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Trong thaäp nieân 90 cuûa theá kyû 20, 
Vieät Nam ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, 
hieän ñaïi hoùa ñaùt nöôùc. Chính phuû Vieät 
Nam xaùc ñònh: Du lòch laø moät ngaønh 
kinh teá quan troïng trong chieán löôïc 
phaùt trieån Kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát 
nöôùc, ñem laïi hieäu quaû Kinh teá - xaõ 
hoäi, goùp phaàn naâng cao daân trí, taïo 
coâng aên vieäc laøm, môû roäng giao löu 
vaø hoäi nhaäp vôùi caùc nöôùc. Chính phuû 
Luxembourg ñaõ taøi trôï cho ngaønh 
du lòch Vieät Nam trong lónh vöïc ñaøo 
taïo nghieäp vuï khaùch saïn baèng döï aùn 
VIE/002 giai ñoaïn 1 vaø 2. Töø ñoù ñaõ 
ra ñôøi boä giaùo trình nghieäp vuï khaùch 
saïn vaø ñöôïc ñöa vaøo giaûng daïy trong 
caùc tröôøng du lòch cuûa Vieät Nam. Boä 
giaùo trình naøy ngoaøi nhöõng vaán ñeà lyù 
thuyeát coøn nhaán maïnh ñeán caùc quy 
trình thao taùc thöïc tieãn vaø öùng duïng 
cuûa chuùng trong ngaønh du lòch vaø 
khaùch saïn taïi thôøi ñieåm thaäp nieân 90. 

Möôøi naêm sau, khi ngaønh Du lòch ñaët 
ra tieâu chí: phaùt trieån beàn vöõng, coâng 
cuï ñeå xoùa ñoùi giaûm ngheøo, giaûi quyeát 
vieäc laøm, taïo neân söï thònh vöôïng cho 
quoác gia. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc theå hieän 
trong chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh 
giai ñoaïn 2006 - 2010 vaø ñònh höôùng 
ñeán naêm 2020 vôùi muïc tieâu: “phaán ñaáu 

ñeán naêm 2020 ñöa Vieät Nam trôû thaønh 
moät trong nhöõng nöôùc coù ngaønh Du lòch 
phaùt trieån haøng ñaàu trong khu vöïc”. Do 
ñoù, vieäc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho 
ngaønh du lòch ñöôïc ñaët ra thaønh moät 
yeâu caàu böùc baùch ñoái vôùi caùc tröôøng 
ñaøo taïo ngaønh du lòch.

Vôùi kì voïng ñoù, chính phuû Vieät Nam 
vaø coäng ñoàng Chaâu AÂu ñaõ kyù keát döï aùn 
“Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc du lòch Vieät 
Nam” thoâng qua “Hieäp ñònh taøi chính” 
thaùng 11/2001 vôùi toång chi phí 12 trieäu 
Euro, thôøi gian hoaït ñoäng töø naêm 2004 
ñeán naêm 2008. Beân thuï höôûng laø Toång 
cuïc du lòch Vieät Nam, löïc löôïng lao 
ñoäng cuûa ngaønh Du lòch, caùc Tröôøng 
ñaøo taïo vaø khaùch du lòch. Moät trong 
nhöõng hoaït ñoäng chính cuûa döï aùn laø 
xaây döïng vaø trieån khai Heä thoáng tieâu 
chuaån kyõ naêng ngheà Du lòch Vieät Nam 
(VTOS) vôùi muïc tieâu laø naâng caáp vaø 
chuaån hoùa chaát löôïng nguoàn nhaân löïc 
trong ngaønh du lòch, taïo ñieàu kieän cho 
ngaønh Du lòch duy trì soá löôïng vaø chaát 
löôïng nhaân löïc khi döï aùn keát thuùc.

