch có dii các giy to nêu ti dirn a) và b) 
nhi.rng không dang k xep htng sao; không có ho.c that lac  phãi Co van bàn 
thông báo b sung xác nhan là co sâ lu'u triii du ljch. 

3. Các t6 chc, cá nhân thuê rnt b&ng ti co sO' lu'u trü du ljch lam van 
phOng hoc kinh doanh djch vii khác nhu massage, phông tp the hInh,... có hgp 
dng sr ding din riêng vOi co quan din lirc thI chu'a du'çic xem xét áp ding 
chInh sách h trçY giâm giá din nêu tti mvc  1 van bàn nay. 



No'i nhuiz: 
- Nhu trên (p/h thirc hin); 
- Phông VH- TT các huyn, thành phô; 
- Lnh do S; 
- Lru QLDL,VT, (TH). 

KT.GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

 

Lê Thanh So'n 

2 

Sâ Van hóa, The thao và Du ljch trân trçng dê nghj Cong ty Din 1irc Tuyên 
Quang xem xét, có 2 kiên âê S& Van hóa, The thao và Du ljch hu'rng dan Co sà lu'u 
trü du lich trin khai thuc hin .1. 

(Co bàn phô to Van bàn sO' 2851/EVN-KD ngày 22/4/2020 ci.a Tp doàn Din 
lyc Viçt Nam; Van ban so 556/TCDL-KS ngày 20/5/2020 cüa TOng cyc Du ljch ye 
vic hwóng dan hO trcr giám giO din cho các cc' so' luv tr?, du ljch gài kern theo) 



BO VAN HOA, mE THAO VA DU LICH  CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CLJC DU LCH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

      

S: 566  /TCDL-I<JS 

V/v huó'ng dn h trçY giãrn giá din 
cho các CY so luu trñ du lich 

Ha Nói, ngày 20  tháng 5 nãrn 2020 

KInh gi:ri: S& Du ljch, S& Van hóa, Th thao và Du ljch, S VAn hóa, 
Thông tin, The thao và Du ljch các tinh, thành phô. 

Thirc hin Nghj quyt s 41/NQ-CP cüa ChInh phU tti phiên h9p ththng 
k9 tháng 3 nAm 2020, cAn ciir dê nghj cüa Tp doàn Din Fyc Vit Nam (EVN) 
trong Cong vAn so 285 1/EVN-KD ngày 22 tháng 4 nArn 2020 d ngh B VAn 
hóa, The thao và Du Ijch huOng dan xác dlnh  co' sO' Iu'u trü du Ijch duçc h try 
giãm giá din dê tháo gi khó khAn trong bôi cAnh tác dng cüa djch COVID-19, 
Tong ciic Du ljch dênghj các s quãn 19 du ljch phôi h9'p vó'i ci quan din 1irc 
da phu'ong hu'ó'ng dan ca s hru trü du ljch dang hoit dng kinh doanh trén da 
bàn mt so ni dung nhu' sau: 

1. Các co' sâ hm trü du ljch dUVC nëu tti Diu 48, Lut Du ljch 2017 thuc 
dôi tuçmg duc hir&ng chinh sách ho try giArn giá din tü mrc giá bàn lê din áp 
dng cho kinh doanh xuông bAng müc giá ban lê din áp ding cho ngành sAn 
xuât trong vông 03 tháng, kê ti ngày 16 tháng 4 nArn 2020. 

2. Các Ca sO' hxu trü du ljch lam thu tiic, np h sa giãm giA din tti ca 
quan din 1rc dja phuo'ng truO'c ngAy 15 thAng 7 nArn 2020. Nêu Ca sO' luu trü du 
lich dA thanh toAn tiên din theo mrc giá cü, khi np dü ho so' theo quy djnh tai 
mic 3 vAn bàn nay së duc Co quan din l'c hoAn trA phân thu vuyt tri. 

