
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 

--- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TTr-VHTTDL Tuyên Quang, ngày  11  tháng  8  năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ 

tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng  10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh 

vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Quyết định về việc công bố Danh 

mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 08 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

 (Có dự thảo Quyết định và Danh mục TTHC kèm theo) 
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Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 
 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng chuyên môn; 
- Lưu: VT, VP. 

                                                                                                                                            

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Âu Thị Mai 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /QĐ-UBND   Tuyên Quang, ngày      tháng    năm 2021  

         (Dự thảo) 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục 

 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi, chức năng  

quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư 

số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành 

một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích; 

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 2/8/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh 

vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL ngày 2/8/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 2/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số   

/TTr-VHTTDL ngày 11/8/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là Danh mục 02 thủ tục hành 

chính mới ban hành, 08 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực 

văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 102, 103, 104, 109, 116, 117, 118, 119 phần 

I, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1133/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 156 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ); 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; 

- Lưu: VT,NC. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC 

 PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

ST

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua DV 

bưu 

chính 

công ích 

Thực 

hiện tại 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (02 thủ tục)   

1 

Thủ tục 

Hỗ trợ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch bị ảnh 

hưởng bởi 

đại dịch 

COVID-

19 

- Hướng dẫn 
viên du lịch có 
nhu cầu hỗ trợ 

gửi hồ sơ đề 
nghị đến Sở 

Văn hóa, Thể 
thao và Du 
lịch, nơi cấp 

thẻ cho hướng 
dẫn viên du 

lịch. Thời hạn 
tiếp nhận hồ sơ 
chậm nhất đến 

hết ngày 31 
tháng 01 năm 

2022. 

- Trong 02 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ, 

Sở văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch thẩm 

định, lập danh 

sách đề nghị 

hỗ trợ trình Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh quyết 

định. 

- Trong 02 

ngày làm việc, 

kể từ ngày 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không 

quy 

định 

- Bộ Luật Lao động số 

10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 

năm 2012. Có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 05 năm 2013. 

- Bộ Luật lao động số 

45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 

năm 2019. Có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 

2018. 

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ về một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. 

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về 

việc thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19. 

x x 
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nhận được đủ 

hồ sơ Sở Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch, Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh ban hành 

quyết định phê 

duyệt danh 

sách và kinh 

phí hỗ trợ, 

đồng thời chỉ 

đạo thực hiện 

hỗ trợ. Trường 

hợp không phê 

duyệt, Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

thông báo 

bằng văn bản 

và nêu rõ lý 

do. 

2 

Thủ tục hỗ 

trợ viên 

chức hoạt 

động nghệ 

thuật gặp 

khó khăn 

do đại 

dịch 

Covid-19 

Trong 03 ngày 

làm việc, kể từ 
ngày nhận 

được Danh 
sách theo đề 
nghị của đơn vị 

sự nghiệp công 
lập có chức 

năng biểu diễn 
nghệ thuật, cơ 
quan chuyên 

môn về văn hóa 
cấp tỉnh tổng 

hợp, thẩm định, 
trình Ủy ban 
nhân dân cấp 

tỉnh.  

- Trong 02 

ngày làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 

Danh sách của 
cơ quan chuyên 

môn về văn hóa 
cấp tỉnh, Ủy 
ban nhân dân 

cấp tỉnh ban 
hành quyết 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không 

quy 

định 

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ về một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19.  

