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TÀI LIỆU TẬP HUẤN 

     Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ trong các cơ sở lưu trú năm 2022 

 
 

   

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                  

 Nghệ An, tháng 03 năm 2022 
 

 



 
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ trong các  

cơ sở lưu trú năm 2022 

 
Thời gian: 1,5 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 25/3/2022 đến 11h30 ngày 26/3/2022 

Thời gian Nội dung Phân công thực hiên 

07h30 - 08h00 Đón tiếp đại biểu Phòng QLLH, QLCSLT 

08h00 - 08h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ông Trương Hải Linh – 

Trưởng phòng QLLH, phụ 

trách phòng QLCSLT 

08h10 – 08h20 Phát biểu khai mạc lớp Tập huấn Bà Nguyễn Thị Thành An 

– Phó Giám đốc Sở Du 

lịch Nghệ An 

08h20 – 08h30 Phổ biến Chương trình, nội quy lớp 

Tập huấn 

 

Ông Trương Hải Linh – 

Trưởng phòng QLLH, phụ 

trách phòng QLCSLT 

I. Tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ buồng 

08h30 - 11h30 Một số lý thuyết cơ bản về nghiệp 

vụ và kỹ năng phục vụ buồng trong 

các cơ sở lưu trú 

GV La Nhật Anh – 

Trưởng bộ môn buồng 

Trường Cao đẳng Du lịch 

Huế 

11h30 - 13h30 Nghỉ trưa  

13h30 - 17h00 Thực hành nghiệp vụ  và kỹ năng 

phục vụ buồng 

GV La Nhật Anh – 

Trưởng bộ môn buồng 

Trường Cao đẳng Du lịch 

Huế 

Ngày thứ 2 

(26/3/2022) 

  

07h30 - 11h30 - Thực hành nghiệp vụ và kỹ năng 

phục vụ buồng 

- Tổng kết lớp Tập huấn 

ThS, GV La Nhật Anh – 

Trưởng bộ môn buồng 

Trường Cao đẳng Du lịch 

Huế 

II. Tập huấn nghiệp vụ lễ tân 

08h30 - 11h30 - Giới thiệu chung về nghề lễ tân 

khách sạn; Tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề 

- Chu trình phục vụ khách, thuật 

ngữ chuyên ngành  

- Các loại buồng và mức giá buồng 

ThS, GVC Trần Thị Bạch 

Mai - Giám đốc Trung tâm 

bồi dưỡng và xúc tiến việc 

làm 



- Các kiểu đặt buồng 

- Quy trình nhận đặt buồng và thực 

hành xử lý tình huống 

11h30 - 13h30 Nghỉ trưa  

13h30 - 17h00 - Thủ tục nhận buồng và đăng ký 

- Các hình thức và thủ tục nhận 

buồng khác 

- Cung cấp các dịch vụ trong thời 

gian lưu trú 

- Bảo quản tài sản có giá trị của 

khách 

- Thực hành xử lý tình huống 

ThS, GVC Trần Thị Bạch 

Mai - Giám đốc Trung tâm 

bồi dưỡng và xúc tiến việc 

làm 

Ngày thứ 2 

(26/3/2022) 

  

07h30 - 11h30 - Thực hành xử lý tình huống  

- Kiểm tra kết thúc phần kiến thức 

- Tổng kết lớp Tập huấn 

ThS, GVC Trần Thị Bạch 

Mai - Giám đốc Trung tâm 

bồi dưỡng và xúc tiến việc 

làm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHỀ PHỤC VỤ BUỒNG VÀ CÁC BẬC NGHỀ 

THEO TIÊU CHUẨN VTOS 

ThS, GV La Nhật Anh – Trưởng bộ môn buồng 

 Trường Cao đẳng Du lịch Huế 

 

1. Giới thiệu chung 

Tên nghề: Phục vụ Buồng 

Housekeeping Operations  

Công việc: Vệ sinh - phục vụ buồng khách, các khu vực công cộng và cung 

cấp dịch vụ giặt là, đồ vải trong khách sạn 

Servicing guest rooms, public areas and providing linen and laundry service 

Chức danh công việc: 

Trưởng bộ phận Buồng  

Trợ lý/ Phó trưởng bộ phận Buồng 

Giám sát tầng 

Giám sát khu vực công cộng 

Giám sát giặt là 

Nhân viên phục vụ buồng 

Nhân viên vệ sinh khu vực công cộng 

Nhân viên giặt là 

Nhân viên quản lý đồ vải 

 

2. Bậc nghề phục vụ Buồng theo tiêu chuẩn VTOS 

STT CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ BẬC 

1 Chứng chỉ Phục vụ buồng trình độ cơ bản (làm buồng, giặt 

là, vệ sinh công cộng) 

1 

2 Chứng chỉ Phục vụ buồng trình độ nâng cao (làm buồng, 

giặt là, vệ sinh công cộng) 

2 

3 Chứng chỉ Giám sát bộ phận buồng (giám sát tầng, giám sát 

giặt là, giám sát khu vực công cộng) 

3 

4 Văn bằng Quản lý bộ phận buồng (Trưởng/phó bộ phận, trợ 

lý trưởng bộ phận) 

4 - 5 

 

3.Yêu cầu 4 Bậc trình độ nghề Phục vụ Buồng 

Bậc Yêu cầu 
Bậc 1 

 
Thực hiện các kỹ năng cơ bản liên quan đến công việc hằng ngày 

trong điều kiện đã xác định; Trình độ thực hiện công việc mức cơ 

bản bao gồm một số công việc chuyên môn/hoạt động đòi hỏi có 

kiến thức làm việc nền tảng và các kỹ năng thực hành ở mức độ giới 

hạn trong điều kiện làm việc đã xác định   
Bậc 2 Thực hiện một loạt các kỹ năng trong môi trường đa dạng hơn với 

trách nhiệm nhiều hơn; có thể áp dụng một loạt các năng lực trong 



môi trường làm việc đa dạng hơn và có khả năng làm việc nhóm, làm 

việc độc lập trong một số trường hợp và chịu trách nhiệm chính đối 

với kết quả và sản phẩm công việc 

 
Bậc 3 Năng lực chuyên môn cao với kỹ năng giám sát; Sử dụng kỹ thuật 

phức tạp hơn liên quan đến năng lực, đòi hỏi nâng cao kiến thức lý 

thuyết, áp dụng trong một môi trường không thường xuyên và có thể 

liên quan đến lãnh đạo nhóm và trách nhiệm cao hơn đối với kết quả 

công việc 

 
Bậc 4-5 Năng lực chuyên sâu với kỹ năng quản lý; Có trình độ lý thuyết 

tốt và các năng lực chuyên môn, kỹ thuật, quản lý sử dụng để 

lập kế hoạch, thực  hiện và đánh giá công việc của bản  thân 

và/hoặc nhóm 

 
 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ NĂNG THEO TIÊU CHUẨN NGHỀ VTOS 

Số 

TT 

Tên đơn vị năng lực Tiêu chí thực hiện 

1 Sắp xếp xe đẩy và dụng cụ làm 

việc 

- Chuẩn bị xe đẩy phù hợp, sạch sẽ trước khi 

thực hiện dọn buồng 

- Tính toán và đặt yêu cầu chính xác để có 

những vật dụng mới xếp lên xe đẩy 

- Sắp xếp thêm vật dụng dự phòng 

- Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, hợp lý các vật 

dụng lên xe đẩy 

- Hoàn thành công việc trong thời gian cho 

phép 

 

2 Vệ sinh, phục vụ buồng khách  - Tuân thủ quy trình vào buồng khách 

- Thực hiện việc làm giường theo đúng quy 

trình 

- Thực hiện việc vệ sinh phòng ngủ và phòng 

tắm theo đúng tiêu chuẩn, dụng cụ và hóa chất 

- Bổ sung các vật dụng theo đúng tiêu chuẩn 

yêu cầu 

- Hoàn thành công việc trong thời gian cho 

phép 

 

3 Vệ sinh các khu vực công cộng - Lựa chọn và chuẩn bị chính xác các thiết bị, 

vật dụng và hóa chất; đảm bảo tất cả các thiết 

bị đều sạch sẽ và đủ điều kiện an toàn lao động 

trước khi sử dụng 



- Vệ sinh khu vực công cộng được thực hiện 

hiệu quả và phù hợp, bao gồm sàn, đồ đạc, 

khu vực làm việc và thùng rác 

- Áp dụng kỹ thuật vệ sinh đặc biệt đối với đồ 

da, đồ vải, kính và ghế nệm 

- Hoàn thành công việc trong thời gian cho 

phép 

 

4 Cung cấp các dịch vụ buồng - Thể hiện được sự khéo léo, thận trọng, lịch 

sự và tuân thủ nghi thức trong quá trình xử lý 

các câu hỏi cũng như các yêu cầu của khách  

- Kiến thức về quy định, tiêu chuẩn và quy 

trình liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ 

buồng  

 

5 Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ giao 

tiếp cơ bản 

 

- Thực hiện được các hội thoại đơn giản với 

khách tại nơi làm việc 

6 Tiếp nhận và xử lý phàn nàn, yêu 

cầu của khách 

- Tiếp nhận và giải quyết phàn nàn của khách 

hàng một cách thân thiện và lịch sự 

-  Xử lý được các yêu cầu hoặc các câu hỏi của 

khách 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG 

NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG PHỤC VỤ BUỒNG KHÁCH SẠN 

 

NỘI DUNG 1:  

VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHỀ PHỤC VỤ BUỒNG  

TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 

1. Vai trò, trách nhiệm của bộ phận Buồng trong kinh doanh khách sạn 

- Chịu trách nhiệm làm vệ sinh và duy trì chất lượng vệ sinh hầu như toàn khách sạn, bao 

gồm:  

+ Khu vực công cộng của khách sạn.  
+ Khu vực buồng khách. 
+ Văn phòng của các bộ phận. 

