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Số:           /KH- SVHTTDL                    
 

Lạng Sơn, ngày    tháng      năm 2021                   

                                                           
   

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi nghiệp vụ lễ tân, phục vụ bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

  

Thực hiện Chương trình hành động số 74/CTr-TU ngày 28/12/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 

ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn; Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phê duyệt “Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030”.  

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

hội thi nghiệp vụ lễ tân, phục vụ bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tôn vinh nghề lễ tân, bàn tại cơ sở kinh doanh du lịch đồng thời qua 

đó đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên lễ tân, phục vụ bàn đang làm việc tại 

các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Hội thi là dịp để nhân viên lễ tân, phục vụ bàn được giao lưu, trao đổi 

kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức nghề 

nghiệp, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ lễ tân, phục vụ bàn. 

2. Yêu cầu 

- Hội thi được tổ chức quy mô, bài bản, đúng quy định, đem lại hiệu quả 

thiết thực.  

- Hội thi phải huy động được sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp du 

lịch trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công bằng, chính xác, tiết kiệm, tính chuyên 

nghiệp cao. 

II.  ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẦN DỰ THI 

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. Đăng ký dự thi 

2.1. Thủ tục đăng ký 

- Thí sinh dự thi nộp Bản đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban Tổ chức, tải về 

tại trang web của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn: 

http://svhtt.langson.gov.vn) có giấy 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 
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đăng ký). 

2.2. Thời gian 

Thí sinh dự thi nộp Bản đăng ký về: Phòng Quản lý Du lịch – Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Lạng Sơn (Số 320, đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, 

TP. Lạng Sơn) và qua địa chỉ email: quanlydulichls@gmail.com trước ngày 

15/8/2021. 

3. Tài liệu tham khảo 

 Bộ tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - Phiên bản 2013, có thể 

tham khảo tại trang web: http://www.esrt.vn/ 

Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ cung cấp tài liệu ôn thi cho thí sinh trước khi diễn 

ra Hội thi 04 tuần. 

III. NỘI DUNG  

Hội thi được tổ chức 02 vòng: Sơ khảo và Chung khảo. 

1. Vòng Sơ khảo  

1.1. Nội dung thi 
Phần 1 – Chào hỏi 

Tự giới thiệu về bản thân và nghiệp vụ đang làm và giới thiệu về nơi làm 

việc; nhận thức về nghề nghiệp của thí sinh (Khuyến khích hình thức chào hỏi 

sân khấu hóa). 

Thời gian tối đa là 05 phút. 

Phần 2 - Kiến thức nghiệp vụ 

Thí sinh trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm của Ban Tổ chức đã chuẩn bị theo 

từng nghiệp vụ mà các thí sinh đã đăng ký, bao gồm: 

+ Nghiệp vụ Lễ tân; 

+ Nghiệp vụ Phục vụ bàn; 

Thời gian tối đa là 50 phút. 

1.2. Thời gian: 01 ngày: dự kiến ngày đầu tháng 9/2021: Khai mạc hội thi; 

Tổ chức thi phần Chào hỏi và thi phần kiến thức nghiệp vụ. 

1.3. Địa điểm 

Dự kiến tại Hội trường tầng 3 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn 

(Số 320, đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn). 

1.4. Chấm thi  

- Thể thức chấm điểm: Ban giám khảo sẽ cho điểm vào các phiếu chấm 

điểm của từng thí sinh, Thư ký sẽ tổng hợp và công bố điểm thi. Thí sinh vượt 

quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm; nếu quá 01 phút sẽ bị dừng phần thi. 

- Điểm tối đa: 100 điểm 

- Thang điểm: 

+ Trang phục:              15 điểm; 

+ Phần 1: Chào hỏi                       35 điểm;  

+ Phần 2: Thi kiến thức nghiệp vụ              50 điểm. 

