
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày      /     /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 
 

 

STT 
Mã số  

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Du lịch 

1 1.010087 Thủ tục hỗ 

trợ hướng 

dẫn viên du 

lịch bị ảnh 

hưởng bởi 

đại dịch 

COVID-19 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ 

00,  buổi chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30), trừ ngày 

lễ. 

-Thời hạn giải 

quyết: 04 ngày 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

Hồ sơ: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua 

hệ thống 

dịch vụ 

bưu chính;  

Không - Bộ Luật Lao động số 

10/2012/QH13 ngày 18 

tháng 6 năm 2012. Có 

hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 05 năm 

2013. 

- Bộ Luật lao động số 

45/2019/QH14 ngày 20 

tháng 11 năm 2019. Có 

hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 

2021. 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017. Có 

hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2018. 

- Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 

- Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo Quyết 

định số 2222/QĐ-

BVHTTDL ngày 02 

tháng 8 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc công 

bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong 

lĩnh vực du lịch 

thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

 



2 

 

2021 của Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người 

sử dụng lao 

động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19. 

- Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 

07 tháng 7 năm 2021 

của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc 

thực hiện một số chính 

sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19.  
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