
 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ DU LỊCH 

Số:          /SDL-QLDL 

V/v đăng ký tham gia khóa cập 

nhật kiến thức cho hướng dẫn viên 

du lịch năm 2019 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  -Hạnh phúc  
 

   Ninh Bình, ngày        tháng 6 năm 2019 

Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; 

- Các hướng dẫn viên du lịch. 

 

Thực hiện Luật Du lịch năm 2017; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch. Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức khóa cập nhật kiến 

thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 

2019 như sau: 

1. Thời gian tổ chức lớp: Từ ngày  08/7/2019 - 10/7/2019. 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

2. Đối tượng tham dự: Hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn 

viên du lịch quốc tế do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cấp thẻ, chuẩn bị làm thủ tục 

đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà B, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - Số 6, 

đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

4. Thời gian, địa điểm đăng ký: 

Học viên đăng ký (theo mẫu đính kèm) gửi về Bộ phận một cửa - Sở Du 

lịch tỉnh Ninh Bình trước ngày 05/7/2019 theo địa chỉ: Số 6, đường Tràng An, 

phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và 01 bản mềm vào 

địa chỉ email: thuylinh.hoalu9290@gmail.com.  

Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0229.6530.350 hoặc đồng chí 

Linh: 0948763030./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Trung tâm TTDL - TCDL (đăng tải Website 

của Trung tâm); 

- Phòng TTDL (đăng tải Website của Sở); 

- Bộ phận một cửa của Sở (phối hợp); 

- Hiệp hội Du lịch Ninh Bình (phối hợp); 

- Lưu: VT, QLDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Phong 
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