
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

T NH TH A TH  N HU  
 

Số: 14/QĐ-UBND 

C N  H A    H   CHỦ N H A V  T NA  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         n  u   n    04 t án  01 năm 2022 

 

QUY T ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực 

Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN T NH 

 

Căn cứ Luật  ổ c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    19 t án  6 năm 2015 

v  Luật sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  Luật  ổ c ức C ín  p ủ v  Luật  ổ 

c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    22 t án  11 năm 2019; 

Căn cứ N  ị địn  số 63/2010/NĐ-CP n    08 t án  6 năm 2010 củ  

C ín  p ủ về k ểm soát t ủ tục   n  c ín ; N  ị địn  số 48/2013/NĐ-CP n    

14 t án  5 năm 2013 v  N  ị địn  số 92/2017/NĐ-CP n    07 t án  8 năm 

2017 củ  C ín  p ủ sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  các N  ị địn  l  n qu n 

đ n k ểm soát t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ   ôn  tư số 02/2017/  -VPCP n    31 t án  10 năm 2017 củ  

Bộ trưởn   C ủ n  ệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n   ệp vụ về k ểm soát 

t ủ tục   n  c ín  v    ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP n    23 t án  11 năm 

2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn p òn  C ín  p ủ về  ướng dẫn t     n  

một số qu  định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP n    23 t án  4 năm 2018 

củ  C ín  p ủ về thực hiện cơ c   một cửa, một cử  l  n t ôn  tron    ải quy t 

thủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ   ôn  tư số 120/2021/TT-B C n    24 t án  12 năm 2021 củ  

Bộ     c ín  qu  địn  về mức t u một số k oản p í  lệ p í n ằm  ỗ trợ  t áo  ỡ 

k ó k ăn c o đố  tượn  c ịu ản   ưởn  bở  dịc  Cov d-19; 

Theo đề n  ị củ  G ám đốc Sở Du lịc  tạ   ờ trìn  số 1526/TTr-SDL 

n    29 t án  12 năm 2021. 

 

QUY T ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành 

chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung về phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (Có D n  mục kèm t eo). 

Điều 2. Sở Du lịch có trách nhiệm: 

- Cập nhật Danh mục thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục 

hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; 

- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và niêm yết, công khai Quyết định 

này kèm theo nội dung cụ thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử 

của đơn vị. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
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2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 về công bố 

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTĐT, HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=4kmjAkhp$AXBBhd07VGn$dYa3Vejj2PIYRZmi7cxGtGvSld@AFcl5udQxrCr@F1rOkIKFO1ueAw8OFQcDVj3J89H2LHjvd5aeTQiM8thURSwJm$wN77wZJC4mPLsOLywkdI@vgLmMD4=
http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=4kmjAkhp$AXBBhd07VGn$dYa3Vejj2PIYRZmi7cxGtGvSld@AFcl5udQxrCr@F1rOkIKFO1ueAw8OFQcDVj3J89H2LHjvd5aeTQiM8thURSwJm$wN77wZJC4mPLsOLywkdI@vgLmMD4=
http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=4kmjAkhp$AXBBhd07VGn$dYa3Vejj2PIYRZmi7cxGtGvSld@AFcl5udQxrCr@F1rOkIKFO1ueAw8OFQcDVj3J89H2LHjvd5aeTQiM8thURSwJm$wN77wZJC4mPLsOLywkdI@vgLmMD4=


 

  

DANH  ỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔ , BỔ SUN  VỀ PHÍ TRON  L NH VỰC LỮ HÀNH  

THU C THẨ  QUYỀN   Ả  QUY T CỦA SỞ DU LỊCH T NH TH A TH  N HU  

(B n   n  t eo Qu  t địn  số: 14/QĐ-UBND n    04 t án  01 năm 2021 củ  C ủ tịc  Ủ  b n n ân dân tỉn           n  u ) 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

( ã số TTHC) 

TTHC 

4 tại 

chỗ 

Thời gian giải 

quyết (n   ) 
Phí, lệ phí 

(n u có) 

Cách thức và 

Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

1.  

Thủ tục Cấp giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa (2.001628) 

 10 ngày 
1.500.000 

đồng/giấy phép 
Nộp trực tiếp 

hoặc trực tuyến 

qua Cổng dịch 

vụ công tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế hoặc 

thông qua dịch 

vụ bưu chính 

công đến 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế. 

Số 01 Lê Lai, 

thành phố Huế. 

 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2017.  

- Nghị định số 168/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 

của Chính phủ. 

- Nghị định số 94/2021/NĐ-

CP, ngày 28/10/2021 sửa đổi, 

bổ sung Điều 14 của Nghị định 

số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ. 

- Thông tư số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 25 tháng 11 

năm 2019 sửa đổi bổ sung một 

số điều của Thông tư 

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Sở Du 

lịch 

2.  

Thủ tục Cấp lại giấy 

phép kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 

(2.001616) 

X 
05 ngày làm 

việc 

750.000 

đồng/giấy phép 

3.  

Thủ tục Cấp đổi giấy 

phép kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 

(2.001622) 

X 
05 ngày làm 

việc 

1.000.000 

đồng/giấy phép 

4.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch tại điểm 

(1.001440) 

 

10 ngày kể từ 

ngày có kết 

quả kiểm tra 

100.000 

đồng/thẻ 

5.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch quốc tế 

(1.004628) 

 15 ngày 
325.000 

đồng/thẻ 

6.  

Thủ tục Cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch nội địa 

(1.004623) 

 15 ngày 
325.000 

đồng/thẻ 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5465&qdcbid=26714&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5486&qdcbid=26714&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2107&qdcbid=26714&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6501&qdcbid=26714&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6495&qdcbid=26714&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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7.  

Thủ tục Cấp đổi thẻ 

hướng dẫn viên du lịch 

quốc tế, thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội địa 

(1.001432) 

 10 ngày 
325.000 

đồng/thẻ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

- Thông tư số 120/2021/TT-

BTC ngày 24/12/2021 của Bộ 

Tài chính quy định về 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 01/01/2022 đến 

30/6/2022. 
8.  

Thủ tục Cấp lại thẻ 

hướng dẫn viên du lịch 

(1.004614) 

 10 ngày 

- 325.000 

đồng/thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch nội 

địa và hướng 

dẫn viên du 

lịch quốc tế 

- 100.000 

đồng/thẻ hướng 

dẫn viên du 

lịch tại điểm 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2097&qdcbid=26714&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6484&qdcbid=26714&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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