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THÔNG BÁO 

Về việc chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho  

hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế Khóa 01 - Năm 2020 
  

Kính gửi:   

  - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; 

 - Các đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn; 

            - Các Hướng dẫn viên Du lịch. 
 

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc Hội nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 

13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Nhằm nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin mới cho đội ngũ hướng dẫn 

viên du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch dự kiến tổ chức khóa 

cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế Khóa 01 năm 

2020, đây cũng là một trong những điều kiện để đổi thẻ của hướng dẫn viên. 

- Thời gian khai giảng: Vào lúc 7h30 ngày 09/06/2020 (Thứ Ba).  

   Thời gian học: từ ngày 09/6/2020 – 11/6/2020. 

- Đối tượng tham dự: Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa do Sở Du 

lịch Thừa Thiên Huế cấp (ưu tiên các HDV hết hạn thẻ trong quý II năm 2020). 

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Điện Biên – 07 Điện Biên Phủ, TP Huế. 

- Hồ sơ đăng ký gồm: + Đơn đăng ký tham gia khóa cập nhật kiến thức cho 

hướng dẫn viên du lịch (theo Mẫu số 13 của Thông tư 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch) 

- Thời gian, địa điểm đăng ký: 

+ Học viên đăng ký các ngày trong tuần vào giờ hành chính, hạn cuối đăng 

ký trước ngày 04/6/2020. 

+ Địa điểm đăng ký: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh – 01 Lê Lai, 

tp Huế. ĐT: 0234.3856868 

Nơi nhận:                              Q. GIÁM ĐỐC   
- Như trên;  

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;          
- Lưu: VT, QLLH.    
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