UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 86 /KH-SVHTTDL

Cao Bằng, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tham gia Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm
6 tỉnh Việt Bắc” năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-NHT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của
Nhóm Hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc về việc tổ chức Chương trình
"Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII - Hà Giang năm 2022;
Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Cao Bằng về tham gia Chương trình du lịch "Qua những miền di
sản Việt Bắc" lần thứ XIII - Hà Giang năm 2022; Kế hoạch số 103/KHSVHTTDL ngày 14/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang về
Tổ chức Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc” năm 2022;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Cao Bằng xây dựng Kế
hoạch tham gia Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc” năm
2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL ngày 29 tháng 3 năm 2022
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng về tham gia Chương trình du
lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII - Hà Giang 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 chuyên môn phục vụ khách du lịch.
- Góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các điểm đến của du lịch Cao
Bằng tới du khách.
2. Yêu cầu
- Thí sinh tham gia đúng thành phần, thời gian; chuẩn bị các nội dung
tham gia chu đáo, phù hợp với yêu cầu, thể lệ Hội thi.
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: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Giang (tổ 16,
phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
3. Thành phần mời dự khai mạc (15 người)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (06 người).
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+ Đại diện Lãnh đạo Sở (01 người).
+ Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLDL (03 người).
+ Đại diện Phòng QLVHGĐ, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du
lịch (02 người).
- Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Cao Bằng (01 người).
- Các đơn vị có thí sinh tham gia:
+ Lãnh đạo và thí sinh dự thi Ban quản lý các di tích QGĐB (02 người).
+ Lãnh đạo và thí sinh dự thi Ban quản lý Khu du lịch Thác Bản
Giốc (02 người).
+ Lãnh đạo và thí sinh dự thi Công ty CP Du lịch Cao Bằng (02 người).
- Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng (02 người).
4. Đối tượng, số lượng thí sinh dự thi
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: 03 người (mỗi khu, điểm cử 01 người).
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 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 sắp 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. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và các nguồn
kinh phí hợp pháp khác.
Các đơn vị có thí sinh dự thi chủ động kinh phí cho các thành phần tham
dự. Riêng kinh phí cho các thí sinh sẽ do Sở VHTTDL chi trả theo quy định.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.1. Phòng Quản lý Du lịch
- Phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết, thể lệ cuộc thi, các nội dung liên
quan đến công tác tổ chức hội thi.
- Là đầu mối kết nối với Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang về việc triển khai
thực hiện Kế hoạch tham gia Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh
Việt Bắc” năm 2022.
- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có thí sinh dự thi triển khai, thực hiện Kế
hoạch tham gia Hội thi.
- Tổ chức Hội đồng sơ duyệt, thực hiện 02 lần sơ duyệt lựa chọn thí sinh
tham gia dự thi.
- Kết nối mời giáo viên hướng dẫn nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên
tham gia dự thi; thời gian ngày 08/7/2022 (01 ngày).
- Chuẩn bị công tác hậu cần của đoàn (phương tiện di chuyển, nơi ăn,
nghỉ và các nội dung liên quan).
- Dự thảo Kế hoạch, dự trù kinh phí tham gia Hội thi.
1.2. Văn phòng Sở
Hướng dẫn và phối hợp thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy
định hiện hành.
1.3. Phòng Quản lý Văn hóa; Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch
Cử đại diện tham gia xét duyệt sơ khảo và hướng dẫn các nội dung liên
quan về cuộc thi trong lĩnh vực phụ trách. Hỗ trợ các thí sinh trong quá trình dự
thi đạt kết quả.
1.4. Ban quản lý các di tích QGĐB
- Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức; tạo điều kiện về cơ
sở vật chất, kỹ thuật, thời gian cho cán bộ tham gia cuộc thi theo Kế hoạch;
- Lựa chọn, cử hướng dẫn viên tham gia dự thi và gửi danh sách về Phòng
Quản lý Du lịch (Sở VHTTDL) trước ngày 29/6/2022.
2. Đề nghị các đơn vị có thí sinh dự thi (Văn phòng Thường trực Ban
quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc, Công ty CP Du lịch Cao Bằng)
- Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức; tạo điều kiện về cơ
sở vật chất, kỹ thuật, thời gian... cho cán bộ tham gia cuộc thi theo Kế hoạch.
- Lựa chọn, cử hướng dẫn viên tham gia dự thi và gửi danh sách về Phòng
Quản lý Du lịch (Sở VHTTDL) trước ngày 29/6/2022.
4. Hiệp hội Du lịch Cao Bằng
Cử đại diện tham gia thành phần đại biểu.
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5. Đề nghị Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng
Cử phóng viên tham gia và tổ chức tuyên truyền về sự kiện Chương trình
“Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2022 tại Hà Giang.
Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6
tỉnh Việt Bắc” năm 2022. Đề nghị các đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện./.
(Đầu mối liên hệ: Đ/c Dương Thị Loan, Chuyên viên phòng Quản lý Du
lịch, Sở VHTTDL Cao Bằng; Điện thoại: 0988.780.111)
Nơi nhận:
- Ban tổ chức cuộc thi;
- Lãnh đạo Sở VHTTDL Cao Bằng;
- Các đơn vị trong Tổ chức thực hiện;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLDL..

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Thế Vinh

