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THÔNG BÁO
Tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân tỉnh Lạng Sơn năm 2018
Nhằm tạo điều kiện cho những người làm việc trong ngành du lịch trau dồi
nghiệp vụ, nâng cao trình độ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tuyên truyền,
quảng bá hình ảnh du lịch Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi
Nghiệp vụ Lễ tân tỉnh Lạng Sơn năm 2018:
I. Thông tin chung
1. Tên gọi: "Nhân viên lễ tân Lạng Sơn Giỏi nghiệp vụ - Đẹp phong cách
năm 2018"
2. Đối tượng dự thi
- Lao động đang làm công tác lễ tân trong các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh
du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
- Sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành lễ tân khách sạn trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Thí sinh tự do có hộ khẩu tại tỉnh Lạng Sơn, đã học chuyên ngành lễ tân
khách sạn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
3. Đăng ký dự thi
3.1. Hồ sơ đăng ký
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban Tổ chức) có xác nhận:
+ Đối với thí sinh là người lao động đang làm việc tại các đơn vị, cơ sở kinh
doanh du lịch dịch vụ phải có giấy xác nhận của đơn vị nơi đang công tác.
+ Đối với thí sinh là sinh viên phải có xác nhận của nhà trường nơi sinh viên
đang theo học.
+ Đối với thí sinh tự do phải có bản sao công chứng bằng cấp, chứng chỉ
nghiệp vụ du lịch hoặc chuyên ngành du lịch.
- Hai tấm ảnh 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng
ký).
(Kèm theo phiếu đăng ký dự thi)
3.2. Thời gian đăng ký
Thí sinh dự thi nộp Bản đăng ký về: Phòng Quản lý Du lịch – Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch – 320, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn trước
ngày 05/3/2018. Số điện thoại liên hệ: 0205 3871 930 hoặc liên hệ gặp đồng chí Tô
Văn Hiếu (0975 101 232); đồng chí Ninh Văn Xa (0915 581 828).
4. Tài liệu tham khảo
Bộ tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - Có thể tham khảo tại trang web:
http://vietnamtourism.gov.vn/dmdocuments/VTOS2013FontOfficeVN.pdf

II. NỘI DUNG
1. Thời gian: Ngày 12/3/2018.
2. Địa điểm
Tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đường Tam Thanh, Phường
Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn.
3. Nội dung thi
Phần 1 – Chào hỏi
Tự giới thiệu về bản thân và nghiệp vụ đang làm (nếu là Cán bộ, công chức,
người lao động) hoặc chuyên ngành đang học (nếu là sinh viên) và giới thiệu về nơi
làm việc/nơi đào tạo; nhận thức về nghề nghiệp của thí sinh đang làm hoặc đang học.
Phần 2 – Kiến thức nghiệp vụ Lễ tân và thực hành
Từng thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức đã chuẩn bị theo
nghiệp vụ Lễ tân.
Phần 3 - Năng khiếu
Từng thí sinh thể hiện năng khiếu, bao gồm: hát, ngâm thơ, tấu hài, kể chuyện,
cắm hoa nghệ thuật, khiêu vũ...
4. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải nhất: 3.000.000 đồng và giấy chứng nhận của Ban tổ chức.
- 02 giải nhì: 2.000.000 đồng và giấy chứng nhận của Ban tổ chức.
- 03 giải ba: 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận của Ban tổ chức.
- 04 giải khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng.
III. Thông tin về cuộc thi
Thông tin có liên quan đến Hội thi sẽ được cập nhật và thông báo trên các
phương tiện thông tin đại chúng như:
- Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn;
- Trên Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn
http://www.langson.gov.vn/vhtt/
- Trên website du lịch Lạng Sơn: http://dulichlangson.com.vn/
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong các cơ quan, đơn vị, báo chí, truyền
hình, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, phát động rộng rãi thông tin về Hội thi.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Đài Phát thanh & Truyền hình TH;
- Báo Lạng Sơn;
- Các Trường CĐ, TC, TTGDNN
và GDTX;
- Tỉnh đoàn LS;
- Phòng VHTT các huyện, TP;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Các DN kinh doanh DL-DV;
- VP Sở;
- Lưu: VT, QLDL, BTC.
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