
              SỞ VHTTDL TỈNH HẬU GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO 
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch  

    
Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang 

thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về hoạt động du 

lịch, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Hình thức và thời gian học: 

- Hình thức: Học trực tuyến bằng Google Meet. 

- Thời gian: Từ ngày 14 – 16/10/2021 (03 ngày). 

2. Nội dung: Lớp học tập trung vào 03 chuyên đề với thời lượng 30 tiết, cụ 

thể như sau: 

 Chuyên đề 1: Các kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch 

- Hoạch định điểm đến; 

- Quá trình phát triển điểm đến; 

- Sản phẩm và dịch vụ điểm đến; 

- Phát triển và kiểm soát sản phẩm du lịch bền vững tại điểm đến. 

Chuyên đề 2: Luật du lịch 

- Những nội dung cơ bản của Luật du lịch 2017; 

- Những điểm mới của Luật du lịch 2017. 

Chuyên đề 3: Hệ thống văn bản pháp luật mới và định hướng sản phẩm du 

lịch 

- Các hệ thống văn bản pháp luật mới; 

- Xu hướng sản phẩm du lịch trong tình hình mới và xây dựng chuỗi giá trị 

trong du lịch. 

3. Chi phí tổ chức lớp học: Được hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia lớp học. 

4. Đối tượng: Là Chuyên viên phòng Quản lý du lịch; Trung tâm xúc tiến du 

lịch; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố. 



 5. Chứng nhận: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định. 

6. Đăng ký tham gia: 

- Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/10/2021. 

- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang. Địa chỉ: số 2, đường Võ 

Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Các cơ quan có tính 

chất Đặc thù cấp Tỉnh, tầng 1) 

Tel: (0293) 6.27.00.87 – (0293) 3.60.56.78 – Hotline (0293) 6.27.00.97 

Email: xtdl.haugiang@gmail.com – Website: haugiangtourism.vn 

Chuyên viên hỗ trợ: Bích Ngân, số điện thoại: 0948.778.028 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang trân trọng thông báo đến 

quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân biết, đăng ký tham gia./. 

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Sở VHTTDL; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm  

Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT. 

 

                 Lê  Minh  Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xtdl.haugiang@gmail.com


MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng,  

năm sinh 
Cơ quan công tác 

Địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ 
Ghi chú 

1      

2      

3      

…      

 

………, ngày …. tháng 10 năm 2021 

Người lập                                                                   Thủ trưởng cơ quan 
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