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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2611/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng
8 năm 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 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục
hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 760/TTr-SDL ngày 30
tháng 5 năm 2018,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch, bao gồm 13 thủ tục mới ban hành, 12 thủ
tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bị bãi bỏ.
Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn
phòng

Ủy

ban

nhân

dân

thành

phố

tại

địa

chỉ

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20tháng 6 năm 2018.
Bãi bỏ Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
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nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch thành phố
Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Du lịch và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN
LÝCỦASỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
Phí, lệ phí
thực hiện

Tên văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố

I. Lữ hành
30 ngày kể Sở Du lịch
từ ngày
(địa chỉ số
nhận được
140,
hồ sơ
đường
hợp lệ
Nguyễn
Đình
Chiểu,
Phường 6,
Quận 3)

Không

- 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 quy định chi tiết
một số điều của Luật Du
lịch.
- Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết
một số điều của Luật Du
lịch.

1

Thủ tục công
nhận điểm du
lịch

2

10 ngày kể Sở Du lịch 3.000.000 - Luật
Du
lịch
số
Thủ tục cấp
09/2017/QH14 ngày 19
giấy phép kinh
từ ngày
đồng/
(địa chỉ
doanh dịch vụ nhận được
số 140, giấy phép tháng 6 năm 2017.
hồ
sơ
lữ hành nội địa
- Nghị
định
số
đường
hợp lệ
168/2017/NĐ-CP ngày 31
Nguyễn
Đình Chiểu,
tháng 12 năm 2017 của
Phường 6,
Chính phủ quy định chi tiết
Quận 3)
một số điều của Luật Du
lịch.
- Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết
một số điều của Luật Du
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TT

3

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
Phí, lệ phí
thực hiện

Tên văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố
lịch.
- Thông tư số 33/2018/TTBTC 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 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 đặt chi
nhánh, văn phòng đại diện
doanh nghiệp du lịch nước
ngoài tại Việt Nam. Có hiệu
lực từ ngày 14 tháng 5 năm
2018

05 ngày Sở Du lịch 1.500.000 - Luật Du lịch số
Thủ tục cấp lại
09/2017/QH14 ngày 19
đồng/
giấy phép kinh làm việc ke (địa chỉ
từ ngày
doanh dịch vụ
số 140, giấy phép tháng 6 năm 2017.
lữ hành nội địa nhận được
Nghị
định
số
đường
đơn đề nghị Nguyễn
168/2017/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2017 của
Đình Chiểu,
Phường 6,
Chính phủ quy định chi tiết
Quận 3)
một số điều của Luật Du
lịch.
- Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 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/TTBTC 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 quốc tế, Giấy phép
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5" M&<. gt

Địa điểm
Phí, lệ phí
thực hiện

Tên văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố
kinh doanh dịch vụ lữ hành
nội địa; phí thẩm định cấp
thẻ hướng dẫn viên du lịch;
lệ phí cấp Giấy phép đặt chi
nhánh, văn phòng đại diện
doanh nghiệp du lịch nước
ngoài tại Việt Nam. Có hiệu
lực từ ngày 14 tháng 5 năm
2018

Sở Du lịch 2.000.000 - Luật Du lịch số
09/2017/QH14 ngày 19
đồng/
(địa chỉ
giấy phép tháng 6 năm 2017.
So 140,
Nghị
định
so
đường
168/2017/NĐ-CP ngày 31
Nguyễn
Đình Chiểu,
tháng 12 năm 2017 của
Phường 6,
Chính phủ quy định chi tiết
Quận 3)
một số điều của Luật Du
lịch.
- Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 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/TTBTC 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 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 đặt chi
nhánh, văn phòng đại diện
doanh nghiệp du lịch nước
ngoài tại Việt Nam. Có hiệu
lực từ ngày 14 tháng 5 năm
2018.
y

k

e

=i

ợ

c

Thủ tục cấp đổi
giấy phép kinh
doanh dịch vụ
lữ hành nội địa

Thời hạn
giải quyết

i•

4

Tên thủ tục
hành chính
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
Phí, lệ phí
thực hiện