Ngaøy 7 thaùng 3 naêm 2008, Tröôøng 
ÑHDL Vaên Lang ñöôïc môøi tham döï “Hoäi 
thaûo Cung öùng nguoàn nhaân löïc du lòch” 
taïi Khaùch saïn Rex do Boä GD&ÑT vaø 
Toång cuïc Du lòch toå chöùc döôùi söï chuû trì 
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cuûa Phoù Thuû töôùng kieâm Boä tröôûng Boä 
GD&ÑT Nguyeãn Thieän Nhaân. Taïi hoäi 
thaûo naøy, tröôøng Vaên Lang môùi ñöôïc 
tieáp caän vôùi boä taøi lieäu “Tieâu chuaån 
kyõ naêng ngheà Du lòch Vieät Nam”. Vôùi 
thôøi gian khaån tröông, sau khi nghieân 
cöùu trao ñoåi, boä taøi lieäu caùc thaønh vieân 
HÑKH&ÑT Ban TCCN ñoàng thôøi ñöôïc 
söï ñoàng yù vaø khích leä cuûa Hieäu tröôûng, 
Ban TCCN ñaõ khaån tröông trieån khai 
chöông trình keá hoaïch ñaøo taïo ngaønh 
Quaûn trò nhaø haøng khaùch saïn Khoùa 8 
vaø Khoùa 9 naêm hoïc 2008-2009 ñöa boä 
tieâu chuaån VTOS vaøo vieäc giaûng daïy 
lyù thuyeát vaø thöïc haønh 3 nghieäp vuï 
caên baûn: nghieäp vuï buoàng, nghieäp vuï 
nhaø haøng vaø nghieäp vuï leã taân. Höôùng 
ñi laø Ban TCCN seõ cuøng vôùi Khoa Du 
lòch cuûa tröôøng trieån khai giaûng daïy 3 
nghieäp vuï naøy treân neàn taûng boä tieâu 
chuaån VTOS. Trong thaùng 9 vaø thaùng 
10 vöøa qua, toå Boä moân Quaûn trò nhaø 
haøng - khaùch saïn ñaõ tieán haønh thao 
giaûng 3 nghieäp vuï keå treân theo boä giaùo 
trình do Toång cuïc Du lòch (TCDL) göûi 
taëng Nhaø tröôøng.

1. Giôùi thieäu chung

 Heä thoáng tieâu chuaån VTOS laø 
nhöõng kyõ naêng cô baûn maø ngöôøi lao 
ñoäng phaûi coù ñeå thöïc hieän hieäu quaû 
coâng vieäc cuûa mình, laø tieâu chuaån ñeå 
ñaùnh giaù trình ñoä nghieäp vuï cuûa lao 
ñoäng trong ngaønh Du lòch. Nhöõng tieâu 
chuaån naøy ñöôïc xaây döïng treân cô sôû 
phaân tích vaø thieát laäp nhieäm vuï maø 
ngöôøi lao ñoäng phaûi thöïc hieän ñeå ñaùp 
öùng caùc yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Caùc 

tieâu chuaån ngheà naøy coù theå so saùnh 
ñöôïc vôùi tieâu chuaån quoác teá. Vieäc ñöa 
vaøo giaûng daïy caùc moân hoïc töông thích 
vôùi tieâu chuaån VTOS nhaèm taïo ñieàu 
kieän cho hoïc sinh - sinh vieân ngaønh 
Quaûn trò Nhaø haøng - Khaùch saïn cuûa 
tröôøng coù cô hoäi reøn luyeän caùc kyõ naêng 
caên baûn vaø naâng cao tay ngheà ñeå khi 
coù ñieàu kieän thì:

 � Ñaêng kyù thi laáy “Chöùng chæ kyõ 
naêng ngheà VTOS” do Hoäi ñoàng caáp 
chöùng chæ nghieäp vuï du lòch Vieät Nam 
(VTCB) caáp, coù giaù trò trong nöôùc vaø 
quoác teá.

 � Ñuùc keát kinh nghieäm vaø reøn 
luyeän tay ngheà, trình ñoä cô baûn ñaùp 
öùng yeâu caàu cuûa caùc doanh nghieäp, 
khaùch saïn…. nhaèm vöôït qua kì saùt 
haïch khi xin vieäc laøm.

 � Thoáng nhaát trong caùc ñoäng taùc, 
quy trình, kyõ naêng töø khi coøn ñang hoïc 
trong nhaø tröôøng ñeán khi laøm vieäc taïi 
caùc doanh nghieäp, khaùch saïn trong 
nöôùc vaø quoác teá.

 � Coù cô hoäi ñaøo taïo vaø nhaän ñöôïc 
söï ñaøo taïo töø VTCB cho caùc giaùo vieân 
theo chöông trình phaùt trieån ñaøo taïo 
vieân (TDP) cuûa TCDL huaán luyeän. Caùc 
ñaøo taïo vieân naøy vöøa ñoàng thôøi laø giaùo 
vieân seõ ñöôïc caäp nhaät kieán thöùc, caáp 
baèng vaø ñöôïc söû duïng ña naêng cho 
Nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi.

Ñoàng thôøi, Toå giaùo vieân boä moân Anh 
vaên cuûa Ban TCCN cuõng ñöôïc trieån 
khai daïy tieáng Anh chuyeân ngaønh song 
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ngöõ cuûa caùc nghieäp vuï Front office, 
Housekeeping, Food & Beverage cuõng 
töø boä giaùo trình baèng tieáng Anh veà caùc 
kyõ naêng theo chuaån VTOS cuûa Toång 
cuïc Du lòch cho caùc lôùp quaûn trò nhaø 
haøng - khaùch saïn.

