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QUYỆT ĐỊNH
Ban hành Thê lệ Hội thi Hướng dan viên, Thuyết minh viên đu lịch giỏi

tỉnh Bình Thuận năm 2017.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI HƯỚNG DẢN VIÊN, 
THUYẾT MINH VIÊN DU LỊCH GIOI TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2017

ỊHTTDL ngày 02/8/2017 của Sở Văn hóa, 
thi Hướng dẫn viên, Thuyết minh viên du

Căn cứ Kế hoạch số 1849/KH-SV 
Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội 
lịch giỏi tỉnh Bình Thuận năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-SVỈTTTDL ngày 30/8/2017 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc thành lập Bap tổ chức Hội thi Hướng dẫn viên, Thuyết 
minh viên du lịch giỏi tỉnh Bình Thuận năm 2017

Xét đề nghị của Trưởng phòng QuảỊn lý Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch,

QUYÉTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đỊịnh này "Thể lệ Hội thi Hướng dẫn viên, 
Thuyết minh viên du lịch giỏi tỉnh Bình Thiịận năm 2017".

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức -  Pháp chế, Trưởng phòng 
Quản lý Du lịch, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Trưởng phòng Ke hoạch tài chính - 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh 
căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./r3ÍƯ

Nơi nhận: 1Ư 
-Như điều 2;
-Lưu: VT, QLDL (Vũ).

TRƯỞNG BAN

đốc SỞ VHTTDL 
õ Hoàng Tuyết Linh



THE lẹ
Hội thi Hưó-ng dẫn viên, Thuyết minh viên du lịch giỏi tỉnh Bình Thuận năm 2017.
(Ban hành kèm theo Quyết định sốÁ^ữQĐ-BTC ngàyỷ\/8/2017 của Ban tổ chức Hội 

thỉ Hướng dân viên, Thuyêt minh viên du lịch giỏi tỉnh Bình Thuận
nărụ 2017)

I. Mục đích, ý nghĩa
- Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận 

(24/10/1995 -  24/10/2017).
- Nâng cao tinh thần học hỏi giab lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác 

thuyêt minh, hướng dẫn tham quan du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn 
tỉnh.

- Tạo điều kiện cho các Hướng dẫỊn viên, Thuyết minh viên, sinh viên được 
trau dôi kỹ năng nghiệp vụ, giao lưu học hỏi, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ góp phần chuẩn hpa đội ngũ Hướng dẫn viên, Thuyết minh 
viên du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Hội thi tổ chức thật sự chu đáo, co ấn tượng, tiết kiệm, hiệu quả và thể hiện 
tính chuyên môn nghiệp vụ cao.

II. Các điều kiện Hội thi
1. Đối tưọng dự thi
- Các hướng dẫn viên du lịch đang cọng tác tại các doanh nghiệp kinh doanh lữ 

hành và những người làm công tác thuyết rụinh viên du lịch tại các khu du lịch, điểm 
du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, viên chức Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch.

- Sinh viên khoa du lịch của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa 
bàn tỉnh.

2. Tiêu chuẩn dư thi
- Am hiểu kiến thức về văn hóa, lịclỊL sử, các khu, điểm du lịch trên địa bàn

tỉnh;
- Đã được cấp thẻ Hướng dẫn viên du Ịịch đối với các Hướng dẫn viên du lịch;
- Đã qua lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệb vụ thuyết minh viên du lịch đối với các 

Thuyết minh viên; có khả năng thuyết trình,.
- Các CBCC,VC có khả năng thuyết mỊinh, diễn đạt biểu cảm thuyết trình tốt về 

các điểm đến du lịch; (thí sinh tự do: như Ệ)ội viên Đội TTLĐ, cán bộ hoạt động 
Đoàn thể....)

- Trang phục khi tham gia Hội thi đẹp, Ịịch sự, phù hợp với nội dung bài dự thi.
3. Đăng ký dự thi
- Thời gian đăng ký dự thi chậm nhất làỊngày 25/9/2017.
- Đăng ký dự thi gửi về: Phòng Quản ly Du lịch -  Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Bình Thuận, địa chỉ: 86 Trần Hưng Đạo -  TP. Phan Thiết -  tỉnh Bình Thuận,
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điện thoại: 0252.3813958, fax: 0252.3830685, email: nvdlbinhthuan@gmail.com. 
Chi tiết liên hệ: A. Linh Vũ -  Điện thoại: 0987.919.366.

4. Nội dung, hình thức và thời gjan thi:
a. Thò’i gian: Hội thi diễn ra 02 nậày, dự kiến ngày 12-13/10/2017.
Địa điểm: Dự kiến tại khách sạn họặc resort trên địa bàn TP. Phan Thiết.
b. Nội dung thi: gồm có 3 phần
- Thí sinh thuyết minh giới thiệu Ỷồ khu, điểm du lịch nơi đang công tác (đối 

với Thuyêt minh viên), tự chọn 01 khu, điểm du lịch bất kỳ trên địa bàn tỉnh để giới 
thiệu, thuyết minh (đối với Hướng dẫn viện và sinh viên). Các thí sinh tự chuẩn bị nội 
dung thuyêt minh trình bày trên phần mềm PowerPoint dạng slide ảnh, thời gian 
thuyết minh trong vòng 15 phút.

- Thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi xử lý tình huống (suy nghĩ và trả lời 
trong thời gian 5 phút).

