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I. Nội dung thi: 

Phần 1: Thuyết minh về các điểm du lịch                                              

1. Mục tiêu:   

- Yêu cầu về trang phục, tác phong của hướng dẫn viên du lịch. 

- Yêu cầu về khả năng thuyết minh. 

- Yêu cầu về kiến thức điểm du lịch. 

2. Nội dung: 

2.1. Trang phục và tác phong  

2.1.1. Trang phục 

2.1.2. Tác phong 

2.2. Khả năng thuyết minh 

2.3. Kiến thức về điểm du lịch 

Phần 2: Giải quyết tình huống du lịch                

1. Mục tiêu:  

- Kiến thức về các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản khi xử lý tình huống du lịch. 

- Kỹ năng xử lý tình huống 

2. Nội dung: 

2.1. Kỹ năng xử lý tình huống du lịch 

2.2. Xử lý các tình huống du lịch cụ thể 

II. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Kiến thức về những yêu cầu cần có của hướng dẫn viên du lịch. 

+ Kiến thức về phương pháp thuyết minh du lịch. 

+ Kiến thức về tuyến điểm du lịch của Việt Nam 

+ Kiến thức về xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch 

- Kỹ năng:  

+ Kỹ năng thuyết minh du lịch 

+ Kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình phục vụ khách. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Chuẩn bị trang phục, kỹ năng và kiến thức phù hợp 

+ Rèn luyện sự tự tin, linh hoạt 

+ Tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong thực hiện công việc 

2. Phương pháp: Thực hành (5 -10 phút/SV)  



- Sinh viên bốc thăm mã đề thuyết minh + tình huống du lịch 

- Chuẩn bị nội dung cho phần thi: 5 phút 

- Thuyết minh về điểm du lịch đã bốc thăm: 5 phút 

- Thực hành xử lý tình huống: 5 phút 
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