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SV Duy Tân Giành giải Nhất “Sinh viên Thử sức nghề 

Hướng dẫn viên Du lịch” 

 

Giữa lòng thành phố đáng sống nhất Việt Nam với số lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng và 

đầu tư ngày càng lớn, nhu cầu đối với nghề Hướng dẫn viên Du lịch cũng theo đó mà tăng cao. Nhằm 

giúp sinh viên tìm hiểu cũng như thể hiện năng lực về ngành nghề, Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng đã tổ chức 

Hội thi “Sinh viên Thử sức nghề Hướng dẫn viên Du lịch”. Được đào tạo bài bản về Du lịch, sinh viên 

Đại học Duy Tân đã tự tin tham gia và “rinh” về những giải thưởng cao nhất. Trong đó có 1 giải Nhất, 1 

giải Nhì, 2 giải Khuyến khích và 2 giải Nhất dành cho phần thi Hùng biện và Năng khiếu. 

  

  

 Sinh viên Nguyễn Thị Đông Trúc - K20DLL2 (trang phục màu tím) đoạt giải Nhất Hội thi  

đồng thời giành giải Nhất phần thi Năng khiếu 

  

Khởi động từ 17/9/2017, Hội thi “Sinh viên Thử sức nghề Hướng dẫn viên Du lịch” đã thu hút 95 thí sinh 

đến từ các trường đại học, cao đẳng đào tạo Du lịch thuộc khu vực miền Trung như Đại học Duy Tân, Đại 

học Kinh tế, Đại học Sư phạm, Đại học Quảng Nam, Cao đẳng nghề Du lịch… Dưới sự khắt khe của Ban 

Giám khảo, qua vòng Sơ khảo, chỉ còn 15 thí sinh đi tiếp vào Chung kết. Điều thú vị là trong số 11 thí 

sinh là sinh viên Duy Tân tham dự Hội thi có tới 4 bạn đã lọt vào Vòng Chung kết, đưa Đại học Duy Tân 

trở thành trường có số lượng sinh viên Du lịch lớn nhất lọt vào vòng thi cuối để tranh tài giành giải cao 

nhất cuộc thi. 

  

Vòng Chung kết “Sinh viên Thử sức nghề Hướng dẫn viên Du lịch” diễn ra đầy sôi động và hấp dẫn vào 

ngày 30/9/2017. Dù Hội thi mang tính… Thử sức, nhưng Ban Giám khảo đều bất ngờ trước bản lĩnh, sự 

chuyên nghiệp của các Hướng dẫn viên Du lịch tương lai. Mỗi phần thi như: Thi hùng biện, Thi xử lý tính 
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huống, Thi tài năng Hướng dẫn viên trong Vòng Chung kết đã giúp các thí sinh có cơ hội thể hiện rõ năng 

lực, sự đa tài, nhạy bén của sinh viên theo học khối ngành Du lịch.  

  

  

 Sinh viên Du lịch Duy Tân giành những giải thưởng cao nhất tại Hội thi 

  

4 thí sinh là sinh viên Khoa Du lịch của Đại học Duy Tân lọt vào Vòng Chung kết đều “rinh” về các giải 

thưởng lớn, trong đó đặc biệt có 2 thí sinh đạt giải thưởng kép. Đó là sinh viên Nguyễn Thị Đông Trúc - 

K20DLL2 đã vươn lên đoạt giải Nhất Hội thi đồng thời giành giải Nhất phần thi Năng khiếu. Liên khúc 

"Hát cho nhau nghe" được thể hiện qua giọng ca ấm áp của Đông Trúc trong phần thi Năng khiếu đã 

mang đến cho Hội thi thật nhiều cung bậc cảm xúc để mọi người cùng hướng về một thời kháng chiến 

oanh liệt của cha ông ta, để trân quý và luôn biết ơn những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.  

  

Cùng được xướng tên lên nhận giải với Nguyễn Thị Đông Trúc còn có nhiều sinh viên Duy Tân xuất sắc 

khác. Trong đó, sinh viên Nguyễn Văn Chuẩn - K20DLL2 đã giành giải Nhì Hội thi và giải Nhất phần thi 

Hùng biện. Ngoài ra, sinh viên Nguyễn Thu Diệu - K21DLL3 và Nguyễn Vũ My Phương - K20VHD3 đã 

giành giải Khuyến khích tại Hội thi. 

  

Những nỗ lực tuyệt vời trong đào tạo Du lịch của Đại học Duy Tân đã trang bị cho sinh viên hành trang 

tốt nhất để các bạn tự tin trở thành những Hướng dẫn viên Du lịch giỏi. Và điều đó thể hiện ngay trong 

Hội thi “Sinh viên Thử sức nghề Hướng dẫn viên Du lịch” khi những giải thưởng cao nhất đều được trao 

cho sinh viên Khoa Du lịch Đại học Duy Tân. Đó cũng là món quà tinh thần quý giá để khích lệ thầy trò 

Duy Tân vững bước trong đào tạo Du lịch, để Đại học Duy Tân luôn xứng đáng với thương hiệu là một 

trong những trường đại học đào tạo Du lịch uy tín và chất lượng hàng đầu khu vực miền Trung hiện nay. 

  

(Truyền Thông) 
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