
BỘ CÔNG THƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  

LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 

(MỞ TẠI TRUNG TÂM TTXT DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH) 

 

I. Thời gian đào tạo 

 

TT Môn học 
Số tiết Thời gian 

giảng 
Giảng viên 

Trên lớp Thực tế 

1 Địa lý Việt Nam và tình hình kinh 

tế chính trị  xã hội Việt Nam 
10 

15 2015 
Thầy  giáo: 

Trần Đình Bình 
2 Lịch sử Việt Nam 15 

 

3 

Hệ thống chính trị và các văn bản 

pháp luật liên quan tới du lịch 
5 

4 Văn hóa Việt Nam 15 

15 2015 

Cô giáo:  

Ngô Thị Diệu An 

 

5 Tâm lý khánh du lịch 15 

6 Giao tiếp ứng xử trong du lịch 10 

7 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 15 

55 2015 
Cô giáo: 

Nguyễn Thị Oanh Kiều 

8 Phẩm chất đạo đức nghề hƣớng 

dẫn du lịch 
05 

9 Nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch 25 

10 Thực hành hƣớng dẫn du lịch 10 

 

11 Thực tập cuối khóa 50 120 2015 

Cô giáo: 

Ngô Thị Diệu An 

Nguyễn Thị Oanh Kiều 

 - Thời gian học: Học từ thứ 2 đến thứ 7; ngày 10 tiết (buổi sáng 5 tiết, từ 07g00; buổi 

chiều 5 tiết, từ 13g15).    

 - Giáo viên tự tổ chức kiểm tra điểm số theo chƣơng trình và bàn giao cho TTĐT&BD 

sau khi kết thúc môn học. Bài thu hoạch thực tập viết khoá luận hoc viên gửi trực tiếp tới địa 

chỉ do giảng viên yêu cầu. 

II. Thời gian khai giảng, bế giảng 

 - Khai giảng: 07g30 ngày …/…/2017, mời Lãnh đạo Trung tâm XTDL và toàn thể học 

viên dự  

 - Bế giảng. 

  + Cuối tháng …/2017, mời Lãnh đạo Trung tâm XTDL họp với Lãnh đạo Nhà 

trƣờng để thông qua kết quả học tập & chƣơng trình bế giảng. 

  + Bế giảng và cấp chứng chỉ đào tạo: cuối tháng …/2017, mời Lãnh đạo Trung tâm 

XTDL & tất cả Học viên dự. 

III. Lệ phí : 2.500.000 vnđ. 

Ghi chú: Trung tâm XTDL lập danh sách trích ngang học viên (họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, nơi sinh) gửi cho trường trước kho khai giảng 1 tuần. Thu mỗi học viên 01 ảnh màu (3*4) 

để làm thủ tục cấp chứng chỉ và chuyển cho trường trước ngày …/…/2017. 

 