Tên văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố

5

05 ngày Sở Du lịch
Thủ tục thu hồi
giấy phép kinh làm việc kể (địa chỉ
doanh dịch vụ
từ ngày
số 140,
lữ hành nội địa nhận được
đường
trong trường
hồ sơ
Nguyễn
hợp
lệ
hợp doanh
Đình Chiểu,
nghiệp chấm
Phường 6,
dứt hoạt động
Quận 3)
kinh doanh dịch
vụ lữ hành

Không

- Luật
Du
lịch
số
09/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017.
- Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết
một số điều của Luật Du
lịch.

6

Thủ tục thu hồi 05 ngày Sở Du lịch
giấy phép kinh làm việc kể (địa chỉ
doanh dịch vụ
từ ngày
số 140,
lữ hành nội địa nhận được
đường
hồ sơ
trong trường
Nguyễn
hợp lệ
hợp doanh
Đình Chiểu,
nghiệp giải thể
Phường 6,
Quận 3)

Không

- Luật
Du
lịch
số
09/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017.
- Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết
một số điều của Luật Du
lịch.

7

Thủ tục thu hồi 05 ngày
giấy phép kinh làm việc kể
doanh dịch vụ
từ ngày
lữ hành nội địa nhận được
trong trường
hồ sơ
hợp doanh
hợp lệ
nghiệp phá sản

Sở Du lịch
(địa chỉ số
140, đường
Nguyễn
Đình Chiểu,
Phường 6,
Quận 3)

Không

- Luật
Du
lịch
số
09/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017.
- Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết
một số điều của Luật Du
lịch.

8

05 ngày
Thủ tục chấm
dứt hoạt động làm việc kể
của Văn phòng
từ ngày
đại diện tại
nhận đủ
hồ sơ
Việt Nam của
hợp lệ
doanh nghiệp
kinh doanh
dịch vụ lữ hành
nước ngoài

Sở Du lịch
(địa chỉ số
140, đường
Nguyễn
Đình Chiểu,
Phường 6,
Quận 3)

Không

- Luật Du lịch số
09/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017.
Nghị
định
số
07/2016/NĐ-CP
ngày
25/01/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết Luật
Thương mại về Văn phòng
đại diện, Chi nhánh của
thương nhân nước ngoài tại
Việt Nam. Có hiệu lực từ
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TT

9

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
Phí, lệ phí
thực hiện

45

Tên văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố
ngày 10 tháng 3 năm 2016.
- Thông tư số 11/2016/TTBCT ngày 05 tháng 7 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định
biểu mẫu thực hiện Nghị
định số 07/2016/NĐ-CP
ngày 25/01/2016 của Chính
phủ quy định chi tiết Luật
Thương mại về Văn phòng
đại diện, Chi nhánh của
thương nhân nước ngoài tại
Việt Nam. Có hiệu lực từ
ngày 20 tháng 8 năm 2016.

Thủ tục cấp thẻ 10 ngày kể Sở Du lịch 200.000 - Luật Du lịch số
hướng dẫn viên từ ngày có (địa chỉ
đồng/thẻ 09/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017.
du lịch tại điểm kết quả
số 140,
kiểm tra
- Thông tư số 06/2017/TTđường
BVHTTDL ngày 15 tháng
Nguyễn
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Đình
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Chiểu,
Phường 6,
Du lịch quy định chi tiết
Quận 3)
một số điều của Luật Du
lịch.
- Thông tư số 33/2018/TTBTC 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 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 đặt chi
nhánh, văn phòng đại diện
doanh nghiệp du lịch nước
ngoài tại Việt Nam. Có hiệu
lực từ ngày 14 tháng 5 năm
2018.
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

10 Thủ tục cấp
10 ngày, kể
giấy chứng
từ ngày kết
nhận khóa cập thúc khóa
nhật kiến thức
cập nhật
cho hướng dẫn kiến thức
viên du lịch nội
địa và hướng
dẫn viên du
lịch quốc tế

Địa điểm
Phí, lệ phí
thực hiện
Sở Du lịch
(địa chỉ số
140, đường
Nguyễn
Đình Chiểu,
Phường 6,
Quận 3)

Không

Tên văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố
- Luật Du lịch số
09/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017.
- Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết
một số điều của Luật Du
lịch.

