
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 triển khai thực hiện Nghị định số 

94/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

  

Lạng Sơn, ngày       tháng    năm 2021 

 
 

Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1676/TCDL-LH, ngày 18/11/2021 của Tổng cục Du 

lịch về triển khai Nghị định số 94/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Nghị định 

số 94/2021/NĐ-CP, ngày 28/10/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 14 của 

Nghị định 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch năm 2017. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh, 

Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền và 

triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện áp dụng mức ký quỹ mới theo quy định tại Điều 1, Nghị định 

94/2021/NĐ-CP từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023 đối với các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành (KDDVLH). Cụ thể: 

- Mức kỹ quỹ KDDVLH nội địa: 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng). 

- Mức ký quỹ KDDVLH quốc tế: 

+ Doanh nghiệp KDDVLH đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 

50.000.000đồng (năm mươi triệu đồng). 

+ Doanh nghiệp KDDVLH đối với khách du lịch ra nước ngoài: 

100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng). 

+ Doanh nghiệp KDDVLH đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và 

khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng). 

Từ ngày 01/01/2024 (hết thời gian hiệu lực thi hành của Nghị định 

94/2021/NĐ-CP), mức ký quỹ KDDVLH được thực hiện theo quy định tại Khoản 

1, Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính 

phủ. 

2. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh có nhu cầu 

đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức quy định tại 

Điều 1, Nghị định 94/2021/NĐ-CP tại ngân hàng và gửi Giấy chứng nhận ký quỹ 

kinh doanh dịch vụ lữ hành đã đổi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn 

(Số 320, đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn) đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ 

hành nội địa và gửi Tổng cục Du lịch (Địa chỉ: Số 80, Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội) đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày đổi. 
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Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, số 320, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 

0205.3810.227. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp 

thực hiện. 

Trân trọng! 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng cổng thông tin); 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLDL.(NVX) 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                              

 

 

 

 

Hoàng Thế Vinh 

 

 


		2021-12-02T09:12:47+0700


		2021-12-02T09:58:07+0700


		2021-12-02T09:58:07+0700


		2021-12-02T09:58:07+0700


		2021-12-02T09:58:07+0700