Treân cô sôû ñoù, chuùng toâi xin giôùi 
thieäu quy trình ñaêng kyù, thaåm ñònh vaø 
ñaøo taïo kyõ naêng ngheà theo tieâu chuaån 
VTOS. Trong töông lai gaàn, Nhaø tröôøng 
seõ laøm vieäc vaø kí keát vôùi VTCB ñeå tieán 
haønh ñaêng kyù, thaåm ñònh, ñaøo taïo vaø 
thi saùt haïch taïi khu vöïc moâ phoûng 
nghieäp vuï cuûa Nhaø tröôøng.

Sau ñaây laø sô ñoà heä thoáng tieâu 
chuaån VTOS:

2. Quy trình thöïc hieän

Coù 4 böôùc ñaêng kyù vaø thaåm ñònh kyõ 
naêng ngheà theo tieâu chuaån VTOS.

 2.1. Böôùc 1: Ñaêng kyù vôùi VTCB 
& nhaän Soå Kyõ naêng ngheà

Vaøo website: htTp://www.
hrdtourism.org.vn taûi maãu ñaêng kyù 
(htTp://www.hrdtourism.org.vn hoaëc 
lieân heä Ban quaûn lyù Döï aùn.

Thöïc hieän:

 � Ñieàn caùc thoâng tin Nhaø tröôøng 

hoaëc doanh nghieäp nôi hoïc sinh - sinh 
vieân ñöôïc tieáp nhaän laøm vieäc.

 � Ñieàn caùc thoâng tin cuûa ngöôøi 
ñaêng kyù thaåm ñònh

 � Göûi ñôn ñeán vaên phoøng VTCB

 � Nhaän Soå Kyõ naêng ngheà

 2.2. Böôùc 2: Ñaøo taïo taïi Nhaø 
tröôøng do caùc Ñaøo taïo vieân 
VTOS thöïc hieän theo 4 giai 
ñoaïn

 Sô ñoà moâ taû 4 giai ñoaïn

Quy trình thöïc hieän 4 giai ñoaïn:

Giai ñoaïn 1:
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Tổ chức cấp chứng chỉ 
(Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch VN - VTCB) 

 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam 
(VTOS) 

 
Chương trình phát 
triển đào tạo viên 

 

Trung tâm thẩm định 
 

Sinh viên-học sinh 
hoặc nhân viên nghề 
 

Đào tạo viên được 
công nhận 

 
Thẩm định viên được 

công nhận 
 

Nội dung Cách làm

1. Xác định nhu 
cầu đào tạo

 » Sử dụng Bảng 
đánh giá nhu cầu 
đào tạo

2. Chuẩn bị một kế 
hoạch đào tạo đơn 
giản

 » Lập kế hoạch 
đào tạo cá nhân

3. Tiến hành đào 
tạo

 » Kỹ năng (bài dạy 
thực hành nghề) 
& Lý thuyết (bài 
giảng lý thuyết)

4. Đánh giá kết quả
 » Kiểm tra và ký 

Sổ kỹ năng nghề 
của học viên.

 
Xác định nhu 
cầu đào tạo 

Lập kế hoạch 
đào tạo 

Triển khai  
đào tạo  

Đánh giá kết 
quả đào tạo  

Xaùc ñònh nhu 
caàu ñaøo taïo

Laäp keá hoaïch
ñaøo taïo

Trieån khai
ñaøo taïo

Ñaùnh giaù keát
quaû ñaøo taïo
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Caùc hoã trôï thieát yeáu khi tieán haønh 
ñaøo taïo:

Giai ñoaïn 2: Laäp keá hoaïch ñaøo taïo 
caù nhaân

Giai ñoaïn 3: ñaøo taïo kieán thöùc vaø 
kyõ naêng:

Theo giaùo trình boä tieâu chuaån kyõ 
naêng ngheà 13 nghieäp vuï ñöôïc VTCB 
cung caáp, taïi tröôøng ÑHDL Vaên Lang 
hieän nay, Ban TCCN vaø Khoa Du lòch 
ñang trieån khai giaûng daïy 3 nghieäp vuï: 
buoàng, nhaø haøng, leã taân taïi caùc phoøng 
moâ phoûng vôùi söï keát hôïp giaùo trình ñieän 
töû coäng vôùi ñóa VCD minh hoïa ñoäng taùc, 
caùc duïng cuï, trang thieát bò, baøn FO… 
ñeå giaûng daïy cho töøng nhoùm hoïc sinh - 
sinh vieân, töø 15 ñeán 20 ngöôøi/nhoùm.