II. Lĩnh vực du lịch khác
11 Thủ tục công
nhận cơ sở
kinh doanh
dịch vụ thể
thao đạt tiêu
chuẩn phục vụ
khách du lịch

20 ngày kể
từ ngày
nhận được
hồ sơ
hợp lệ

Sở Du lịch 1.000.000 - Luật Du lịch số
(địa chỉ số đồng/hồ 09/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017.
sơ
140, đường
- Thông tư số 06/2017/TTNguyễn
BVHTTDL ngày 15 tháng
Đình Chiểu,
Phường 6,
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Quận 3)
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết
một số điều của Luật Du
lịch.
- Thông tư số 34/2018/TTBTC 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 công nhận
hạng cơ sở lưu trú du lịch,
cơ sở kinh doanh dịch vụ
du lịch khác đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch. Có
hiệu lực từ ngày 14 tháng 5
năm 2018.

12 Thủ tục công
nhận cơ sở
kinh doanh
dịch vụ vui
chơi, giải trí
đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách
du lịch

20 ngày kể
từ ngày
nhận được
hồ sơ
hợp lệ

Sở Du lịch 1.000.000 - Luật Du lịch số
(địa chỉ số đồng/hồ 09/2017/QH14 ngày 19
sơ
tháng 6 năm 2017.
140, đường
- Thông tư số 06/2017/TTNguyễn
Đình Chiểu,
BVHTTDL ngày 15 tháng
Phường 6,
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Quận 3)
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

13 Thủ tục công
nhận cơ sở
kinh doanh
dịch vụ chăm
sóc sức khỏe
đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách
du lịch

20 ngày kể
từ ngày
nhận được
hồ sơ
hợp lệ

TT

Địa điểm
Phí, lệ phí
thực hiện
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Tên văn bản QPPL làm
căn cứ cho việc công bố
một số điều của Luật Du
lịch.
- Thông tư số 34/2018/TTBTC 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 công nhận
hạng cơ sở lưu trú du lịch,
cơ sở kinh doanh dịch vụ
du lịch khác đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch. Có
hiệu lực từ ngày 14 tháng 5
năm 2018.

1.000.000 - Luật Du lịch số
Sở
Du lịch
đồng/hồ 09/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017.
sơ
(địa chỉ
số 140,
- Thông tư số 06/2017/TTđường
BVHTTDL ngày 15 tháng
Nguyễn
12 năm 2017 của Bộ trưởng
Đình Chiểu,
Bộ Văn hóa, Thể thao và
Phường 6,
Du lịch quy định chi tiết
Quận 3)
một số điều của Luật Du
lịch.
- Thông tư số 34/2018/TTBTC 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 công nhận
hạng cơ sở lưu trú du lịch,
cơ sở kinh doanh dịch vụ
du lịch khác đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch. Có
hiệu lực từ ngày 14 tháng 5
năm 2018.
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM
QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ DU LỊCH

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện

Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố

I. Lữ hành
1

Thủ tục cấp
Giấy phép
thành lập Văn
phòng đại diện
tại Việt Nam
của doanh
nghiệp kinh
doanh dịch vụ
lữ hành nước
ngoài

