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

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

Số:         /TCDL-LH Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2022 
V/v tổ chức thi, cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế 

 

Kính gửi: Trường Đại học Lâm Nghiệp 

 

Về đề nghị của Trường Đại học Lâm nghiệp tại văn bản số 32/ĐHLN-ĐT 

và văn bản số 33/ĐHLN-ĐT ngày 21/01/2022 kèm theo đề án, ngân hàng đề thi 

nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế, 

Tổng cục Du lịch có ý kiến như sau: 

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14; 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; 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 

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, Trường Đại học Lâm nghiệp đã đáp ứng các tiêu 

chí về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ 

hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.  

Tổng cục Du lịch yêu cầu Trường Đại học Lâm Nghiệp thực hiện đúng quy 

định tại khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

và khoản 4, khoản 5, khoản 13, khoản 14 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL, quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức thi và cấp chứng chỉ; 

gửi văn bản đăng ký cán bộ, chuyên viên phụ trách tài khoản cập nhật thông tin 

người được cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch lên 

cơ sở dữ liệu trực tuyến: http://www.quanlyluhanh.vn/ và 

http://www.huongdanvien.vn/.   

Tổng cục Du lịch thông báo để Trường Đại học Lâm Nghiệp biết và 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Trung tâm TTDL (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VLH, TNg (4) 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Phúc 
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