
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:            /TB-SVHTTDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc khoá mã số thẻ hướng dẫn viên du lịch 

 

Ngày 01/3/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn nhận được Đơn đề 

nghị khoá mã thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế của ông Bùi Ngọc Minh. 

Căn cứ quy định của Luật Du lịch năm 2017; 

 Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Công văn số 244/TCDL-LH, ngày 16/3/2020 của Tổng cục Du lịch về việc quản lý 

thẻ hướng dẫn viên du lịch. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu thông tin của ông Bùi Ngọc Minh trên 

hệ thống dữ liệu quản lý thẻ hướng dẫn viên du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện khoá mã số thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Đơn đề 

nghị. Thông tin cụ thể như sau: 

- Họ và tên: Bùi Ngọc Minh; Sinh ngày 15/4/1992; Điện thoại: 0961500001. 

- Số CCCD: 022092004411; cấp ngày 26/12/2022. Nơi cấp: Cục 

CSQLHCVTTXH. 

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 49, khu 4, phường  Hồng Gai, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. 

- Nơi ở hiện tại: Số 17, Khuê Mỹ Đông 7, phường Khê Mỹ, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

- Mã số thẻ: 120150174; Ngày cấp: 30/01/2018;  Ngày hết hạn: 30/01/2023; 

Nơi cấp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

- Lý do đề nghị khóa: Thẻ đã hết hạn, đã chuyển công tác đến nơi khác. 

Mã số thẻ hướng dẫn viên du lịch trên đã bị khoá và sẽ không cấp lại cho công 

dân. Nếu công dân có nhu cầu tiếp tục hành nghề hướng dẫn viên du lịch thì liên hệ 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch/ Sở 

Du lịch quản lý các tỉnh, thành phố để thực hiện thủ tục cấp mới thẻ hướng dẫn viên 

du lịch theo quy định. 

 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thông báo tới ông Bùi Ngọc 

Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Vụ Lữ hành – Cục DL Quốc gia VN (B/C); 

- Sở Du lịch, Sở VHTT&DL, Sở VHTTTT&DL 

các tỉnh, thành phố; 

- GĐ; các PGĐ Sở; 

- VP Sở (Đăng Cổng thông tin); 

- Thanh tra Sở,  

- Ông Bùi Ngọc Minh; 

- Lưu: VT, Hồ sơ; QLDL.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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