Giai ñoaïn 4: kyù xaùc nhaän soå kyõ 
naêng ngheà.

 2.3. Böôùc 3: Hoaøn thaønh Soå 
kyõ naêng ngheà & Ñaêng kyù 
thaåm ñònh

 • Nhaän Maãu ñaêng kyù thaåm ñònh

 • Ñieàn thoâng tin vaøo Phieáu (1)

 • Kieåm tra Soå kyõ naêng (2)

 • Noäp caû (1) & (2)

 2.4. Böôùc 4: Thaåm ñònh kyõ 
naêng thöïc haønh vaø kieán thöùc 
taïi caùc Trung taâm Thaåm ñònh:

Giai ñoaïn 1: Thaåm ñònh kyõ naêng 
thöïc haønh bôûi caùc thaåm ñònh vieân VTOS 
trong ngaønh vaø taïi caùc tröôøng du lòch.

Giai ñoaïn 2: Kieåm tra kieán thöùc.

Ví duï:

Giai ñoaïn 3: caùc coâng vieäc vaø 
phaàn vieäc

Caùc coâng vieäc vaø phaàn vieäc coù keá 
hoaïch lieân hoaøn vôùi nhau, chaúng haïn 
nhö nghieäp vuï buoàng coù toång coäng 16 
coâng vieäc chính, 47 phaàn vieäc kyõ naêng 
vaø 21 phaàn vieäc kieán thöùc; nghieäp vuï leã 
taân coù toång coäng 10 coâng vieäc chính, 
57 phaàn vieäc kyõ naêng vaø 32 phaàn 
vieäc kieán thöùc; nghieäp vuï nhaø haøng 
coù toång coäng 12 coâng vieäc chính, 61 
phaàn vieäc kyõ naêng vaø 12 phaàn vieäc 
kieán thöùc. Ví duï coâng vieäc thöù nhaát 

Lễ tân Phục vụ Nhà hàng

Twin room là một 
phòng

Loại đồ uống nào 
không thuộc nhóm  
rượu mạnh?

A. phải có hai khách 
cùng lưu trú

A. brandy

B. có hai giường đôi B. vodka

C. chỉ có thể bán 
cho khách là một 
gia đình

C. soda

D. có hai giường đơn D. whisky

Tài liệu đào tạo Bộ tiêu chuẩn kỹ 
năng nghề VTOS

Đào tạo viên đã 
được công nhận

 » Đào tạo viên 
VTOS

Chuẩn bị một kế 
hoạch đào tạo đơn 
giản

 » Lập kế hoạch 
đào tạo cá nhân

Trang thiết bị đào 
tạo

 » Các trang thiết 
bị ngay tại khách 
sạn (hoặc phòng 
học mô phỏng 
của Nhà trường

Hỗ trợ từ ban lãnh 
đạo khách sạn 
hoặc từ Khoa, Ban 
và Nhà trường.

 »  Kiểm tra và ký 
Sổ kỹ năng nghề 
của học viên.
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cuûa nghieäp vuï buoàng laø chuaån bò 
laøm vieäc thì phaàn vieäc kyõ naêng coù 5 
böôùc (chuaån bò nhaän ca laøm vieäc, veä 
sinh caù nhaân, caùch söû duïng baùo caùo 
tình traïng buoàng, caùch söû duïng maùy 
nhaén tin vaø boä ñaøm,, caùch söû duïng 
chìa khoùa) töông öùng vôùi phaàn vieäc 
kieán thöùc coù 6 loaïi kieán thöùc (caùc 
nguyeân taéc veä sinh, caùc thuaät ngöõ 
veà tình traïng buoàng, caùch thuaät ngöõ 
nghieäp vuï buoàng, an ninh vaø an toaøn 
trong coâng vieäc, sô ñoà toå chöùc khaùch 
saïn, sô cöùu vaø phaûn öùng vôùi caùc tình 
huoáng khaån caáp).

Giai ñoaïn 4: chöùng chæ daønh cho 
nhöõng ngöôøi thaïo ngheà

Sau khi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo thaønh 
thaïo caùc kyõ naêng ngheà theo chuaån 
VTOS thì sinh vieân - hoïc sinh hoaëc 
ngöôøi lao ñoäng (sau khi ra tröôøng) seõ 
ñaêng kyù thi. Neáu ñoã seõ ñöôïc caáp giaáy 
chöùng nhaän cuûa VTCB.

