
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

             

Số:            /NHNN-PC 

V/v triển khai thi hành Nghị định 

số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung Điều 14 Nghị định 

168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch về 

mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ 

hành 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Hà Nội, ngày      tháng  12  năm 2021 

 
  Kính gửi:  
        - Các ngân hàng thương mại;  

        - Ngân hàng hợp tác xã;  
        - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.   

  
        Ngày 28/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 
Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (Nghị định 94). Khoản 2 

Điều 2 Nghị định 94 quy định:    
      “Ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm:  

a) Thu hồi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đã cấp cho 
doanh nghiệp, cấp mới Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ quy định tại 

Điều 1 Nghị định này và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ theo quy định 
tại 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 và Nghị định này cho doanh nghiệp kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực; 
b) Gửi danh sách, thông tin doanh nghiệp đã tiến hành đổi giấy chứng nhận tiền 

ký quỹ về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy 
định trong thời gian 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy chứng nhận tiền ký 

quỹ.” 
Ngày 19/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 

4325/BVHTTDL-TCDL đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp triển khai Nghị định 
94/2021/NĐ-CP về trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ 

hành.  
 Để kịp thời triển khai thi hành Nghị định 94, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các 

ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
nghiêm túc thực hiện trách nhiệm được giao tại Nghị định 94 và hướng dẫn tại Công 

văn số 4325/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ VHTT&DL (để biết); 
- Thống đốc (để b/c) 

- PTĐ Nguyễn Kim Anh; 

- Lưu VP, PC.(P.Thảo) 
Đính kèm: 

- CV số 4325/BVHTTDL-TCDL. 

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Kim Anh  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-168-2017-nd-cp-huong-dan-luat-du-lich-356282.aspx
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