- 07 ngày làm Sở Du lịch 3.000.000 - Luật Du lịch số
09/2017/QH14 ngày 19
việc ke từ
đồng/
(địa chỉ
giấy phép tháng 6 năm 2017.
ngày nhận đủ
số 140,
hồ sơ hợp lệ
đường
- Nghị
định
số
trong trường
07/2016/NĐ-CP
ngày
Nguyễn
hợp nội dung
25/01/2016 của Chính
Đình
hoạt động của
phủ quy định chi tiết
Chiểu,
Văn phòng đại Phường 6,
Luật Thương mại về
diện phù hợp
Văn phòng đại diện, Chi
Quận 3)
với cam kết
nhánh của thương nhân
của Việt Nam
nước ngoài tại Việt
trong các điều
Nam.
ước quốc tế
- Thông
tư
số
mà Việt Nam
11/2016/TT-BCT ngày
là thành viên.
05 tháng 7 năm 2016
- 13 ngày làm
của Bộ trưởng Bộ Công
việc ke từ
Thương quy định biểu
ngày nhận đủ
mẫu thực hiện Nghị định
hồ sơ hợp lệ
số 07/2016/NĐ-CP ngày
trong trường
25/01/2016 của Chính
hợp nội dung
phủ quy định chi tiết
hoạt động của
Luật Thương mại về
Văn phòng đại
Văn phòng đại diện, Chi
diện không
nhánh của thương nhân
phù hợp với
nước ngoài tại Việt
cam kết của
Nam.
Việt Nam
- Thông
tư
số
hoặc doanh
33/2018/TT-BTC ngày
nghiệp kinh
30 tháng 3 năm 2018
doanh dịch vụ
của Bộ trưởng Bộ Tài
lữ hành nước
chính quy định mức thu,
ngoài không
chế độ thu, nộp và quản
thuộc quốc
lý phí thẩm định cấp
gia, vùng lãnh
Giấy phép kinh doanh
thổ tham gia
dịch vụ lữ hành quốc tế,
điều ước quốc
Giấy phép kinh doanh
tế mà Việt
dịch
vụ
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện
Nam là thành
viên.

2
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Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
lữ hành nội địa; phí
thẩm định cấp thẻ hướng
dẫn viên du lịch; lệ phí
cấp Giấy phép đặt chi
nhánh, văn phòng đại
diện doanh nghiệp du
lịch nước ngoài tại Việt
Nam.

Thủ tục cấp lại 05 ngày làm Sở Du lịch 1.500.000 - Luật Du lịch số
09/2017/QH14 ngày 19
việc kể từ
Giấy phép
đồng/
(địa chỉ
ngày nhận
thành lập Văn
giấy phép tháng 6 năm 2017.
số 140,
phòng đại diện đượchồ sơ hợp
đường
- Nghị
định
số
lệ
tại Việt Nam
07/2016/NĐ-CP
ngày
Nguyễn
của doanh
25/01/2016 của Chính
Đình
nghiệp kinh
Chiểu,
phủ quy định chi tiết
doanh dịch vụ
Phường 6,
Luật Thương mại về
lữ hành nước
Quận 3)
Văn phòng đại diện, Chi
ngoài trong
nhánh của thương nhân
trường hợp
nước ngoài tại Việt
chuyển địa
Nam.
điểm đặt trụ sở
- Thông
tư
số
của văn phòng
11/2016/TT-BCT ngày
đại diện
05 tháng 7 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định biểu
mẫu thực hiện Nghị định
số 07/2016/NĐ-CP ngày
25/01/2016 của Chính
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về
Văn phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại Việt
Nam.
- 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

50
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện

Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
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 đặt
chi nhánh, văn phòng
đại diện doanh nghiệp
du lịch nước ngoài tại
Việt Nam.

