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Hà Nội, ngày 27 tháng  03 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

(V/v: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại TP. Đà Nẵng) 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại 

ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng 

cục Du lịch về việc uỷ quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với  hướng dẫn 

viên du lịch quốc tế tại Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng dự thi:  
- Hướng dẫn viên du lịch chưa có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

- Sinh viên có nguyện vọng làm nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

- Các đối tượng khác có nhu cầu 

2. Ngôn ngữ tổ chức thi: tiếng Anh, Pháp, Đức, Trung, Nhật, Nga, Hàn, Thái lan, 

Khmer, Tây Ban Nha, Ý. 

3. Ngày thi (dự kiến): Ngày 14/5/2017         Thời hạn đăng ký: 05/05/2017 

4. Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng 

5. Hồ sơ đăng ký thi 
-  02ảnh chân dung (4cm x6cm)       

-  01 bản sao CMTND công chứng và 01 bản sao giấy khai sinh 

-  01 đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) 

6. Lệ phí thi:  Liên hệ để biết thêm chi tiết 

Ưu đãi: Giảm 10% lệ phí thi cho sinh viên 

7. Hình thức thi:  

  -  Bài viết tổng hợp (kỹ năng đọc, viết, nghe): 90 phút. 

  -  Bài thuyết trình theo chủ đề: 07- 10 phút 

8. Điều kiện tổ chức thi: Số lượng thí sinh từ 30 người trở lên 

9. Thời gian ôn tập dự kiến:  6 & 7/5/2017  

 

         Liên hệ:  

Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

Địa chỉ: Phòng 104, 105 Nhà B, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 043.5586694/ 043.5589437 / 0977584699 (Mr Linh) 

Email: ttnn.xhnv@vnu.edu.vn     

  

 

Nơi nhận: 

- Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo (để thực hiện); 

- Các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ;  

- Các công ty lữ hành quốc tế ; 

- Lưu HC, ĐT 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