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch 

covid-19 x x 
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định phê duyệt 
danh sách và 
kinh phí hỗ trợ; 

đồng thời chỉ 
đạo thực hiện 

hỗ trợ. Trường 
hợp không phê 
duyệt, Ủy ban 

nhân dân cấp 
tỉnh thông báo 

bằng văn bản 
và nêu rõ lý do 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG (08 thủ tục)   

1 

Thủ tục 

cấp giấy 

phép kinh 

doanh 

dịch vụ lữ 

hành nội 

địa  

- Doanh nghiệp 
đề nghị cấp 
Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa 

nộp hồ sơ đến 
Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch nơi doanh 
nghiệp có trụ 
sở; 

- Trong thời 

hạn 10 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch thẩm định 

và cấp Giấy 

phép kinh 

doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 

cho doanh 

nghiệp; trường 

hợp từ chối, 

phải thông báo 

bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

1.500.0

00 

đồng/giấ

y phép  

Thông tư 

số 

47/2021/

TT-BTC 

ngày 

24/6/202

1 có hiệu 

lực kể từ 

ngày 

01/7/202

1 đến hết 

ngày 

31/12/20

211 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2018. 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch. Có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 

2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 15/11/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 

01 năm 2020. 

- Thông tư số 33/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

x x 

                                        
1 Tại điểm a, mục 6, khoản  1, Điều 1, Thông tư số 47/2021/TT-BTC: Quy định Bằng 50%  mức thu phí quy 

định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC 

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/868
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/868
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
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định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế, Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 

định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 

Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018.2 

-Thông tư số 47/2021/TT-BTC 

ngày 24/6/2021 Quy định mức 

thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 

2 

 

Thủ tục 

cấp lại 

giấy phép 

kinh 

doanh 

dịch vụ lữ 

hành nội 

địa  

- Doanh 
nghiệp gửi 

đơn đề nghị 
cấp lại giấy 
phép kinh 

doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa 

đến Sở Văn 
hóa, Thể thao 
và Du lịch 

trong trường 
hợp giấy phép 

kinh doanh 
dịch vụ lữ  
hành bị mất 

hoặc bị hư  
hỏng; 

- Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được đơn đề 

nghị của 

doanh nghiệp, 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

750.00

0 

đồng/giấ

y phép 

Thông tư 

số 

47/2021/

TT-BTC 

ngày 

24/6/202

1 có hiệu 

lực kể từ 

ngày 

01/7/202

1 đến hết 

ngày 

31/12/20

213 

 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

02 năm 2018. 

-Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 15/11/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 

01 năm 2020. 

- Thông tư số 33/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

x x 

                                        
2 Bổ sung Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
3 Tại điểm a, mục 6,  khoản  1, Điều 1, Thông tư số 47/2021/TT-BTC: Quy định Bằng 50%  mức thu phí quy 

định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC 

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
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Du lịch có 

trách nhiệm 

cấp lại giấy 

phép kinh 

doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 

cho doanh 

nghiệp; trường 

hợp từ chối, 

phải thông báo 

bằng văn bản 

và nêu rõ lý 

do. 

 

Tuyên 

Quang 

định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế, Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 

định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 

Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

-Thông tư số 47/2021/TT-BTC 

ngày 24/6/2021 Quy định mức 

thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 

31/12/2021.4 

3 

Thủ tục 

cấp đổi 
giấy phép 

kinh 

doanh 
dịch vụ lữ 

hành nội 
địa  

- Doanh nghiệp 

nộp hồ sơ đề 

nghị cấp đổi 

giấy phép kinh 

doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 

đến Sở Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch 

trong trường 

hợp thay đổi 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

- Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch có trách 

nhiệm cấp đổi 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

1.000.0

00 

đồng/giấ

y phép 

Thông tư 

số 

47/2021/

TT-BTC 

ngày 

24/6/202

1 có hiệu 

lực kể từ 

ngày 

01/7/202

1 đến hết 

ngày 

31/12/20

215 

 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2018. 
- Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

02 năm 2018. 
- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 15/11/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 
01 năm 2020. 
- Thông tư số 33/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp và 

x x 

                                        
4 Bổ sung Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
5 Tại điểm a, mục 6, khoản  1, Điều 1, Thông tư số 47/2021/TT-BTC: Quy định Bằng 50%  mức thu phí quy 

định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC 

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
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giấy phép kinh 

doanh dịch vụ 

lữ hành cho 

doanh nghiệp; 

trường hợp từ 

chối, phải 

thông báo bằng 

văn bản và nêu 

rõ lý do. 

