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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       SỞ  DU LỊCH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:453 /SDL-QLLH                       Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2019 

V/v thực hiện quy định của pháp luật  

về hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa  

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp lữ hành nội địa trên địa bàn. 

 

Triển khai Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2018 và các văn bản dưới luật, Sở Du lịch đã có công văn số 

861/SDL-QLLH ngày 12/9/2018 yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành nội địa trên 

địa bàn tiến hành lập hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Tuy 

nhiên, đến nay chỉ 01 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành làm thủ tục cấp 

giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. 

Thực hiện công văn số 622/TCDL-LH ngày 08/5/2019 của Tổng cục Du lịch 

về việc thực hiện quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14, Sở Du lịch yêu 

cầu các doanh nghiệp lữ hành nội địa trên địa bàn triển khai một số nội dung sau: 

1. Nghiên cứu Luật Du lịch 2017, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du lịch và các văn bản liên quan để thực hiện đúng 

quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải làm thủ tục đề nghị 

cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong thời hạn 12 tháng kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì 

doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Điều kiện, hồ sơ, 

thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa quy định tại 

Điều 31, 32, 33 Luật Du lịch 2017. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên 

Huế (số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, Tp Huế). 

3. Các doanh nghiệp lữ hành thực hiện chế độ báo cáo cho cơ quan quản lý 

nhà nước về du lịch tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-

BVHTTDL (ngày 31/12/2014) ngoài các trường hợp đột xuất khác doanh nghiệp 

cần báo cáo theo quy định. 

Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành 

trái Pháp Luật. Bên cạnh đó, Sở Du lịch sẽ thống kê và công khai các doanh 

nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên website của ngành 

nhằm hạn chế rủi ro cho các cá nhân hoặc tổ chức khi tiếp cận hoạt động kinh 

doanh dịch vụ lữ hành của các doanh nghiệp du lịch đóng trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế.  



- 2 - 

Sở Du lịch thông báo và yêu cầu các Doanh nghiệp lữ hành nội địa trên địa 

bàn nghiêm túc thực hiện./. 

Mọi vướng mắc liên hệ Phòng Quản lý lữ hành, tầng 4, số 22 Tố Hữu, 

phường Xuân Phú, Thành phố Huế hoặc qua số điện thoại: 0234.3934569, Email: 

qllh.sdl@thuathienhue.gov.vn) để được hướng dẫn thêm.  

 
Nơi nhận:                                        Q. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                          
- Ban giám đốc Sở;           

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLLH. 
     

                

                       Lê Hữu Minh 
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