1.5. Cơ cấu số lượng thi sinh dự vòng chung khảo 

mailto:quanlydulichls@gmail.com
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Khảo thúc vòng sơ khảo Ban Giám khảo sẽ chọn ra 10 thí sinh có số điểm 

cao nhất tham dự vòng chung khảo.  

Dự kiến cơ cấu số lượng thí sinh được chọn vào vòng chung khảo như sau: 

+ Nghiệp vụ Lễ tân: 05 thí sinh 

+ Nghiệp vụ Phục vụ bàn: 05 thí sinh 

1.6. Ban Giám khảo 

- Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch; 

- Các thành viên: Mời đại diện: Các giảng viên/chuyên gia có kinh nghiệm 

làm việc trong tập đoàn Vingroup; Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh; Lãnh đạo 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. 

2. Vòng Chung khảo 

2.1. Nội dung thi 

* Phần 1 - Nghiệp vụ 

Tại phần nghiệp vụ, sân khấu sẽ được chuẩn bị và trang trí mô phỏng theo 

khách sạn, nhà hàng. Cụ thể: có 01 quầy lễ tân (phục vụ thi nghiệp vụ lễ tân), 

các bàn tiệc hình tròn (phục vụ thi nghiệp vụ phục vụ nhà hàng): 

- Nghiệp vụ Lễ tân:  

Phương án 1: Từng thí sinh thi xử lý tình huống tại quầy lễ tân theo kịch 

bản được dàn dựng sân khấu hóa. (Lưu ý: đối với phương án này các thí sinh lọt 

vào vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức hỗ trợ tư vấn kịch bản, diễn xuất) 

Phương án 2: Thi vấn đáp xử lý các tình huống mà Lễ tân thường gặp. 

- Nghiệp vụ Phục vụ bàn:  

+ Mỗi thí sinh phải chuẩn bị 1 bàn ăn cho 4 người, gồm: Gấp khăn ăn; xếp 

đặt bàn tiệc (ly, cốc, bộ đồ ăn…). 

+ Tham gia thi xử lý tình huống tại bàn tiệc theo kịch bản được dàn dựng 

sân khấu hóa hoặc trả lời vấn đáp các tình huống do giám khảo đặt ra. 

* Phần 2 - Năng khiếu 

Từng thí sinh thể hiện năng khiếu, bao gồm: hùng biện, thuyết trình, kể 

chuyện….về danh nhân, danh thắng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hát, ngâm thơ, 

tấu hài, cắm hoa nghệ thuật, võ thuật, khiêu vũ hoặc tự chọn ....Thời gian tối đa 

là 05 phút. 

 Sau mỗi phần thi tình huống của từng nghiệp vụ sẽ là phần thi năng khiếu 

của các thí sinh đã thi nghiệp vụ đó nhằm tạo không khí sôi động tại hội trường 

và hấp dẫn cho cuộc thi. 

2.2. Thời gian 

- Dự kiến các ngày sau khi thi sơ khảo các thí sinh đã qua phần sơ khảo tập 

dượt chương trình theo kịch bản của Ban tổ chức, bốc thăm số thứ tự thi của 

từng nghiệp vụ (số báo danh sẽ là số báo danh của vòng thi sơ khảo). 

-  Dự kiến cuối tháng 9/2021 tổ chức chung khảo và tổng khảo trao giải. 
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2.3. Địa điểm:  Dự kiến tại Khách sạn Vinpearl (Phường Chi Lăng, TP. 

Lạng Sơn). 

2.4. Chấm thi  

- Thể thức chấm điểm: Ban Giám khảo chấm điểm theo hình thức bỏ phiếu 

kín. Thí sinh vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. 

- Điểm tối đa: 100 điểm 

- Thang điểm 

+ Phần 1: Thi nghiệp vụ                   60 điểm; 

+ Phần 2: Thi năng khiếu     40 điểm. 

2.5. Cơ cấu giải thưởng 

* Giải chính thức cho 2 nghiệp vụ: 

- 02 Giải Nhất gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá: 4.000.000đ/ 

giải. 