- Thí sinh trả lời câu hỏi do Đại diện Ban giám khảo đưa ra trong thời gian 3
phút.

c. Hình thức:
- Thí sinh tham gia Hội thi bốc thăm theo số thứ tự.
- Mỗi thí sinh sẽ thực hiện thi một lận cho cả 3 nội dung thi, đến khi kết thúc 

thì tiếp tục thí sinh có số thứ tự tiếp theo.
- về phương pháp chấm điểm theo thang bảng điểm như sau:

y r Ị
4, T i l  A J |  • I  * A __. J r /1  A A ____• 1

STT Nội di^ng Thang điểm

1
Hình thức làm bài: Slide trin
- Bố cục họp lý
- Phông chữ, cở chữ dễ đọc, h

h chiếu

ình ảnh minh họa đẹp...
2
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Kỹ năng trình bày :
- Phong thái tự tin, tạo được ậ
- Chất giọng, ngữ điệu, cường
- Ánh mắt, nét mặt, nụ cười, C

n tượng tốt 
độ, tốc độ, phát âm... 

ữ chỉ, điệu bộ...

3

3

Kiến thức và chất lượng thôi
- Kiến thức cốt lõi của điểm tl 
chính xác, logic, khoa học
- Cập nhật thông tin

ỉg tin :
ìuyết minh đầy đủ, 3

4

Khả năng trả lời câu hỏi liên 
thuyết minh
- Trả lời chính xác, nhanh, đá 
hiểu của khách
- Khả năng ứng xử khi câu hỏ 
được.

quan đến đề tài

i ứng được sự tìm 

i khó không trả lời

2

Tổng điểm A : 10
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_ >
* Phân thỉ kỹ năng nghiệp vụ :
STT Nội dun^ Thang điểm

1 Kiến thức nghiệp vụ thuyết:ninh 5
2 Kỹ năng ứng xử tình huống 5

Tổng điểm B : 10
Điểm trung bình: Cộng điểm tổng ( 2 nội dung thi chia cho hệ số 02
5. Công tác Tổ chức Hội thi
5.1. Ban Tổ chức Hội thi Hưóng 

tỉnh Bình Thuân năm 2017
- Trưởng ban: Đại diện Lãnh đạo s<

dẫn viên, Thuyết minh viên du lịch giỏi

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận
- Phó trưởng ban: Đại diện Lãnh đạp Phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
- Thành viên:
+ Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Thôhg tin xúc tiến du lịch tỉnh.
5.2. Ban Giám khảo Hội thi Thuyết minh viên Du lịch giỏi năm 2017.
1. Giảng viên Trường Cao Đẳng nghề Du lịch Sài Gòn -  Trưởng ban
2. Giảng viên Khoa du lịch Trường Dpi học Phan Thiết -  Thành viên
3. Đại diện Hiệp hội du lịch -  Thành ịiên
- Thư ký:
+ Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch, Sở.
+ Chuyên viên Văn phòng Sở.
6. Cơ cấu giải thưởng
- 01 Giải nhất
- 01 Giải nhì
- 01 Giải ba
- 01 giải Hướng dẫn viên thanh lịch, duỊyên dáng
- 01 giải Hướng dẫn viên ứng xử tình hịiống tốt
7. Khen thưởng
- Các đơn vị có thí sinh tham dự Hội thi được tặng Giấy khen của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận.
- Những thí sinh đạt giải được nhận giải thưởng và giấy khen của Sở Văn hóa, 

Thể thao và du lịch.
- Những thí sinh tham gia Hội thi, đưỢc cấp “Giấy chứng nhận” đã tham gia 

Hội thi Hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịỊch giỏi tỉnh Bình Thuận năm 2017.
8. Những quy định cho thí sinh
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8.1. Thí sinh dự thi phải chấp hành theo Thể lệ của Ban tổ chức
8.2. Tất cả các thí sinh tham gia Hội thi phải có mặt đầy đủ suốt thời gian tổ 

chức Hội thi đúng thời gian quy định. Buôi sáng băt đâu lúc 7h00 -  1 lhoo và buổi 
chiều từ 14h00 đến khi kết thúc.

8.3. Thí sinh sẽ bốc thăm số thứ 
điểm thi.

tự dự thi lúc 7h30 ngày 12/10/2017 tại địa

8.4. Trong trường họp thí sinh đã đăng ký mà không tham gia dự thi, thì đcm vị 
phải có trách nhiệm thông báo với Ban tô chức băng văn bản truớc thời gian tô chức 
cuộc thi ít nhất 3 ngày.

8.5. Các nội dung thi thực hiện bảo $ảm thời gian đã quy định,
- Nếu quá giờ người dẫn chương trình sẽ phát tín hiệu thông báo, nếu tiếp tục 

phân thi thì sẽ bị trừ diêm theo thời gian kéo dài (quá từ 1-5 phút sẽ bị trừ 1 điểm và 
quá từ 5-10 phút sẽ bị trừ 2 điểm).

điếm du lịch nơi đang công tác (thí sinh tự 
sử dụng phần mềm PowerPoint trình chiếu

chọn yêu cầu đẹp, lịch sự, ấn tượng và

- Đối với phần thi thuyết minh khu, 
chuẩn bị và cung cấp cho Ban tổ chức file 
ảnh tự động hoặc hình ảnh minh họa).

8.6. Trang phục dự thi: do thí sinh 
mang thẻ do BTC cung cấp.

8.7. Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho thí sinh dự thi đạt giải ngay 
khi công bố kết quả, Ban tổ chức sẽ không gửi giải thưởng qua đường bưu điện.

8.8. Mọi ý kiến góp ý, khiếu nại về Hội thi phải bằng văn bản hoặc Trưởng 
đoàn gặp trực tiêp Ban tô chức, Ban Giám khảo Hội thi đê phản ánh.

BAN TỒ CHỨC HỘI THI

J


