
 

 

 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU 

VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC 

SAU KHI TỐT NGHIỆP 

(GỌI TẮT LÀ CHUẨN ĐẦU RA) 

 
 

 

 

 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG/ TRUNG CẤP 

NGÀNH/NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH 

MÃ NGÀNH/NGHỀ: 6810103/5810103 

 

 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CĐDLNT  

ngày     /     /2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, tháng     năm 2017



1 

 

QUY ĐỊNH 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC  

 MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP  

NGÀNH, NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH 

A - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG  

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Mô tả nghề: Là nghề chuyên tổ chức thực hiện và phục vụ khách theo các 

chương trình du lịch với các nhiệm vụ cơ bản như: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương 

trình; thuyết minh; quản lý đoàn khách; hướng dẫn tham quan; hỗ trợ quảng cáo tiếp 

thị và bán chương trình du lịch; thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác; 

giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chương trình du lịch; chăm sóc khách 

hàng…đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ 

sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự. 

Các công việc của nghề chủ yếu được tại: các tuyến, điểm du lịch; điểm tham 

quan, thắng cảnh; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch… trong điều kiện và môi 

trường làm việc rất đa dạng phong phú trải rộng cả về mặt không gian và thời gian; 

thường xuyên có sự giao tiếp với khách du lịch, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối 

tác khác. Cường độ công việc của nghề không quá nặng nhọc nhưng luôn chịu những 

sức ép tâm lí nhất định. Là nghề có tính dịch vụ rất cao; các công cụ, máy móc, thiết 

bị, dụng cụ chủ yếu là: thiết bị liên lạc, thiết bị thuyết minh, tài liệu, chương trình…, 

chúng ảnh hưởng đến công việc không quá lớn so với các nghề sản xuất khác. Các 

công việc trong nghề chủ yếu được tiến hành độc lập; chỉ có số ít công việc được tiến 

hành theo nhóm hoặc được một phần hỗ trợ từ doanh nghiệp chủ quản, các nhà cung 

ứng dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên tại điểm... 

Để hành nghề người lao động phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, có ngoại 

hình phù hợp, đủ kiến thức và hiểu biết chuyên môn, có khả năng giao tiếp ứng xử 

trong quá trình phục vụ, có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tổ chức và các nhiệm vụ 

của nghề hướng dẫn du lịch. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1800 giờ (tương đương 65 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Kiến thức: (bao gồm kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết) 

+ Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài 

sản, tài chính, quản trị marketing của công ty du lịch, lữ hành; 

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước. Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo 

hiến pháp và pháp luật. 

+ Có đạo đức tốt, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp, sống lành mạnh và phù 

hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc. 
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+ Có ý thực học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu công việc. 

+ Trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết 

cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khỏe. 

+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và những hiểu 

biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội 

chủ nghĩa. 

+ Trang bị cho người học một số kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ 

sở để học sinh nhiệm vụ quân sự trong nhà trường và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ 

trang bảo vệ Tổ quốc. 

+ Trình bày được đặc điểm đặc trưng của văn hóa vùng miền, dân tộc; 

+ Trình bày được các tuyển, điểm du lịch cụ thể, hệ thống tài nguyên du lịch của 

các tuyến điểm, vùng miền. 

+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của người hướng dẫn viên; 

+ Trình bày được những đặc điểm văn hóa, lịch sử, xã hội chuyên sâu, khác biệt 

của điểm du lịch 

+ Xác định được đặc điểm, giá trị nổi bật của điểm du lịch (giá trị cảnh quan, 

thẩm mỹ, lịch sử, văn hóa, khoa học,…) 

+ Mô tả được quy trình tổ chức chương trình du lịch, kiến thức về viết bài thuyết 

minh, hướng dẫn đối tượng tham quan du lịch; quy trình xử lý các tình huống phát 

sinh trong quá trình chương trình du lịch; cách thức tổ chức các hoạt động hoạt náo 

cho khách du lịch. 

+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của tổ chức xúc tiến, quảng cáo và 

bán sản phẩm, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách 

hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương 

trình du lịch; 

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ của 

các bộ phận trong một công ty du lịch. 

+ Thiết kế được chương trình du lịch, điều hành và tổ chức thực hiện chương 

trình du lịch, đánh giá kết quả kinh doanh và tổng kết công việc.  

+ Xác định được kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau (địa lý, cảnh quan, lịch 

sử dân tộc, đất nước,…) của các quốc gia. 

+ Xác định được những kiến thức về kinh tế, chính trị của các quốc gia, vùng 

lãnh thổ. 

3. Kỹ năng  

+ Khảo sát và xây dựng chương trình du lịch. 

+ Thiết kế được chương trình du lịch. 

+ Tư vấn và bán chương trình du lịch. 

+ Chuẩn bị trước khi hướng dẫn du lịch. 

+ Tổ chức đón tiếp khách du lịch 

+ Tổ chức lưu trú và ăn uống  



3 

 

+ Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và mua sắm 

+ Thuyết minh tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông. 

+ Quản lý đoàn khách trong quá trình chương trình du lịch 

+ Giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch. 

+ Tổ chức hoạt động tiễn khách  

+ Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng một cách hiệu quả 

+ Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ. 

+ Báo cáo đánh giá kết quả chương trình du lịch.  

+ Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và các ngoại ngữ khác phù 

hợp với yêu cầu hướng dẫn khách du lịch 

+ Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả; 

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị tại bộ phận hướng dẫn; 

+ Cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các tuyến, điểm du lịch; 

+ Nắm bắt các xu hướng phát triển mới của văn hóa, du lịch, lữ hành, khách sạn 

và áp dụng hiệu quả trong công việc. 