05 ngày
Sở Du lịch 1.500.000 - Luật Du lịch số
Thủ tục cấp lại
09/2017/QH14 ngày 19
Giấy phép
đồng/
làm việc kể từ (địa chỉ
thành lập Văn ngày đủ hồ sơ
giấy phép tháng 6 năm 2017.
số 140,
phòng đại diện
hợp lệ
- Nghị
định
số
đường
tại Việt Nam
07/2016/NĐ-CP
ngày
Nguyễn
của doanh
Đình
25/01/2016 của Chinh
nghiệp kinh
Chiểu,
phủ quy định chi tiết
doanh dịch vụ
Phường 6,
Luật Thương mại về
lữ hành nước
Quận 3)
Văn phòng đại diện, Chi
ngoài trong
nhánh của thương nhân
trường hợp
nước ngoài tại Việt
Giấy phép
Nam.
thành lập Văn
- Thông
tư
số
phòng đại diện
11/2016/TT-BCT ngày
bị mất, bị hủy
05 tháng 7 năm 2016
hoại, bị hư
của Bộ trưởng Bộ Công
hỏng hoặc bị
Thương quy định biểu
tiêu hủy
mẫu thực hiện Nghị định
số 07/2016/NĐ-CP ngày
25/01/2016 của Chinh
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về
Văn phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại Việt
Nam.
Thông
tư
số
33/2018/TT-BTC ngày
30 tháng 3 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Tài
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4

Tên thủ tục
hành chính

Thủ tục điều
chỉnh Giấy
phép thành lập
Văn phòng đại
diện tại Việt
Nam của
doanh nghiệp
kinh doanh
dịch vụ lữ
hành nước
ngoài

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện
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Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
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 đặt
chi nhánh, văn phòng
đại diện doanh nghiệp
du lịch nước ngoài tại
Việt Nam.

- 05 ngày làm Sở Du lịch 1.500.000 - Luật Du lịch số
09/2017/QH14 ngày 19
việc kể từ
đồng/
(địa chỉ
ngày nhận đủ
giấy phép tháng 6 năm 2017.
số 140,
hồ sơ hợp lệ
- Nghị
định
số
đường
trong trường
07/2016/NĐ-CP
ngày
Nguyễn
hợp việc điều
25/01/2016 của Chinh
Đình
chỉnh nội dung Chiểu,
phủ quy định chi tiết
hoạt động của Phường 6,
Luật Thương mại về
Văn phòng đại Quận 3)
Văn phòng đại diện, Chi
diện không
nhánh của thương nhân
dẫn đến Văn
nước ngoài tại Việt
phòng đại diện
Nam.
có nội dung
Thông
tư
số
hoạt động
11/2016/TT-BCT ngày
không phù
05 tháng 7 năm 2016 của
hợp với cam
Bộ trưởng Bộ Công
kết của Việt
Thương quy định biểu
Nam hoặc
mẫu thực hiện Nghị định
doanh nghiệp
số 07/2016/NĐ-CP ngày
kinh doanh
25/01/2016 của Chính
dịch vụ lữ
phủ quy định chi tiết Luật
hành nước
Thương mại về Văn
ngoài không
phòng đại diện, Chi
thuộc quốc
nhánh của thương nhân
gia, vùng lãnh
nước ngoài tại Việt Nam.
thổ tham gia
Thông
tư
số
điều ước quốc
33/2018/TT-BTC ngày
tế mà Việt

52
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện
Nam là thành
viên.
- 13 ngày làm
việc ke từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ
trong trường
hợp việc điều
chỉnh nội dung
hoạt động của
Văn phòng đại
diện dẫn đến
Văn phòng đại
diện có nội
dung hoạt
động không
phù hợp với
cam kết của
Việt Nam
hoặc doanh
nghiệp kinh
doanh dịch vụ
lữ hành nước
ngoài không
thuộc quốc
gia, vùng lãnh
thổ tham gia
điều ước quốc
tế mà Việt
Nam là thành
viên

5

Thủ tục gia
hạn Giấy phép
thành lập Văn
phòng đại diện
tại Việt Nam
của doanh
nghiệp kinh
doanh dịch vụ
lữ hành nước
ngoài

Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
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 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 đặt
chi nhánh, văn phòng
đại diện doanh nghiệp
du lịch nước ngoài tại
Việt Nam.

