
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HỎA, THẺ THAO VẢ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 'M^/TB-SVHTTDL Hái Dương, ngày£ 3 thảng 05 năm 2020

THÔNG BÁO
TỐ chức lớp cập nhật kiến thức cho hưóng dẫn viên du lịch

Kính gửi: - Hiệp hội du lịch tỉnh Hải Dương;
- Ban quản lý các di tích, các khu, điểm du lịch;
- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tỉnh;
- Hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thực hiện chương trình cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 
2020 và Điều 62 Luật Du lịch quy định về việc đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức lớp “Cập nhật kiến thức 
cho hướng dẫn viên du lịch” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1. Đối tưọ’ng: Quản lý, hướng dẫn viên du lịch đang làm việc tại các đon vị
kinh doanh lữ hành trong tỉnh; Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa do Sở
VHTTDL Hải Dương đã cấp thẻ; Các hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm
du lịch trong tỉnh.

2. Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 22/6 - 24/6/2020.
(khai giảng: 7h30 ngày 22/6/2020)

3. Địa điếm: Hội trường Khách sạn Đồng Xanh
(số 48 Nguyễn Hữu cầu, thành phố Hải Dương)

4. Kinh ph í: Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch hỗ trợ toàn bộ kinh phí tổ chức 
lóp học, các chi phí khác do học viên tự lo.

5. Thòi gian đăng ký: Học viên đăng ký theo mẫu gửi về Bộ phận Tiếp nhận hồ 
sơ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương (Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
l  ang 1, Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương), trước m ày  
15/6/2020 ( lớp học chỉ được tổ chức khi có ít nhất 15 học viên đăng kỷ tham dự).

6. Cấp Giấy chứng nhận: Học viên được cấp Giấy chứng nhận tham dự 
khoá học sau khi tham dự đầy đủ các nội dung chương tình của lóp học.

- Liên hệ: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải 
Dương ĐT cơ quan: 02203.835.000f^r

Nơi nhận:
-  Như trên;
- TTPVHCCHD;
- Lưu VT, QLDL.1V

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Kim Nhung




