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V/v triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

 

                  Kính gửi: 

                                 - Hiệp hội du lịch tỉnh Hà Nam; 

                                 - BQL các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; 

                                 - Các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh. 
 

 Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, 

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

Công văn số 1772/UBND-KT ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ 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 tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện hỗ trợ 

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 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. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

nghị Hiệp hội Du lịch, Ban quản lý các khu du lịch, điểm du lịch, các công ty lữ 

hành thông tin đến các hướng dẫn viên du lịch tại đơn vị được biết, gửi hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ theo quy định, 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: 

 - Có thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hà Nam, giá trị thẻ còn hạn 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 tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn 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. 

 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. 
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 3. Hồ sơ đề nghị 

 - Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu (ban hành kèm theo Thông báo này); 

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

của một trong các giấy tờ sau đây: 

 a) Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc 

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. 

 b) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. 

 4. Trình tự, thủ tục thực hiện  

 Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ  trực tiếp đến Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến 

hết ngày 31/01/2022. 

 Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hà Nam, đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ Mai Thành Chung (để b/c) ; 

- Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trọng 
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