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

 

          Số:           /SVHTTDL-QLDL 
V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

cho dướng dẫn viên du lịch 

  

Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện/thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Chi Lăng; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên 

địa bàn tỉnh; 

- BQL Di tích; BQL các điểm du lịch; Doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 1484/TCDL-LH, ngày 12/09/2022 của Tổng cục Du lịch 

về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, 

tôn giáo cho dướng dẫn viên du lịch năm 2022. 

Trong đó, Tổng cục Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 

dự kiến tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân 

tộc, tôn giáo cho dướng dẫn viên du lịch như sau: 

1. Thời gian, địa điểm, hình thức và số lượng học viên: 

TT Địa điểm Thời gian Hình thức học 
Số lượng học 

viên (người) 

1 Cần Thơ 03/10 – 06/11/2022 Học trực tiếp tại hội trường 70 

2 
Thái 

Nguyên 
09/10 – 12/10/2022 Học trực tiếp tại hội trường 

60 

3 Bình Định 14/10 – 17/10/2022 Học trực tiếp tại hội trường 80 

2. Học viên: Hướng dẫn viên quốc tế, nội địa và tại điểm đã được cấp thẻ 

hướng dẫn viên. 

3. Học phí: Miễn phí. 

4. Kính phí ăn, ở, đi lại của học viên do cơ quan, đơn vị cử người đi học chi trả 

theo quy định hiện hành hoặc người đi học tự bố trí, sắp xếp. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trong đề nghị Hiệp hội Du lịch, các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh phổ biến và lập danh sách đăng 

ký cho học viên tham gia lớp học theo mẫu gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng 

Sơn trước ngày 29/9/2022 để tổng hợp đăng ký. 
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Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

số 320, đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3810.227; điện 

thoại di động: 0915 581 828 (đồng chí Xa) để được hướng dẫn và đăng ký. 

(Gửi kèm Công văn số 1484/TCDL-LH của Tổng cục Du lịch và Mẫu đăng ký 

học viên). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh, các 

các đơn vị doanh nghiệp phối hợp, triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng trang tin); 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                              

 

 

 

 

Hoàng Thế Vinh 
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