
Phụ lục 

DANH MỤCTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, LĨNH VỰC DU LỊCH (CÓ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2021 và 31/01/2022)  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2287 /QĐ-UBND ngày 23  tháng11 năm 2021của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CÓ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2022 (02TTHC) 

 

Số  

TT 

Tên TTHC 

 

Thời hạn 

 giải quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

 
Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (01 TTHC) 

1 

Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt 

động nghệ thuật gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 

05 ngày làm việc khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

 

 

 

 

 

 

Cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả: Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Lạng Sơn, địa chỉ:số 

320 đường Bà Triệu, 

phường Vĩnh Trại, Thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp. 

-  Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua đường bưu 

điện. 

 

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 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 07/7/2021 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. 



 

2 

 

Số  

TT 

Tên TTHC 

 

Thời hạn 

 giải quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực du lịch (01 TTHC) 

2 

Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn 

viên du lịch bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid-19 

 

04 ngày làm việc khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả:Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Lạng Sơn, địa chỉ:số 

320 đường Bà Triệu, 

phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp. 

-  Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua đường bưu 

điện. 

 

 

- Bộ Luật Lao động năm 2012.  

 - Bộ Luật Lao động năm 2019.  

 - Luật Du lịch năm 2017.  

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 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 

07/7/2021 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. 

 

  



 

3 

 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÓ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2021 (08 TTHC) 
 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung  Theo  

quy định 

Đã cắt giảm  theo QĐ của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

 
Lĩnh vực du lịch (08 TTHC) 

1 

2.001628.00

0.00.00.H37 

 

 

Thủ tục cấp giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa 

 

10 ngày  

08 ngày 

(1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả:Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Lạng Sơn, địa chỉ:số 

320 đường  Bà Triệu, 

phường Vĩnh Trại, Thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

-  Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua đường 

bưu điện. 
 

Thông tư số 47/2021/TT-

BTC ngày 24/6/2021 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. 

2 

 

2.001616.00

0.00.00.H37 

Thủ tục cấp lại giấy 

phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa 

05 ngày 

 làm việc 

 

03 ngày 

(1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

3 

2.001622.00

0.00.00.H37 

Thủ tục cấp đổi giấy 

phép kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nội địa 

 

05 ngày 

 làm việc 

03 ngày 

(1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=171987
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=171987
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=171992
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=171992
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172037
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172037


 

4 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung  Theo  

quy định 

Đã cắt giảm  theo QĐ của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

4 
1.001440.00

0.00.00.H37 

Thủ tục cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch tại 

điểm  

10 ngày 
07 ngày 

(1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

 

 

Cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả:Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Lạng Sơn, địa chỉ:số 

320 đường Bà Triệu, 

phường Vĩnh Trại, Thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

-  Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua đường 

bưu điện. 
 

Thông tư số 47/2021/TT-

BTC ngày 24/6/2021 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. 

5 

 

1.004628.00

0.00.00.H37 

 

 

Thủ tục cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch quốc tế  

15 ngày 
13 ngày 

(1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

6 

1.004623.00

0.00.00.H37 

Thủ tục cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch nội địa  15 ngày 
13 ngày 

(1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

7 
1.001432.00

0.00.00.H37 

Thủ tục cấp đổi thẻ 

hướng dẫn viên du lịch 

quốc tế, thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội địa 

10 ngày 
07 ngày 

(1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

8 
1.004614.00

0.00.00.H37 

Thủ tục cấp lại thẻ 

hướng dẫn viên du lịch  
10 ngày  

07 ngày 

(1546/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020) 

                                                                                  _____________________ 

 
 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172054
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172054
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172098
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172098
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172111
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172111
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172122
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172122
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172125
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172125
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