UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Số: 72/TB-SDL

THÔNG BÁO
Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL, ngày 02/8/2021 của Bộ
trưởng 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 1983/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban
hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh
Thừa Thiên Huế.
Sở Du lịch trân trọng thông báo thủ tục “Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch
bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (1.010087)” bị bãi bỏ do hết hiệu lực kể từ
ngày 31/01/2022 (đính kèm Phụ lục chi tiết).
Sở Du lịch kính thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- BGĐ;
- Phòng NVDL;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(để b/c)

Trần Hữu Thùy Giang

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Thông báo số
TT

1.

Tên thủ tục hành
chính
(Mã TTHC)

Thời gian
giải quyết

04 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được hồ sơ
Hỗ trợ hướng dẫn
hợp lệ.
viên du lịch bị ảnh
Trong đó, Sở
hưởng bởi đại
Du lịch: 02
dịch COVID-19
ngày làm
(1.010087)
việc; UBND
tỉnh: 02
ngày làm
việc.

Phí, lệ
phí
(nếu
có)

/TB-SDL, ngày

/01/2022 của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế)

Địa điểm và Cách
thức thực hiện

Cá nhân nộp hồ sơ trực
tiếp hoặc trực tuyến
hoặc qua dịch vụ bưu
Không chính công ích đến
Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh (Số 01
Lê Lai, thành phố Huế).

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực
hiện

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày
18/9/2012. 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.
- Quyết định số 2222/BVHTTDL ngày 02 tháng
8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp
thực hiện: Sở Du
lịch.
- Cơ quan có thẩm
quyền quyết định:
UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế.