3. Kyõ naêng vaø kieán thöùc cuûa 
VTOS 

 Ñaây laø noäi dung ñoøi hoûi sinh 
vieân - hoïc sinh phaûi naém vöõng. Caùc 
tieâu chuaån VTOS ñöôïc thieát keá treân 
cô sôû phaân tích vaø hình thaønh nhöõng 
coâng vieäc ngöôøi lao ñoäng caàn thöïc 
hieän ñeå hoaøn thaønh yeâu caàu cuûa 1 
coâng vieäc cuï theå. Baûng kyõ naêng ngheà 
xaùc ñònh chính xaùc nhöõng vieäc phaûi 
laøm. Töø nhöõng phaân tích naøy, nhöõng 
kieán thöùc vaø kyõ naêng caàn thieát ñöôïc 
thieát laäp nhaèm giuùp hoïc sinh - sinh 
vieân hoaëc ngöôøi lao ñoäng coù theå 
thöïc hieän coâng vieäc hieäu quaû trong 
ñieàu kieän laøm vieäc thoâng thöôøng taïi 

caùc phoøng moâ phoûng. Baûng kyõ naêng 
ngheà chia thaønh 2 phaàn: Phaàn vieäc kyõ 
naêng, phaàn vieäc kieán thöùc.

3.1. Phaàn vieäc kyõ naêng:

Laø phaàn vieäc moâ taû nhöõng gì maø 
hoïc sinh - sinh vieân hoaëc ngöôøi lao 
ñoäng phaûi laøm, qua ñoù giuùp hoï laøm 
toát coâng vieäc. Caùc tieâu chuaån kyõ naêng 
thöïc hieän phaàn vieäc ñöôïc theå hieän 
trong baûng bieåu coù 5 coät:

 � Coät 1: BÖÔÙC (THÖÏC HIEÄN): 
xaùc ñònh roõ nhöõng gì ngöôøi lao ñoäng 
phaûi thöïc hieän ñeå hoaøn thaønh phaàn 
vieäc theo thöù töï logic

 � Coät 2: CAÙCH LAØM: moâ taû caùch 
thöïc hieän caùc böôùc vaø thöôøng ñöôïc 
trình baøy vôùi muïc ñích minh hoïa cho 
nhöõng kyõ naêng caàn coù. Caùc kyõ naêng 
naøy döïa treân naêng löïc.

 � Coät 3: TIEÂU CHUAÅN: phaàn 
naøy lieân heä tôùi nhöõng tieâu chuaån quoác 
teá lieân quan ñeán caùc tieâu chí veà chaát 
löôïng, soá löôïng, thôøi gian, tính lieân 
hoaøn, veä sinh, an toaøn… nhaèm ñaûm 
baûo thöïc hieän caùc böôùc theo ñuùng 
tieâu chuaån.

 � Coät 4: LYÙ DO: giaûi thích taïi 
sao caàn phaûi tieán haønh caùc böôùc theo 
moät caùch thöùc cuï theå vaø caàn aùp duïng 
nhöõng tieâu chuaån ñoù.

 � Coät 5: KIEÁN THÖÙC: phaàn vieäc 
naøy lieân heä tôùi nhöõng yeâu caàu veà kieán 
thöùc caàn thieát ñeå hoã trôï thöïc hieän coâng 
vieäc, ví duï: chính saùch cuûa coâng ty hoaëc 
caùc taøi lieäu tham khaûo. Nhöõng kieán thöùc 
naøy boå sung vaø cuûng coá cho phaàn thöïc 
haønh caùc kyõ naêng caàn thieát.
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Coâng vieäc soá 2: chuaån bò nhaø haøng (saün saøng phuïc vuï), Phaàn vieäc soá 2.10: Baøy 
baøn aên theo kieåu Chaâu AÙ

Ví duï 2: Phaàn vieäc Kieán thöùc vôùi 
nghieäp vuï buoàng theo tieâu chuaån 
VTOS coù 21 phaàn vieäc kieán thöùc trong 
toång soá 16 coâng vieäc chính. Ví duï coâng 
vieäc soá 1 laø Chuaån bò laøm vieäc coù phaàn 
vieäc soá 1.1 laø phaàn Chuaån bò nhaän ca 

Bước Cách làm Tiêu chuẩn Lý do Kiến 
thức

1. 
Kiểm 
tra 
bàn.

Kiểm 
tra xem 
khăn bàn 
đã được 
thay mới 
chưa

 » Khăn trải bàn chải sạch sẽ 
và không bị hỏng.

Thay 
khăn sạch 
mỗi ca 
phục vụ 
để có dịch 
vụ tốt.

2. 
Chuẩn 
bị các 
thiết 
bị cần 
thiết.

Để lên 
khay mọi 
thứ cần 
thiết để 
bày bàn.