- Chịu trách nhiệm cung cấp một số dịch vụ bổ sung cho khách trong quá trình lưu trú. 

- Chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu hoặc than phiền của khách liên quan đến bộ phận 

Buồng. 

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản thất lạc và được tìm thấy trong khách sạn. 

- Chịu trách nhiệm giặt là đồ vải của khách sạn, đồng phục của nhân viên. 

 Nhân viên bộ phận buồng phải luôn học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng 

nghề nghiệp và hành vi ứng xử, giao tiếp để hoàn thành công việc và tạo ra cho khách 

hàng những sản phẩm tốt nhất.  

2. Đặc điểm của nghề phục vụ buồng khách sạn 

- Lao động của nghề Phục vụ buồng vừa mang tính chất lao động cơ bắp, vừa mang tính 

chất lao động trí óc. 

- Thời gian làm việc có khi không chỉ 8 tiếng mỗi ngày và có thể không có ngày nghỉ lễ, 

nghỉ hàng tuần,… 

- Luôn đảm bảo môi trường khách sạn luôn sạch sẽ, trật tự, yên tĩnh và an toàn tuyệt đối. 

- Luôn đảm bảo tính trung thực, thật thà, có thái độ nhiệt tình, chu đáo, thể hiện sự quan 

tâm tới khách để họ lúc nào cũng có cảm nhận rằng khách sạn là “căn nhà thứ hai của 

mình”. 

 

 

NỘI DUNG 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ PHẬN BUỒNG 

1. Cơ cấu tổ chức của bộ phận Buồng ở các khách sạn quy mô nhỏ 

   

TRƯỞNG BỘ PHẬN 

NHÂN VIÊN 

PHỤC VỤ 

BUỒNG 

NHÂN VIÊN  

GIẶT LÀ 

NHÂN VIÊN  

VỆ SINH CÔNG 

CỘNG 



 

 

 

2. Cơ cấu tổ chức của bộ phận Buồng ở các khách sạn quy mô vừa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của bộ phận Buồng ở các khách sạn quy mô lớn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN 

GIÁM SÁT  

CÔNG CỘNG 

GIÁM SÁT 

TẦNG 

GIÁM SÁT  

GIẶT LÀ 

NHÂN VIÊN 

 VỆ SINH CÔNG 

CỘNG 

NHÂN VIÊN  

PHỤC VỤ 

BUỒNG 

NHÂN VIÊN  

GIẶT LÀ 

GIÁM ĐỐC BỘ 

PHẬN BUỒNG 

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC  

BỘ PHẬN BUỒNG 

GIÁM SÁT 

CÔNG 

CỘNG 

GIÁM SÁT 

TẦNG 

GIÁM 

SÁT GIẶT 

LÀ 

Nhân 

viên vệ 

sinh 

công 

cộng Nhân 

viên 

chăm 

sóc cây 

cảnh 

Nhân 

viên 

phục vụ 

Buồng 

Nhân 

viên 

quản lý 

mini bar 

 

Nhân 

viên 

cắm hoa 

 

Nhân 

viên 

giặt là 

Nhân 

viên 

quản lý 

đồ vải 

và đồng 

phục 

THƯ KÝ BỘ 

PHẬN BUỒNG 



\NỘI DUNG 3:  

NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH TRONG BỘ PHẬN BUỒNG 

1. Giám đốc/ Trưởng bộ phận (Executive housekeeper) 

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của bộ phận Buồng 

- Tuyển chọn và huấn luyện nhân viên mới 

- Tạo điều kiện làm việc tốt và an toàn cho nhân viên 

- Quản lý ngân sách và các chi phí hoạt động hàng tháng 

- Liên hệ làm việc và giải quyết các vấn đề liên quan với các nhà cung cấp hàng hoá của 

bộ phận 

- Giải quyết phàn nàn của khách trong phạm vi trách nhiệm 

- Triển khai họp cấp trợ lý hàng ngày để cập nhật các thông tin 

- Phối hợp với giám đốc bộ phận Lễ tân trong việc quản lý khối lưu trú 

- Xây dựng các chương trình đào tạo nhân viên 

- Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ năng công việc 

- Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao phó 

- Xây dựng kế hoạch ngân sách của bộ phận cho năm sau 

2. Trợ lý giám đốc bộ phận (Executive housekeeper assistant) 

- Thực hiện những nhiệm vụ do giám đốc bộ phận phân công 

- Có thể thay mặt giám đốc bộ phận giải quyết các vấn đề được uỷ quyền khi giám đốc 

bộ phận vắng mặt 

- Phản hồi các thông tin từ các giám sát đến giám đốc bộ phận 

3. Giám sát tầng (floor supervisor) 

- Phân công nhiệm vụ cho nhân viên đầu mỗi ca làm việc 

- Giám sát và kiểm tra mức độ hoàn thành công việc của nhân viên ở tầng mình phụ trách 

- Kiểm tra buồng trống và tình trạng buồng trước khi đón khách 

- Kiểm tra và báo cáo về các hư hỏng cần sửa chữa và bảo trì trong khu vực mình phụ 

trách  

- Xử lý các công việc liên quan trên tầng buồng khách 

- Hướng dẫn, huấn luyện nhân viên mới 

- Báo cáo cấp trợ lý hoặc giám đốc bộ phận những công việc vượt quá chức năng 

4. Giám sát khu vực công cộng (public area supervisor) 

- Phân công nhiệm vụ cho nhân viên đầu mỗi ca làm việc 

- Giám sát, kiểm tra mức độ hoàn thành công việc của nhân viên, yêu cầu nhân viên thực 

hiện lại nếu chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh 

- Kiểm tra và báo cáo các hư hỏng cần bảo dưỡng ở khu vực mình phụ trách 

- Huấn luyện nhân viên mới và cập nhật kiến thức, kỹ năng cho nhân viên đương nhiệm 

- Lập kế hoạch vệ sinh định kỳ cho các khu vực 



- Báo cáo hàng tháng về chi phí hoá chất, lên kế hoạch mua hoá chất, dụng cụ vệ sinh 

- Báo cáo trưởng bộ phận giải quyết những công việc vượt quá chức năng 

5. Giám sát giặt là (laundry supervisor) 

- Phân công công việc cho nhân viên đầu mỗi ca làm việc 

- Giám sát và kiểm tra công việc của nhân viên 

- Huấn luyện nhân viên mới 

- Đề xuất và kiểm soát hoá chất 

- Đảm bảo tuân thủ các quy trình giặt là nhằm duy trì chất lượng của các loại đồ vải và 

quần áo 

- Đảm bảo giặt và giao đồ giặt là cho khách đúng thời gian 

- Báo cáo trưởng bộ phận những vấn đề nảy sinh trong khu vực mình phụ trách 

- Hoàn tất các báo cáo liên quan 

6. Nhân viên phục vụ buồng (room attendant) 

- Làm vệ sinh và duy trì mức độ sạch sẽ của buồng khách và hành lang buồng khách 

hàng ngày 

- Giữ vệ sinh sạch sẽ, bổ sung, sắp xếp, bảo quản kho tầng theo đúng tiêu chuẩn quy định 

- Chuẩn bị và sắp xếp xe đẩy trước khi bắt tay vào việc làm buồng 

- Báo cáo về tài sản thất lạc và các hư hỏng cần bảo dưỡng 

- Báo cáo các vấn đề nảy sinh trong khu vực làm việc với giám sát tầng 

- Quản lý chìa khoá khu vực được phân công 

- Hoàn thành công việc được giao theo đúng tiêu chuẩn và chất lượng quy định 

- Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên phân công 

- Đón và dẫn khách vào nhận buồng, bàn giao buồng, các hàng hoá trong minibar và 

hướng dẫn cách sử dụng các tiện nghi hiện đại (nếu cần thiết) 

- Kiểm tra và nhận buồng khi khách hết thời hạn thuê buồng, nếu có gì hư hỏng, mất mát 

thì xử lý hoặc báo cáo cấp trên xử lý để nhanh chóng giúp bộ phận lễ tân hoàn tất thủ tục 

trả buồng cho khách 

7. Nhân viên vệ sinh công cộng (public area attendant) 

- Làm vệ sinh các khu vực được phân công theo tiêu chuẩn yêu cầu 

- Báo cáo các hư hỏng cần bảo dưỡng hoặc tài sản bỏ quên của khách hay những biểu 

hiện khả nghi trong khách sạn 

- Báo cáo các vấn đề xảy ra trong khu vực mình phụ trách 

- Chăm sóc cây cảnh 

8. Nhân viên giặt là (laundry attendant) 

- Kiểm tra và phân loại đồ giặt là của khách và đồ vải 

- Vận hành các thiết bị giặt, giặt khô, là theo đúng quy trình 

- Giao trả đồ giặt là của khách 

- Hoàn tất các hoá đơn tiền giặt là và chuyển bản copy đến những nơi có liên quan 



9. Nhân viên quản lý đồ vải (linen attendant) 

- Cung cấp đồ vải cho các bộ phận 

- Cung cấp đồ vải cho nhân viên làm buồng  

- Nhận và quản lý đồ vải sạch từ bộ phận giặt là 

- Phân loại đồng phục và kiểm tra lỗi 

- Cấp phát đồng phục cho nhân viên đầu mỗi ca làm việc 

10. Nhân viên minibar (minibar runner) 

- Kiểm tra và bổ sung hàng hóa trong minibar ở buồng khách 

- Tính giá hàng hoá trong minibar mà khách đã dùng 

- Hoàn tất các phiếu minibar và chuyển bản copy đến những nơi có liên quan 

 

 

