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V/v tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ
điều hành du lịch

Kính gửi: Trường Cao đẳng Bình Định
Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật
Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao vfa Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
Xét Công văn số 72/CĐBĐ-ĐT ngày 24/02/2020 kèm theo đề án và bộ
ngân hàng câu hỏi tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa, quốc tế;
Tổng cục Du lịch nhận thấy Trường Cao đẳng Bình Định đã đáp ứng yêu
cầu về việc tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế. Tổng cục
Du lịch đề nghị Trường Cao đẳng Bình Định thực hiện đúng quy định tại khoản
2 Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và khoản 4, khoản 5 Điều 1
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL về tổ chức thi và cấp chứng chỉ, gửi quyết
định cấp chứng chỉ và danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ về Tổng cục Du
lịch không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, đồng thời cập nhật thông tin
thí sinh được cấp chứng chỉ lữ hành lên phần mềm quản lý
www.quanlyluhanh.vn.
Tổng cục Du lịch thông báo để Trường Cao đẳng Bình Định biết và thực
hiện./.
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