
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VHTT 
V/v khuyến cáo khi ký hợp đồng với các 

doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch. 

Thạch Thành, ngày  17 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

   - Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị trường học; 

   - UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thạch Thành xuất hiện tình trạng 

một số doanh nghiệp du lịch xây dựng, quảng cáo, chào bán và tổ chức thực hiện 

các chương trình du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành hoặc không đúng phạm vi kinh doanh (nội địa hoặc quốc tế) 

ghi trong giấy phép kinh doanh theo quy định của Luật Du lịch 2017. Điều này đã 

gây ra nhiều hệ lụy như: không đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách du lịch 

khi lịch trình và chất lượng dịch vụ không được đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết, 

hoặc khi xảy ra sự cố trong quá trình tổ chức chương trình du lịch; môi trường 

cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh đúng 

pháp luật...  

Để góp phần giải quyết triệt để tình trạng trên, đặc biệt trong mùa hè cao điểm 

tổ chức các chương tình du lịch; căn cứ Công văn số 2190/SVHTTDL-QLDL ngày 

06/7/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khuyến cáo khi ký hợp 

đồng với các doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch; Chủ tịch UBND huyện 

Thạch Thành đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị trường học, 

UBND các xã, thị trấn một số nội dung sau: 

1. Khi ký kết hợp đồng tổ chức chương trình du lịch phải yêu cầu công ty, 

doanh nghiệp xuất trình Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành để làm căn cứ ký 

kết hợp đồng dịch vụ du lịch. Đối với các công ty có Giấy phép kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa (do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) chỉ được ký 

kết hợp đồng và tổ chức các chương trình du lịch trong nước; đối với các công ty 

có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (do Tổng cục Trưởng Tổng cục 

Du lịch cấp) được ký kết hợp đồng và tổ chức các chương trình du lịch trong nước 

và nước ngoài.  

Danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong Tỉnh đã được 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên cập nhật trên Trang thông tin điện 

tử của Sở tại địa chỉ: http://svhttdl.thanhhoa.gov.vn.  

(Có danh sách DN đã được cấp giấy phép đến ngày 30/6/2020 gửi kèm theo). 

2. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nếu 

phát hiện các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành không có giấy 
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phép hoặc không đúng phạm vi kinh doanh theo quy định, đề nghị thông báo cho 

UBND huyện Thạch Thành để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp 

luật. Điện thoại liên hệ: Bà Lê Thị Hương, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. 

ĐT: 0977.908.809. 

Đề nghị các phòng, ban, ngành, cơn quan, đoàn thể, trường học, UBND các 

xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTT&DL (B/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- TT Văn hóa, TT, TT&DL; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
 



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP 

ĐƯỢC CẤP PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI THANH HÓA  

(Cập nhật đến hết ngày 30/6/2020)  

 

 

TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ liên hệ Số Giấy phép 
Phạm vi kinh 

doanh 
Đối tượng khách được phục vụ 

1 
Công ty CP Du lịch 

quốc tế Hữu Nghị 

Số 99 Nguyễn Hiệu, P. 