NỘI DUNG 4: CÁC KIỂU LOẠI BUỒNG TRONG KHÁCH SẠN 

1. Phân loại theo số lượng giường, kiểu giường: 

- Buồng đơn (single room): Buồng có một giường đơn 

- Buồng đôi (double room): Buồng có một giường đôi 

- Buồng twin (twin room): Buồng có hai giường đơn 

- Buồng ba (triple room): Buồng có ba giường đơn hoặc một giường đôi và một giường 

đơn 

- Buồng bốn (double-double room): Buồng có hai giường đôi 

- Căn hộ suite (suite): 

2. Phân loại theo hạng buồng: 

Thứ tự các hạng buồng được sắp xếp từ thấp đến cao: 

- Hạng tiêu chuẩn (Standard) 

- Hạng cao cấp (Superior) 

- Hạng sang (Deluxe) 

- Hạng nhất (Suite) 

- Hạng đặc biệt (Presidential) 

3. Phân loại theo tình trạng buồng: 

- Buồng khách đang lưu trú sạch: Occupied clean (OCC) 

- Buồng khách đang lưu trú bẩn: Occupied dirty (OD) 

- Buồng khách trả: Checked out room (C/O) 

- Buồng trống sạch: Vacant room (VC) 

- Buồng trống bẩn: Vacant dirty (VD) 

- Buồng trống sẵn sàng để bán: Vacant ready (VR)/ Vacant inspected (VI) 

- Buồng hỏng: Out of order (OOO); Out of service (OOS) 



- Buồng khách sắp đến: Expected arrival (EA) 

- Buồng khách sắp trả: Expected departure (ED) 

- Buồng dành cho khách quan trọng: Very important person (VIP) 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG 5: MỐI QUAN HỆ CỦA BỘ PHẬN BUỒNG  

VỚI CÁC BỘ PHẬN KHÁC TRONG KHÁCH SẠN 

 

Khách sạn là một hệ thống các phòng ban, bộ phận làm việc chặt chẽ và có quy củ, 

có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chẳng hạn như trong bộ phận Buồng, tất cả các tổ 

nhóm tạo nên một không khí làm việc vì mục đích chung, đòi hỏi tính tập thể cao độ để 

giúp cho công việc được hoàn thành với hiệu quả cao và cung cấp cho khách những dịch 

vụ đạt chất lượng tốt 

1. Quan hệ của bộ phận Buồng với các bộ phận khác trong khách sạn: 

1.1. Với bộ phận Lễ tân: 

- Bộ phận Buồng phải kịp thời phản ánh trên biểu báo về tình hình buồng khách 

như các buồng khách ngủ ở ngoài, buồng khách không có hành lý, buồng có hành lý giản 

đơn, đồng thời thông báo bằng điện thoại cho người có trách nhiệm của bộ phận Lễ tân 

để có biện pháp ngăn chặn hiện tượng khách trốn nợ 

- Thông báo cho bộ phận Lễ tân những sai lệch về số lượng khách, những chi tiết 

về tài sản thất lạc và được tìm thấy 

- Liên hệ với lễ tân để đổi buồng cho khách nếu những phương tiện, thiết bị trong 

buồng có sự cố không thể sửa chữa ngay được 

- Nếu khách làm hư hỏng hoặc mất mát các thiết bị, vật dụng trong buồng thì phải 

báo cáo kịp thời cho bộ phận Lễ tân để giải quyết việc bồi thường 

- Khi khách có yêu cầu đặc biệt như cần gọi bác sĩ, để quên chìa khoá trong buồng 

không mở cửa được thì nhân viên làm buồng phải thông báo cho lễ tân để phục vụ khách 

- Cùng phối hợp sắp xếp phục vụ khách VIP và khách đi theo đoàn  

- Kịp thời chuyển các hoá đơn giặt là, hàng hoá trong minibar mà khách đã dùng 

đến lễ tân để cập nhật vào tài khoản của khách 

1.2. Với bộ phận ăn uống/ ẩm thực: 



-  Nhân viên làm buồng có trách nhiệm kịp thời gọi điện thoại yêu cầu nhân viên bộ 

phận ăn uống hoặc nhân viên phục vụ tại phòng dọn những khay thức ăn ra khỏi buồng 

khi khách đã dùng xong 

- Phối hợp với bộ phận ăn uống để sắp xếp, thực hiện công tác sát trùng, diệt 

chuột, gián, sâu bọ tại bộ phận ăn uống khi có nhu cầu 

- Tổ chức cung cấp hoa, cây cảnh và trang trí theo yêu cầu của bộ phận ăn uống 

- Phối hợp với bộ phận ăn uống tổ chức việc thay đổi, kiểm kê đồ vải của bộ phận 

này 

1.3. Với bộ phận Bảo trì: 

Khi phương tiện, thiết bị trong buồng khách hư hỏng, nhân viên giám sát của bộ 

phận Buồng phải kịp thời làm phiếu yêu cầu sửa chữa gửi cho bộ phận Bảo trì để họ cử 

người tới sửa. Bộ phận Bảo trì chịu trách nhiệm thực hiện những công việc như bảo 

dưỡng, trang trí buồng khách. Đồng thời bộ phận Bảo trì có trách nhiệm góp ý về việc 

mua các trang thiết bị làm vệ sinh và hướng dẫn nhân viên của bộ phận Buồng sử dụng 

các máy móc, thiết bị 

1.4. Với bộ phận An ninh: 

Bộ phận Buồng phải tích cực giúp bộ phận An ninh làm tốt công tác bảo vệ khách 

sạn, kịp thời ngăn chặn các yếu tố gây mất an toàn trong khách sạn. Ngược lại bộ phận 

An ninh có trách nhiệm truyền đạt các kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho nhân viên của 

bộ phận Buồng, đồng thời thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập cứu hoả 

Bộ phận Buồng phải kịp thời báo cho bộ phận An ninh những phòng khoá kép, 

những đối tượng hay hành lý khả nghi, những tài sản thất lạc và được tìm thấy, … để xử 

lý 

2. Mối liên kết giữa các tổ nhóm trong phạm vi bộ phận Buồng: 

2.1. Khái niệm: 

Tổ là một nhóm gồm 2 hay nhiều người trở lên có cùng mục tiêu, cùng sự tận tuỵ 

đối với công việc, biết chia sẻ những ý tưởng, những mối quan tâm trong công việc 

2.2. Những lợi ích của việc làm việc theo tổ nhóm: 

- Số lượng và hiệu quả công việc gia tăng 

- Tạo cảm giác phấn chấn, thoải mái, năng động khi làm việc 

- Tạo sự đoàn kết giữa các nhân viên 

- Tăng lòng trung thành của nhân viên đối với khách sạn 

- Giảm tình trạng vắng mặt của nhân viên ở nơi làm việc cho dù có hay không có lý 

do chính đáng 

- Thực hiện công việc theo đúng quy trình, tiêu chuẩn yêu cầu, tránh các rủi ro về an 

toàn 

 

 

NỘI DUNG 6: CÁC LOẠI HÓA CHẤT LÀM VỆ SINH  

VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG HÓA CHẤT  

Các loại hóa chất làm vệ sinh: 

- Hoá chất tẩy rửa đa năng (All purpose cleaner) 



- Hoá chất vệ sinh bên trong bồn cầu (Toilet bowl cleaner) 

- Hoá chất vệ sinh gương, kính (Glass cleaner) 

- Hoá chất khử mùi (Freshener cleaner) 

- Hoá chất đánh bóng đồ gỗ (Furniture polish) 

- Hoá chất đánh bóng kim loại (Stainless polish) 

- Hoá chất bảo trì sàn đá 

- Hoá chất tẩy thảm 

- Hoá chất giặt thảm 

- Hoá chất rửa chén bát thông thường 

- Hoá chất thông cống 

Những chất tẩy rửa đòi hỏi phải đặc biệt thận trọng khi sử dụng: 

- Các hoá chất có thành phần axit cao (PH < 7): Các hoá chất này có tính ăn mòn 

rất cao, không nên chạm tay vào axit vì sẽ gây bỏng da, không trộn axit với các hoá chất 

khác, đặc biệt là chất tẩy trắng vì có thể gây ra khí độc 

- Các loại dung môi: dễ gây cháy và có khí độc 

- Các hoá chất có thành phần kiềm cao (PH > 7): có tính ăn mòn cao, không chạm 

tay trực tiếp vào hoá chất, không tự ý pha trộn với các hoá chất khác 

Những lưu ý khi sử dụng hoá chất: 

- Phải lựa chọn loại hoá chất phù hợp, căn cứ vào loại vết bẩn (bụi, vi khuẩn, vết 

dầu mỡ, vết ố, gỉ sắt,…), loại bề mặt (gỗ, kim loại, vải, thuỷ tinh, nhựa, …), phương 

pháp vệ sinh (ngâm, lau, đánh bóng,…) 

- Tuyệt đối tuân thủ chỉ định của nhà sản xuất, đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho 

con người 

- Phải có nhãn, mác ở chai, thùng đựng hoá chất 

- Phải đeo găng tay, kính và quần áo bảo hộ khi tiếp xúc với hoá chất 

- Cất giữ hoá chất ở nơi thoáng mát, khô ráo, an toàn 

- Đóng chặt nút đậy ngay sau khi sử dụng 

- Không được tự ý pha trộn các loại hoá chất với nhau 

- Tuyệt đối không hút thuốc khi đang tiếp xúc với hoá chất 

- Không được ngửi 

- Sử dụng nơi thoáng khí 

- Không được đốt vỏ bình xịt sau khi sử dụng hết vì chúng có thể gây nổ  

 

NỘI DUNG 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM VỆ SINH CƠ BẢN 

 

- Lau khô: Dùng khăn khô và sạch để lau các bề mặt. Đây không phải là cách có 

hiệu quả nhất vì nó làm bụi bẩn bay lên và sau đó bám trở lại. Cách xử lý này chỉ áp 



dụng khi cách lau bằng khăn ẩm không phù hợp với loại bề mặt, đồ vật đó hoặc không an 

toàn. 

