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Số:          /TB-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

  Hưng Yên,  ngày        tháng  5  năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2022 

 

 

- Căn cứ Luật Du lịch 2017; 

- Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

- Căn cứ Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên; 

 - Thực hiện Kế hoạch số 17 KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực du lịch năm 2022. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên thông báo tổ chức lớp Cập nhật 

kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2022, cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng tham gia: 

Các hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế đến hạn đổi thẻ theo quy định; 

2. Chương trình đào tạo: Theo chương trình khung của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

3. Thời gian học: 03 ngày, dự kiến từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 7 năm 

2022. 

Sáng từ 7h30 đến 11h30 

Chiều từ 13h30 đến 17h 

4. Địa điểm: Hội trường khách sạn Thái Bình- Đường Phạm Bạch Hổ, 

phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

 Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Đ/c: Đặng Tiến Vinh - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch;  ĐT: 

0973.751188. 

Các hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu tham dự lớp học truy cập vào Cổng 

thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên theo địa chỉ 

http://sovhttdl.hungyen.gov.vn để lấy Mẫu đăng ký tham gia lớp học. 

Đăng ký gửi về Phòng Quản lý Du lịch- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Hưng Yên, đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trước 

ngày 30/6/2022 để tổng hợp danh sách mở lớp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Các DN lữ hành; 

- Các HDV du lịch; 

- Lưu: VT, QLDL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Phạm Văn Hiệu 

 

http://sovhttdl.hungyen.gov.vn/


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

         Hưng Yên, ngày       tháng  6  năm 2022 

 

 ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP CẬP NHẬN KIẾN THỨC  
CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH  

 
Kính gửi:     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên. 

 

- Họ và tên: ……………………………………………………………………… 

- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………......                

- Số Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân):………………………....... 

- Nơi cấp: ………………………………Ngày cấp………………........................ 

- Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………….. 

- Địa chỉ liên lạc…………………………………………………………………... 

- Điện thoại……………………………..Email…………………………………... 

- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: 

• Loại: …………………………..  

  Số thẻ:…………………; nơi cấp………………….; ngày cấp:……………. 

Căn cứ Thông báo số:    /TB-SVHTTDL ngày    /5/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Hưng Yên, căn cứ nhu cầu công việc, tôi xin đăng ký tham dự 

khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch từ ngày 06-08/7/2022 do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức. 

 Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nội quy của khóa học./. 

   

                                                                                     Người đề nghị 

                                                                                   (Ký ghi rõ họ và tên) 
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