
 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:         /SVHTTDL-QLDL  

V/v hoãn tổ chức khóa cập nhật kiến thức  

 cho hướng dẫn viên du lịch 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập–Tự do–Hạnh phúc  
 

Phú Thọ, ngày      tháng 8 năm 2020 

                                Kính gửi: 
 

- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; 

- Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL ngày 19/6/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ về việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ du lịch năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã ban 

hành văn bản số 413/SVHTTDL-QLDL ngày 29/6/2020 về việc tổ chức khóa 

cập nhập cho hướng dẫn viên du lịch trong thời gian 03 ngày (từ ngày 19/8/2020 

- 21/8/2020). 

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid 19) tại một số tỉnh thành trên cả 

nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ hoãn việc tổ chức khóa cập 

nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch tại thời điểm nêu trên và sẽ thông báo 

tổ chức lớp cập nhật vào thời gian thích hợp. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ trân trọng thông báo tới các 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội 

địa được biết. 

 Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ (đường Trần Phú - phường 

Tân Dân- thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ) - Điện thoại: 0915.171.131(Bà Lê Thị 

Thu Lan)./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Tổng cục Du lịch (để b/c); 

- Trung tâm Thông tin TCDL (để hỗ trợ thông 

báo trên website huongdanvien.vn); 

- Lãnh đạo Sở (để b/cáo); 

- VP Sở (thông báo trên website của Sở); 

- TTTTXTDL (đăng tải); 

- HHDL, Chi hội HDVDL,Hội Lữ hành(T/h); 

- Lưu VT, QLDL(LS). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Vũ Thị Hoài Phương 
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