
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1177 /SVHTTDL-DL 

V/v tổng hợp, đề xuất sửa đổi một số điều 

của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

        Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 11 năm 2018    

Kính gửi: Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Công văn số 1586/TCDL-LH, ngày 07/11/2018 của Tổng cục 

Du lịch về việc rà soát đề xuất sửa đổi một số điều của Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;  

Để giải quyết những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai Thông 

tư 06/2017/TT-BVHTTDL, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp với 

thực tiễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh lấy 

ý kiến của các đơn vị kinh danh du lịch trên địa bàn (thông qua các chi hội du 

lịch) về những vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Thông tư 

06/2017/TT-BVHTTDL và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung (có Thông tư 

06/2017/TT-BVHTTDL kèm theo). 

Ý kiến tổng hợp, đề nghị gửi về địa chỉ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

số 18, đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và qua email: 

phongdulichhatinh@gmail.com trước ngày 25/11/2018 để Sở tổng hợp, báo cáo 

Tổng cục Du lịch, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Hiệp hội./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Các Chi hội: Khách sạn - Nhà hàng, Lữ hành - 

Vận tải du lịch, Đào tạo du lịch; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL. 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   Đã ký 

 Lê Trần Sáng 
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