
UBND TINH TIJYEN QUANG CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
S1VANHOA,ThETHAOVADULjCH Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

S6: /SVHTTDL - QLDL Tuyên Quang, ngày tháng 6 nám 2020 

V/v dàng k tham gia lap bM dung 
nghip vu huUng dn viên du llch  nAm 2020 

KInh giri: 
- Ban Quãn 1 các khu du ljch tinh; 
- Phông Van hOa - Thông tin các huyn, thành phô; 
-Báotàngtinh; 
- Ban Quãn 1 Quang tru&ng Nguyen Tat Thành; 
- Các dorn vi, doanh nghip hoat dng djch v%i du ljch 

trên dja bàn tinh. 

Thirc hin K hoach s 122/KH-UBND ngày 29/12/20 17 cüa UBND tinh v 
triên khai thirc hin Nghj quyet so 103/NQ-CP ngày 06/10/20 17 cüa ChInh phü 
và Chucing trInh so i 5-CTr/TU cüa Ban Thixmg vi Tinh üy thirc hin Nghj quyët 
08,NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B Chinh trj ye phát triên du ljch trâ thành 
ngành kinh tê mUi nhQn; 

Nhm nãng cao chit lucing dOi  ngü huâng dn viên dang lam vic tai  cáo khu, 
dim du ljch trên dja bàn tinh, dông thii tao  cc  hOi  giao km hQc hOi, trao dôi kinh 
nghim, nghip vi gitta các huorng dn viên. Sâ Van hóa, The thao và Du ljch dir kiên 
to chrc lap bôi dirOTig nghip vi huâng dn viên du ljch näm 2020, ci the nhu sau: 

- Th?ri gian: Trong 03 ngày; dir kin cuM tháng 6/2020. 

- D!a dim: Thành pM Tuyên Quang. 
- Dôi tirçrng Mi throng: Là các hixàng dn viên du ljch tai  các dorm vj, 

doanh nghip trên dja bàn tinh Co hoat dng huâng dn khách tham quan du ljch. 
- Kinh phI to chü'c lop hçc: Do Ngân sách nhà rnthc M trq. 
HQc viên tr tue an, nghi trong nhüng ngày h9c tap; sau khi kt thüc lap Mi 

dung h9c viên duçrc cap chüng then  khi dü diêu kiin. 
D cO cci sa xây drng k hoach lap Mi duOiig, d nghj IAnh dao  cac cor quan, 

dorm vj, doanh nghip ch9n cfr và dàng k danh sách tham gia Wp bôi duO'ng (theo 
mdu dInh kern) gCri ye Sâ Vth hOa, The thao và Du ljch truàc ngày 15/6/2020. 

Mci chi tit lien h: Phông Quán lj Du ljch, So' Van hóa, Th thao và Du 
ljch, so 157, du'&ng 17/8 phirông Minh Xuán, thành phO Tuyên Quang, tinh Tuyên 
Quang, email:dulichtuyenquang@gmail.com;  sO dién thoai: 02073. 816 496. 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch trân trng d nghj./. 

Noi nhIn: 
- Nhu trên; 
- Unh do Sâ; 
- Phông QLDL; 
- Liru VT, (TFI). 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

 

Lê Thanh Son 



DANH SACH 
BANG K THAM GIA LOP BOI DIIONG 

NGHIP V1J HU'ONG DAN VIEN DU LId NAM 2020 

TT Hç và ten Ngäy tháng 
näm sinh 

Ten don vi, 
chu'c vu 

S din 
thoai/email Ghi chü 

1 

2 

Thu tru'&ng don vj 
(Ky, ghi rö hQ ten, dóng dãu) 
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