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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lớp tập huấn Tiếng Anh cơ bản trong phát triển  

du lịch cộng đồng năm 2022 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Cao Bằng. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Lớp tập huấn Tiếng Anh cơ bản trong phát triển du lịch cộng đồng năm 

2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ cập tiếng Anh giao tiếp đơn giản, cơ bản cho người dân tại các bản 

du lịch cộng đồng để phát triển ngành nghề của mình phù hợp với bối cảnh mới, 

ứng dụng trong đón khách quốc tế. 

- Tạo môi trường học tập ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng cho 

người dân ở các vùng du lịch, qua đó có thể giao tiếp, giới thiệu các sản phẩm, 

dịch vụ, văn hóa độc đáo của địa phương. Góp phần nâng cao dịch vụ, sản phẩm 

phục vụ du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức hiệu quả, đúng thành phần, số lượng theo Kế hoạch đã 

đề ra và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Báo cáo viên truyền tải nội dung đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu nhằm đảm bảo 

truyền tải các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ sát với thực tế của địa phương. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 03 ngày, trong tháng 12 năm 2022. 

- Địa điểm: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  

2. Thành phần, số lượng 

- Học viên: Người dân tại khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, khai 

thác du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Số lượng: 30 người.  

- Báo cáo viên: 01 người. 

- Quản lý, phục vụ lớp học: 03 người. 
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3. Nội dung tập huấn 

- Chào đón khách du lịch đến với cơ sở (homestay/nhà hàng); 

- Giới thiệu các dịch vụ và cơ sở hạ tầng/dịch vụ tại cơ sở; 

- Giới thiệu món ăn và đồ uống; 

- Xử lý các nhu cầu của khách du lịch; 

- Bán hàng trực tiếp; 

- Nhận đặt món, giới thiệu các món ăn truyền thống địa phương và thanh 

toán hóa đơn. 

4. Maket lớp tập huấn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

 

LỚP TẬP HUẤN 
TIẾNG ANH CƠ BẢN TRONG PHÁT TRIỂN  

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG NĂM 2022 
 

 

 

Cao Bằng, ngày      tháng 12  năm 2022 

                               

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 giao cho Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. 

 (Có dự toán kinh phí chi tiết kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đ/c Trương Thế Vinh, Phó giám đốc Sở: 

Chịu trách nhiệm chung về Lớp tập huấn tiếng Anh cơ bản trong phát triển 

du lịch cộng đồng năm 2022. Phát biểu khai mạc, bế mạc lớp bồi dưỡng. 

2. Phòng Quản lý Du lịch: 

- Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn, dự toán kinh 

phí; tham mưu thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức 

lớp tập huấn. 

- Dự thảo các bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Lãnh đạo Sở. 

- Thông báo, tiếp nhận đăng ký và tổng hợp danh sách học viên. 

- Mời báo cáo viên triển khai các nội dung tại lớp tập huấn. 

Logo CVĐC toàn 

cầu đôi + Logo 

CVĐC NNCB 

Logo Du lịch 

Việt Nam 
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- Quản lý lớp học và các điều kiện khác phục vụ lớp học. 

- Phối hợp Văn phòng Sở thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định. 

3. Văn phòng Sở: 

Phối hợp, hướng dẫn phòng Quản lý Du lịch hoàn thiện thủ tục thanh toán 

theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn tiếng Anh cơ bản trong phát triển 

du lịch cộng đồng năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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