 

Tuyên 

Quang 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh 
nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 

Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 
tháng 5 năm 2018. 

 -Thông tư số 47/2021/TT-BTC 

ngày 24/6/2021 Quy định mức 

thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19*. Có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 7 năm 2021 đến hết 

ngày 31/12/2021.6 

4 

Thủ tục 

cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch tại 

điểm 

 

- Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 
lịch định kỳ 
hằng năm công 

bố kế hoạch tổ 
chức kiểm tra 

nghiệp vụ 
hướng dẫn du 
lịch tại điểm; 

- Người đề nghị 
cấp thẻ hướng 
dẫn viên du 

lịch tại điểm 
nộp hồ sơ đến 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch; 

- Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch tổ chức 
kiểm tra và cấp 

thẻ hướng dẫn 
viên du lịch tại 
điểm đối với 

người đã đạt 
yêu cầu kiểm 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

100.00

0 

đồng/th

ẻ  

Thông tư 

số 

47/2021/

TT-BTC 

ngày 

24/6/202

1 có hiệu 

lực kể từ 

ngày 

01/7/202

1 đến hết 

ngày 

31/12/20

217 

 

-  Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 15/11/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 

01 năm 2020. 

- Thông tư số 33/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp và 

x x 

                                        
6 Bổ sung Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
7 Tại điểm b, mục 6, khoản 1, Điều 1, Thông tư số 47/2021/TT-BTC: Bằng 50%  mức thu phí quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC 

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
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tra nghiệp vụ 
trong thời hạn 
10 ngày kể từ 

ngày có kết quả 
kiểm tra. 

 

Tuyên 

Quang 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế, Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 

định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 

Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

-Thông tư số 47/2021/TT-BTC 

ngày 24/6/2021 Quy định mức 

thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 

31/12/2021.8 

5 

Thủ tục 

cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch quốc 

tế 

 

- Người đề 

nghị cấp thẻ 
hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế 
nộp hồ sơ đến 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch; 

- Trong thời 
hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 

lệ, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch cấp thẻ 

hướng dẫn viên 
du lịch quốc tế 

cho người đề 
nghị; trường 
hợp từ chối, 

phải trả lời 
bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 
 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

325.00

0 

đồng/th

ẻ  

Thông tư 

số 

47/2021/

TT-BTC 

ngày 

24/6/202

1 có hiệu 

lực kể từ 

ngày 

01/7/202

1 đến hết 

ngày 

31/12/20

219 

 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2018. 
- Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 15/11/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 

01 năm 2020. 

- Thông tư số 33/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

x x 

                                        
8 Bổ sung Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
9 Tại điểm b, mục 6, khoản 1, Điều 1, Thông tư số 47/2021/TT-BTC: Bằng 50%  mức thu phí quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC 

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
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Tuyên 

Quang 

định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế, Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 

định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 

Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

-Thông tư số 47/2021/TT-BTC 

ngày 24/6/2021 Quy định mức 

thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 

31/12/2021.10 

6 

Thủ tục 

cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch nội 

địa 

 

- Người đề 
nghị cấp thẻ 
hướng dẫn 

viên du lịch 
nội địa nộp hồ 

sơ đến Sở Văn 
hóa, Thể thao 
và Du lịch; 

- Trong thời 
hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 
lịch cấp thẻ 

hướng dẫn 
viên du lịch 
nội địa cho 

người đề nghị; 
trường hợp từ 

chối, phải trả 
lời bằng văn 
bản và nêu rõ 
lý do. 

 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

325.00

0 

đồng/th

ẻ Thông 

tư số 

47/2021/

TT-BTC 

ngày 

24/6/202

1 có hiệu 

lực kể từ 

ngày 

01/7/202

1 đến hết 

ngày 

31/12/20

2111 

 

-  Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2018. 
- Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch. Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 15/11/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 

01 năm 2020. 

