
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔNG CỤC DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /TCDL-LH Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

V/v cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm  

 
 

Kính gửi: Sở Du lịch thành phố Hải Phòng 

 

Tổng cục Du lịch nhận được Công văn số 796/SDL-QLLH ngày 21/9/2020 

của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn cấp thẻ hướng dẫn viên 

du lịch tại điểm là điểm tham quan hay điểm du lịch, khu du lịch đã được công 

nhận theo quy định của Luật Du lịch. Về vấn đề này, Tổng cục Du lịch có ý kiến 

như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 3, Điều 23, Điều 24, Điều 25, 

Điều 26, Điều 27, Điều 28, điểm c khoản 2 Điều 58, Điều 61 Luật Du lịch, Điều 

16 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 và Phụ 

lục IV kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, thẻ hướng dẫn viên 

du lịch tại điểm là thẻ được cấp cho người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch tại điểm du lịch, khu du lịch được công nhận theo quy định tại 

Điều 23, Điều 24, Điều 26, Điều 27 và Điều 28 của Luật Du lịch. 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 61 Luật Du lịch, Sở Du lịch thành 

phố Hải Phòng cần công bố cụ thể các điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh, cấp quốc 

gia trong kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm để người 

có nhu cầu cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm biết và thực hiện.  

Đối với các điểm tham quan, điểm/khu cung cấp dịch vụ phục vụ khách 

du lịch chưa được công nhận là điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh, cấp quốc gia, 

để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đề nghị Sở Du lịch thành phố Hải 

Phòng khuyến khích các điểm tham quan, điểm/khu cung cấp dịch vụ phục vụ 

khách du lịch hoàn thiện các điều kiện và làm thủ tục công nhận điểm du lịch, 

khu du lịch cấp tỉnh, cấp quốc gia theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản 

quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.  

Tổng cục Du lịch thông báo để Sở Du lịch thành phố Hải Phòng biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Sở DL, Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VLH, TNg. 65 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

  
 

 

 

 

  

Ngô Hoài Chung 
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