3. H so d nghj co' quan din 1irc dja phuong h try giAm giá din gm: 

a) Bàn sao dAng k9 kinh doanh theo quy djnh cUa phAp 1ut. 

b) Bàn sao giy chü'ng ithn dU diu kin v an ninh, trat  tir d lam ngành, 
ngh du tu' kinh doanh djch vi km trü. 

c) Bàn sao quy& djnh cong nhn hang Co sO' lu'u trü du ljch dA du'yc Ca 
quan có thrn quyn cp (con hoc dA hét hiu hrc den ngAy 16 tháng 4 nAm 
2020) ho.c bàn sao vAn bàn thông báo tOi s& quAn 19 du ljch truàc khi Co sâ di 
vAo hoat dng theo quy dnh tui Diêu 29, Nghj djnh sô168/2017/ND-CP ngày 31 
thAng 12 nAm 2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cUa Lut Du 
ljch và Nghj djnh so 142/2018/ND-CP ngày 09 tháng 10 nArn 2018 cüa Chinh 
phü süa di mt s quy dnh v diu kin dâu tu' kinh doanh thuc phtm vi quAn 
19 nhà nu'c cüa Bô VAn hOa, The thao và Du ljch. 

4. Tnrcng hcip Co sâ luu trü du ljch có dU các giy tO' nêu ti diem a) và b) 
mçlc 3 vAn bàn nay nhu'ng không dAng k9 xêp hang sao; không có hoc that lac 



vc c. 

van bàn thông báo ti sâ quán 1' du ljch truâc khi co' s& di vào boat dng, Tang 
cijc Du ljch dê nghj các so' hung dn co' s lu'u trü du 1ch bô sung van bàn 
thông báo dê du'p'c xác nhn là co s& lu'u trü du ljch (van bàn thông báo nay 
duc l.p tai  thO'i diem np ho so xin xác nhn vó'i ni dung theo dung quy djnh 
tai Khoãn 1, Diëu 29, Nghj dlnh so 168/20171ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 
2017 cUa ChInh phü), nhäm tao  diêu kin ho try' cho doanh nghip du'c giãm 
giá din theo Nghj quyêt so 41/NQ-CP cüa ChInh phü, mt khác tang cu'O'ng 
cong tác quail l' nhà nuó'c trong linh virc luu trü du 1ch trên dja bàn. 

5. Các t chirc, cá nhân thuê rnt bang tai Co so lu'u triui du ljch lam van 
phông hoc kinh doanh djch v11 khác nhu massage, phOng tp the hInh,... có hçp 
dOng sü ditng din riêng vâi Co quan din lc thI chua thrçic xem xét áp diing 
chjnh sách ho trçY giàm giá din nêu tai  rnçic 1 van bàn nay. 

D nghj các sO' quàn 1' du ljch pMi hcip vó'i co quan din 1irc hu'ó'ng dn 
CáC co' sO' lu'u trü du ljch trên dja bàn thirc hin. Trong qua trInh triën khai, nêu 
có vu'âng mac, bat cp thI phãn ánh ye Tong C1C Du ljch dê xem xét, diêu 
chinh./. 

]Vo'i u/ia,,: 
- Nhu trén; 
- Bt trung Nguyen Ng9c Thin (îê báo cáo); 
- Thtr tru'rng Lê Quang TUng (dê báo cáo); 
- Thir tmng Trjnh Thj ThUy ('de báo cáo); 
- Tip doãn Din 1rc Vit Narn (clephoi hçip); 
- Van phông B VHTTDL 'ctêphói hçrp thrc hiên,); 
- Báo Du lich, Tp chI Du ljch 'd'e d'u'a iin); 
- Trung tarn TTDL (de' du'a tin); 
- Lu'u: VT, KS. LNT .20. 

TONG C1JC TRUNG 

Nguyn Trüng Khánh 



TP EOAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
DIEN LVC  VIT NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& 285 1/EVN-KD Ha Ni, ngày 22 tháng 04 nm 2020 
V/v h trc giãm gh din 
cho các khãch hang thuQe 
dôi tugng là co sâ li.ru trii du ljch 

