
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /SVHTTDL-QLDL 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng      năm 2021 
V/v triệu tập học viên tham dự lớp bồi  

dưỡng nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ 

        

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-SVHTTDL, ngày 30/3/2021 về việc tổ chức bồi 

dưỡng nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ ngày 17/4 đến ngày 20/4/2021 

- Thời gian khai mạc: 8h00, ngày 17/4/2021. 

2. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn. 

3. Nội dung:  

- Kiến thức chung về thái độ dịch vụ, sửa lỗi dịch vụ: 01 ngày (ngày 

17/4/2021) 

- Kỹ năng, nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn theo Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt 

Nam (VTOS);  Thực hành kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn 

và kỹ năng xử lý tình huống (mỗi nghiệp vụ chia thành 01 lớp học đồng thời: 

nghiệp vụ buồng từ ngày 18/4 đến ngày 20/4; nghiệp vụ lễ tân, bàn từ ngày 18/4 

đến ngày 19/4/2021)  

4. Thành phần: Bộ phận lễ tân, buồng, bàn tại cơ sở kinh doanh dịch vụ 

du lịch. 

5. Lưu ý:  

- Cử học viên tham gia lớp bồi dưỡng đảm bảo đúng thành phần, thời gian. 

- Học viên điền mẫu phiếu khảo sát (Có mẫu kèm theo) và gửi về phòng 

Quản lý Du lịch trước ngày 14/4/2021. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Trương Vi Hà, Chuyên viên phòng 

Quản lý Du lịch- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Điện thoại: 0829596866). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLDL(TVH). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Hoàng Thế Vinh 
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