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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm
6 tỉnh Việt Bắc” năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-NHT ngày 22/02/2022 của Nhóm hợp tác phát
triển du lịch các tỉnh Việt Bắc về tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền
di sản Việt Bắc” lần thứ XIII – Hà Giang 2022.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang – Cơ quan thường trực
Trưởng nhóm hợp tác năm 2022 ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hướng dẫn
viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc” năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hoá Kế hoạch số 45/KH-NHT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Nhóm
hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Việt Bắc về tổ chức về tổ chức Chương trình
“Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, năm 2022.
- Tạo cơ hội để các hướng dẫn viên du lịch tại điểm giao lưu, học hỏi kinh
nghiệm, kiến thức thực tế và rèn luyện kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần
nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Đồng thời, thông qua hội thi góp phần
quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của từng địa phương và giới thiệu các khu,
điểm du lịch tới du khách.
2. Yêu cầu
- Nội dung hội thi cần được chuẩn bị chu đáo, phù hợp với điều kiện thực
tiễnđội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm của 6 tỉnh Việt Bắc.
- Hội thi phải được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn, thu
hút đông đảo thí sinh tham gia; tạo ra một sự kiện văn hoá sinh động về nội dung,
hấp dẫn về hình thức, công tác tổ chức đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, khách quan và
công bằngđảm bảo thiết thực, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM , THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 15-16/7/2022 (Khai mạc vào hồi 19h30 phút
ngày 15/7/2022, bế mạc 11h00 ngày 16/7/2022)
2. Địa điểm: Khách sạn Yên Biên Luxury (Số 517, đường Nguyễn Trãi,
Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
3. Thành phần mời dự khai mạc
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc; Đại biểu Quỹ hỗ trợ
phát triển du lịch; Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
- Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng chuyên môn,
đơn vị sự nghiệp về du lịch, đại diện Hiệp hội du lịch trên địa bàn 06 tỉnh Việt Bắc;
- Tỉnh đoàn Thanh niên, Thành đoàn Thành phố Hà Giang;
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- Đại diện một số khu, điểm du lịch,doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tỉnh
Hà Giang;
- Phóng viên các đơn vị truyền thông đóng chân trên địa bàn tỉnh Hà Giang và
của 6 tỉnh Việt Bắc; các đơn vị truyền thông, doanh nghiệp tham gia đoàn khảo sát
du lịch.
4. Đối tượng, số lượng thí sinhtham gia
4.1. Đối tượng
- Là hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ và cán bộ, viên chức đang thực
hiện công tác hướng dẫn, thuyết minh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn 6 tỉnh
Việt Bắc;
- Có sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, giọng nói truyền cảm;
- Tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự;
không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
4.2. Số lượng (18 người): Mỗi tỉnh lựa chọn cử 03 hướng dẫn viên du lịch tại
điểm dự thi.
5. Đăng ký tham gia dự thi: (có mẫu phiếu đăng ký kèm theo).
- Phiếu đăng ký gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. Địa
chỉ: Số 02 - Bạch Đằng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện
thoại: 02193.868740, hoặc:0849913818; Email:dtlan.svhttdl@hagiang.gov.vn
- Thời gian đăng ký: Từ khi ban hành kế hoạch đến hết ngày 30/6/2022.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ QUY CHẾ HỘI THI
1. Nội dung: Nội dung thi gồm 3 phần:
- Phần 1: Thi kỹ năng thuyết minh
- Phần 2: Thi năng khiếu
- Phần 3: Thi ứng xử
Các thi sinh sẽ tập trung nghe phổ biến Thể lệ của BTC và chạy sân khấu
phần thi năng khiếu từ 13h30 ngày 15/7/2022.
(có lịch trình tổ chức và xắp xếp thứ tự thi riêng)
2. Hình thức thi: Các thí sinh lần lượt tham gia thi các nội dung theo thứ tự
số báo danh. Số báo danh xếp theo chữ cái a,b,c.
3. Quy chế: (Có nội dung Thể lệ tổ chức Hội thi kèm theo)
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, thí sinh đạt giải được trao
giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng của Ban tổ chức, theo cơ cấu:
- 01 Giải Nhất
- 02 Giải Nhì
- 03 Giải Ba
- 12 Giải khuyến khích
- 03 giải chuyên đề: Dành cho thí sinh có phần thi thuyết minh, thi năng khiếu
và thi ứng xử hay nhất
V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO
1. Ban Tổ chức:
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- Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.