Đông Hương, thành phố 

Thanh Hóa 

38-003/2018/TCDL- 

GP LHQT 

 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch ra nước ngoài 

- Khách du lịch nội địa 

2 
Công ty Du lịch Quốc 

tế An Bình Phát Group 

Lô 37, Liền Kề 8, Khu Đô 

thị mới Đông Sơn, phường 

An Hoạch, thành phố Thanh 

Hóa 

38-006/2017/TCDL-

GPLHQT  

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch ra nước ngoài 

- Khách du lịch nội địa 

3 
Công ty TNHH Thương 

mại Du lịch Eagle 

Tầng 4 Tòa nhà VCCI, 91 

Nguyễn Chí Thanh, P. Đông 

Thọ, thành phố Thanh Hóa 

38-007/2017/TCDL- 

GP LHQT 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch ra nước ngoài 

- Khách du lịch nội địa 

4 

Cty TNHH Thương mại 

Du lịch Quốc tế Hương 

Lúa 

Số 168 Thôn 2, xã Long 

Anh, thành phố Thanh Hóa 
38-001/2018/TCDL 

-GP LHQT 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch ra nước ngoài 

- Khách du lịch nội địa 

5 
Công ty Cổ phần Quốc 

tế Viettour 

Phố 5, phường Quảng 

Hưng, thành phố Thanh Hóa 
38-009/2018/TCDL-

GPLHQT 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch ra nước ngoài 

- Khách du lịch nội địa 

6 
Công ty TNHH Vận tải 

và Du lịch Tây Nguyên 

Số 51B Mai An Tiêm, 

phường Lam Sơn, thành phố 

Thanh Hóa 

38-002/2010/TCDL -

GPLHQT 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch ra nước ngoài 

- Khách du lịch nội địa 

7 

Chi nhánh Công ty CP 

Du lịch và tiếp thị 

GTVT Việt Nam tại 

Thanh Hóa  

Số 109 Dương Đình Nghệ, 

thành phố Thanh Hóa 79-234/2014/TCDL-

GPLHQT 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch ra nước ngoài 

- Khách du lịch nội địa 

8 

Chi nhánh Công ty CP 

Flamingo Redtours tại 

Thanh Hóa 

Tầng 5, Tòa nhà Viettel, Đại 

lộ Lê Lợi, thành phố Thanh 

Hóa 

01-378/2019/TCDL-

GPLHQT 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch ra nước ngoài 

- Khách du lịch nội địa 
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Đại lý du lịch Công ty 

Vietrantour tại Thanh 

Hóa 

Số 09 Hạc Thành, phường 

Điện Biên, thành phố Thanh 

Hoá 01-236/2016/TCDL-

GPLHQT 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch ra nước ngoài 

- Khách du lịch nội địa  

(Lưu ý: Đại lý chỉ được phép ký hợp đồng 

bán các chương trình du lịch; không được 

tổ chức các chương trình du lịch) 

10 
Cty CP Đầu tư XD và 

TM Bắc Miền Trung 

KDL sinh thái Hồ Kim Quy, 

P. Hàm Rồng, TP. TH 

38-008/2018/TCDL-

GPLHQT 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế 

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

- Khách du lịch nội địa 

11 
Công ty TNHH Rồng 

An Nam 

Thôn Hòa Bình, xã Xuân 

Thiên, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

38-002/2018/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

12 
Công ty TNHH Dịch vụ 

Du lịch TTH 

Lô 114 MBQH 90, P. Đông 

Vệ, TP. Thanh Hóa 

38-003/2018/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

13 
Công ty TNHH TM& 

Du lịch An Vui 

Lô E21 - Khu 1 - phố Bình 

Minh - P. Đông Hương - 

TP. Thanh Hóa 

38-005/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

14 
Công ty TNHH Du lịch 

Hạ Long 

Lô 7 Mặt bằng 165, phường 

Quảng Thắng, thành phố 

Thanh Hóa 

38-006/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

15 

Công ty TNHH Thương 

mại Du lịch Hương 

Việt 

Số 05A/391 Lê Lai, phường 

Đông Sơn, thành phố Thanh 

Hóa 

38-008/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

16 
Công ty TNHH Du lịch 

Hành trình Năm Châu 

Số 01B/73 Lê Thần Tông, 

phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa 

38-009/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

17 
Công ty Cổ phần Sun 

Việt 

Lô 12-KCN Đình Hương, 

Tây Bắc Ga, phường Đông 

Cương, thành phố Thanh 

Hóa 

38-010/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

18 

Công ty TNHH Du lịch 

Hành trình xanh Thanh 

Hóa 

Số 146 Đội Cung, phường 

Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hóa 

38-011/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

19 
Công ty TNHH Dịch vụ 

và Thương mại Du lích 

Số 1066 Quang Trung 3, 

phường Đông Vệ, thành phố 

38-012/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 



Á Châu Thanh Hóa 

20 

Công ty TNHH Thương 

mại và Du lịch Thăng 

Long Travel 

Số 03/20 Nguyễn Sơn, 

phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa 

38-013/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

21 
Công ty Cổ phần Quốc 

tế Du lịch Xanh 

Tầng 4 tòa VCCI, số 91 

Nguyễn Chí Thanh, phường 

Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hóa 

38-014/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

22 
Công ty TNHH TM và 

Du lịch Kinh Đô 

Số 173 Yết Kiêu, P. Đông 

Sơn, TP. Thanh Hóa 

38-015/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

23 

Công ty CP Thương 

mại và Du lịch 

Newland 

Số 241 Trần Phú, Phường 

Ba Đình, TP. Thanh Hóa 
38-016/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

24 
Công ty TNHH Du 

lịch Tường Anh 

Số 12 Phú Cường, TP. 

Thanh Hóa 

38-017/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

25 
Công ty TNHH Trust 

Viet 

Số 10/44 Thành Thái, 

phường Hàm Rồng, thành 

phố Thanh Hóa 

38-018/2019/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

26 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Du lịch và Vận tải 

Gia đình Việt 

Số 241 Nghĩa Sơn 1, 

phường Tào Xuyên, thành 

phố Thanh Hóa 

38-020/2020/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 

27 

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Phát triển lữ 

hành Anh Phát 

Tiểu khu 5 thị trấn Hà 

Trung, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

38-021/2020/SVHTTDL-

GPLHNĐ 

Kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 
Khách du lịch nội địa 
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