- Lau ẩm: Khăn sạch được làm ẩm bằng nước, hoá chất đa năng hoặc hoá chất lau 

kính để lau các bề mặt phù hợp. Khăn ẩm tránh làm cho bụi bẩn phát tán vì thế hiệu quả 

hơn cách lau khô. 

- Quét: Có tác dụng tương tự như lau bụi khô. Khi sử dụng chổi hoặc bàn chải để 

quét thì một phần rác và bụi được thu gom, còn một phần bụi vẫn phát tán trong không 

khí. 

- Hút bụi: Đây là cách thức xử lý có hiệu quả cao vì bụi và rác nhỏ được hút vào 

túi chứa và loại bỏ một cách dễ dàng. 

- Diệt khuẩn: Phương pháp này có thể diệt một số vi khuẩn, chủ yếu là để giảm 

lượng vi khuẩn xuống thấp tới mức an toàn. Đây không phải là chất tẩy rửa nên chỉ sử 

dụng sau khi lau rửa kỹ bề mặt. Hiện nay, các nhà sản xuất hoá chất đã kết hợp một số 

hoá chất tẩy rửa với tính năng diệt khuẩn do đó có tác dụng diệt khuẩn ngay trong lúc 

làm vệ sinh. 

- Đánh bóng: Là việc khôi phục độ bóng của các bề mặt như gỗ, kim loại, sàn 

cứng. Việc đánh bóng không chỉ làm đẹp, chống bám bụi cho các bề mặt mà hoá chất sử 

dụng kèm theo còn có tác dụng bảo vệ bề mặt được đánh bóng. 

 

NỘI DUNG 8: BẢO QUẢN ĐỒ VẢI 

1. Cách sắp xếp đồ vải: 

- Luôn sắp xếp đồ vải trên giá hoặc trên xe đẩy theo chủng loại và kích cỡ để 

tránh nhầm lẫn, dễ lấy và dễ kiểm soát số lượng 

- Nếp gấp của đồ vải phải luôn hướng ra ngoài để dễ nhận dạng từng loại và dễ 

lấy, dễ kiểm soát số lượng 

2. Các nguyên tắc khi xử lý đồ vải bẩn/ rách: 

- Hết sức chú ý khi xử lý các đồ vải sạch cũng như đồ vải bẩn để tránh lan truyền 

vi khuẩn từ nơi này sang nơi khác cũng như từ đồ bẩn sang đồ sạch 

- Tất cả đồ vải bẩn khi lấy ra từ buồng khách phải được bỏ vào túi chứa đồ vải bẩn 

ngay, không để lẫn với đồ sạch sẽ gây nhiễm khuẩn cho đồ sạch  

- Để riêng đồ quá bẩn hoặc ẩm ướt để tránh làm bẩn thêm các đồ vải khác. Để 

riêng đồ ướt và đồ khô vì đồ ướt làm cho đồ khô bị ẩm và gây nấm mốc 

- Đối với đồ vải bị rách phải để riêng ra, buộc nút ở góc vải và gửi cho bộ phận 

phụ trách đồ vải kèm theo lời giải thích 



- Phải đưa ngay những đồ cần chú ý đặc biệt tới bộ phận phụ trách đồ vải kèm 

theo lời giải thích 

3. Các nguyên tắc khi xử lý đồ vải sạch: 

- Rửa tay sạch trước khi tiếp xúc đồ vải sạch 

- Không để đồ vải sạch trên sàn nhà hoặc nơi có bụi bẩn 

- Không để đồ vải gần mặt hoặc miệng mình để tránh lây lan vi khuẩn 

- Rửa tay sạch sau khi ăn, hút thuốc, đi vệ sinh hoặc đổ rác và  trước khi cầm vào 

đồ vải sạch 

- Kiểm tra đồ vải thường xuyên, những đồ vải bị ố, rách, hư hỏng…phải được 

chuyển trả lại phòng đồ vải và thay thế nếu cần 

 

NỘI DUNG 9: CÁC QUY TRÌNH LÀM VỆ SINH BUỒNG KHÁCH 

1. Các bước chuẩn bị cho công việc: 

- Nhận báo cáo tình trạng buồng từ người giám sát và tính toán nhu cầu hàng ngày 

về đồ vải, đồ cung cấp cho phòng ngủ và phòng tắm 

- Nhận chìa khoá buồng khách khu vực được phân công 

- Nhận đồ vải sạch từ phòng quản lý đồ vải 

- Nhận các loại đồ uống, đồ cung cấp  

- Kiểm tra số lượng và chất lượng 

- Sắp xếp đồ vải, đồ cung cấp lên xe đẩy 

- Sắp xếp hộp đựng dụng cụ và hoá chất vệ sinh 

- Kiểm tra toàn bộ trước khi bắt đầu ca làm việc 

2. Các nguyên tắc làm vệ sinh có hiệu quả: 

- Làm việc theo hệ thống 

- Làm việc đúng quy trình, thủ tục và phương pháp 

- Làm việc đúng tiêu chuẩn vệ sinh yêu cầu 

- Biết cách quan sát 

3. Các quy trình làm vệ sinh buồng khách: 

 

QUY TRÌNH LÀM VỆ SINH BUỒNG KHÁCH TRẢ 

1. Chuẩn bị cho công việc 

2. Thực hiện thủ tục vào buồng 

3. Làm thoáng buồng 

4. Kiểm tra trang thiết bị điện và tài sản thất lạc, báo cáo nếu có hỏng hóc hoặc tài 

sản bị bỏ quên 

5. Thu gom rác, gạt tàn, ly tách bẩn 

6. Thu gom đồ vải bẩn và làm giường 

7. Lau bụi buồng khách 



8. Vệ sinh phòng tắm 

9. Bổ sung đồ cung cấp 

10. Vệ sinh sàn 

11. Kiểm tra, điều chỉnh lại các vật dụng trong buồng 

12. Tắt điện, khóa cửa 

13. Hoàn thành bảng phân công công việc 

 

 

QUY TRÌNH LÀM VỆ SINH BUỒNG KHÁCH ĐANG LƯU TRÚ 

 

1. Chuẩn bị cho công việc 

2. Thực hiện thủ tục vào buồng 

3. Làm thoáng buồng 

4. Kiểm tra trang thiết bị điện, báo cáo nếu có hỏng hóc  

5. Thu gom rác, gạt tàn, ly tách bẩn 

6. Thu gom đồ giặt là của khách (nếu có) 

7. Thu gom đồ vải bẩn và làm giường 

8. Lau bụi buồng khách 

9. Vệ sinh phòng tắm 

10. Bổ sung đồ cung cấp 

11. Vệ sinh sàn 

12. Kiểm tra và điều chỉnh lại các vật dụng trong buồng 

13. Tắt điện, khóa cửa 

14. Hoàn thành bảng phân công công việc 

 

QUY TRÌNH VỆ SINH PHÒNG TẮM 

 

Trình tự vệ sinh tiêu chuẩn là: 

BỒN TẮM ĐỨNG - BỒN TẮM NẰM - BỒN CẦU- BỒN RỬA TAY - SÀN 

PHÒNG TẮM 

Lưu ý: Nên vệ sinh phòng tắm với hóa chất phù hợp và nước ấm để đảm bảo tiêu 

chuẩn vệ sinh 

1.  Chuẩn bị cho công việc 



2. Bật đèn và quạt thông gió, báo cáo hỏng hóc (nếu có) 

3. Thu gom đồ vải bẩn, rác và làm sạch sọt rác 

4. Xả nước bồn cầu và xịt hoá chất vào để ngâm 

5. Vệ sinh bồn tắm đứng/ bồn tắm nằm và hệ thống vòi nước, vòi hoa sen 

6. Vệ sinh bồn cầu 

7. Vệ sinh bồn rửa tay và khu vực xung quanh 

8. Vệ sinh các thiết bị, vật dụng cần thiết 

9. Bổ sung, thay thế đồ cung cấp 

10. Vệ sinh sàn phòng tắm 

11. Kiểm tra lần cuối 

12. Tắt đèn, tắt quạt thông gió 

 

NỘI DUNG 10: CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN, AN NINH CẦN TUÂN THỦ 

Có thể ví mỗi nhân viên bộ phận Buồng như là một nhân viên an ninh. Các trách 

nhiệm mà nhân viên bộ phận Buồng cần lưu ý: 

* Quản lý chìa khoá buồng khách: 

- Không mở cửa buồng khách cho bất kỳ ai, nếu khách bảo quên chìa khoá thì lịch sự 

mời khách liên hệ bộ phận Lễ tân để được giúp đỡ. 

- Không để nhân viên hoặc người không có trách nhiệm vào buồng khách. 

- Không giao chìa khoá buồng khách cho bất kỳ ai bởi mỗi khi bạn đã ký nhận chìa 

khoá tại văn phòng nghĩa là mọi mất mát hoặc có việc gì xảy ra trong các buồng khách sẽ 

thuộc phạm vi trách nhiệm của bạn. 

- Khi rời buồng khách trong lúc đang làm vệ sinh, dù chỉ một phút cũng phải khoá 

cẩn thận. 

* Cảnh giác các vấn đề an ninh khu vực tầng buồng khách: Báo cáo với cấp trên và 

bộ phận Bảo vệ nếu thấy người lạ lảng vảng với thái độ khả nghi, người lạ trong khu vực 

dành cho nhân viên, người lạ trong đồng phục của nhân viên. 

* Báo cáo ngay các trường hợp sai lệch về số lượng khách và danh mục buồng đang 

có khách lưu trú. 

