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nQ crAo DUC vA DAo rAo ceNG HoA xA ngr cuu Ncnia vrBr NAM
TRUOI{G D4I HQC DONG rnAp EQc lgp - Tr; do - H4nh phric

s6,17't nB-DHDr Oang Thdp, ngdy/'lb thdng I ndm 2019

THONG TAo
Chi6u sinh c6c l6p BOi dudng NghiQp vg du lich nIm 20lg

C[n cri C6ng vin sO 1863/TCDL-LH ngey 2)ll2l2}l8 cua TOng cpc Du lich
gui Dpi hgc Kh6nh Hoa vO viqc cho ph6p t6 chirc thi nghiQp vp hu6ng ddn du lich

^. 4, . ,( ,Anol ola va quoc te;

Cin cir Th6ng b6o s6 242ITB-DHKH-BD&GDTX ngdy 031412019 oiua HiQu
tru&ng Trudng Eai hgc Kh6nh Hda, v€ viqc Td chric cfuc lop B6i dudng NghiQp vp
du lich t4i cdc tlcrn vi 1i6n k€t ddo tpo;

Xulrt ph6t tu nhu cAu ndng cao nghiQp vU chuy0n m6n trong linh v.uc du lich
ctra dia phucrng vd ving E6ng bing SOng Cuu Long;

Trudng Eai hoc DOng Th6p 1i6n ktSt v6i Truong Dpi hqc Khanh Hda th6ng
b6o chi€u sinh c6c l6p b0i du6ng NghiQp vu du lich ngdn hpn nim 2019, cp th0:

I. Thdng tin cfc l6p ilio t4o

stt NghiQp vU dio t4o Hgc phi S6

ti6t
Thli
gian

S6

luqng NQi dung
Ghi
chri

1. NghiQp vu 16 tAn 2.500.000d/hv 120
20
ngey

3Ohv

- Ljz thuy6t;

- Thr,tc
hdnh;

- 0n tflp vd
thi cu6i
kh6a;

Mtirc
hpc phi
tuAn

kh6ng
bao) ,,gom pnt
nguyAn
vqt li€u
khi thryc

hdnh tqi
khdch
sgn, nhit
hdng

2. NghiQp w nhd hdng 2.500.000d/hv t20 20
ngdy

3Ohv

aJ. NghiQp vu pha ch6 2.500.000dihv t20 20
ngey

3Ohv

4. NghiQp r,u Bu6ng 2.500.000d/hv t20 20
ngdy

3Ohv

5.
NghiQp vu An ninh
kh6ch spn

2.500.000d/hv t20 20
ngey

3Ohv

6.
NghiQp vu B5p
Au

A-
3.000.000d/hv 240

40
ngdy

3Ohv



stt NghiQp vU dio tqo Hgc phi S5

ti6it
Thcri
gian

S6

luqng NQi dung
Ghi
chrl

7.
NghiQp vu BCp
Banh

3.000.000d/hv 240
40
ngay

3Ohv

8.

NghiQp vr,r Qu6n ly
Nhd hdng - Kh6ch
s?n

3.000.000d/hv 240
40
ngey

3Ohv

9.
NghiQp vu hu6ng
din du lich nQi dia

2.500.000d/hv t20 20
ngey

3Ohv

10
NghiQp vu diOu
hdnh du lich n6i dia

2.500.000d/hv 120
20
ngdy

3Ohv

11
NghiQp vu hu6ng
ddn du lich qu6c t6

2.800.000d/hv 200
30
ngdy

3Ohv

t2
NghiQp
hdnh du
te

vU cli6u
lich qu6c 2.800.000d/hv 200

30
ngdy

3Ohv

,=
rC

rRUBI
oir H(

dncni

\L
Il. D6i tugng

- Chn bQ qp6n ly, trucmg bQ phQn, nh6n vi6n c6c doanh nghiQp du lich, kh6ch
L'

san, nhd hdng cdn b6 sung chimg chi nghiQp vU du lich;
- Hec sinh, sinh vi6n, cdc cdnhan c6 nhu cAu b6 sung ki6n thric nghi$p v.u du lich;
- Hec vi6n cAn c6 chimg chi nghiQp vu de xin viQC ldm tpi cac doanh nghiQp du

lich lfr ldnh, kh6ch spn, nhd hdng.