KlnhgCri: B VnhOa, Th thao vi Du lich 

Thirc hin Nghj quy& s6 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 cüa ChInh phi v 
phiên h9p Chmnh phü thix&ng k tháng 3 närn 2020, ngày 16/4/2020 B Cong 
Thuang dà ban hânh vn bàn S6 2698/BCT-DTDL (van bàn 2698/BCT-
DTDL) v vic h tr9 giàin giá din, giãm tin din cho các khách hang sir 
diing din bj ành huâng cüa djch COVID-19, trong do eó h trçl cho d6i 
tuçYng khách hang là c s& km ti•ü du ljch theo Lut Du ljch näm 2017. D xàc 
djnh d6i tirqng khàch hang là co s& Itru trü du ljch, Tp doàn Din lrc Vit 
Nam dang chi do các T6ng Cong ty Din lijc, COng ty Din ltrc thirc hin 
nhu sau: 

- D6i ti.rclng: Khách hang scr dng din là co' sâ kru trI du ljch (theo Lut 
Du ljch 2017 và các van bàn pháp 1ut có lien quan) dugc giãrn giá din tr 
mCrc giá ban lé áp drng cho kinh doanh xu6ng bang mirc giá bàn !ê din ap 
dyng cho ngành sAn xuàt sau khi giAm giá. 

- ThO'i gian Ap dyng trong yang 3 tháng k tir ngày 16/4/2020. 

Vic xác djnh dól tung khách hang là co s hxu trü du ljch can c theo 
các van bàn pháp lut nhu' sau: 

• Lut Du !jth närn 2017. 
• Ngh djnh s6 168/20l7i1.ID-CP ngày 3 1/12/2017 cüa ChInh phU quy 

djnh chi tit rnt S6 diu ca Lut Du ljch. 
• Diu 5, Nghi djnh s6 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 v SCra dM 

mt S6 quy djnh tti Ngh djnh s6 168/2017/ND-CP ngày 3 1/12/2017 
ccia Chinli phü quy djnh clii tit rnt s6 diu cUa Lust Du ijch. 

• Thông tu' S6 06/201 7/TT-BVHTTDL ngãy 15/12/2017 cüa B Van 
hOa, Th thao và Du Uch quy djnh chi tit mt s6 diu cüa Lii.t DLI 
Ijch. 

D xác dnh khách hang là co s lLru trii du ljch, các T6ng cOng ty Din 
!rc, COng ty Din lrc dang d nghj khách hAng cung cp rnt trong các giAy 



ti sau: (I) Van bàn cüa S& flu ljch, So Van hóa, Th& thao Va Du ljch v k&t 
qua kirn tra cci sO kru trU du ljch theo quy djnh ti Diu 29, Nghj cljnh so 
168/2017/ND-CF có ni dung xáe nhn dCi diu kin là c so luu tr(i du ljch; 
(ii) Quyt djnh hang ocr sO luu trü du ljch dtr9'c cáo Cd quan eó thm quyn 
cap. 

D61 vOi khách hang d nghj là Ca sO luu trü du Uch nhung chua xác djnh 
dixc theo cáo h sa do khách hang cung cap, T6ng Cong ty Din lc/Cong ty 
Din lrc 1p  danh sách gii SO IDu ljth, SO Vn boa, Th thao và flu ljch xác 
nhân d cO cin ct'r trin khai, thc hin dCing di ti.xçYng, 

Tp doàn Din 1irc Vit Nam kInh d nghj B Van hOa, Th thao và Du 
ljch có hi.rO'ng dn vic xác djnh cci sO 1uu tn du ljch theo Lut flu ljch närn 
2017, chi do các SO Du ljch, SO Van hóa, Th thao và flu ljch hu0ng dn 
vic xác djnh hoc k& qua kim tra Co sO' luu trli du llch  theo quy djnh ti 
Diu 29, Nghj djnh s 168/2017/ND-CF có nQi dung xác nhn dt diu kin là 
co sO lu'u trü du ljch trên dja bàn d vic giãrn giá din duqc áp ding clUng d6i 
ttlçYng, dUng rntc dIch cUa Chinh phU nh&rn tháo gO khO khan trong béii cành 
tác dng cUa djch COVID- 19. 

Trân tr9ng./. 

Nol nhán: 
- NhLr trên; 
- B Cong Thucrng (d b/c); 
- Tng cue  Du Ijeb dé h trg; 
- TGD (d b/c); 
- Các TCT DL (d t/h); 
- Liru: VT, KD. 
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