
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN  HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:             /QĐ-SVHTTDL Hải Dương, ngày     tháng  10 năm 2022
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh 
Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 
19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi Điều 3 Quyết định số 
05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về 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 đặt 
chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho bà Nguyễn Thị Thúy Hiền 
có số căn cước công dân: 030300011601, thẻ có giá trị đến ngày 27/10/2027 (có bảng 
chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch nội địa thực hiện 
theo Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan hiện hành. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng 
phòng Quản lý Du lịch, Chánh Thanh tra, Trung tâm phục vụ Hành chính công và 
cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-Trung tâm Thông tin Du lịch-TCDL (để in thẻ);
- Lưu VT, QLDL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung



DANH SÁCH
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SVHTTDL ngày      /10/2022  của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT Họ và tên Năm sinh Số 
CCCD

Nơi thường trú Mã số thẻ Giá trị thẻ Loại hình

1 Nguyễn Thị Thúy 
Hiền

21/5/2000 030300011601 xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 
Hải Dương

230220218 27/10/2027 Cấp mới
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