
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SVHTTDL-DL 

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn 

giáo cho hướng dẫn viên du lịch 

     Hà Tĩnh, ngày      tháng 01 năm 2021    

Kính gửi:  

 

- Ban quản lý các khu, điểm du lịch và di tích; 

- Các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh; 

- Các hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ trên địa bàn. 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 1735/TCDL-LH 

ngày 26/11/2021 của Tổng cục Du lịch về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, 

kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho hướng dẫn viên du lịch. 

Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội dự 

kiến tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên 

truyền về dân tộc, tôn giáo cho hướng dẫn viên du lịch, cụ thể như sau: 

- Đối tượng tham gia: hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du 

lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch tại điểm. 

- Thời gian, địa điểm và hình thức học tập: 

TT  

  

 

Địa điểm Thời gian Hình thức học Số lượng  

học viên 

(người) 

 

1 Hà Nội  10/12 – 13/12/2021 Học trực tiếp tại 

hội trường 

20 

2 Hà Nội 11/12 – 14/12/2021 Học trực tuyến 100 

3 KonTum 11/12 – 14/12/2021 Học trực tiếp tại 

hội trường 

20 

4 Hòa Bình 16/12 – 19/12/2021 Học trực tiếp tại 

hội trường 

20 

5 Hà Nội 18/12 – 21/12/2021 Học trực tiếp tại 

hội trường 

20 

6 Hà Nội 19/12 – 22/12/2021 Học trực tuyến 100 

- Kết quả: Học viên tham gia khóa học đầy đủ và tuân thủ nội quy lớp học 

được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, tập huấn.  

- Học phí: miễn phí. 

- Kính phí ăn, ở, đi lại học trực tiếp, thiết bị học trực tuyến: đơn vị cử 



người đi học hoặc người học tự bố trí, sắp xếp. 

Vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo với các hướng dẫn viên 

được cấp thẻ, các hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn 

tỉnh biết để đăng ký tham gia. Danh sách đăng ký gửi về phòng Quản lý Du lịch, 

số 20 – Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Tp Hà Tĩnh, bản mềm qua email: 

nguyencamanhsvhttdl@gmail.com. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: 

 - Chuyên viên Nguyễn Thu Hương, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, 

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, email: huongnguyen210@gmail.com, điện 

thoại: 0385148056. Địa chỉ nhận công văn đăng ký: Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc 

Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

 - Chuyên viên chính Nguyễn Thanh Nga, Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, 

điện thoại: 04.39423760 - máy lẻ 180, email: thanhnga@vietnamtourism.gov.vn, 

di động: 0988756968./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLDL. 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Lê Trần Sáng 
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