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       Kính gửi: 

 

 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Các Ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ về 

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; Công văn số 1676/TCDL-LH ngày 18/11/2021 của Tổng 

cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Nghị định số 

94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: 

- Cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 

28/10/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy 

định; đồng thời có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính về cấp đổi Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành theo thẩm quyền; phối hợp các Ngân hàng ký quỹ kinh doanh dịch 

vụ lữ hành thực hiện việc quản lý tiền ký quỹ theo quy định hiện hành. 

2. Các Ngân hàng thương mại nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành trên 

địa bàn tỉnh có trách nhiệm: 

- Thu hồi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp 

cho doanh nghiệp, cấp mới Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ quy 

định tại Điều 1 Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ và 

hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 

28/10/2021 của Chính phủ cho doanh nghiệp. 

- Gửi danh sách, thông tin doanh nghiệp đã tiến hành đổi Giấy chứng nhận 

tiền ký quỹ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đổi. 
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3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm: 

Triển khai Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ và 

văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn quản lý, đảm bảo việc tổ chức thực hiện 

kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả; 

trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời 

báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng 

hợp tham mưu) để xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                         
- Như trên;      

- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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