
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: Du lịch 

Bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần:   

- Tiếng Việt: NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 
- Tiếng Anh: PROFESSIONAL TOUR GUIDING   

Mã học phần:  TOM328   
Số tín chỉ:  03 
Đào tạo trình độ: Đại học       
Học phần tiên quyết: Địa lý Du lịch, Tâm lý du khách và giao tiếp ứng xử trong du lịch 
2. Thông tin về GV: 
Họ và tên: Nguyễn Thanh Quảng Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
Điện thoại: 0974409894   Email: Quangnt@ntu.edu.vn 
Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=12541 

https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=12542  
Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/fzw-qqng-pth 
Địa điểm tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khoa Du 
lịch, tầng 6 Toà nhà Đa năng, Trường Đại học Nha Trang. 
Họ và tên: Ninh Thị Kim Anh               Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Điện thoại: 0979888929   Email: kimanh@ntu.edu.vn 
Địa điểm tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khoa Du 
lịch, tầng 6 Toà nhà Đa năng, Trường Đại học Nha Trang. 
Họ và tên: Vũ Như Tân                 Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
Điện thoại: 0987252321   Email: tanvn@ntu.edu.vn 
Địa điểm tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khoa Du 
lịch, tầng 6 Toà nhà Đa năng, Trường Đại học Nha Trang. 
3. Mô tả học phần:  

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ 
năng nghề nghiệp cũng như quy trình tổ chức hướng dẫn khách du lịch theo hình 
thức tổ chức chuyến đi, phương pháp hướng dẫn tuyến, phương pháp hướng dẫn 
tham quan theo chuyên đề, phương pháp trả lời câu hỏi, đối thoại với khách, 



phương pháp xử lý tình huống, phong cách hướng dẫn, động tác, cử chỉ, ngôn ngữ, 
nghệ thuật diễn đạt…và một số kỹ năng cần thiết khác của Hướng dẫn viên. 
4. Mục tiêu: 

Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về hoạt động hướng dẫn, nghề hướng dẫn 
và hướng dẫn viên du lịch; Học phần cung cấo các kiến thức, kỹ năng để sinh viên nắm 
được quy các công việc cụ thể trong nghiệp vụ hướng dẫn; Biết cách thực hiện một 
chương trình tour du lịch với vai trò là một người hướng dẫn viên 
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
 a) Nhận diện được các hoạt động cần thiết của hướng dẫn viên du lịch 
 b) Vận dụng được nghiệp vụ chuẩn bị và đón tiếp khách  
 c) Vận dụng được các nghiệp vụ tổ chức hoạt động hướng dẫn 
 d) Vận dụng được các nghiệp vụ tiễn khách 
 e)  Vận dụng được các nghiệp vụ an toàn du lịch biển đảo. 
6. Đánh giá kết quả học tập:  

TT. 
Hoạt động đánh 

giá 
Hình thức/công cụ đánh giá 

Nhằm đạt 
CLOs 

Trọng số 
(%) 

1 Đánh giá quá trình - Chuyên cần (Đạt 80% số tiết lên lớp). 
- Bài thuyết trình nhóm theo chủ đề 
giảng viên đã phân công (Đảm bảo nội 
dung, kỹ năng thuyết trình, trả lời câu 
hỏi trong bài thuyết trình). 
- Bài tập cá nhân – trình bày các chủ 
đề được giáo viên phân trước, hoặc các 
bài tập được ra sau mỗi buổi học. 

a, b, c, d, e  10% 
 
 

10% 
 

10% 

2 Thi giữa kỳ Thi vấn đáp trực tuyến –  
Vấn đề 1, 2, 3 

a, b, c 20% 

3 Thi cuối kỳ Thi vấn đáp trực tuyến – Vấn đề 1, 2, 
3, 4, 5. 

a, b, c, d, e 50% 

7. Tài liệu dạy học:  

TT. Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 
dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 



1 Tổng cục 
Du lịch Việt 
Nam 

Nghiệp vụ 
hướng dẫn du 
lịch 

2009 Dự án phát 
triển NNL 
DL VN 

Giảng viên X  

2 
Đinh Trung 
Kiên 

Nghiệp vụ 
hướng dẫn du 
lịch 

2001 ĐHQGHN 
Thư viện X  

3 Ninh Thị 
Kim Anh & 
Nguyễn 
Thanh 
Quảng 

Bài giảng 
Nghiệp vụ 
hướng dẫn du 
lịch 

2021 ĐH Nha 
Trang 

Giảng viên X  

4 Nguyễn 
Đức Sĩ 

An toàn cho 
người và tàu cà 

2018 Đại học 
Nha Trang 

Giảng viên X  

8. Kế hoạch dạy học:  
 

TT. Chủ đề 
Nhằm 
đạt 

CLOs 
Số tiết 

Phương 
pháp dạy 

học 

Nhiệm vụ của người 
học 

Lý thuyết 
1 
 
 
 
 

Chủ đề 1: Khái quát hoạt 
động hướng dẫn viên du 
lịch 
1.1 Khái niệm hoạt động 
hướng dẫn du lịch 
1.2 Những hoạt động cụ thể 
của công tác hướng dẫn du 
lịch 
1.3 Ý nghĩa của hoạt động 
hướng dẫn du lịch 
1.4 Những yếu tố khách quan 
tác động đến hoạt động 
hướng dẫn du lịch 
1.5  Kiến thức cơ bản cho 
hướng dẫn viên 

 
 
 
 
 
 
 
a 

 
 
 
 
 
 
 
6 

Thuyết 
giảng, 

Tổ chức học 
tập theo 
nhóm 

- Đọc tài liệu (2) trang 5 
-63. 
- Đọc tài liệu (3), chủ đề 
1. 
- Mỗi nhóm nhận chủ đề 
thảo luận và trình bày tại 
lớp. 