* Báo cáo với giám sát hoặc cấp trên các trường hợp phòng treo biển “không quấy 

rầy” đến 14:00. 



* Báo cáo các trường hợp liên quan đến tài sản của khách và khách sạn: 

- Báo cáo các trường hợp phát hiện tài sản của khách bỏ quên. 

- Báo cáo các trường hợp mất mát tài sản của khách sạn. 

* Tránh các cuộc trò chuyện sa đà với khách trong khu vực làm việc. Tuy nhiên, phải 

luôn giữ thái độ thân thiện, lịch sự, luôn tươi cười chào hỏi xã giao. 

* Không tò mò dùng thử các đồ đạc cá nhân của khách 

* Không sử dụng các tiện nghi hay toilet buồng khách 

 

NỘI DUNG 11: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG TRONG 

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG 

 

1. Khách làm hư hỏng tài sản của khách sạn 

2. Nhân viên phục vụ buồng làm hư hỏng đồ đạc của khách 

3. Phát hiện thấy đồ vật khách bỏ quên 

4. Quần áo của khách giặt bị hư hỏng 

5. Khách treo biển “Xin dọn phòng” hoặc “Xin đừng làm phiền” 

6. Khách nhờ mở cửa buồng khách 

7. Khi dọn buồng và khách vẫn ở trong buồng 

8. Phát hiện khách suốt ngày ở trong buồng và không muốn dọn buồng 

9. Khách không thừa nhận có dùng các thức uống trong minibar 

10. Phát hiện khách đun nấu ở trong buồng./. 
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        GIỚI THIỆU CHUNG 

I. Mục tiêu chung 

        Chƣơng trình đào tạo thƣờng xuyên nghề Lễ tân nhằm trang bị cho ngƣời 

học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kỹ năng giám sát về lễ tân 

khách sạn. 

        Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung, chƣơng trình đào tạo còn trang bị 

cho ngƣời học đạo đức, lƣơng tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách 

chuyên nghiệp và sức khỏe tốt. 

        Hoàn thành chƣơng trình đào tạo, ngƣời học có khả năng làm việc độc lập và 

làm việc theo nhóm tại bộ phận Tiền sảnh khách sạn; có thể đảm nhận các vị trí 

nhân viên lễ tân, nhân viên đặt giữ buồng, nhân viên quan hệ khách hàng, nhân 

viên thu ngân. 

1. Mục tiêu cụ thể 

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

- Kiến thức: 

+ Mô tả và giải thích vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng chức danh thuộc 

bộ phận lễ tân, cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân, mối quan hệ công việc giữa 

bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong khách sạn, các yêu cầu đối với nhân 

viên lễ tân, và hoạt động của bộ phận lễ tân qua các giai đoạn trong chu trình 

phục vụ khách; 

+ Giải thích đƣợc quy trình nghiệp vụ và các kỹ năng nghề nghiệp thiết 

yếu để trở thành một nhân viên lễ tân chuyên nghiệp; 

+ Phân biệt các trang thiết bị tại bộ phận lễ tân; thành thạo cách thức sử 

dụng các trang thiết bị tại bộ phận lễ tân hợp lý và hiệu quả; 

+ Trình bày đƣợc các nguyên tắc về quản lý, điều phối hoạt động của bộ 

phận lễ tân, quản lý nhân sự;  

 + Mô tả đƣợc quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm 

tra và đánh giá kết quả công việc tại bộ phận lễ tân; 

 + Trình bày đƣợc các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích 

đƣợc lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn, qua 

đó nhận diện đƣợc các nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa; 

+ Trình bày đƣợc tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ và cách thức đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ tại khách sạn. 
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 -  Kỹ năng: 

+ Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù 

hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, khu vực hội nghị/hội thảo, 

chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng hiệu quả; 

+ Sử dụng hiệu quả, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn; 

+ Cung cấp đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc 

của bộ phận lễ tân, khu vực hội nghị/hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn; 

+ Tham gia xây dựng đƣợc một số kế hoạch của các bộ phận nhƣ: kế 

hoạch nhân sự, kế hoạch tổ chức hội nghị/hội thảo hoặc sự kiện, kế hoạch sử 

dụng tài sản, trang thiết bị và cơ sở vật chất; 

+ Thực hiện đƣợc một số báo cáo kinh doanh lễ tân, soạn thảo đƣợc các 

văn bản đối nội 

+ Ứng dụng đƣợc phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày; 

+ Điều phối hiệu quả các hoạt động của bộ phận lễ tân;  

        + Tham gia trực tiếp vào huấn luyện và đào tạo nhân viên tại bộ phận lễ 

tân. 

1.2. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

+ Thể hiện thái độ lịch sự, vui vẻ khi giao tiếp với khách; 

+ Hình thành tác phong làm việc và thái độ phục vụ chuyên nghiệp; 

+ Thể hiện tính trung thực, chính xác, cẩn thận và chu đáo trong công 

việc; 

+ Hợp tác với đồng nghiệp trong làm việc nhóm và các bộ phận liên 

quan; thể hiện năng lực giải quyết công việc độc lập trong điều kiện làm việc 

thay đổi. 

+ Có ý thức học tập, tự bồi dƣỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

lãnh đạo và quản lý nhân viên; 

+ Khách quan, công bằng, chính xác, nghiêm túc trong đánh giá và quản lý 

nhân viên. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi học xong 

Ngƣời học sau khi hoàn thành chƣơng trình đào tạo thƣờng xuyên nghề 

Lễ tân có khả năng đảm nhận các vị trí công việc nhƣ sau: Nhân viên lễ tân 

khách sạn, khu du lịch, khu Resort từ 3 sao trở lên và các trung tâm vui chơi 
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giải trí; Nhân viên đặt giữ buồng; Nhân viên thu ngân; Nhân viên quan hệ 

khách hàng; Nhân viên hỗ trợ thông tin; Trƣởng ca; Giám sát lễ tân; Trợ lý 

Quản lý lễ tân 

II. Bậc nghề Lễ tân theo khung ASEAN và VTOS: 

ASEAN VTOS 

Chứng chỉ II (Certificate II) 

Chứng chỉ III (Certificate III)  

Bậc 1 (Level 1) 

Bậc 2 (Level 2) 

 

THAM CHIẾU CÁC KHUNG ĐƠN VỊ NĂNG LỰC 

CỦA NGHỀ NGHIỆP VỤ LỄ TÂN 

TT 

Tên mô 

đun/ năng 

lực 

Số tham chiếu với tiêu 

chuẩn ASEAN 

Số tham chiếu với tiêu 

chuẩn ÚC 

Mã Đơn vị năng lực Mã Đơn vị năng lực 

HUE.CC.

1.05.2 

Thiết lập và 

duy trì môi 

trƣờng làm 

việc an toàn và 

an ninh/  

D1.HSS.

CL4.01  

 

D2.TRM.

CL9.04 

 

 SITXW

HS004 

 

Establish and 

maintain a work 

health and safety 

system 

 

HUE.CC.

1.01.2 

Giao tiếp tại 

nơi làm việc  

(Communicat

e at  

workplace) 

D1.HRS.

CL1.04D1

.HOT.CL

1.07 

D2.TCC.

CL1.05 

Giao tiếp qua điện 

thoại 

 BSBCMM201A/D2

.TCC.CL1.05 

KS.QT. 

2.02.2 

 

Phát triển và 

quản lý chất 

lƣợng dịch vụ 

khách hàng 

( Develop and 

manage 

customer 

quality service 

practices) 

 

  SITXCC

S008 

 

Develop and manage 

customer quality 

service practices 

KS.CM.2

.01.3 

Tiếng anh 

chuyên ngành 

khách sạn 

 (English for 

hotel) 

 

D1.LAN.

CL1.01 

 

 

 

COS4 

Sử dụng tiếng Anh 

ở cấp độ giao tiếp 

cơ bản 
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KS.CM. 

1.03.1 

Chuẩn bị công 

việc tại bộ 

phận Lễ tân                           

(Prepare for 

work at 

Reception) 

 

DH1.HF

O.CL2.0

3 

 DH1.HFO.CL2.03 

Provide 

accommodation 

reception services– 

Tiêu chuẩn 

ASEAN nghề Lễ 

tân 

GES1 (VTOS)  

 

  

KS.CM. 

1.04.1 

Nhận và xử lý 

yêu cầu đặt 

buồng 

(Receive and 

process 

reservations) 

 

D1.HFO.

CL2.01 

 

Receive & process 

reservation (Nhận 

và xử lý yêu cầu 

đặt buồng) 

 

  

KS.CM. 

1.05.1 

Cung cấp dịch 

vụ đăng ký và 

nhận buồng   

(Provide 

check in and 

registration 

services) 

D1.HFO.

CL2.03  

 

Provide 

Accommodation 

Reception Services 

(Cung cấp dịch vụ 

lễ tân lƣu trú) 

 

Element 1: Prepare 

reception area for 

guest arrival  

(Chuẩn bị đón 

khách) 

* Element 2: 

Perform check-in 

function  

(Thực hiện chức 

năng làm thủ tục 

nhận buồng cho 

khách) 

 

Provide Bell Boy/ 

Porter service 

(Cung cấp dịch vụ 

hành lý) 

D1.HFO.CL2.07 

* Element 2: 

Assist with guest 

arrivals 

(Hỗ trợ dịch vụ 

hành lý khi khách 

đến nhận buồng) 

 

SITHAC

S303 

Provide 

Accommodation 

Reception Services 
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KS.CM. 

