
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 thông báo triển khai tổ chức Hội thi  

nghiệp vụ Lễ tân, phục vụ bàn năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: - Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

 - Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. 

        

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH- SVHTTDL, ngày 24/6/2021 về việc tổ chức 

hội thi nghiệp vụ lễ tân, phục vụ bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Nhằm mục đích triển khai kịp thời các chính sách, biện pháp kích cầu, 

hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi các hoạt động du 

lịch, lữ hành theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Kế hoạch 

số 3228/KH-BVHTTDL ngày 7/9/2021; 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo triển khai tổ chức Hội thi 

nghiệp vụ lễ tân, phục vụ bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng dự thi 

- Lao động hiện đang làm công tác lễ tân, phục vụ bàn của các cơ sở 

kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành liên quan đến 

du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nghiệp vụ thi: Lễ tân; Phục vụ bàn. 

3. Đăng ký dự thi 

- Thí sinh dự thi nộp Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban Tổ chức 

kèm theo văn bản này hoặc tải về tại trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Lạng Sơn: http://svhtt.langson.gov.vn) có xác nhận của 

đơn vị nơi đang công tác/học tập. 

- Hai tấm ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ 

đăng ký). 

Gửi về: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Số 320, đường Bà Triệu, 

phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn và qua địa chỉ email: 

quanlydulichls@gmail.com trước ngày 26/10/2021. 

4. Thời gian, địa điểm: Dự kiến ngày 15/11/2021 tại Khách sạn 

Vinpearl, Phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn. 

5. Lưu ý:  

- Đề nghị các đơn vị cử thí sinh tham gia hội thi đảm bảo đúng thành 

phần, thời gian. Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch không giới hạn thí 

sinh đăng ký tham gia. 

mailto:quanlydulichls@gmail.com


- Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh phát động đến các hội viên kinh doanh 

du lịch đăng ký cho cán bộ, nhân viên tham gia Hội thi. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Trương Vi Hà, Phó Trưởng 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; 

- TTTTXTDL; 

- Lưu: VT, QLDL(TVH). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hoàng Thế Vinh 
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