
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 599/SDL-VP 
V/v Áp dụng Thông tư của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã 

hội ứng phó với dịch Covid-19 

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2021 

 Kính gửi:  

- Các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lich trên địa bàn; 

- Các Hướng dẫn viên du lịch. 

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

47/2021/TT-BTC 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. Theo đó, Thông 

tư này quy định phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn 

viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông 

tư số 33/2018/TT- BTC ngày 30/3/2018. 

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

Căn cứ Thông tư số 47/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01/7/2021 mức thu một số 

khoản phí, lệ phí được quy định tại các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

 

TT Tên TTHC Mức thu 

1.  Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa 

(2.001628) 

Bằng 50% mức thu phí quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 33/2018/TT-BTC 

ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 

địa; 

2.  Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa (2.001616) 

3.  
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa (2.001622) 

4.  Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch tại điểm (1.001440) 

Bằng 50% mức thu phí quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 33/2018/TT-BTC 

ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 5.  Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch quốc tế (1.004628) 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5504&qdcbid=24429&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5504&qdcbid=24429&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5465&qdcbid=24429&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2107&qdcbid=24429&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6501&qdcbid=24429&r_url=tra_cuu_tthc_bg


6.  Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch nội địa (1.004623) 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí thẩm định cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch; 7.  Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du 

lịch nội địa 

(1.001432) 

8.  Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên 

du lịch (1.004614) 

 

Sở Du lịch thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực 

hiện đúng quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm PVHC công tỉnh; 

- Lưu: VT. 

Q. GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Lê Hữu Minh 
 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6495&qdcbid=24429&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2097&qdcbid=24429&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6484&qdcbid=24429&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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