1.06.1 

Cung cấp dịch 

vụ cho khách 

lƣu trú 

(Provide guest 

services) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DH1.HF

O.CL2.0

3 1.8, 

3.6, 4.2 

Provide 

Accommodation 

Reception Services 

(Cung cấp dịch vụ 

lễ tân lƣu trú) 

E3. Perform 

“during stay” 

function 

(Thực hiện chức 

năng phục vụ 

khách lƣu trú) 

3.8 Respond to 

guest quieries 

(Đáp ứng những 

yêu cầu của khách) 

3.1 Process room 

change request 

(Tiếp nhận và xử 

lý yêu cầu đổi 

buồng) 

DH1.HFO.CL2.03 

1.8, 3.6, 4.2 

Provide a Lost & 

Found Facility 

(Cung cấp dịch vụ 

tài sản thất lạc) 

E3. Deal with Lost 

& Found Items  

(Xử lý tài sản thất 

lạc) 

 

D1. HFO.CL2.08-

12 

D1.  

Quản lý và giải 

quyết các tình 

huống có mâu 

thuẫn 

(HOT.CL1.11) 

  

KS.CM. 

1.07.2 

Cung cấp dịch 

vụ trả buồng 

(Provide 

check out 

D1.HFO.

CL2.03  

 

Provide 

Accommodation 

Reception Services 

(Cung cấp dịch vụ 
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services) lễ tân lƣu trú) 

D1.HFO.CL2.03  

* Element 4: 

Perform check-out 

functions (Thực 

hiện chức năng 

làm thủ tục trả 

buồng cho khách) 

4.1 Maintain and 

prepare guest 

accounts 

(Chuẩn bị tài 

khoản thanh 

toán khách 

4.2 Prepare and 

review 

departures lists 

(Chuẩn bị danh 

sách khách đi) 

4.3 Present 

accounts to guests 

(Trình hóa đơn cho 

khách) 

4.4 Process 

paymentsand 

refunds and issue 

receipts (Thực 

hiện thanh toán, 

hoàn trả tiền và xử 

lý hóa đơn) 

 

Provide Bell Boy/ 

Porter service 

(Cung cấp dịch vụ 

hành lý) 

D1.HFO.CL2.07 

 

* Element 3: 

Assist with guest 

departures 

 (Hỗ trợ dịch vụ 

hành lý khi khách 

rời khách sạn) 
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III.Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch quốc gia gồm 5 bậc trình độ: 

1.Bậc 5 (Văn bằng cấp cao 5): Năng lực chuyên môn sâu, rộng, mức độ phức tạp cao 

với kỹ năng quản lý cấp cao; Ứng dụng các khái niệm, 

quản lý, sáng tạo và kỹ thuật xây dựng xung quanh các 

năng lực tại một cơ sở rộng hay chuyên sâu hoặc liên 

quan năng lực trọng tâm tại các đơn vị lớn hơn. 

2.Bậc 4 (Văn bằng 4): Năng lực chuyên sâu với kỹ năng quản lý; Có trình độ 

lý thuyết tốt và các năng lực chuyên môn, kỹ thuật, 

quản lý sử dụng để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá 

công việc của bản thân và / hoặc nhóm. 

3.Bậc 3 (Chứng chỉ 3): Năng lực chuyên môn cao với kỹ năng giám sát; Sử 

dụng kỹ thuật phức tạp hơn liên quan đến năng lực đòi 

hỏi nâng cao kiến thức lý thuyết, áp dụng trong một 

môi trƣờng không thƣờng xuyên và có thể liên quan 

đến lãnh đạo nhóm và trách nhiệm cao hơn đối với kết 

quả công việc 

4.Bậc 2 (Chứng chỉ 2): Một loạt các kỹ năng trong môi trƣờng đa dạng hơn 

với tránh nhiệm nhiều hơn; Ngƣời có kỹ năng và có 

thể sử dụng một loạt các năng lực trong môi trƣờng 

làm việc đa dạng hơn và có khả năng làm việc nhóm, 

làm việc độc lập trong một số trƣờng hợp và chịu trách 

nhiệm đáng kể đối với kết quả và sản phẩm công việc 

của họ. 

5.Bậc 1 (Chứng chỉ 1): Các kỹ năng cơ bản, hàng ngày trong điều kiện đã xác 

định; Trình độ thực hiện công việc mức cơ bản bao 

gồm một số các công việc chuyên môn/ hoạt động đòi 

hỏi có kiến thức làm việc nền tảng và các kỹ năng thực 

hành ở mức độ giới hạn trong điều kiện làm việc đã 

xác định.  

    

   IV. Chuẩn đầu ra cho chức danh công việc: 

Chức 

danh 

 công 

việc 

Chuẩn đầu ra cho từng chức danh 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 
Bậc nghề 

tƣơng ứng 

1. 

Nhân 

viên 

lễ tân 

1. Duy trì kiến thức 

cơ bản về pháp luật, 

tổng quan du lịch, 

văn hóa và cơ sở lƣu 

trú du lịch; 

1. Vận dụng các 

nguyên tắc về an 

ninh, an toàn trong 

công việc phục vụ 

khách theo đúng qui 

1. Thể hiện thái 

độ phục vụ 

chuyên nghiệp: 

vui vẻ, thân thiện, 

tôn trọng, hòa 

Bậc 1 & 

bậc 2 
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2. Trình bày đƣợc 

các nguyên tắc bảo 

đảm an ninh an toàn, 

nhận biết đƣợc các 

vấn đề ảnh hƣởng 

đến an ninh an toàn 

khách sạn và biện 

pháp phòng ngừa; 

3. Trình bày đƣợc 

những kiến thức 

trong quy trình 

nghiệp vụ lễ tân bao 

gồm các giai đoạn 

của chu trình phục 

vụ khách: đặt 

buồng, làm thủ tục 

đăng ký khách, phục 

vụ khách trong quá 

trình lƣu trú và làm 

thủ tục thanh toán 

và trả buồng. 

4. Xác định đƣợc 

mối quan hệ với các 

bộ phận khác trong 

khách sạn; 

5. Duy trì kiến thức 

chung về du lịch và 

kiến thức liên quan 

đến dịch vụ lƣu trú, 

nhà hàng và các 

dịch vụ bổ sung 

khách sạn, dịch vụ 

giải trí, chăm sóc 

sức khỏe, dịch vụ hỗ 

trợ khách trong quá 

trình lƣu trú tại 

khách sạn. 

định, qui trình cũng 

nhƣ tiêu chuẩn quốc 

gia và quốc tế; 

2. Thực hiện đúng 

qui trình phục vụ 

khách theo tiêu 

chuẩn của khách sạn 

về công việc liên 

quan đến xử lý yêu 

cầu đặt buồng, làm 

thủ tục nhận buồng 

và đăng ký khách, 

phục vụ khách trong 

quá trình lƣu trú, 

làm thủ tục thanh 

toán và tiễn khách, 

3. Áp dụng tốt kỹ 

năng bán hàng trong 

các giai đoạn của 

chu trình phục vụ 

khách; 

4. Sử dụng tốt vi 

tính nhƣ Word, 

excel, phần mềm 

quản lý KS trong bộ 

phận lễ tân... 

5. Xử lý các yêu 

cầu, phàn nàn đơn 

giản của khách; 

6. Áp dụng các 

nguyên tắc tâm lý 

trong giao tiếp với 

khách hàng đa dạng 

trong các môi trƣờng 

làm việc khác nhau; 

7. Làm việc độc lập, 

phối hợp nhóm hiệu 

quả, thích ứng với 

sự thay đổi thƣờng 

xuyên của công 

việc; 

nhã, thỏa mãn 

nhu cầu đa dạng 

của khách trong 

ngành du lịch, 

khách sạn; 

2. Tuân thủ qui 

định đạo đức 

trong nghề 

nghiệp: trung 

thực, bảo vệ môi 

trƣờng, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, 

bảo mật thông tin 

khách hàng và 

doanh nghiệp; 

3. Hợp tác tốt và 

hiệu quả với đồng 

nghiệp, đối tác tại 

các vị trí làm việc 

khác nhau; 

4. Có khả năng 

giải quyết hiệu 

quả, kịp thời các 

tình huống phát 

sinh của khách 

hàng tùy theo vị 

trí công việc. 

5. Thể hiện tính 

tự tin trong xử lý 

công việc 
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8. Giao tiếp tiếng 

Việt, tiếng Anh cơ 

bản và tiếng Anh 

chuyên ngành hiệu 

quả với khách hàng, 

đối tác, đồng nghiệp 

phù hợp với yêu cầu 

phục vụ khách tại 

các vị trí công việc 

của bộ phận lễ tân.  