 » Bát ăn cơm và đĩa lót.
 » Cốc uống nước.
 » Bát nước chấm nhỏ.
 » Thìa nước chấm.
 » Đũa và gác đũa.
 » Đĩa đựng khăn lạnh (khăn 
ăn).

 » Khăn giấy.
 » Tất cả đồ vật trên phải 
sạch.

Lấy cùng 
một 
chuyến để 
tiết kiệm 
thời gian

Vì lý do 
vệ sinh

laøm vieäc goàm coù 3 noäi dung töông öùng 
(ñuùng giôø, thay ñoàng phuïc tröôùc khi 
baét ñaàu ca laøm, trong tröôøng hôïp ñau 
oám hoaëc khaån caáp) vôùi moâ taû coâng 
vieäc, caùc tieâu chuaån keøm theo cuûa caùc 
noäi dung treân, caùc lyù do ñeå giaûi thích 
caùc phaàn vieäc naøy.

3.2. Phaàn vieäc kieán thöùc:

Caùch trình baøy Phaàn vieäc kieán thöùc 
hôi khaùc moät chuùt, cuï theå coät NOÄI DUNG 
ñöôïc trình baøy thay coät BÖÔÙC (THÖÏC 
HIEÄN); vaø MOÂ TAÛ thay coät CAÙCH LAØM. 
Trong ñoù, coät NOÄI DUNG trình baøy 
phaàn lyù thuyeát vaø coät MOÂ TAÛ giaûi thích, 
minh hoïa cho phaàn lyù thuyeát.

Ví duï 1: Phaàn vieäc kyõ naêng cuûa 
vieäc Chuaån bò nhaø haøng coù 15 kyõ 

naêng, trong ñoù kyõ naêng thöù 10 laø baøy 
baøn aên kieåu Chaâu AÙ. Phaàn vieäc naøy 
coù 4 böôùc, töông öùng 4 böôùc coù 4 
caùch laøm vaø moãi caùch laøm coù caùc tieâu 
chuaån töông öùng phaûi ñaït ñöôïc cuûa 
kyõ naêng nghieäp vuï nhaø haøng, töø ñoù coù 
4 lí do töông öùng ñöôïc giaûi thích ñeå 
laøm roõ theâm caùc chuaån kyõ naêng beân 
caïnh. Phaàn kieán thöùc ôû phaàn vieäc naøy 
khoâng coù. Baûng coâng vieäc soá 2.10 
ñöôïc trình baøy nhö sau:
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Nội dung Mô tả Tiêu chuẩn Lý do Kiến thức

1. Đúng 
giờ

Đảm bảo rằng 
bạn đã biết 
trước lịch làm 
việc của mình
Cà thẻ tính 
thời gian vào 
máy chấm 
công trước khi 
thay đồ

Đúng giờ
Đến trước giờ 
làm việc 15 
phút để có đủ 
thời gian thay 
đồ trước ca 
làm việc

Để có thể bắt 
đầu công việc 
đúng giờ theo 
lịch làm việc của 
mình

Quy trình “Tính giờ 
vào ca” của khách 
sạn
Tuân theo các quy 
trình của khách 
sạn
Tham khảo 
Chương 1 Giáo 
trình Nghiệp vụ 
Lưu trú để nắm 
vững toàn bộ phần 
“kiến thức”.

2. Thay 
đồng phục 
trước khi 
bắt đầu ca 
làm

Thay đồng 
phục trong 
phòng thay 
quần áo có 
khóa được 
chỉ định hoặc 
khu vực dành 
riêng cho 
nhân viên nam 
hoặc nữ

Treo quần áo 
thường phục 
trong tủ riêng 
hoặc khu vực 
được chỉ định
Để các đồ vật 
cá nhân trong 
tủ riêng
Tắt điện thoại 
di động và để 
trong tủ riêng

Tuân theo tiêu 
chuẩn của 
khách sạn.
Đồng phục phù 
hợp và được 
thiết kế đặc biệt 
để thực hiện 
công việc
Không gọi điện 
thoại cá nhân khi 
đang làm việc

Hiểu biết về những 
quy định của khách 
sạn về đồng phục 
của bạn.

3.Trong 
trường 
hợp đau 
ốm hoặc 
khẩn cấp

Gọi ngay đồng 
nghiệp hoặc 
người giám 
sát của bạn 
hoặc báo văn 
phòng về tình 
trạng của bạn

Gọi ít nhất 1 
tiếng trước khi 
ca làm việc 
bắt đầu
Tốt nhất là gọi 
trước 24 tiếng 
trước khi ca 
làm việc bắt 
đầu.

