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THÔNG BÁO 

Về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho lái xe và nhân viên  

phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch khóa 15 năm 2020 

  

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch. 
 

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và các văn bản dưới 

luật; Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông Vận 

tải Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, 

trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch. 

Nhằm nâng cao kiến thức, đào tạo nghiệp vụ du lịch cho các lái xe và nhân 

viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch trên địa bàn tỉnh, Sở Du lịch dự kiến 

mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch khóa 15 năm 2020.  

- Thời gian: học từ 17h30-21h30, học đổi từ ngày 02-03/7/2020 (2 ngày, 

dành cho học viên đã được Sở Du lịch cấp giấy chứng nhận), học mới từ ngày 

13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 (5 ngày). (Thời gian tổ chức có thể thay đổi nếu 
học viên đăng kí không đảm bảo số lượng mở lớp). 

- Địa điểm: Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, 22 Tố Hữu, Thành phố Huế. 

- Số lượng: 65 người học đổi và 30 người học mới. 

- Lệ phí: đổi thẻ 150.000 đồng/học viên, đào tạo mới: 500.000 đồng/học 

viên. 

Để có cơ sở triển khai lớp tập huấn, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh 

vận chuyển thông báo cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe tham gia. Hồ sơ 

đăng ký gồm: phô tô chứng nhận nghiệp vụ du lịch hoặc chứng minh nhân dân, 2 

ảnh 3x4cm. Nơi nhận đăng ký phòng Quản lý lữ hành (địa chỉ: Tầng 4, số 22 Tố 

Hữu, thành phố Huế) trước ngày 26/6/2020. 

Các đơn vị có gì vướng mắc liên hệ số điện thoại: 054.3934569 để được 

hướng dẫn thêm./.  

 
Nơi nhận:                                Q. GIÁM ĐỐC   
- Như trên;           
- Ban giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLLH.    

 
 

                  Lê Hữu Minh 
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