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                       QUYẾT ĐỊNH  

              Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ  lữ hành nội địa  

 
  GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH KHÁNH HÒA 

 

 Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;  

 Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;  

 Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Du lịch;  

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của 

UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch; 

 Căn cứ Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

của Công ty Cổ phần Du lịch SHD ngày 24 tháng 05 năm 2022; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Du lịch. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 56-

0026/2020/SDL-GP LHNĐ ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Du 

lịch SHD.   

Điều 2. Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty Cổ 

phần Du lịch SHD được xử lý theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 6, Thông tư 

số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và điểm a, khoản 1, Điều 1, Thông 

tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 



lịch về 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. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Giám đốc Công 

ty Cổ phần Du lịch SHD chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

- Chi cục thuế TP Nha Trang; 

- Công ty Cổ phần Du lịch SHD; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở (để đăng tải); 

   PHÓ GIÁM ĐỐC      

- Lưu VT, QLDL.  

  

Cung Quỳnh Anh  
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