
 

DANH MỤC 08 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 TUYÊN QUANG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 8 năm 2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

1 

Thủ tục 

cấp giấy 

phép kinh 

doanh dịch 

vụ lữ hành 

nội địa1 

10 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Tuyên 

Quang, số 

609 

đường 

Quang 

Trung, 

phường  

Phan 

Thiết, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

3.000.000 

đồng/giấy 

phép  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017 

 - Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

 - 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 quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch về 

mức ký quỹ kinh 

doanh dịch vụ lữ 

hành.  

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch. 

x x x  

                                        
1 Sửa đổi phí, lệ phí theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

sửa đổi căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

sửa đổi bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch.  

- Thông tư số 

33/2018/TT-BTC 

ngày 30/3/2018 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 quốc tế, 

Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa; phí 

thẩm định cấp thẻ 

hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập văn 

phòng đại diện Việt 

Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

nước ngoài. 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

2 

 

Thủ tục 

cấp lại 

giấy phép 

kinh doanh 

dịch vụ lữ 

hành nội 

địa2 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được đơn đề 

nghị 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Tuyên 

Quang, số 

609 

đường 

Quang 

Trung, 

phường  

Phan 

Thiết, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

1.500.000 

đồng/giấy 

phép  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017 

 - Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

 - 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 quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch 

về mức ký quỹ kinh 

doanh dịch vụ lữ hành.  

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa 

đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

x x x  

                                        
2 Sửa đổi phí, lệ phí theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

sửa đổi căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 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 quốc 

tế, Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành 

nội địa; phí thẩm định 

cấp thẻ hướng dẫn viên 

du lịch; lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập văn 

phòng đại diện Việt 

Nam của doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nước ngoài. 

3 

Thủ tục 
cấp đổi 

giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 

hành nội 
địa3 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Tuyên 

Quang, số 

609đường 

Quang 

Trung, 

phường  

Phan 

Thiết, 

thành phố 

2.000.000 

đồng/giấy 

phép  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017 

 - Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

 - Nghị định số 

94/2021/NĐ-CP ngày 

28/10/2021 sửa đổi, bổ 

sung Điều 14 của Nghị 

định số 168/2017/NĐ-

x x x  

                                        
3 Sửa đổi phí, lệ phí theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

sửa đổi căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Tuyên 

Quang 

CP ngày 31/12/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch 

về mức ký quỹ kinh 

doanh dịch vụ lữ hành.  

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa 

đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 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 quốc 

tế, Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành 

nội địa; phí thẩm định 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

cấp thẻ hướng dẫn 

viên du lịch; lệ phí 

cấp Giấy phép thành 

lập văn phòng đại 

diện Việt Nam của 

doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành 

nước ngoài. 

4 

Thủ tục 

cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch tại 

điểm4 

10 ngày kể 

từ ngày có 

kết quả kiểm 

tra 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 609 

đường 

Quang 

Trung, 

phường  

Phan 

Thiết, 

thành 

phố 

Tuyên 

Quang 

200.000 

đồng/thẻ  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017 

  - Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa 

đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

x x x  

                                        
4 Sửa đổi phí, lệ phí theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

sửa đổi căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

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 

nội địa; phí thẩm định 

cấp thẻ hướng dẫn viên 

du lịch; lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập văn 

phòng đại diện Việt 

Nam của doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nước ngoài. 

5 

Thủ tục 

cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch quốc 

tế5 

15 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 609 

đường 

Quang 

Trung, 

phường  

Phan 

Thiết, 

thành 

phố 

Tuyên 

Quang 

650.000 

đồng/thẻ  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017 

  - Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch.  

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

sửa đổi bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

x x x x 

                                        
5 Sửa đổi phí, lệ phí theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

sửa đổi căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch.  

- Thông tư số 

33/2018/TT-BTC 

ngày 30/3/2018 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 quốc tế, 

Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa; phí 

thẩm định cấp thẻ 

hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập văn 

phòng đại diện Việt 

Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

nước ngoài. 

6 

Thủ tục 

cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch nội 

địa6 

15 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

số 609 

đường 

Quang 

Trung, 

650.000 

đồng/thẻ 

(Thông tư 

số 

33/2018/TT

-BTC ngày 

30 tháng 3 

năm 2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính). 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017 

  - Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch.  

x x x x 

                                        
6 Sửa đổi phí, lệ phí theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

sửa đổi căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

phường  

Phan 

Thiết, 

thành 

phố 

Tuyên 

Quang 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa 

đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

33/2018/TT-BTC 

ngày 30/3/2018 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 quốc tế, Giấy 

phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa; 

phí thẩm định cấp thẻ 

hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập văn 

phòng đại diện Việt 

Nam của doanh 

nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nước 

ngoài. 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

7 

Thủ tục 

cấp đổi thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch quốc 

tế, thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch nội 

địa7 

10 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Tuyên 

Quang, số 

609 

đường 

Quang 

Trung, 

phường  

Phan 

Thiết, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

650.000 

đồng/thẻ  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch.  

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa 

đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 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 quốc 

tế, Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành 

x x x x 

                                        
7 Sửa đổi phí, lệ phí theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

sửa đổi căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

nội địa; phí thẩm định 

cấp thẻ hướng dẫn viên 

du lịch; lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập văn 

phòng đại diện Việt 

Nam của doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nước ngoài. 

8 

Thủ tục 

cấp lại thẻ 

hướng dẫn 

viên du 

lịch8 

10 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Tuyên 

Quang, số 

609 

đường 

Quang 

Trung, 

phường  

Phan 

Thiết, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

- 650.000 

đồng/thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế 

hoặc thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

nội địa;  

 - 200.000 

đồng/thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

tại điểm  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017 

  - Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa 

đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

x x x x 

                                        
8 Sửa đổi phí, lệ phí theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

sửa đổi căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 
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T 

T 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

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 nội địa; 

phí thẩm định cấp thẻ 

hướng dẫn viên du lịch; 

lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập văn phòng đại 

diện Việt Nam của 

doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành 

nước ngoài. 
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