- 02 Giải Nhì gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá: 3.000.000đ/giải. 

- 02 Giải Ba gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá: 2.000.000đ/giải. 

- 04 Giải Khuyến khích gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 

1.000.000đ/giải. 

* Giải chuyên đề: 

 - 01 Giải “Thí sinh thể hiện năng khiếu ấn tượng nhất”: Giấy chứng nhận 

và phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. 

 - 01 Giải “Thí sinh xử lý tình huống hay nhất”: Giấy chứng nhận và phần 

thưởng trị giá 1.000.000 đồng. 

2.6. Ban Giám khảo 

- Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch. 

- Các thành viên: Các giảng viên/chuyên gia có kinh nghiệm làm việc trong 

tập đoàn Vingroup; Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật tỉnh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Các cơ sở cử thi sinh tham gia Hội thi tự lo mọi chi phí đi lại, ăn nghỉ và 

chi phí khác phục vụ phần thi của thí sinh trong quá trình tham gia Hội thi. 

- Kinh phí tổ chức Hội thi từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch năm 2021 đã 

giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Du lịch 

- Tham mưu thành lập: Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Ban giám khảo, Tổ thư 

ký hội thi. 

- Xây dựng Kế hoạch Hội thi, chuẩn bị nội dung Hội thi: xây dựng tiêu chí 

chấm điểm và các phiếu chấm điểm; Mẫu phiếu đăng ký tham dự hội thi; liên hệ 
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chuyên gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án cho hai vòng thi; Ban hành 

Điều lệ hội thi; Quy chế chấm thi; Chuẩn bị giấy mời, Bài phát biểu Khai mạc, 

Bế mạc Hội thi..... 

- Lập và triển khai kế hoạch tuyên truyền, chuẩn bị các tài liệu liên quan, 

thông tin rộng rãi về Hội thi. 

- Tổ chức các đội tham gia cổ động cho các đơn vị có thí sinh vào vòng 

chung khảo. 

- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội thi. 

2. Văn phòng 

- Chủ trì chuẩn bị hậu cần của Hội thi: Chuẩn bị Hội trường, hoa tươi, nước 

uống cho BGK và thí sinh; đón tiếp đại biểu... 

- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí, hướng dẫn thanh quyết toán Hội thi . 

- Chuẩn bị ăn, nghỉ cho Ban Giám khảo và các đại biểu tại vòng chung 

khảo. 

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát sinh cần thiết phục vụ Hội thi. 

3. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, MC dẫn chương trình tại vòng thi Sơ khảo. 

- Chuẩn bị biên kịch, biên đạo chương trình, âm thanh, ánh sáng, MC dẫn 

chương trình tại vòng thi Chung khảo. 

4. Trung tâm Xúc tiến Du lịch 

- Thiết kế các Slide, Clip trình chiếu tại hội thi. 

- Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, chuẩn bị các tài liệu liên quan, 

tổ chức phát động rộng rãi cuộc thi. 

- Thiết kế Maket, pano, băng-zôn tuyên truyền; phối hợp trang trí khánh 

tiết hội trường. 

5. Hiệp hội Du lịch tỉnh 

Phối hợp tổ chức Hội thi đạt kết quả: tham gia thành viên Ban tổ chức, Ban 

giám khảo; triển khai rộng rãi về Hội thi đến hội viên trong Hiệp hội; chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết, phát sinh tổ chức Hội thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi nghiệp vụ lễ tân, phục vụ bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Dương Xuân Huyên – PCT TT UBND tỉnh 

(Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh); (b/c) 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh (để p/hợp); 

- Các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở (để t/hiện);    

- Phòng VHTT các huyện/TP; 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

  
 

Nguyễn Phúc Hà 

 


		2021-06-24T07:33:44+0700


		2021-06-24T09:40:11+0700


		2021-06-24T09:40:11+0700


		2021-06-24T09:40:11+0700


		2021-06-24T09:40:11+0700




