
UBND TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:            /SVHTTDL-QLDL 
  V/v hướng dẫn triển khai hỗ trợ HDV du lịch 

theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Bến Tre, ngày       tháng  8  năm 2021 

 
 

Kính gửi:  
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 
- Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; 

- Các hướng dẫn viên du lịch. 
 

 

 Căn cứ Công văn số 2548/BVHTTDL-KHTC ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL 

ngày 02 tháng 8 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong 

lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Công văn số 979/TCDL-LH ngày 22 tháng 7 năm 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; 

Thực hiện Công văn số 3950/UBND-KGVX ngày 13 tháng 7 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Quyết định số 1663/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt 

danh sách và phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ cho 

đối tượng hướng dẫn viên du lịch quy định tại Mục 2 Chương VIII Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

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. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre; Phòng Văn 

hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn 

tỉnh; thông tin đến hội viên, hướng dẫn viên du lịch tại đơn vị, địa phương được biết 

gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: 

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

a) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch (hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn 

viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch tại điểm) do Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Bến Tre cấp, còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ. 



 

  

2 

b) 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 tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp về hướng dẫn viên du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc 

tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý 

khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm. 

c) Hướng dẫn viên du lịch chưa được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021. 

2. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả: 

- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. 

- Phương thức chi trả: trả 01 lần cho người lao động. 

3. Hồ sơ đề nghị: 

* Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch địa gồm: 

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

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp. 

- Bản sao có công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của 

một trong các giấy tờ sau đây: 

+ 01 bản hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 

có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm 

nộp hồ sơ. 

+ 01 bản hợp đồng lao động với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn 

du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời 

điểm nộp hồ sơ. 

+ Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch được 

thành lập theo đúng quy định của pháp luật còn thời hạn sử dụng đến thời điểm 

nộp hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm gồm: 

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

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp. 

- Bản phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Trình tự, thủ tục thực hiện: 
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- Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc 

gửi qua bưu điện (thời gian tiếp nhận căn cứ vào dấu bưu điện) đến Phòng Quản lý 

Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre. Địa chỉ: Số 108/1, đường 30/4, 

phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất 

đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau: 

- Đợt 1: Vào ngày 15 tháng 8 năm 2021 

- Đợt 2: Vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 

- Đợt 3: Vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 

- Đợt 4: Vào ngày 15 tháng 11 năm 2021 

- Đợt 5: Vào ngày 15 tháng 12 năm 2021 

- Đợt 6: Vào ngày 31 tháng 01 năm 2022 

* Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, 

khuyến khích hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ qua đường bưu điện.  

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ đối với 

hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định chuyển về Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố (Nơi hướng dẫn viên du lịch đang cư trú, tạm trú hoặc địa chỉ công ty 

nơi làm việc) phê duyệt danh sách và thực hiện việc chi trả hỗ trợ theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả 

lời cho người đề nghị hỗ trợ biết. 

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành 

quyết định phê duyệt danh sách, trình Sở Tài chính phê duyệt kinh phí, thực hiện 

chi trả chính sách hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

Đồng thời, gửi Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 

hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gửi về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (theo từng đợt) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu. 

Đối với trường hợp, hướng dẫn viên du lịch ngoài tỉnh do Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Bến Tre cấp thẻ nhưng không có hộ khẩu thường trú, tạm trú và 

không làm việc tại các Công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Để tạo điều kiện 

cho hướng dẫn viên du lịch được hưởng chính sách theo Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

Bến Tre tiếp nhận, phê duyệt danh sách hỗ trợ trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đã thẩm định, trình Sở Tài chính phê duyệt kinh phí, thực hiện 

chi trả chính sách hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 
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Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - 

Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch. Điện thoại: 0938.612.735. 

(Đính kèm Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ) 

Đề nghị quý đơn vị sớm triển khai đến các hướng dẫn viên du lịch biết, gửi 

hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền 

xem xét, hỗ trợ hưởng chính sách theo quy định./. 

 
Nơi nhận:        
- Như trên (phối hợp thông báo);  
- Bộ VHTTDL; 
- Tổng cục Du lịch;    (báo cáo) 
- UBND tỉnh; 
- Sở LĐTBXH (phối hợp theo dõi); 
- Sở Tài chính (phối hợp hỗ trợ); 
- UBND các huyện, thành phố (để chỉ đạo PH thực hiện); 
- Giám đốc, PGĐ Sở; 
- Phòng QLDL (theo dõi thực hiện); 
- Phòng KHTC, Thanh tra Sở (biết); 
- VP Sở (thông báo trên Cổng thành phần của Sở); 
- TTTTXTDL (cập nhật Trang thông tin điện tử du lịch); 
- Lưu: VT, QLDL, H. 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Bàn 
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Mẫu số 10 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

----------------------------------- 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

(Dành cho hướng dẫn viên du lịch)  

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tỉnh Bến Tre 

 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên: ....................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:…../……/  .....................  

2. Dân tộc: ...............................................................................................Giới t ính:  .........................................................................  

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ................................................................................................  

Ngày cấp: ..…/ ..…/..…..… Nơi cấp : ..............................................................................................................................................  

4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch: Số ..…..…..…..…..…..…..…Giá trị đến(1):…./…./20 .......................................................  

Là hướng dẫn viên du lịch tại (2):  ..................................................................................................................................................  

5. Mã số thuế cá nhân (nếu có): ......................................................................................................................................................  

6. Nơi ở h iện tại: ................................................................................................................................................................................  

Điện thoại liên hệ:  .............................................................................................................................................................................  

II. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN NAY 

Hiện nay, tôi bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày ..…/..…/2021 đến ngày ..…/..…/2021. 

Tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết đ ịnh số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các b iện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịc h  

COVID-19, tôi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tỉnh Bến Tre xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định. 

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức: 

□ Tài khoản (Tên tài khoản:  ............................................................................... Số tài khoản:.....................................................  

 Ngân hàng: ........................................................................................................................................................................................ ) 

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở) 

□ Trực tiếp 

 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.  

 XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH  

(nếu có) (3) 

.......…,ngày…...tháng…..năm 2021 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1): Giá trị thẻ còn hạn đến thời điểm nộp hồ sơ. 

(2): Tên của khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm). 

(3): Xác nhận của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại 

điểm). 
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