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        Kính gửi:  - Các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh; 

- Các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa. 

 

Ngày 25/02/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã có Thông 

báo số 33/TB-SVHTTDL về việc tổ chức Lớp cập nhật kiến thức định kỳ cho 

hướng dẫn viên du lịch năm 2020 được tổ chức từ ngày 21/4/2020 đến ngày 

23/4/2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện 

Chỉ thị của Thủ tướng chính, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc 

tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các 

hướng dẫn viên cũng như cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên thông báo tạm hoãn tổ chức lớp tập huấn trên. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên sẽ tổ chức Lớp cập nhật kiến thức cho hướng 

dẫn viên du lịch năm 2020 vào thời gian thích hợp và sẽ có thông báo cụ thể đến 

các hướng dẫn viên sau. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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