05 ngày làm Sở Du lịch 1.500.000 - Luật Du lịch số
09/2017/QH14 ngày 19
việc ke từ
đồng/
(địa chỉ số
ngày nhận đủ 140, đường giấy phép tháng 6 năm 2017.
hồ sơ hợp lệ
- Nghị
định
số
Nguyễn
07/2016/NĐ-CP
ngày
Đình
25/01/2016 của Chinh
Chiểu,
Phường 6,
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về
Quận 3)
Văn phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
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6

Tên thủ tục
hành chính

Thủ tục cấp
thẻ hướng dẫn
viên du lịch
quốc tế

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện

15 ngày kể từ Sở Du lịch
ngày nhận
(địa chỉ số
được hồ sơ 140, đường
hợp lệ
Nguyễn
Đình
Chiểu,
Phường 6,

650.000
đồng/thẻ
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Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
nước ngoài tại Việt
Nam.
- Thông
tư
số
11/2016/TT-BCT ngày
05 tháng 7 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định biểu
mẫu thực hiện Nghị định
số 07/2016/NĐ-CP ngày
25/01/2016 của Chính
phủ quy định chi tiết
Luật Thương mại về
Văn phòng đại diện, Chi
nhánh của thương nhân
nước ngoài tại Việt
Nam.
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 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 đặt
chi nhánh, văn phòng
đại diện doanh nghiệp
du lịch nước ngoài tại
Việt Nam.
- 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

54
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện
Quận 3)

7

Thủ tục cấp
thẻ hướng dẫn
viên du lịch
nội địa

15 ngày kể từ Sở Du lịch
ngày nhận
(địa chỉ số
được hồ sơ 140, đường
hợp lệ
Nguyễn
Đình
Chiểu,
Phường 6,
Quận 3)

650.000
đồng/thẻ

Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
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 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 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 đặt
chi nhánh, văn phòng
đại diện doanh nghiệp
du lịch nước ngoài tại
Việt Nam.
- 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 điều của Luật Du
lịch.
- 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 quốc tế,
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Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện

8

Thủ tục cấp
đổi thẻ hướng
dẫn viên du
lịch quốc tế,
thẻ hướng dẫn
viên du lịch
nội địa

10 ngày kể từ Sở Du lịch
ngày nhận
(địa chỉ số
được hồ sơ 140, đường
hợp lệ
Nguyễn
Đình
Chiểu,
Phường 6,
Quận 3)

650.000
đồng/thẻ

9

Thủ tục cấp
lạithẻ hướng
dẫn viên du

10 ngàykể từ Sở Du lịch - 650.000
ngàynhận
(địa chỉ đồng/thẻ
đượchồ sơhợp số 140, HDV du
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Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
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 đặt
chi nhánh, văn phòng
đại diện doanh nghiệp
du lịch nước ngoài tại
Việt Nam.
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 điều của Luật Du
lịch.
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 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 đặt
chi nhánh, văn phòng
đại diện doanh nghiệp
du lịch nước ngoài tại
Việt Nam.
- Luật Du lịch số
09/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017.
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Tên thủ tục
hành chính
lịch

Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
Thông
tư
số
đường lịch quốc tế 06/2017/TT-BVHTTDL
Nguyễn hoặc thẻ
Đình
ngày 15 tháng 12 năm
HDV du
Chiểu, lịch nội địa 2017 của Bộ trưởng Bộ
Phường 6, - 200.000 Văn hóa, Thể thao và Du
Quận 3) đồng/thẻ
lịch quy định chi tiết một
số điều của Luật Du lịch.
HDV du
Thông
tư
số
lịch tại
điểm
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 quốc tế, Giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ
hành nội địa; phí tham
định cấp thẻ hướng dẫn
viên du lịch; lệ phí cấp
Giấy phép đặt chi nhánh,
văn phòng đại diện doanh
nghiệp du lịch nước
ngoài tại Việt Nam.