- Thông tư số 33/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

x x 

                                        
10 Bổ sung Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
11 Tại điểm b, mục 6, khoản 1, Điều 1, Thông tư số 47/2021/TT-BTC: Bằng 50%  mức thu phí quy định tại khoản 2 

Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC 

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
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Tuyên 

Quang 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế, Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 

định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 

Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

-Thông tư số 47/2021/TT-BTC 

ngày 24/6/2021 Quy định mức 

thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 

31/12/2021.12 

7 

Thủ tục 

cấp đổi thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch quốc 

tế, thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch nội 

địa 

 

- Hướng dẫn 
viên du lịch 

quốc tế, hướng 
dẫn viên du 
lịch nội địa 

nộp hồ sơ đến 
Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 
lịch khi thẻ hết 
hạn sử dụng; 

- Trong thời 
hạn 10 ngày kể 
từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 
lệ, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch có trách 
nhiệm cấp đổi 

thẻ hướng dẫn 
viên du lịch 
cho người đề 

nghị; trường 
hợp từ chối, 

phải trả lời 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

325.00

0 

đồng/th

ẻ Thông 

tư số 

47/2021/

TT-BTC 

ngày 

24/6/202

1 có hiệu 

lực kể từ 

ngày 

01/7/202

1 đến hết 

ngày 

31/12/20

2113 

 

-  Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2018. 
- Thông tư số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 15/11/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du 
lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 

01 năm 2020. 
- Thông tư số 33/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

x x 

                                        
12 Bổ sung Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  
13 Tại điểm b, mục 6, khoản 1, Điều 1, Thông tư số 47/2021/TT-BTC: Bằng 50%  mức thu phí quy định tại khoản 2 

Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC 

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
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bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế, Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 

định cấp thẻ hướng dẫn viên du 
lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 
nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 
-Thông tư số 47/2021/TT-BTC 
ngày 24/6/2021 Quy định mức 

thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19*. Có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 7 năm 2021 đến hết 

ngày 31/12/2021.14 
  

8 

Thủ tục 

cấp lại thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch 

 

- Hướng dẫn 
viên du lịch 

nộp hồ sơ đề 
nghị cấp lại thẻ 

hướng dẫn 
viên du lịch 
đến Sở Văn 

hóa, Thể thao 
và Du lịch 

trong trường 
hợp thẻ bị mất, 
bị hư hỏng 

hoặc thay đổi 
thông tin trên 

thẻ; 

- Trong thời 

hạn 10 ngày kể 
từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 
lệ, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 

lịch có trách 
nhiệm cấp lại 

thẻ hướng dẫn 
viên du lịch 
cho người đề 

nghị; trường 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua 

đường 

bưu điện 

hoặc trực 

tuyến đến 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 157, 

đường 

17/8, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

325.000 

đồng/thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch 

quốc tế 

hoặc thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch 

nội địa; 

100.000 

đồng/thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch 

tại điểm 

Thông tư 

số 

47/2021/

TT-BTC 

ngày 

24/6/202

1 có hiệu 

lực kể từ 

ngày 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 
năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2018. 

- Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

02 năm 2018. 

- Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 15/11/2019 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 

01 năm 2020. 

- Thông tư số 33/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp và 

x x 

                                        
14 Bổ sung Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/873
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hợp từ chối, 
phải trả lời 
bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 
 

01/7/202

1 đến hết 

ngày 

31/12/20

2115 

 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế, Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 

định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi 

nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 

Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

-Thông tư số 47/2021/TT-BTC 

ngày 24/6/2021 Quy định mức 
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 
31/12/2021.16 

 

                                        
15 Tại điểm b, mục 6, khoản 1, Điều 1, Thông tư số 47/2021/TT-BTC: Bằng 50%  mức thu phí quy định tại khoản 2 

Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC 
16 Bổ sung Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  
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