
UBND TINH TUYEN QUANG CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
SO'VANHOAT1IThAOVADUUCH Dôc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 9 nám 2021 

KE bACH 
To chtrc lo'p bi dtro'ng nghip vu du 1ch cong dông 
ti huyn Chiêm Hóa, tinh Tuyên Quang nám 2021 

Can cü Quy& djnh s 656/QD-UBNDngày 16/12/2020 cüa Uy ban nhãn dan 
tinh ye vic giao chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê xã hi và dir toán ngân sách 
nha nuâc nàm 2021 cho Sâ Van hóa, The thao và Du ljch, Ngh quyêt so 29-
NQ/TU ngày 16/6/2021 cUa Ban Chap hành Dãng b tinh (khóa XVII) ye phát 
triên du ljch tr thành ngành kinh té quan trpng cüa tinh. 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch xây drng k ho?ch t chüc li9p bM duOng nghip 
vii du ljch cong dông ti huyn Chiêm Hóa näm 2021, cii the nhu sau: 

I. MUC InCH, YEU CAU 
1.MucdIch: 

Tip tiic phát trin 1oi hlnh du ljch cong dng trén dja bàn huyn Chiêm Hóa; 
nhàm bôi dröng hen thüc, k5 näng phiic vii khách du ljch cho cá nhan, h gia (tInh 
tham gia cung cap djch vi1 du ljch tai  thôn Bàn Ba, xâ Trung H, huyn Chiêm Hóa, 
gop phân nang cao chat h.rçng nguôn nhãn hxc lam du ljch cong dông và dáp üng nhu 
cau cüa khách du ljch den vói huyn Chiêm Hóa nói riêng và tinh Tuyên Quang nói 
chung. 

2. Yêu câu: 

- H9c viên sau khi qua lap bi dirong nghip vi phái nm dirçic nhüng kMn th'Crc 
co bàn ye nghiep vi du ljch cong dong, k5 nang hr&ng dan, thuyêt minh, k5 näng giao 
tip trong vic lrng x1r, thuyêt minh, huOng dn don khách du ljch, tr do vn diing 
nhüng kiên thüc dã tiêp thu vào thirc tê dê phiic vii du khách chuyên ngbip hon. 

- Viêc t chirc lap tp hu.n phâi thit thirc, hiu qua, darn bão tit kim. HInh 
thüc hc phti hçp vâi thirc tê và dam báo an toàn phOng, chông djch Covid -19. 

II. DOI TIXQNG BOI DIJONG 

Các cá nhân, h gia dinh tham gia cung cp djch vi du ljch cong dng ti thôn 
Bàn Ba, xâ Trung H, huyn Chiêm Hóa. 

Ill. NQI DUNG 
1. Hlnh thfrc: H9c tp trung. 
2. ThOi gian: Th&i gian h9c: 02 ngây (Dy' kiln trong tháng 10,) 
3. D!a dim: Ti huyên ChiCm Hóa, tinh TuyCn Quang. 
4. Ni dung chirong trInh giãng dty: Khai quát v du ljch cong d&ig; Nghiep 

vii hthng dn du ljch ti diem; K5' nàng giao tiêp vâi khách du ljch; Th1rc hành bài 
giâi thiu ye diem du 1ch; k5 näng giao tiêp khách du [ch; v sinh co sa lu'u trü. 

5. Quy mô Ió'p h9c: Dçr kin tong s 30 h9c viCri. 
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IV. KINH PH! TO CHC LOP HQC 
Kinh phi tê chüc lop bM duong nghip vii do Ngãn sách nhà nuóc cp (tti 

Quyt djnh 656/QD-UBND ngày 16/12/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic giao 
chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê - xã hi và dij toán ngân sách nhà nuOc näm 2021). 

V. TO CHIYC THIJC HIN 
1. Be nghj Uy ban nhân dan huyn Chiêm Hóa 

Chi dto Phông Van hóa và Thông tin phi hçp t chüc lOp bM dixong lop 

nghip vi du ljch ctng dông trên dja bàn huyn dtt két qua tot. 

2. Phông Van hóa và Thông tin hnyn Chiêm Hóa 
- Phi hcip chu.n bj các diu kin phiic viii lOp h9c: Hi truOng, trang trI 

khánh tiêt, tang am, micro, ba dâi ...; 
- Lira ch9n, triu tp hçc viên trén dja bàn tham gia lOp h9c dü so luçYng, 

dñng thôi gian quy djnh. Tong hçp danh sách h9c viên tham gia lop bôi dixong 
(Theo biéu rnáu gt'ri kern) g11i ye SO truOc ngày 3 0/9/2021. 

3. Các phông chuyên mon thuc S& 
3.1. P/tang Quán lj Du ljch: 

- Tham muu länh dao  SO Quy& djnh thành 1p Ban T chüc lop bi dixông. 
- Lam vic yen cc sO dào tao  mOi giâng viên giãng day; in, phô to tài lieu phiic 

iOp hçc; d thão bài phát biêu khai mac; báo cáo tong két lop h9c. 
- Chü tn phi hqp vói PhOng Van hóa và Thông tin huyn chun bj dja dim; 

bô trI ncni an, nghi cho giãng viên; trang trI khánh tiêt, tang am, rnxOc uông. . .và các 
diCu kin khác phiic vi lop tp huân. 

- Phi hçp vOi phông K hoach - Tài chinh, Van phOng SO trin khai các 
diêu kin dê phiic vi lop h9c. 

3.2. Phèng KE hoich - Tài chInh: Thm djnh và chun bj kinh phi th chIrc 
lOp hoc kjp thOi, day dü theo kê hoach và dçr toán kinh phi &rçic duyt; huOng dn 
thanh quyêt toán kinh phi theo dung quy djnh. 

3.3. Van phbng So': Ph& hçp vOi PhOng Quàn 1 Du ljch chu.n bj các diu 
kin phiic vii lOp hoc. 

Trén day là K hoach t chirc lop bi duong nghip vi du ljch cong dng tai 
huyn Chiêm Hóa näm 2021. SO Van hóa, The thao và Du ljch d nghj các co 
quan, don vi phôi hçp, to chirc lOp bOi duông dat kêt qua .i. 

Noi nhân: 
- Länh dao SO; 
- UBND huyn Chiêm Hóa; (P/h) 
- Phông QLDL, KHTC; 
- Van phOng SO; 
- Pliông VH&TT huyn Chiêm Hóa; 
- Liru VT. (TH) 

 

KT. GIAM DOC 
PHOGIAMBOC 

T/h 

 

Lê Thanh Soii 
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DANH SACH 
THAM GIA BOI DU'ONG NGHIEP VJ DU L!CH  CONG BONG 

TT H9 và ten 
Nãm sinh Dan 

toe 

Kinh 
doanh 
dich vu 

VitrI 
cong 
viêc 

Bja chi 
So then 

thoai Nam Nü' 
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