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THÔNG BÁO  

Về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật 

 trong lĩnh vực du lịch năm 2022 

(tại huyện Côn Đảo) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho 

các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

 Nhằm cung cấp kiến thức pháp luật mới về du lịch cho công chức phòng 

Văn hóa –Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (phụ trách lĩnh vực du lịch); 

Ban Quản lý các khu du lịch Quốc gia Côn Đảo, BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo; 

và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Sở Du lịch phối hợp 

với Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp 

luật năm 2022 tại huyện Côn Đảo, cụ thể như sau: 

 1. Thời gian – Địa điểm: 

 - Thời gian tổ chức: 8 giờ 00, ngày 28/10/2022 (thứ Sáu). 

 - Địa điểm: Tại huyện Côn Đảo 

 II. Nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật du lịch: 

1. Sở Du lịch: Báo cáo viên Sở Du lịch. 

* Nội dung báo cáo:  

- Luật Du lịch và các Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật 

Du lịch. 

 - Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. 

- Văn bản hợp nhất số 363/VBHN-BVHTTDL ngày 08/02/2022 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. 

- Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/02/2022 quy định chế độ 

báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch. 

- Các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du 

lịch. 

2. Công an tỉnh: Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Thượng tá, Phó Trưởng 

phòng tham mưu Công an tỉnh. 

* Nội dung báo cáo: 

- Triển khai hệ thống lưu trú trực tuyến. 

- Quy định về khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài. 



 

 

- Một số hoạt động phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật 

khác có liên quan. 

- Âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng lợi 

dụng du lịch để hoạt động truyền đạo trái phép, khủng bố… 

3. Cục Thuế tỉnh: Ông Nguyễn Xuân Lâm, Kiểm tra viên thuế.  

* Nội dung báo cáo:  

- Một số nội dung về hóa đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. 

- Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng. 

- Nghị định số 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc 

biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 

- Nghị định số 49/202/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động 

chuyển nhượng bất động sản. 

- Nghị định số 51/2022/NĐ-CP về giảm 10% thuế nhập khẩu đối với 

xăng. 

 Để kịp thời cập nhật các quy định pháp luật du lịch mới cho các cơ sở 

hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa tỉnh, đảm bảo các cơ sở khi đi vào 

hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật theo quy định. Sở Du lịch đề 

nghị UBND huyện Côn Đảo hỗ trợ tổ chức hội nghị như sau: 

 - Cử cán bộ công chức đang quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch 

tại cơ quan, đơn vị địa phương tham gia hội nghị. 

 - Hỗ trợ Hội trường tổ chức hội nghị và lưu trú cho báo cáo viên (4 người) 

tổ chức tuyên truyền pháp luật (kinh phí do Sở Du lịch chi trả). 

- Triển khai thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện và đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia hội nghị 

đầy đủ và đúng thời gian theo Thông báo nêu trên./. 

Sở Du lịch kính đề nghị UBND huyện Côn Đảo quan tâm, hỗ trợ./. 

 (Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ông Đường Ngọc Thuận, Chánh Thanh tra 

Sở, Số Điện thoại: 0917737938). 

Nơi nhận:  
- Công an tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Côn Đảo; 

- BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hiền 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T14:39:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Thu Hiền<hienttt@sodl.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T15:47:40+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T15:48:19+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T15:48:27+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Du lịch<sodl@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