Để tìm người làm 
thay cho bạn và 
sắp xếp lại lịch 
làm việc kịp thời 
gian, không ảnh 
hưởng các dịch 
vụ cho khách

Hiểu biết về các 
quy trình của 
khách sạn liên 
quan đến Chứng 
nhận y tế và tuân 
theo các quy định

Coâng vieäc soá 1: chuaån bò laøm vieäc 
Phaàn vieäc soá 1.1: Chuaån bò nhaän ca laøm vieäc (kieán thöùc)

4. Lôïi ích cuûa VTOS

Coù 7 lôïi ích cuûa vieäc aùp duïng tieâu 
chuaån VTOS trong ñaøo taïo cuûa Nhaø 
tröôøng vaø trong vieäc söû duïng ngöôøi lao 
ñoäng:

 � Naâng cao keát quaû coâng vieäc, 
chaát löôïng dòch vuï

 � Naâng cao söùc caïnh tranh cuûa 
doanh nghieäp.

 � Thoáng nhaát muïc tieâu vaø chöông 
trình ñaøo taïo.

 � Hoaøn thieän kyõ naêng ngheà.

 � Ñöôïc coâng nhaän vaø ñöôïc caáp 
chöùng chæ.
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 � Taïo ra caùc cô hoäi: vieäc laøm, 
taêng doanh thu, thu nhaäp, khaùch VIP, 
ñoaøn du lòch lôùn…

 � Dòch chuyeån lao ñoäng.

VTCB laø cô quan caáp chöùng chæ 
chính thöùc cuûa ngaønh du lòch cho 
13 ngaønh ngheà du lòch (buoàng, nhaø 
haøng, leã taân, an ninh khaùch saïn, cheá 
bieán moùn aên AÂu, laøm baùnh AÂu, cheá 
bieán moùn aên Vieät Nam, ñaët giöõ buoàng 
khaùch saïn, quaûn lyù khaùch saïn nhoû, 
ñaïi lyù löõ haønh, ñieàu haønh Tour, ñaët 
giöõ choã löõ haønh, höôùng daãn du lòch). 
VCTB ñöôïc thaønh laäp töø naêm 2003, cô 
quan naøy ñöôïc Chính phuû Vieät Nam taøi 
trôï, giaùm saùt, coâng nhaän vaø coù traùch 
nhieäm tieáp nhaän ñaêng kyù, thaåm ñònh, 
caáp chöùng chæ cho hoïc vieân. Thaønh 
vieân cuûa VTCB goàm: Toång cuïc du 
lòch, Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Boä 
Lao ñoäng Thöông binh vaø xaõ hoäi, 
caùc Tröôøng Du lòch vaø Hieäp hoäi Du 
lòch Vieät Nam. Hieän nay vieäc ñaêng 
kyù, thaåm ñònh vaø caáp chöùng chæ cuûa 
VTCB ñang ñöôïc mieãn phí. Ñoái töôïng 
ñaêng kyù laø baát kyø ngöôøi naøo hoaøn 
toaøn ñaøo taïo taïi caùc tröôøng Du lòch 
hoaëc ngöôøi lao ñoäng ñang ñaûm nhieäm 
caùc nhieäm vuï trong 13 ngheà neâu treân. 
Caùc ñoái töôïng naøy seõ ñöôïc caáp Soå kyõ 
naêng ngheà (Skill Passbook) ñeå theo 
doõi caùc coâng vieäc maø hoï ñang ñöôïc 
ñaøo taïo hoaëc ñang laøm vieäc taïi caùc 
doanh nghieäp. Khoâng coù thôøi gian toái 
ña hay toái thieåu cho 1 khoùa hoïc, maø 
tuøy thuoäc vaøo kinh nghieäm cuûa hoïc 
sinh - sinh vieân hoaëc ngöôøi lao ñoäng, 
cuõng nhö naêng löïc cuûa hoï trong vieäc 

ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chuaån ngheà theo 
yeâu caàu, do ñoù quaù trình naøy coù theå 
dieãn ra trong thôøi gian ngaén nhöng 
cuõng coù theå caàn nhieàu thôøi gian hôn.