1.6 Phong cách và đức tính 
cần thiết cho hướng dẫn viên  
 

2 
 

Chủ đề 2: Nghiệp vụ chuẩn 
bị và đón tiếp khách. 
2.1 Chuẩn bị làm việc, xây 
dựng thái độ làm việc chuyên 
nghiệp 
2.2 Các công việc và trách 
nhiệm chung của hướng dẫn 
viên 
2.3 Chuẩn bị bài thuyết minh 
2.4 Thủ tục hải quan, xuất 
nhập cảnh và kiểm dịch 
(CIQ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
b 

 
 
 
 
 
 
 
9 

Thuyết 
giảng; 

Tổ chức học 
tập theo 

nhóm; dạy 
học dựa trên 

vấn đề 

- Đọc tài liệu (1) trang 2-
45. 
- Đọc tài liệu (2) trang 66 
– 68 và trang 103-148. 
- Đọc tài liệu (3) chủ đề 
2. 
- Mỗi nhóm nhận chủ đề 
thảo luận và trình bày tại 
lớp. 
 

 3 Chủ đề 3: Nghiệp vụ tổ 
chức hoạt động hướng dẫn  
3.1 Chuẩn bị cho một tour du 
lịch cụ thể 
3.2 Quy trình và trách nhiệm 
liên quan tới vận chuyển 
khách  
3.3 Hướng dẫn viên và việc 
thu xếp khách sạn 
3.4 Hướng dẫn tham quan 
3.5 Kỹ năng lãnh đạo của 
Hướng dẫn viên khi thực hiện 
tour 
3.6 Giải quyết khó khăn, tai 
họa và khiếu nại của khách 
 

c 15 Thuyết 
giảng; 

Tổ chức học 
tập theo 

nhóm; dạy 
học dựa trên 

vấn đề 

- Đọc tài liệu (1) từ trang 
49 - 132. 
- Đọc tài liệu (2) trang 72 
- 91. 
- Đọc tài liệu (3), chủ đề 
3. 
- Mỗi nhóm nhận chủ đề 
thảo luận và trình bày tại 
lớp. 

4 Chủ đề 4: Nghiệp vụ tổ 
chức việc tiễn khách, kết 
thúc tour  

d 6 Thuyết 
giảng; 

- Đọc tài liệu (1) trang 
135-136. 



4.1 Nghiệp vụ tiễn khách 
4.2 Nghiệp vụ lập hồ sơ báo 
cáo kết thúc tour 
4.3 Nghiệp vụ quyết toán 
chuyến đi 
4.2 Một số vấn đề lưu ý   
 

Tổ chức học 
tập theo 

nhóm; dạy 
học dựa trên 

vấn đề 

- Đọc tài liệu (2) trang 96 
– 101. 
- Đọc tài liệu (3), chủ đề 
4. 
- Mỗi nhóm nhận chủ đề 
thảo luận và trình bày tại 
lớp. 

5 Chủ đề 5: Nghiệp vụ An 
toàn du lịch biển đảo  
5.1 Giới thiệu chung về an 
toàn trên biển, dụng cụ, thiết 
bị an toàn trên biển 
5.1.1 Cứu sinh 
5.1.2 Cứu hỏa 
5.1.3 Cứu thủng 
51.4 Sơ cứu y tế 
5.2 Phương pháp nhằm đảm 
bảo an toàn trong các hoạt 
động trên biển 
5.2.1 Phương pháp xử lý khi 
có người rơi xuống nước 
5.2.2 Phương pháp an toàn 
trong hoạt động lặn giải trí 
5.2.3 Phương pháp xử lý đối 
với dòng RIP 
5.3 Thực hành 

e 9 Thuyết 
giảng; 

Tổ chức học 
tập theo 

nhóm; dạy 
học dựa trên 

vấn đề 

- Đọc và nghiên cứu tài 
liệu (4) 
- Tham gia đầy đủ tiết 
học. 

9. Yêu cầu đối với người học: 
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo 
Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần; 
- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề 
cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần; 
- Đi học đầy đủ. Vắng không quá 20% số tiết của học phần. 
- Tham gia các buổi thuyết trình do nhóm thực hiện. 
- Có tài liệu đầy đủ. 
- Nộp bài thuyết trình nhóm theo đúng thời gian và nội dung yêu cầu. 
- Nghiên cứu và tìm hiểu các nội dung mà giảng viên yêu cầu. 



Ngày cập nhật: 10/09/2021 
 
 GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) 
  

                                                                                                  
 
      Nguyễn Thanh Quảng    Ninh Thị Kim Anh 

PHỤ TRÁCH BỘ MÔN 
(Ký và ghi họ tên) 

 

                                                             
 

Ninh Thị Kim Anh 