V.Danh mục các đơn vị năng lực 

Số 

TT 

Mã 

ĐVNL 
Tên Đơn vị năng lực 

Bậc 
Cơ 

bản 
Chung 

1 2 3 4 5 

1 FOS1.1 
NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC YÊU CẦU ĐẶT GIỮ 

BUỒNG 
x             

2 FOS1.2 
CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN 

BUỒNG 
x             

3 FOS1.3 CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG x             

4 FOS1.4 CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ BUỒNG x             

5 FOS1.5 
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHÀO ĐÓN 

KHÁCH TẠI CỬA VÀ DỊCH VỤ HÀNH LÝ 
x             

6 FOS2.1 
VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẶT BUỒNG TRỰC 

TUYẾN 
  x           

7 FOS2.2 
CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI VÀ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
  x           

8 FOS2.3 
SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

KHÁCH SẠN 
  x           

9 FOS2.4 
CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI QUẦY HỖ TRỢ 

THÔNG TIN VÀ HÀNH LÝ 
  x           

10 FOS3.1 TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN ĐÊM     x         

11 FOS3.2 GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN LỄ TÂN     x         

12 HRS3 
TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀM 

VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 
    x         

13 HRS7 HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN TẠI CHỖ     x         

14 HRS8 THỰC HIỆN BÀI ĐÀO TẠO NHÓM     x         

15 HRS9 
ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG CÔNG VIỆC 

TRONG NHÓM 
    x         

16 HRS10 
LẬP KẾ HOẠCH, PHÂN CÔNG VÀ GIÁM 

SÁT CÔNG VIỆC CỦA NHÓM 
    x         

17 FMS4 
CHUẨN BỊ VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 
    x         

18 GAS5 
LẬP KẾ HOẠCH, QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC 

CÁC CUỘC HỌP 
    x         

19 FOS4.1 QUẢN LÝ DOANH THU       x       
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Số 

TT 

Mã 

ĐVNL 
Tên Đơn vị năng lực 

Bậc 
Cơ 

bản 
Chung 

1 2 3 4 5 

20 FOS4.2 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN LỄ TÂN       x       

21 GAS6 QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY       x       

22 FMS1 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH       x       

23 RTS4.8 
ÁP DỤNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM 

TRONG CÁC DỊCH VỤ LƢU TRÖ 
      x       

24 HRS1 
XÁC ĐỊNH NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA 

NHÂN VIÊN 
      x       

25 HRS4 
TIẾN HÀNH VÀ TUÂN THEO CÁC QUY 

TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT 
      x       

26 HRS5 
TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN VÀ GIỮ NHÂN 

VIÊN 
      x       

27 HRS6 
XỬ LÝ KHIẾU KIỆN CỦA NHÂN VIÊN VÀ 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
      x       

28 HRS11 
THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỨC KHỎE 

VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP 
      x       

29 CMS1 
QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ 

HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG 
      x       

30 GAS2 
TỐI ƢU HÓA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÔNG 

NGHỆ 
        x     

31 GAS3 
THIẾT LẬP CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY 

TRÌNH 
        x     

32 COS1 SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC           x   

33 COS2 LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG NHÓM           x   

34 COS3 
HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ HÀNH 

CHÍNH THƢỜNG NGÀY 
          x   

35 COS4 
SỬ DỤNG TIẾNG ANH Ở CẤP ĐỘ GIAO 

TIẾP CƠ BẢN 
          x   

36 COS5 DUY TRÌ KIẾN THỨC NGÀNH NGHỀ           x   

37 COS6 THỰC HIỆN SƠ CỨU CƠ BẢN           x   

38 COS7 
CUNG CẤP DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ AN 

NINH 
          x   

39 COS8 ỨNG PHÓ VỚI TRƢỜNG HỢP KHẨN CẤP           x   

40 COS9 
ÁP DỤNG KIẾN THỨC VỀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
          x   

41 COS10 
SỬ DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ 

KINH DOANH PHỔ BIẾN 
          x   

42 GES1 CHUẨN BỊ LÀM VIỆC             x 

43 GES2 TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHÀN NÀN             x 

44 GES3 KẾT THÖC CA LÀM VIỆC             x 

45 GES4 XỬ LÝ CÁC GIAO DỊCH TÀI CHÍNH             x 

46 GES6 
XÖC TIẾN QUẢNG BÁ VÀ BÁN CÁC SẢN 

PHẨM VÀ DỊCH VỤ 
            x 

47 GES7 
DUY TRÌ CÁC HỆ THỐNG LƢU TRỮ VÀ 

KHÔI PHỤC THÔNG TIN 
            x 



Tài liệu Bồi dưỡng Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn                 - GVC: Trần Thị Bạch Mai-HUETC    

 Nghệ An, tháng 3/2022                                       11 

Số 

TT 

Mã 

ĐVNL 
Tên Đơn vị năng lực 

Bậc 
Cơ 

bản 
Chung 

1 2 3 4 5 

48 GES9 PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG             x 

49 GES10 CHUẨN BỊ VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO             x 

50 GES12 
ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ 

TRÁCH NHIỆM 
            x 

51 GES13 

GIÁM SÁT CÁC PHƢƠNG TIỆN VÀ HOẠT 

ĐỘNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ 

EM 

            x 

52 GES15 
ĐỐI PHÓ VỚI NGƢỜI SAY RƢỢU VÀ 

NGƢỜI KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN 
            x 

53 GES16 
CHUẨN BỊ CÁC TÀI LIỆU KINH DOANH 

BẰNG TIẾNG ANH 
            x 

IV. Các chứng chỉ trình độ       

Mã 

chứng chỉ 
Chứng chỉ trình độ Bậc 

CFO1 Chứng chỉ Lễ tân 1 

CFO2 Chứng chỉ Lễ tân 2 

CFOS3 Chứng chỉ Giám sát bộ phận Lễ tân 3 

DFOM Văn bằng Quản lý bộ phận Lễ tân 4 

1. CFO1 -Chứng chỉ Lễ tân Bậc 1 (15 Đơn vị năng lực) 

Số 

TT 

Mã 

ĐVNL 
Tên Đơn vị năng lực 

Bậc Cơ 

bản 
Chung 

1 2 3 4 5 

1 FOS1.1 
NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC YÊU CẦU ĐẶT GIỮ 

BUỒNG 
x             

2 FOS1.2 
CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN 

BUỒNG 
x             

3 FOS1.3 CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG x             

4 FOS1.4 CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ BUỒNG x             

5 FOS1.5 
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHÀO ĐÓN 

KHÁCH TẠI CỬA VÀ DỊCH VỤ HÀNH LÝ 
x             

6 COS1 SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC           x   

7 COS2 LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG NHÓM           x   

8 COS3 
HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH 

THƢỜNG NGÀY 
          x   

9 COS4 
SỬ DỤNG TIẾNG ANH Ở CẤP ĐỘ GIAO TIẾP 

CƠ BẢN 
          x   

10 COS5 DUY TRÌ KIẾN THỨC NGÀNH NGHỀ           x   

11 GES1 CHUẨN BỊ LÀM VIỆC             x 

12 GES2 TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHÀN NÀN             x 
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13 GES6 
XÖC TIẾN QUẢNG BÁ VÀ BÁN CÁC SẢN 

PHẨM VÀ DỊCH VỤ 
            x 

14 GES9 PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG             x 

15 GES12 
ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ 

TRÁCH NHIỆM 
            x 

2. CFO2- Chứng chỉ Lễ tân Bậc 2 (22 Đơn vị năng lực) 

Số 

TT 

Mã 

ĐVNL 
Tên Đơn vị năng lực 

Bậc Cơ 

bản 
Chung 

1 2 3 4 5 

1 FOS1.1 
NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC YÊU CẦU ĐẶT GIỮ 

BUỒNG 
x             

2 FOS1.2 
CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN 

BUỒNG 
x             

3 FOS1.3 CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG x             

4 FOS1.4 CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ BUỒNG x             

5 FOS2.1 
VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẶT BUỒNG TRỰC 

TUYẾN 
  x           

6 FOS2.2 
CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI VÀ CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN 
  x           

7 FOS2.3 
SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH 

SẠN 
  x           

8 FOS2.4 
CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI QUẦY HỖ TRỢ 

THÔNG TIN VÀ HÀNH LÝ 
  x           

9 COS1 SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC           x   

10 COS2 LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG NHÓM           x   

11 COS3 
HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH 

THƢỜNG NGÀY 
          x   

12 COS4 
SỬ DỤNG TIẾNG ANH Ở CẤP ĐỘ GIAO TIẾP 

CƠ BẢN 
          x   

13 COS5 DUY TRÌ KIẾN THỨC NGÀNH NGHỀ           x   

14 COS7 CUNG CẤP DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ AN NINH           x   

15 GES1 CHUẨN BỊ LÀM VIỆC             x 

16 GES2 TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHÀN NÀN             x 

17 GES3 KẾT THÖC CA LÀM VIỆC             x 

18 GES4 XỬ LÝ CÁC GIAO DỊCH TÀI CHÍNH             x 

19 GES6 
XÖC TIẾN QUẢNG BÁ VÀ BÁN CÁC SẢN 

PHẨM VÀ DỊCH VỤ 
            x 

20 GES7 
DUY TRÌ CÁC HỆ THỐNG LƢU TRỮ VÀ KHÔI 

PHỤC THÔNG TIN 
            x 

21 GES9 PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG             x 

22 GES12 
ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ 

TRÁCH NHIỆM 
            x 
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3.CFOS3 -Chứng chỉ Giám sát bộ phận Lễ tân Bậc 3 (26 Đơn vị năng lực) 

Số 

TT 

Mã 

ĐVNL 
Tên Đơn vị năng lực 

Bậc Cơ 

bản 
Chung 

1 2 3 4 5 

1 FOS1.3 CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG x             

2 FOS2.3 
SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH 

SẠN 
  X           

3 FOS3.1 TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN ĐÊM     x         

4 FOS3.2 GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN LỄ TÂN     x         

5 HRS3 
TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀM 

VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 
    x         

6 HRS7 HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN TẠI CHỖ     x         

7 HRS8 THỰC HIỆN BÀI ĐÀO TẠO NHÓM     x        

8 HRS9 
ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG CÔNG VIỆC TRONG 

NHÓM 
    x        

9 HRS10 
LẬP KẾ HOẠCH, PHÂN CÔNG VÀ GIÁM SÁT 

CÔNG VIỆC CỦA NHÓM 
    x        

10 GAS5 
LẬP KẾ HOẠCH, QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC 

CÁC CUỘC HỌP 
    x        

11 COS1 SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC           x   

12 COS2 LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG NHÓM           x   

13 COS5 DUY TRÌ KIẾN THỨC NGÀNH NGHỀ           x   

14 COS6 THỰC HIỆN SƠ CỨU CƠ BẢN           x   

15 COS8 ỨNG PHÓ VỚI TRƢỜNG HỢP KHẨN CẤP           x   

16 COS9 
ÁP DỤNG KIẾN THỨC VỀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
          x   

17 COS10 
SỬ DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ 

KINH DOANH PHỔ BIẾN 
          x   

18 GES2 TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHÀN NÀN             x 

19 GES3 KẾT THÖC CA LÀM VIỆC             x 

20 GES4 XỬ LÝ CÁC GIAO DỊCH TÀI CHÍNH             x 

21 GES6 
XÖC TIẾN QUẢNG BÁ VÀ BÁN CÁC SẢN 

PHẨM VÀ DỊCH VỤ 
            x 

22 GES9 PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG             x 

23 GES12 
ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ 

TRÁCH NHIỆM 
            x 

24 GES13 
GIÁM SÁT CÁC PHƢƠNG TIỆN VÀ HOẠT 

ĐỘNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ EM 
            x 

25 GES15 
ĐỐI PHÓ VỚI NGƢỜI SAY RƢỢU VÀ NGƢỜI 

KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN 
            x 

26 GES16 
CHUẨN BỊ CÁC TÀI LIỆU KINH DOANH 

BẰNG TIẾNG ANH 
            x 
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4.DFOM -Văn bằng Quản lý bộ phận Lễ tân Bậc 4 (22 Đơn vị năng lực) 