Khi hoïc sinh - sinh vieân hoaëc ngöôøi 
lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo vieân ñaùnh giaù 
laø coù kyõ naêng thao taùc coâng vieäc 
ñöôïc lieät keâ trong soå kyõ naêng ngheà 
thì Nhaø tröôøng hoaëc doanh nghieäp coù 
theå ñaêng kyù ñeå VTCB thaåm ñònh. Khi 
tieán haønh thaåm ñònh seõ coù phaàn kieåm 
tra lyù thuyeát baèng 25 caâu hoûi traéc 
nghieäm vaø phaàn kieåm tra kyõ naêng 
thöïc haønh moät soá coâng vieäc chính 
theo tieâu chuaån VTOS. Neáu ñaït yeâu 
caàu, hoïc sinh - sinh vieân hoaëc ngöôøi 
lao ñoäng seõ ñöôïc VTCB caáp chöùng 
chæ coâng nhaän kyõ naêng ngheà cô baûn. 
Thaåm ñònh thöôøng ñöôïc tieán haønh taïi 
1 trong 8 Trung taâm thaåm ñònh do Döï 
aùn Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc du lòch 
hoã trôï, hoaëc cuõng coù theå tieán haønh 
taïi chính nôi hoïc taäp hoaëc laøm vieäc, 
vôùi ñieàu kieän ñöôïc VTCB pheâ duyeät. 
Vieäc thaåm ñònh seõ do thaåm ñònh vieân 
kyõ naêng ngheà ñaïi dieän cuûa VTCB tieán 
haønh. 

 5. Keát luaän

Vieäc aùp duïng tieâu chuaån VTOS vaøo 
giaûng daïy caùc ngaønh leã taân vaø quaûn 
trò kinh doanh nhaø haøng - khaùch saïn 
ñaõ ñöôïc trieån khai khaån tröông vôùi söï 
hoã trôï tích cöïc cuûa taäp theå giaùo vieân, 
caùn boä, coâng nhaân vieân Ban TCCN.
Töø ñoù môû ra höôùng ñaøo taïo chuaån kyõ 
naêng vaø chuaån ñaàu ra töông thích vôùi 
ngaønh Du lòch trong nöôùc vaø ñaùp öùng 
moät phaàn tieâu chuaån khu vöïc vaø quoác 
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teá, ñoàng thôøi thöïc hieän ñöôïc cam keát 
chöông trình haønh ñoäng chieán löôïc 
cuûa Nhaø tröôøng ñeán naêm 2010. Tuy 
nhieân, caùc giaùo vieân caàn vöøa giaûng 
vöøa lieân tuïc boå sung, chænh söûa vaø 
caäp nhaät thöôøng xuyeân ñeå traùnh sai 
soùt. Vieäc hoïc sinh - sinh vieân sau 
ñoù ñöôïc thaåm ñònh, thi saùt haïch ñaït 
ñieåm chuaån vaø laáy ñöôïc chöùng chæ 
cuûa VTCB laø thöôùc ño ñaùnh giaù chaát 
löôïng giaûng daïy cuûa giaùo vieân cuõng 
nhö quy trình xaây döïng thao taùc, kyõ 
naêng chuaån möïc trong ñaøo taïo cuûa 
Ban vaø Nhaø tröôøng. Söï höôûng lôïi töø 
heä thoáng chöùng chæ VTOS laø roõ raøng. 
Ñieàu naøy seõ laøm taêng khaû naêng caïnh 
tranh cuûa doanh nghieäp, nhaát laø trong 
boái caûnh kinh teá hieän nay. Yeáu toá 
naâng cao chaát löôïng phuïc vuï, phöông 
chaâm chaêm soùc ñem laïi söï haøi loøng 
cuûa khaùch haøng vaø taïo khoâng gian 
khaùch saïn gaàn guõi nhö taïi gia ñình du 

khaùch laø nhöõng chuaån möïc tìm thaáy 
ôû VTOS. Ngoaøi ra, neáu Nhaø tröôøng 
tranh thuû ñöôïc söï hoã trôï cuûa döï aùn 
veà caùc thieát bò thöïc haønh, nhaát laø caùc 
phaàn meàm chuyeân ngaønh trong ñieàu 
haønh cuûa moät khaùch saïn maãu thì seõ 
giuùp hoïc sinh - sinh vieân coù nhöõng 
ñieàu kieän tieáp caän caùc hoaït ñoäng thöïc 
haønh chuaån möïc, saùt thöïc tieãn hôn.

 Xuaát phaùt töø nhöõng phaân tích 
treân, chuùng toâi coù theå khaúng ñònh 
raèng: vieäc aùp duïng VTOS trong ñaøo 
taïo ngaønh du lòch taïi tröôøng ÑHDL 
Vaên Lang seõ taïo ra ñöôïc ñoäng löïc 
haêng say daïy vaø hoïc ñoái vôùi caû thaày 
vaø troø Ban TCCN vaø Khoa Du lòch, 
cung öùng nguoàn nhaân löïc coù chaát 
löôïng cho ngaønh Du lòch nöôùc nhaø, laø 
minh chöùng cho söï chuyeån mình cuûa 
Nhaø tröôøng sau khi kieåm ñònh chaát 
löôïng./.

KS. LS. Traàn Phan Vieät Duõng
Tröôûng ban TCCN
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