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện
lệ

II. Lĩnh vực lưu trú du lịch
10 Thủ tục công
30 ngày kể từ Sở Du lịch
ngày nhận
nhận hạng cơ
(địa chỉ
sở lưu trú du
được hồ sơ
số 140,
lịch: hạng 1-3
hợp lệ
đường
sao đối với cơ
Nguyễn
sở lưu trú du
Đình
lịch (khách sạn,
Chiểu,
biệt thự du lịch,
Phường 6,
căn hộ du lịch,
Quận 3)
tàu thủy lưu trú
du lịch)

- 1.500.000
đồng/hồ sơ
đề nghị
công nhận
hạng 1 sao,
2 sao
- 2.000.000
đồng/hồ sơ
đề nghị
công nhận
hạng 3 sao

- 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 điều của Luật Du
lịch.
- Thông
tư
số
34/2018/TT-BTC ngày
30 tháng 3 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu,
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Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
chế độ thu, nộp và quản
lý phí thẩm định công
nhận hạng cơ sở lưu trú
du lịch, cơ sở kinh
doanh dịch vụ du lịch
khác đạt tiêu chuẩn phục
vụ khách du lịch. Có
hiệu lực từ ngày 14
tháng 5 năm 2018.

III. Lĩnh vực dịch vụ du lịch khác
11 Thủ tục công
nhận cơ sở
kinh doanh
dịch vụ mua
sắm đạt tiêu
chuẩn phục vụ
khách du lịch

20 ngày kể từ Sở Du lịch 1.000.000 - Luật Du lịch số
ngày nhận
(địa chỉ số đồng/hồ sơ 09/2017/QH14 ngày 19
được
tháng 6 năm 2017.
140, đường
hồ sơ
- Thông
tư
số
Nguyễn
hợp lệ
06/2017/TT-BVHTTDL
Đình
ngày 15 tháng 12 năm
Chiểu,
2017 của Bộ trưởng Bộ
Phường 6,
Quận 3)
Văn hóa, Thể thao và Du
lịch quy định chi tiết
một số điều của Luật Du
lịch.
Thông
tư
số
34/2018/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 công nhận
hạng cơ sở lưu trú du
lịch, cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch khác đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách
du lịch. Có hiệu lực từ
ngày 14 tháng 5 năm
2018.

12 Thủ tục công
nhận cơ sở
kinh doanh
dịch vụ ăn
uống đạt tiêu
chuẩn phục vụ

20 ngày kể từ Sở Du lịch 1.000.000 - Luật Du lịch số
ngày nhận
(địa chỉ đồng/hồ sơ 09/2017/QH14 ngày 19
được
tháng 6 năm 2017.
số 140,
hồ sơhợp lệ
đường
Thông
tư
số
06/2017/TT-BVHTTDL
Nguyễn
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hành chính
khách du lịch

Thời hạn giải Địa điểm
Phí, lệ phí
quyết
thực hiện
Đình
Chiểu,
Phường 6,
Quận 3)

Tên văn bản QPPL
làm căn cứ cho việc
công bố
ngày 15 tháng 12 năm
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
34/2018/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 công
nhận hạng cơ sở lưu trú
du lịch, cơ sở kinh
doanh dịch vụ du lịch
khác đạt tiêu chuẩn phục
vụ khách du lịch. Có
hiệu lực từ ngày 14
tháng 5 năm 2018.
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
STT

Mã hồ sơ
TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực lưu trú du lịch
1

T-HCM272694-TT

Thủ tục xếp hạng, xếp hạng lại
hạng 4 sao, 5 sao cho khách
sạn, làng du lịch, tàu thủy lưu
trú du lịch; hạng cao cấp cho
biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

Luật
Du
lịch
số
09/2017/QDD ngày 19 tháng 6
năm 2017.
- Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL ngày 15 tháng 12
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, The thao và Du lịch
quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Du lịch.
- Quyết định số 1333/QĐBVHTTDL ngày 13 tháng 4
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành, thủ tục
hành chính được sửa đổi, bổ
sung, thủ tục hành chính bị bãi
bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc
phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch.
(Lý do: thay đổi thẩm quyền
tiếp nhận).

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

