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Ngày hội Hướng nghiệp và Tuyển dụng Sinh viên Du lịch Đà 

Nẵng 2017 tại DTU 

 

Ngày 15/4/2017, Ngày hội Hướng nghiệp và Tuyển dụng sinh viên Du lịch Đà Nẵng 2017 đã diễn ra tại 

Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Đây là hoạt động thiết thực do Đại học Duy Tân phối hợp với Sở Du 

lịch Thành phố Đà Nẵng tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, góp phần đáp ứng 

nhu cầu cần khoảng trên 34.000 nhân lực du lịch tính đến năm 2020 của Thành phố Đà Nẵng. 

  

  

Ông Trần Chí Cường phát biểu tại Ngày hội 

  

Ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng chia sẻ: Trong xu hướng hội nhập toàn 

cầu, khi ngành du lịch được các bộ trưởng của các nước trong khối ASEAn thừa nhận nghề, chất lượng 

nguồn nhân lực lẫn nhau thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam ngày càng trở nên 

bức thiết hơn. Thành phố Đà Nẵng đang ngày càng được du khách trong và ngoài nước yêu thích bởi vậy 

việc khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng cần phải thực hiện một cách nhanh chóng. Không chỉ 

doanh nghiệp du lịch mà các trường đại học đào tạo khối ngành này cần phải nỗ lực duy trì sự kiện hướng 

nghiệp hàng năm, tích cực tham gia các sự kiện của miền Trung để giúp sinh viên định hướng tốt hơn 

công việc và có kế hoạch học tập thiết thực trong tương lai. 
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Đại học Duy Tân ký kết với các doanh nghiệp 

  

Ngày hội đã thu hút 31 doanh nghiệp Du lịch tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận tham gia như: Khu nghỉ 

dưỡng Intercontinental danang sun peninsula, Khu nghỉ dưỡng The Four Seasons Resort the Nam Hai, 

Công ty Vietravel chi nhánh Đà Nẵng, Khách sạn Mandila beach, Khu nghỉ dưỡng Sheraton Hội An Tam 

Kỳ, Khu nghỉ dưỡng Premier Village Danang Resort Managed by Accorhotels, Khu nghỉ dưỡng Furama, 

Khu nghỉ dưỡng Meliá Danang, Công viên suối nước nóng Núi Thần Tài, Khu nghỉ dưỡng Laguna Lang 

Co, Bà Nà Hills,  Khách sạn Royal Quảng Bình, Khu nghỉ dưỡng Silk sense Hội An river… 

  

  

 Đông đảo quan khách, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên đến tham dự Ngày hội 

  

Sinh viên tham gia ngày hội đã được tìm hiểu về các doanh nghiệp thông qua các pano, brochure, hình 

ảnh… tại các gian hàng dành riêng cho từng doanh nghiệp. Đặc biệt, đến với ngày hội, sinh viên đã được 

hướng dẫn, góp ý cách viết một Sơ yếu lí lịch (hay còn gọi là CV) thu hút nhà tuyển dụng do các chuyên 
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gia tư vấn việc làm đến từ phòng nhân sự của các doanh nghiệp du lịch. Khoảng 1.500 vị trí tuyển dụng 

thuộc các ngành nghề: Quản trị Kinh doanh, Kế toán - Tài chính, Khách sạn Nhà hàng… được các doanh 

nghiệp tiếp nhận tại Ngày hội đã mang nhiều cơ hội tiếp cận việc làm đến sinh viên. 

 

Ngay sau Lễ khai mạc, Đại học Duy Tân tổ chức rất nhiều diễn dàn nhỏ để giao lưu, trao đổi về nghề 

nghiệp. Trong đó có: Forum tư vấn nghề Hướng dẫn du lịch và điều hành tour, Forum Nghề Lễ tân khách 

sạn, Forum nghề Bàn - Bar, Forum nghề Buồng phòng khách sạn, Forum nghề Bếp, Forum Nghề Quản lý 

Khách sạn - Nhà hàng, Forum nghề Tổ chức sự kiện. 15 diễn giả đến từ các doanh nghiệp du lịch, Sở Du 

lịch, Hiệp hội Du lịch, CLB Hướng Dẫn viên Du lịch đã tham gia các Forum tư vấn nghề du lịch để 

truyền đạt những kinh nghiệm làm việc thực tế cho sinh viên. Trong đó có ông Jesper Bach Larsen - Tổng 

Giám đốc Khách sạn Hilton Đà Nẵng, ông Daniel Chante Loup - Trợ lý Giám đốc tiền sảnh của Khu nghỉ 

dưỡng Furama Đà Nẵng, ông Abbas Maatouk - Giám đốc bộ phận Ẩm thực, Nhà hàng và bà Trần Thị 

Kim Liên - Trưởng bộ phận Club InterContinental đến từ Khu nghỉ dưỡng Intercontinental Đà Nẵng sun 

peninsula… 

 

Cũng trong dịp này, Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với 10 đơn vị, doanh nghiệp gồm: Khách sạn 

Mandila beach, Khách sạn Royal lotus, Khách sạn Royal Quảng Bình, Khu nghỉ dưỡng Risemount Đà 

Nẵng, Khu nghỉ dưỡng Silk sense Hội An river, Khách sạn Sofia Suite Đà Nẵng, Khách sạn Royal Hội 

An, Công ty du lịch Việt Đà, Công ty Du lịch Công đoàn Đà Nẵng, Khách sạn Hội An river town. Ngay 

tại Ngày hội, Khu nghỉ dưỡng The Four Seasons Nam Hải đã tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên Khoa 

Du lịch, mỗi suất 1 triệu đồng nhằm khích lệ sinh viên trong học tập. 

 

(Truyền Thông) 

 

 


