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Kính gửi:   - Các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh;   

        - Các hướng dẫn viên du lịch cấp thẻ tại Hưng Yên. 

 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. ( sau đây gọi tắt là Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg.) 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

Triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Công văn hướng dẫn số 

979/TCDL-LG ngày 22/7/2021 của Tổng cục du lịch về việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hướng dẫn hỗ trợ hướng dẫn viên 

du lịch tại Mục 2 Chương VIII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg các hướng dẫn viên 

du lịch được cấp thẻ tại sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể như sau: 

1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ 

 + Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: 

- Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa có thẻ do Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cấp, có giá trị đến thời điểm nộp hồ sơ. 

- Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của Hiệp Hội 

hướng dẫn viên du lịch Việt Nam hoặc hội viên Chi Hội hướng dẫn viên du lịch 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/HDV. 

-Phương thức chi trả: Trả 01 lần khi đầy đủ điều kiện; hướng dẫn viên đến 

trực nhận trực tiếp hoặc trả qua tài khoản đăng ký. 

3. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg; ( có mẫu đơn gửi kèm). 

- Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch của người đề nghị hỗ trợ. 

- Bản sao có chứng thực ( hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu) một trong 

các giấy tờ sau: 

+ Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, hoặc doanh 

nghiệp kinh doanh cung cấp dịch vụ lữ hành có hiệu lực trong khoảng từ 01/01/2020 

đến thời điểm nộp hồ sơ. 

 + Thẻ hội viên của Hiệp hội hướng dẫn viên du lịch Việt Nam hoặc hội viên 

Chi hội hướng dẫn viên du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 



4. Trình tự thực hiện: Hướng dẫn viên có nhu cầu hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, 

gửi trực tiếp ( giờ hành chính các ngày làm việc) hoặc gửi qua đường bưu điện  đến:  

Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường Quảng 

Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 31/01/2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các hướng dẫn viên du lịch 

được biết để thực hiện, trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc xin liên hệ 

theo địa chỉ sau để phối hợp giải quyết. 

 + Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, điện 

thoại 02213.865288 hoặc đồng chí: Đặng Tiến Vinh: Chuyên viên phòng Quản lý 

Du lịch, điện thoại: 0973.751188. 
 

 
           Nơi nhận: 
          - Như kính gửi; 

          - VP Sở (để đăng trên cổng TTĐT ); 

           - Lưu VT, QLDL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

 
Phạm Văn Hiệu 
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