
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ  DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KH- SVHTTDL                    
 

Lạng Sơn, ngày     tháng      năm 2021                   

                                                           
   

KẾ HOẠCH 

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn năm 2021 

  

 

Thực hiện Luật Du lịch ngày 19/6/2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư 

số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;  

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021; Căn cứ Quyết định số 

465/QĐ-SVHTTDL, ngày 21/12/2020 của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân 

sách Nhà nước năm 2021; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch bồi 

dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn năm 2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, 

phòng tại các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; 

- Hệ thống lại kiến thức và kỹ năng cơ bản của người làm công việc lễ 

tân, buồng, bàn khách sạn theo Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam 

nhằm phục vụ khách ngày càng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng được nhu cầu của 

khách du lịch, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tại các cơ sở kinh 

doanh lưu trú du lịch có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao 

hiệu quả kinh doanh du lịch và xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng du khách. 

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức bồi dưỡng cung cấp đầy đủ thông tin cho lễ tân, buồng, bàn 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo theo đúng quy định, tiết kiệm, 

đem lại hiệu quả thiết thực. 

 II. NỘI DUNG 

1.Thời gian: 04 ngày (từ 17/4 đến 20/4/2021) 

2. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy, thành phố Lạng Sơn. 

3. Thành phần:  

Người đang làm tại các bộ phận lễ tân, buồng, bàn tại cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, 
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nhà hàng) trên địa bàn tỉnh.  

(Dự kiến tổng số lượng 150 học viên, chia thành 03 lớp, mỗi lớp 50 học 

viên) 

4. 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)  

5. Giảng viên 

Các giảng viên có kinh nghiệm trong đào tạo nghề du lịch Việt Nam hiện 

đang là giảng viên của hệ thống khách sạn Vinpearl thuộc tập đoàn Vingroup. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn 

năm 2021 trích từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch năm 2021 đã giao cho Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Du lịch 

- Xây dựng Kế hoạch, chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả. 

-  Tham mưu liên hệ mời các giảng viên tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch. 

 - Tổng hợp danh sách đăng ký của các học viên. 

  - Quản lý lớp học, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy, tổ 

chức khai giảng và bế giảng khóa bồi dưỡng. 

 2. Văn phòng Sở 

 Phối hợp trong công tác chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn; hướng dẫn, lập dự 

toán kinh phí, thanh quyết toán theo quy định.  

3. Hiệp hội du lịch tỉnh 

- Phối hợp triển khai thông tin về lớp bồi dưỡng, tập huấn đến toàn thể hội 

viên trong Hiệp hội. 

- Cử thành viên tham gia ban quản lý, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn. 

4. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ 
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Gửi đăng ký danh sách về Phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trước ngày 09/4/2021. (liên hệ đồng chí Trương Vi Hà – Chuyên 

viên, số điện thoại: 0829596866; đồng chí Phí Thị Lan Thu- chuyên viên, số 

điện thoại: 0945 999 619 

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn 

năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị có liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (b/c) 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Vp Sở; 

- Phòng VHTT các huyện/TP; 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

  
 

Nguyễn Phúc Hà 
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