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Số:            /QĐ-CT 

 

 Ộ G  Ò  XÃ  ỘI      G     IỆ    M 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Vĩnh Phúc, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾ  ĐỊNH 

Về việc công bố            ủ t    à     í   được sử  đổi bổ sung và 

thủ t c hành chính bị bãi bỏ  ro g lĩ   vực Du lịch thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Vă   ó , T ể thao và Du lịch. 

 

 

CH  TỊCH  Y BAN NHÂN DÂN T NH  
 

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

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 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 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 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn h a, Thể tha   à  u lịch  ề việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung tr ng lĩnh  ực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn h a, Thể tha   à  u lịch; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn h a, Thể tha   à  u lịch tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết 

của   ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Nội dung cụ thể của 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc 

thẩm quyền giải quyết của   ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện theo 

quy định tạ   ục II, Phần II Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 

27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và  u 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  u lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy 

trình nội bộ giải quyết đối với 05 thủ tục hành chính trên, trình Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt theo quy định tạ  Đ ểm a, Khoản 3, Đ ều 8 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

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

Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Du lịch (thủ tục hành chính tại 

số thứ tự I.9; I.16; I.17; I.18; I.19 được công bố Quyết định số 1447/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính chuẩn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và  u lịch t ếp nhận và trả kết 

quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, G ám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và  u lịch, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành 

phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 

- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Đ ều 3; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Cổng Thông t n - GTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, K 1, K 3. 

       (Th-15b) 

CH  TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn  ăn  rì 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH PHÚC  

  an hành   m th   Quyết định số:        /QĐ-CT ngày      tháng     năm 2020 của 

Chủ tịch   N  tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

1.  hủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 

Thờ  hạn g ả  quyết 09 ngày làm v ệc kể từ ngày có kết quả k ểm tra 

Địa đ ểm thực h ện 

 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa 

chỉ:  ố 5, đường Nguyễn Trã , phường L ên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Cách thức thực h ện Gử  trực t ếp hoặc qua đường bưu đ ện. 

Phí, lệ phí 200.000đ/thẻ  

Căn cứ pháp lý 

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

- 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 đ ều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số đ ều của Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch;  

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tà  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 

nộ  địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí 

cấp Giấy phép đặt ch  nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 

- Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính 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. 

Ghi chú 

Các nộ  dung còn lạ  của thủ tục hành chính được thực h ện 

tạ  số thứ tự 1, mục II, phần II Quyết định số 2091/QĐ-

BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và  u lịch. 
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2.  hủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

Thờ  hạn g ả  quyết 12 ngày làm v ệc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Địa đ ểm thực h ện 

 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa 

chỉ:  ố 5, đường Nguyễn Trã , phường L ên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Cách thức thực h ện Gử  trực t ếp hoặc qua đường bưu đ ện hoặc trực tuyến 

Phí, lệ phí 650.000 đồng/thẻ  

Căn cứ pháp lý 

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

- 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 đ ều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số đ ều của Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch;  

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tà  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 

nộ  địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí 

cấp Giấy phép đặt ch  nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 

- Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính 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. 

Ghi chú 

Các nộ  dung còn lạ  của thủ tục hành chính được thực h ện 

tạ  số thứ tự 2, mục II, phần II Quyết định số 2091/QĐ-

BVHTT L ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và  u lịch. 
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3.  hủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

 

Thờ  hạn g ả  quyết 12 ngày làm v ệc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Địa đ ểm thực h ện 

 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa 

chỉ:  ố 5, đường Nguyễn Trã , phường L ên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Cách thức thực h ện Gử  trực t ếp hoặc qua đường bưu đ ện hoặc trực tuyến. 

Phí, lệ phí 650.000 đồng/thẻ  

Căn cứ pháp lý 

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

2017.  

- 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 đ ều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 

sửa đổi, bổ sung một số đ ều của Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch;  

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tà  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 nộ  địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; 

lệ phí cấp Giấy phép đặt ch  nhánh, văn phòng đại diện 

doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 

- Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công 

bố thủ tục hành chính 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. 

Ghi chú 

Các nộ  dung còn lạ  của thủ tục hành chính được thực h ện 

tạ  số thứ tự 3, mục II, phần II Quyết định số 2091/QĐ-

BVHTT L ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và  u lịch. 
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4.  hủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên 

du lịch nội địa 

Thờ  hạn g ả  quyết 9 ngày làm v ệc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Địa đ ểm thực h ện 

 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa 

chỉ:  ố 5, đường Nguyễn Trã , phường L ên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Cách thức thực h ện Gử  trực t ếp hoặc qua đường bưu đ ện hoặc trực tuyến. 

Phí, lệ phí 650.000 đồng/thẻ  

Căn cứ pháp lý 

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

- 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 đ ều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số đ ều của Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch;  

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tà  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 

nộ  địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí 

cấp Giấy phép đặt ch  nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 

- Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính 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. 

Ghi chú 

Các nộ  dung còn lạ  của thủ tục hành chính được thực h ện 

tạ  số thứ tự 4, mục II, phần II Quyết định số 2091/QĐ-

BVHTT L ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và  u lịch. 
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5.  hủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch 

Thờ  hạn g ả  quyết 09 ngày làm v ệc
 
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Địa đ ểm thực h ện 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa 

chỉ:  ố 5, đường Nguyễn Trã , phường L ên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Cách thức thực h ện Gử  trực t ếp hoặc qua đường bưu đ ện hoặc trực tuyến. 

Phí, lệ phí 

- 650.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc thẻ 

hướng dẫn viên du lịch nộ  địa; 

- 200.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tạ  đ ểm. 

Căn cứ pháp lý 

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

- 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 đ ều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số đ ều của Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch;  

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tà  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 

nộ  địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí 

cấp Giấy phép đặt ch  nhánh, văn phòng đại diện doanh 

nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 

- Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính 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. 

Ghi chú 

Các nộ  dung còn lạ  của thủ tục hành chính được thực h ện 

tạ  số thứ tự 5, mục II, phần II Quyết định số 2091/QĐ-

BVHTT L ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và  u lịch. 
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