
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN  

BTC HỘI THI NGHIỆP VỤ LẾ TÂN, PHỤC VỤ BÀN 

TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BTC 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng      năm 2021  
       V/v triệu tập thí sinh tham dự Hội thi nghiệp vụ 

 lễ tân, phục vụ bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

 

 
Kính gửi: - Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ: Khách sạn 

Vinpearl, khách sạn Mường Thanh, Nhà khách A1, Khách 
sạn Hoa Sim, Nhà nghỉ Thiên Lý, Khách sạn Hoàng Thịnh, 

Nhà nghỉ Hải Vân,  Nhà nghỉ Huyền Anh. 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến 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; Căn cứ Công văn 

số 1347/SVHTTDL-QLDL, ngày 07/ 10/ 2021 về việc thông báo triển khai tổ 

chức Hội thi nghiệp vụ Lễ tân, phục vụ bàn năm 2021;  

Ban Tổ chức Hội thi thông báo triệu tập học viên tham dự Hội thi cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian, địa điểm: Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11/2021 tại Khách sạn 

Mường Thanh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

2. Nội dung, chương trình 

2.1. Ngày 18/11/2021 

- 13h00 14h00: Ban Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, quán triệt một số quy 

định, nọi dung của Hội thi cho các thí sinh. 

2.2. Ngày 19/11/2021 

- 07h15  - 07h45: Thi lý thuyết; 

- 07h45 – 07h55: Bốc thăm số báo danh; 

- 07h55 – 08h00: Ổn định tổ chức; 

- 08h00- 08h30: Khai mạc; 

- 08h30 - 12h00: Thi thực hành và xử lý tình huống; 

- 12h50 - 16h30: Thi thực hành và xử lý tình huống (Tiếp tục); 

- 16h30 - 17h15: Bế mạc, trao giải. 

3. Thành phần: Ban Tổ chức, Toàn bộ thí sinh tham dự Hội thi (Có danh 
sách kèm theo). 

4. Tổ chức thực hiện  

- Thí sinh có mặt đảm bảo đúng thành phần, thời gian (có mặt trước ít nhất 

15 phút) theo quy định của Ban Tổ chức. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần 



thiết của cá nhân để đảm bảo nội dung thi (Trang phục, giày dép..). Ban Tổ chức 

đề nghị các đồng chí lựa chọn trang phục nghề, đồng phục của đơn vị đảm bảo 

sự trang trọng, gọn gàng, lịch sự...theo tiêu chuẩn ngành dịch vụ. 

- Đề nghị Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch đăng tải thông tin về Hội thi 

bằng nhiều hình thức.  

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). 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN  
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Cổng TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, QLDL(TVH). 

 

 
 

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT&DL 

Hoàng Thế Vinh  
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