
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SVHTTDL    Lạng Sơn, ngày       tháng        năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022 
 

Căn cứ Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có hiệu lực từ 

01/01/2022 đến hết 30/6/2022; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo áp 

dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

Sở  từ 01/01/2022 – 30/06/2022, cụ thể như sau: 

1. Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. 
Áp dụng mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 

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 

thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nước ngoài. 

2. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 

Áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 33/2018/TT-BTC. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thông báo tới các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục 

hành chính./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (p/h); 

- Phòng Kinh tế Thành phố, phòng KT&HT huyện (t/h); 

- Viễn thông Lạng Sơn (p/h); 

- Ngân hàng Viettin Bank Lạng Sơn (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 



 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 

BIỂU PHÍ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

ÁP DỤNG TỪ 01/01/2022 – 30/06/2022 

 

(Ban hành kèm theo Thông báo số      /TB-SVHTTDL ngày         /       /2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Tên lĩnh vực/ TTHC 
Mức thu theo 

 TT 33/2018/TT-BTC 

Mức thu mới áp dụng từ 

01/01/2022 – 30/06/2022 
Ghi chú 

A SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    

1 

Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa 

a) Cấp mới: 3.000.000 

đồng/giấy phép; 

b) Cấp đổi: 2.000.000 

đồng/giấy phép; 

c) Cấp lại: 1.500.000 

đồng/giấy phép. 

 

a) Cấp mới: 1.500.000 

đồng/giấy phép; 

b) Cấp đổi: 1.000.000 

đồng/giấy phép; 

c) Cấp lại: 750.000 đồng/giấy 

phép. 

 

 

2 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 

a) Đối với hướng dẫn viên du 

lịch quốc tế và nội địa: 

650.000 đồng/thẻ; 

b) Đối với hướng dẫn viên du 

lịch tại điểm: 200.000 

đồng/thẻ. 

 

a) Đối với hướng dẫn viên du 

lịch quốc tế và nội địa: 

325.000 đồng/thẻ; 

b) Đối với hướng dẫn viên du 

lịch tại điểm: 100.000 

đồng/thẻ. 
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