
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:              /SDL-VP 

V/v lập danh mục DVC trực tuyến  

đủ điều kiện cung cấp trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 826/VP-NC ngày 04/8/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương rà soát, thống kê danh mục DVCTT đủ 

điều kiện cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia; sau khi rà soát, Sở Du lịch xin 

báo cáo như sau:  

Hiện nay, trong lĩnh vực du lịch có 26 thủ tục hành chính đã được chuẩn 

hóa theo Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du 

lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Qua rà soát, đối chiếu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Sở Du lịch lập 

danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Du lịch đủ điều kiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

(Đính kèm Phụ lục) 

Sở Du lịch xin báo cáo để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:VT,VP. 
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Phụ lục  

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

TÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA  

 

I. DANH MỤC TTHC (DVCTT) ĐÃ ĐƯỢC TÍCH HỢP, CUNG CẤP 

TRÊN CỔNG DVC QUỐC GIA 

 1. Sở Du lịch 

 

STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 

LĨNH 

VỰC 

CẤP THỰC HIỆN 

TỈNH HUYỆN XÃ 

1 
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
2.001616.000.00.00.H06 

Du 

lịch 
x     

2 
Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
2.001622.000.00.00.H06 

Du 

lịch 
x     

3 

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện tại Việt 

Nam của doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nước 

ngoài trong trường hợp chuyển 

địa điểm đặt trụ sở của văn 

phòng đại diện 

1.003240.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

4 

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện tại Việt 

Nam của doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nước 

ngoài trong trường hợp Giấy 

phép thành lập Văn phòng đại 

diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư 

hỏng hoặc bị tiêu hủy 

1.003275.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

5 

Thủ tục chấm dứt hoạt động 

của Văn phòng đại diện tại Việt 

Nam của doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nước 

ngoài 

1.001837.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

6 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

trong trường hợp doanh nghiệp 

phá sản 

1.003742.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

7 

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 

1.003002.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

8 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

trong trường hợp doanh nghiệp 

2.001611.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x    
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chấm dứt hoạt động kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

9 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

trong trường hợp doanh nghiệp 

giải thể 

2.001589.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

10 

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 

1.005161.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

11 

Cấp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện tại Việt Nam 

của doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nước ngoài 

1.003717.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

12 
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên 

du lịch tại điểm 
1.001440.000.00.00.H06 

Du 

lịch 
x     

13 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

khóa cập nhật kiến thức cho 

hướng dẫn viên du lịch nội địa 

và hướng dẫn viên du lịch quốc 

tế 

1.004605.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

14 
Thủ tục cấp giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
2.001628.000.00.00.H06 

Du 

lịch 
x     

15 

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn 

viên du lịch quốc tế, thẻ hướng 

dẫn viên du lịch nội địa 

1.001432.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

16 
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn 

viên du lịch 
1.004614.000.00.00.H06 

Du 

lịch 
x     

17 
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế 
1.004628.000.00.00.H06 

Du 

lịch 
x     

18 
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên 

du lịch nội địa 
1.004623.000.00.00.H06 

Du 

lịch 
x     

19 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

1.004551.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

20 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ vui chơi, giải trí 

đạt tiêu chuẩn phục vụ khách 

du lịch 

1.004503.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

21 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch 

1.001455.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

22 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

1.004580.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     
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23 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

1.004572.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

24 

Thủ tục công nhận hạng cơ sở 

lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 

sao, 3 sao đối với khách sạn, 

biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, 

tàu thủy lưu trú du lịch 

1.004594.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

25 Thủ tục công nhận điểm du lịch 1.004528.000.00.00.H06 
Du 

lịch 
x     

26 
Thủ tục công nhận khu du lịch 

cấp tỉnh 
1.003490.000.00.00.H06 

Du 

lịch 
x     

 

II. DANH MỤC TTHC ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHƯNG CHƯA ĐƯỢC TÍCH HỢP, CUNG 

CẤP TRÊN CỔNG DVC QUỐC GIA: 

 

STT TÊN TTHC  MÃ SỐ TTHC  LĨNH 

VỰC 

CẤP THỰC HIỆN 

(đánh dấu x vào cấp 

thực hiện) 

    TỈNH HUYỆN XÃ 

1       

2       

3       

 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-08-12T13:35:14+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trịnh Hàng<hangt@sodl.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-12T16:04:53+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-12T16:04:53+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-12T16:04:54+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-12T16:04:54+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




