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

 

Số:        /SVHTTDL-QLDL 
V/v đăng ký thông tin mở tài khoản sử dụng 

trang website www.quanlyluhanh.vn  

  

Lạng Sơn, ngày      tháng   năm 2020 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. 
 

Thực hiện Công văn số 1642/TCDL-LH, ngày 02/12/2020 của Tổng cục Du 

lịch về việc đăng ký tài khoản truy cập website: www.quanlyluhanh.vn. Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa 

bàn tỉnh thực hiện những nội dung sau: 

1. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữu hành nội địa 

- Gửi nội dung thông tin đăng ký cấp tài khoản truy cập website 

www.quanlyluhanh.vn (theo Mẫu gửi kèm) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước ngày 20/12/2020 để Sở tổng hợp, báo cáo Tổng cục Du lịch đăng ký cấp tài 

khoản. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

(0205) 3810227. Di động 0915581828. 

- Chủ động tải tài liệu hướng dẫn sử dụng website www.quanlyluhanh.vn theo 

đường link kèm theo văn bản số 1642/TCDL-LH của Tổng cục Du lịch. 

2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

- Gửi nội dung thông tin đăng ký cấp tài khoản truy cập website (theo Mẫu 

gửi kèm), gửi trực tiếp Tổng cục Du lịch, đồng thời gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trước ngày 20/12/2020. 

- Chủ động tìm hiểu nội dung website, tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đường 

link gửi kèm theo văn bản của Tổng cục Du lịch. 

Thông tin liên hệ: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch (Bà Nguyễn Thị Thanh, 

điện thoại: 0243 942 3760 (máy lẻ 161). 

           (Gửi kèm: Công văn số 1642/TCDL-LH, ngày 02/12/2020 của Tổng cục Du 

lịch. Lưu ý: tại văn bản này có đường link và mã QR code để tài liệu dành cho các 

doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; Mẫu thông tin đăng ký cấp tài khoản). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (Đăng trên website Sở); 

- Lưu: VT, QLDL (X). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

1. Thông tin công văn đăng ký cấp tài khoản truy cập website: 

www.quanlyluhanh.vn có xác nhận và đóng dấu của người đại diện pháp luật 

của doanh nghiệp: 

 

Tên 

Công 

ty 

Số giấy phép 

kinh doanh 

lữ hành nội 

địa/quốc tế 

Người đại 

diện pháp 

luật 

(NĐDPL) 

Điện thoại 

di động 

/Email 

NĐDPL 

Người quản 

lý tài khoản 

(NQLTK) 

Số điện 

thoại 

NQLTK 

Email 

NQLTK 

… … … … … … … 

 

2. Link tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho doanh nghiệp lữ hành:   

           

http://quanlyluhanh.vn/uploads/tailieu/slide_qllh_dn.pptx            
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