+ được thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao dịch với các nhà cung ứng dịch vụ 

và khách hàng. 

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Châu Âu hoặc 

ngoại ngữ khác có trình độ tương đương. 

+ Có trình độ tin học đạt trình độ IC3 theo chuẩn Quốc tế hoặc tương đương. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần 

trách nhiệm cao trong công việc. 

+ Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. 

+ Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng 

khách du lịch;  

+ Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm; thiện chí trong tiếp nhận ý kiến và giải 

quyết khó khăn, vướng mắc trong công việc. 

+ Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng với sự phát triển của thực tiễn trong lĩnh vực hoạt 

động dịch vụ du lịch.  

+ Rèn luyện khả năng chịu áp lực cao trong công việc, khả năng thích ứng, linh 

hoạt trong xử lý tình huống, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

+ Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ:  

1. Hướng dẫn viên du lịch nội địa. 

2. Hướng dẫn viên tại điểm. 

3. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
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Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển 

kiến thức và kỹ năng nghề. 

  1. Nhân viên thiết kế và điều hành chương trình du lịch và sự kiện 

  2. Trưởng bộ phận hướng dẫn viên. 

  3. Điều hành công ty du lịch lữ hành. 
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QUY ĐỊNH 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC            

 MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP  

NGÀNH, NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH 

B - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP  

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Hướng dẫn viên du lịch nội địa là người tổ chức và chương trình du lịch với các 

công việc: Đón và tiễn khách, tổ chức tham quan tại điểm và trên xe, tổ chức ăn uống 

tại nhà hàng, tổ chức lưu trú tại khách sạn, chăm sóc và xử lý tình huống trong quá 

trình chương trình du lịch, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí và mua sắm; báo cáo và 

thanh quyết toán sau khi kết thúc chương trình du lịch.  

Phạm vi công việc: các chương trình du lịch tham quan và du lịch kết hợp sự kiện, 

gala dành cho đối tượng khách quốc tịch Việt Nam trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 52 tín chỉ (tương đương 2340 giờ) 

2. Kiến thức 

- Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài 

sản, tài chính, quản trị marketing của công ty du lịch, lữ hành; 

- Trình bày được đặc điểm đặc trưng của văn hóa vùng miền, dân tộc; 

- Trình bày được các tuyển, điểm du lịch cụ thể, hệ thống tài nguyên du lịch của 

các tuyến điểm, vùng miền. 

- Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của người hướng dẫn viên; 

- Trình bày được những đặc điểm văn hóa, lịch sử, xã hội chuyên sâu, khác biệt 

của điểm du lịch 

-  Trình bày được đặc điểm, giá trị nổi bật của điểm du lịch (giá trị cảnh quan, 

thẩm mỹ, lịch sử, văn hóa, khoa học,…) 

- Mô tả được quy trình tổ chức chương trình du lịch, kiến thức về viết bài thuyết 

minh, hướng dẫn đối tượng tham quan du lịch; quy trình xử lý các tình huống phát 

sinh trong quá trình chương trình du lịch; cách thức tổ chức các hoạt động hoạt náo 

cho khách du lịch. 

- Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của tổ chức xúc tiến, quảng cáo và 

bán sản phẩm, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách 

hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương 

trình du lịch; 

- Trình bày được cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ của 

các bộ phận trong một công ty du lịch. 

- Thiết kế được chương trình du lịch, điều hành và tổ chức thực hiện chương 

trình du lịch, đánh giá kết quả kinh doanh và tổng kết công việc.  

- Trình bày được kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau (địa lý, cảnh quan, lịch 

sử dân tộc, đất nước,…) của các quốc gia. 
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- Phân biệt được những kiến thức về kinh tế, chính trị của các quốc gia, vùng 

miền, lãnh thổ. 

3. Kỹ năng 

- Khảo sát và xây dựng được chương trình du lịch. 

- Tư vấn và bán chương trình du lịch. 

-  Chuẩn bị trước khi hướng dẫn du lịch. 

-  Tổ chức đón tiếp khách du lịch 

-  Tổ chức phục vụ lưu trú và ăn uống  

- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và mua sắm 

-  Thuyết minh tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông. 

- Quản lý đoàn khách trong quá trình chương trình du lịch 

- Giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch. 

- Tổ chức hoạt động tiễn khách  

- Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng một cách hiệu quả 

- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ. 

-  Báo cáo đánh giá kết quả chương trình du lịch. 

-  Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và các ngoại ngữ khác phù 

hợp với yêu cầu hướng dẫn khách du lịch 

-  Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị tại bộ phận hướng dẫn; 

- Cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các tuyến, điểm du lịch; 

- Cập nhật được các xu hướng phát triển mới của văn hóa, du lịch, lữ hành, khách 

sạn và áp dụng hiệu quả trong công việc. 

- được thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao dịch với các nhà cung ứng dịch vụ 

và khách hàng. 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Châu Âu hoặc 

ngoại ngữ khác có trình độ tương đương. 

- Có trình độ tin học đạt trình độ IC3 theo chuẩn Quốc tế hoặc tương đương. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và tinh thần trách 

nhiệm cao trong công việc. 

- Chấp hành các quy định về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước. 

- Tuân thủ các quy định về pháp luật trong kinh doanh du lịch và lữ hành hướng dẫn. 

- Thường xuyên có ý thức rèn luyện sức khỏe để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp. 

- Tuân thủ các quy định về sơ cấp cứu, an ninh an toàn. 

- Chấp hành quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp. 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
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Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, nghề bao gồm:  

- Hướng dẫn du lịch nội địa; 

- Hướng dẫn tại điểm. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được 

sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp có thể tiếp tục 

phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên 

trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng 

lĩnh vực đào tạo. 

 

 