- Thành viên: Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc,
Lãnh đạo Phòng QLDL, Phòng QLVH&GĐ – Sở VHTTDL Hà Giang
2. Ban Giám khảo: Dự kiến 03 người, các thành viên gồm: Mời giảng viên
một số trường có chuyên ngành đào tạo về hướng dẫn du lịch, các chuyên gia du
lịch và đại diện doanh nghiệp lữ hành có uy tín.
3. Tổ thư ký: Cán bộ phòng Quản lý Du lịch, Thanh tra Sở, Trung tâm Văn
hóa tỉnh, Trung tâm TTXTDL tỉnh Hà Giang.
4. Tổ lễ tân: Cán bộ chuyên môn, các phòng, đơn vị có liên quan khác do
BTC trưng tập hỗ trợ công tác tổ chức Hội thi.
(Có các Quyết định thành lập riêng)
VI. KINH PHÍ
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Gian
Chịu trách nhiệm bố trí các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức Hội thi và kinh
phí chi các nội dung gồm: giải thưởng; ăn, nghỉ, bồi dưỡng cho các thành viên Ban
Giám khảo trong quá trình chấm thi; ăn, nghỉ, đi lại cho các thi sinh của tỉnh Hà
Giang được trưng tập trong thời gian tham gia dự thi.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc: Bố trí kinh phí ăn
nghỉ, đi lại và các chi phí khác cho các thành viên tham gia Ban tổ chức và thí sinh
của tỉnh mình trong thời gian tham gia hội thi.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc và
các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện theo kế hoạch và thể lệ được ban hành.
- Tổ chức tuyển chọn và trưng tập thí sinh tỉnh Hà Giang tham gia Hội thi.
- Tham mưu thành phần đại biểu, ban hành giấy mời và tổng hợp đại biểu mời
dự khai mạc hội thi;
- Liên hệ lựa chọn mời thành phần tham gia Ban giám khảo;Tham mưu ban
hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký, tổ lễ tân.
- Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký tham gia dự thi, xây dựng bộ đề cương
câu hỏi tình huống,chuẩn bị các nội dung khác liên quan phục vụ hội thi.
- Chủ trì, phối hợp với các tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí triển khai thực
hiện công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu về hội thi.
- Báo cáo tình hình tổ chức Hội thi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế
hoạch. Tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện.
2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Bắc
- Phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết, thể lệ cuộc thi, các nội dung liên quan
đến công tác tổ chức hội thi. Cử 01 đại diện tham gia thành phần Ban ban tổ chức
Hội thi, gửi danh sách về Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang tổng hợp trước ngày
20/6/2022.
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- Mỗi tỉnh lựa chọn cử 03 thí sinh tham gia hội thi.Thông tin đầy đủ những
nội dung liên quan đến hội thi cho thí sinh. Gửi danh sách thí sinh, bản thuyết
minh, giới thiệu về khu, điểm du lịch thí sinh đăng ký dự thi về Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Hà Giang trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp.
3. Đề nghị cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh Việt
Bắc: Hỗ trợ công tác tuyên truyền về hội thi trên phương tiện thông tin trực thuộc
để thu hút sự quan tâm của công chúng về hội thi.
4. Tỉnh đoàn Thanh niên, Thành đoàn Thành phố Hà Giang: Hỗ trợ tuyên
truyền, vận động lực lượng đoàn viên thanh niên, các mô hình khởi nghiệp về du
lịch hưởng ứng tham gia cổ vũ, học hỏi kiến thức, kinh nghiệp về phát triển du lịch
từ hội thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh
Việt Bắc” năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang./.
Nơi nhận:
- UBND 6 tỉnh Việt Bắc;
- Sở Văn hóa, TT&DL các tỉnh Việt Bắc;
- Báo, Đài PTTH các tỉnh Việt Bắc;
- Hiệp hội Du lịch các tỉnh Việt Bắc;
- Ban Giám đốc Sở;
- VP Sở, Phòng QLDL, QLVH&GĐ,
Thanh tra Sở;
- Trung tâm VH tỉnh;
- Trung tâm TTXTDL;
- Vnpt-ioffice;
- Lưu :VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Hải