III. Hinh thric hgc, thli gian nhgn hil so vi khai giflng

- Hinh thirc hgc: thir 7 vd chir nhpt;

- Eia cti6m hgc: tpi Trucrng Eai hgc EOng Th6p;

- Thdi gian nhfln h6 so: tu ngdy th6ng b5o tl6n h6t ngdy 291612019;

- Don vi cilp chimg chi: Trudng Dai hgc Kh6nh Hda;

- Du kitin khai gi6ng: Ngiy 0617l20lg

IV. Thfr tgc vi hd so ilflng ky

- Phitiu dp tuyi5n (theo m6u): 01 bin (c6 xdc nhqn cria co quan/chinh quyin);
- Bin sao bdng t6t nghigp THPT, Trung c6p, Cao de"g hoflc Dai hgc: 0l btm (c6

ch[rng thryc);

- Bin sao CMND hoflc thd cdn cudc: 01 b6n (co chthng thqrc);



- 02 hnh3x4 (t dnh ddn vdo phiiiu du tuydd;

- L9 phi x6t duyQt h6 s<y: 20.000d/h6 so.

V. Dia chi li6n hQ

- Trung t6m Li6n ki5t ddo tAo - Trucrng Dai hgc DOng Th6p, tlia chi: s5 783,
ducrng Phpm Hiru LAu, Phudng 6, Thenh ph6 Cao Ldnh,tinhD6ng Th6p, dien thoai:
0277 3 882 884.

Website: http:llttlkdt.dthu.edu.vn, Facebook: Trung t6m Li6n k6t dao tAo -
Truong Dai hgc EOng Thap.

- Trung t6m GD & BOi du&ng thuong xuy6n, Trucrng Dai hqc Kh6nh Hda,
diQn thoai: 0258 3 522 476.\tt _

-t)."

Noi nhQn:
- C6ng b6 Website, Egov;
- Luu: VT, TTLKDT.
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

   

Ảnh  

3x4 cm 

  

 

  

PHIẾU HỌC VIÊN 

(Số: ………………………) 

 

 

  

I. THÔNG TIN VỀ HỌC VIÊN (Do học viên ghi) 

1. Họ và tên khai sinh (chữ in hoa có dấu): .…………………………...……………….; 

 Nam, Nữ :…… 

2. Sinh ngày: ….. tháng: ….. năm ……………; Số CMND: ….……………………… 

Nơi cấp: ……………………………….………. Ngày cấp: ……../……../………. 

3. Nguyên quán: (xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố) ……………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Hộ khẩu thường trú (xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố)………..…………….. 

............................................................................................................................................. 

5. Dân tộc: …………………… Thuộc đối tượng (ghi cụ thể các đối tượng): ………… 

6. Nghề nghiệp, nơi làm việc hiện nay: ……………………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………………;  

Điện thoại: …………………………………….… 

7. Trình độ học lực (bậc cao nhất, đã tốt nghiệp: ĐH, CĐ, TC, THPT) ………………; 

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………… 

8. Khi cần, báo tin cho ai (họ, tên, địa chỉ): …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………;  

Điện thoại: ……………………………………… 

9. Đăng ký nghề đào tạo : ……………………………………………………………… 
 

Tôi xin cam đoan những thông tin đã khai là đúng sự thật, nếu sai, tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 

   

…………, ngày …. tháng.....năm .... 

Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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II. THÔNG TIN VỀ NGHỀ HỌC (Do cơ sở đào tạo ghi) 

1. Nghề đào tạo: ………………………………………………………………………… 

2. Thời gian khóa học:........... ngày thực học. Bắt đầu từ ngày ….. tháng ….. năm …... 

Dự kiến thời gian kết thúc khóa học vào ngày ….. tháng ….. năm ….. 

3. Địa điểm đào tạo: …………………………………………………………………… 

4. Chuẩn đầu ra (ghi cụ thể những kiến thức, kỹ năng, thái độ người học có được, làm 

được sau khóa học): …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Dự kiến nơi làm việc sau khóa học: ………………………………………………….. 

  

  ………, ngày …. tháng.....năm 20.... 

Người đứng đầu cơ sở đào tạo 

(ký tên, đóng dấu) 

  

 


