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Số:              /TB-SDL  

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                     Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội thi  

“Hướng dẫn viên du lịch giỏi thành phố Đà Nẵng năm 2021” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-SDL ngày 08/4/2021 của Sở Du lịch về Kế 

hoạch nguồn nhân lực du lịch năm 2021. 

Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ 

hướng dẫn viên du lịch chuẩn bị cho hoạt động đón khách trở lại sau khi dịch 

Covid-19 được kiểm soát; tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm 

giữa các sinh viên ngành du lịch, cơ hội để sinh viên thử sức với nghề hướng 

dẫn du lịch; đồng thời nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ hướng dẫn viên 

du lịch kế cận; Sở Du lịch tổ chức Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch giỏi thành 

phố Đà Nẵng năm 2021”, cụ thể như sau: 

1. Thông tin Hội thi 

a) Tên Hội thi: “Hướng dẫn viên du lịch giỏi thành phố Đà Nẵng” năm 2021.     

Chủ đề hội thi: BÌNH MINH TRỞ LẠI – VIẾT TIẾP GIẤC MƠ 

b) Đối tượng:  

- Hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ (quốc tế, nội địa) đang làm việc 

(chính thức hoặc cộng tác viên) tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

c) Thời gian tổ chức:  

- Công bố và triển khai đăng ký : 10/7 - 15/8/2021 

- Tổ chức vòng sơ khảo : 26/8/2021 (dự kiến) 

- Tổ chức vòng chung khảo : 27/9/2021 (Ngày Du lịch thế giới) 

- Thể lệ Hội thi : Đính kèm thông báo này 

2. Về hình thức đăng ký 

- Thí sinh là Hướng dẫn viên: đăng ký thông tin dự thi qua hộp thư điện tử 

chính thức của Hội thi hoithihuongdanviendn2021@gmail.com hoặc đăng ký 

thông tin qua: Hội Hướng dẫn viên Du lịch Đà Nẵng; đơn vị thí sinh công tác 

(công ty Lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng). 

- Thí sinh là sinh viên tại các cơ sở đào tạo tại TP Đà Nẵng: đăng ký tại cơ 

sở đào tạo. Cơ sở đào tạo xét duyệt, tổng hợp danh sách và để cử thí sinh tham 
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gia của đơn vị qua hộp thư điện tử chính thức của Hội thi 

hoithihuongdanviendn2021@gmail.com. 

(Mẫu đăng ký dự thi đính kèm) 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Sở Du lịch thông qua Phòng Quản lý Lữ 

hành, Số điện thoại: 0236.3896.138/ di động: 0989070099 (Chị Xuân Trang), 

Email: quanlyluhanh@danang.gov.vn hoặc luhanhdn@gmail.com 

Vì sự nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, rất mong nhận 

được sự tham gia hưởng ứng của các cơ sở đào tạo, đội ngũ hướng dẫn viên và 

sinh viên ngành du lịch./. 

Nơi nhận: 

- CSĐT ngành hướng dẫn viên; 

- Các trường đại học ngoại ngữ; 

- Hiệp hội Du lịch, Hội HDV, Hội LH (để p/h); 

- Đơn vị Lữ hành; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Tổ CNTT (để đăng tải); 

- Trung tâm XTDL (p/h); 

- Lưu: VT, QLLH. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Bình 
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