
 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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___________________________________________________________ 

 

………….., ngày…… tháng……. năm ……. 

 
                                                        

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI  
GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ 

                              
Kính gửi:  Tæng côc Du lịch  

 
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):..................................................... 
Tên giao dịch:.................................................................................................... 
Tên viết tắt:........................................................................................................ 

 
2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................... 
Điện thoại:...........................……- Fax:............................................................. 
Website:..................................... - Email:.......................................................... 

 
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…..…………......... 
Giới tính:............................….Chức danh:......................................................... 
Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:......... Quốc tịch:......................................... 
Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :......................................... 
Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ...................................................………....... 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................... 
Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................... 
4. Tên, địa chỉ chi nhánh:................................................................................... 
5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ................................................................... 
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số: .............................................. .... 
nơi cấp: .............. cấp lần đầu ngày... tháng... năm... đăng ký thay đổi lần 
thứ...... ngày..... tháng.... năm ............................................................................ 



Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số .......... do............................... cấp 
ngày........... tháng......... năm........................................................................................ 
 7. Tài khoản ký quỹ số…………………tại ngân hàng……………………..... 

8. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép:.................................................................... 
9. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành: 

  Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam; 

  Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài; 

  Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch 
ra nước ngoài. 

 10. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp 
lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.  

11. Cam kết: 

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành 
và quy định của pháp luật liên quan. 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ 
sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./. 

  
                                                     ĐẠI DIỆN 

                                                      THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ  tên) 

        
 