Số 

TT 

Mã 

ĐVNL 
Tên Đơn vị năng lực 

Bậc Cơ 

bản 
Chung 

1 2 3 4 5 

1 FOS2.3 
SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

KHÁCH SẠN 
  x           

2 HRS3 
TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀM 

VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 
    x         

3 FMS4 
CHUẨN BỊ VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 
    x         

4 FOS4.1 QUẢN LÝ DOANH THU       x       

5 FOS4.2 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN LỄ TÂN       x       

6 HRS1 
XÁC ĐỊNH NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA 

NHÂN VIÊN 
      x       

7 HRS4 
TIẾN HÀNH VÀ TUÂN THEO CÁC QUY 

TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT 
      x       

8 HRS5 
TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN VÀ GIỮ NHÂN 

VIÊN 
      x       

9 HRS6 
XỬ LÝ KHIẾU KIỆN CỦA NHÂN VIÊN VÀ 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
      x       

10 HRS11 
THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỨC KHỎE 

VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP 
      x       

11 CMS1 
QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ 

HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG 
      x       

12 RTS4.8 
ÁP DỤNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM 

TRONG CÁC DỊCH VỤ LƢU TRÖ 
      x       

13 FMS1 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH       x       

14 GAS6 QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY       x       

15 GAS2 
TỐI ƢU HÓA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÔNG 

NGHỆ 
        x     

16 GAS3 
THIẾT LẬP CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY 

TRÌNH 
        x     

17 COS5 DUY TRÌ KIẾN THỨC NGÀNH NGHỀ           x   

18 COS6 THỰC HIỆN SƠ CỨU CƠ BẢN           x   

19 COS8 ỨNG PHÓ VỚI TRƢỜNG HỢP KHẨN CẤP           x 
 

20 GES9 PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG             x 

21 GES10 CHUẨN BỊ VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO             x 

22 GES13 

GIÁM SÁT CÁC PHƢƠNG TIỆN VÀ HOẠT 

ĐỘNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ 

EM 

            x 
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BÀI 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN 

I. Mô tả nghề và các chức danh của bộ phận Lễ  

1.Mô tả nghề: Bộ phận Lễ tân (Front Office Department): 

Bộ phận Lễ tân là bộ phận quan trọng của cơ sở lƣu trú du lịch, thực hiện 

nhiệm vụ chào khách, đón khách, làm thủ tục cho khách nhận buồng (check-in), trả 

buồng  (check out) và chăm sóc đáp ứng các nhu cầu của khách trong thời gian lƣu 

trú tại cơ sở. Bộ phận Lễ tân cung cấp các dịch vụ: đặt buồng, đón tiếp khách, trao 

đổi thông tin, giao dịch tài chính, hƣớng dẫn hỗ trợ khách, dịch vụ hành lý và là đầu 

mối liên lạc giữa khách với các bộ phận khác, đặc biệt là bộ phận Buồng, Nhà hàng 

và An ninh. Mặc dù cơ cấu tổ chức của bộ phận Lễ tân khách sạn đa dạng tùy theo 

quy mô của khách sạn là một cơ sở lƣu trú nhỏ hay một khu nghỉ dƣỡng lớn nhƣng 

có một số vị trí công việc là nhƣ nhau.  

2. Các vị trí công việc trong bộ phận Lễ tân bao gồm: Trƣởng bộ phận Lễ tân, 

giám sát Lễ tân, nhân viên kiểm toán đêm, nhân viên đón tiếp, nhân viên Lễ tân, 

nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên tổng đài điện thoại, nhân viên hỗ trợ khách 

hàng và nhân viên hành lý. 

II. Vai trò và nhiệm vụ của bộ phận lễ tân 

1. Vai trò: 

- Đại diện cho khách sạn chào đón, tiếp nhận và cung cấp dịch vụ thỏa thuận theo 

yêu cầu của khách hàng; 

- Làm cầu nối giữa khách với các bộ phận dịch vụ làm chức năng giới thiệu và 

bán các dịch vụ của khách sạn: Dịch vụ lƣu trú (buồng ngủ); Dịch vụ ăn uống (Nhà 

hàng- Quầy bar- Phục vụ ăn uống tại buồng (Room service); Dịch vụ bổ sung và 

giải trí: Massage-sauna/ Jacuzzi/ Solarium/ Spa/ Beauty salon/ Discotheque/Night 

Club- Karaoke- Casino- Fitness Centre- Phòng chiếu phim 3D,… 

2. Nhiệm vụ của bộ phận lễ tân: 

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong khách sạn phục vụ khách trong thời 

gian lƣu trú; 

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt buồng của mọi đối tƣợng khách hàng bằng 

nhiều hình thức khác nhau; 

- Thực hiện chào đón, tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký cho mọi đối tƣợng khách 

theo đúng chính sách của khách sạn; 

- Thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng; 

- Thực hiện thanh toán, thu ngân các chi phí của khách theo hóa đơn và tiễn khách; 

- Tham mƣu cho Ban Giám đốc về chiến lƣợc kinh doanh của khách sạn. 
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                  BÀI 2: BỘ PHẬN LỄ TÂN (Front Office Department) 

I. Cơ cấu tổ chức: 

1. Các tổ công việc chính: 6 tổ công việc chính: Tổng đài (Switchboard Operator); 

Đặt buồng (Reservation); Đón tiếp (Reception/ Front desk agent); Thu ngân & kiểm 

toán đêm (Cashier & Night Audit); Thƣờng trực (Concierge); Quan hệ khách hàng 

(Guest Relations). 

                                 Hình 1: Sơ đồ bộ phận lễ tân của khách sạn từ 3 sao đến 5 sao 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các dịch vụ hỗ trợ: dịch vụ văn phòng (Business center); dịch vụ tham quan, du 

lịch (Tour information); dịch vụ sức khỏe (Fitness center); Quầy hàng lƣu niệm 

(Souvernir shop). 

II. Nhiệm vụ của các chức danh tại bộ phận lễ tân: 

1. Trƣởng lễ tân/Giám đốc Lễ tân (Front Office Manager):  

- Tên gọi khác nhƣ quản lý bộ phận lƣu trú hay giám sát Lễ tân là ngƣời chịu trách 

nhiệm trƣớc giám đốc KS/Tổng giám đốc KS về toàn bộ hoạt động của bộ phận lễ 

tân;  

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lƣợng tốt, tối đa tỷ lệ cho thuê và doanh thu 

buồng; 

- Những ngƣời này thực hiện việc quản lý nhân viên, sắp xếp lịch làm việc và triển 

khai các chính sách hay quy trình do Ban giám đốc khách sạn, quản lý khách sạn 

quy định.  

2. Trợ lý trƣởng lễ tân (Assistance Front Office Manager) 

- Hỗ trợ công việc cho trƣởng lễ tân, thực hiện mọi nhiệm vụ do trƣởng lễ tân/giám 

đốc lễ tân phân công; 

- Thay mặt trƣởng lễ tân xử lý công việc liên quan đến bộ phận khi ngƣời này vắng 

mặt; 

- Phối hợp với nhân viên lễ tân để giải quyết mọi tình huống trong ca; 

LỄ     

TÂN 

Bàn tour 

Quầy lƣu niệm 

Dịch vụ văn  phòng 

Dịch vụ sức khỏe 

Đặt 

buồng 

Tổng 

đài 

Đón 

tiếp 

Thu ngân 

và kiểm 

toán đêm 

Thƣờng 

trực 

Quan hệ  

khách hàng 
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3. Giám sát - Trƣởng ca (Supervisor- Head of Front Office)  

- Theo dõi kiểm tra, giám sát công việc của nhân viên trong ca; 

- Phân lịch làm việc cho nhân viên trong ca; 

- Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc và sự kiện xảy ra trong ca; 

- Đề đạt với trƣởng lễ tân những yêu cầu điều kiện của nhân viên ca mình. 

4. Nhân viên đón tiếp/nhân viên lễ tân (Receptionist 

- Là ngƣời đại diện của khách sạn, thay mặt khách sạn đón tiếp và phục vụ khách 

trong suốt thời gian lƣu trú; 

- Làm thủ tục cho khách nhận buồng, phân buồng và trả lời tất cả các câu hỏi hay 

yêu cầu của khách trong trong suốt thời gian khách lƣu trú tại  cơ sơ lƣu trú du lịch; 

- Khi kết thúc thời gian lƣu trú của khách, nhân viên lễ tân thực hiện các thủ tục trả 

buồng; 

- Ngoài ra, nhân viên lễ tân còn báo cáo lại tất cả các phàn nàn của khách hàng cho 

ngƣời quản lý. 

5. Nhân viên đặt buồng (Reservationist) 

- Tiếp nhận và xử lý những yêu cầu đặt buồng của mọi đối tƣợng khách bằng nhiều 

hình thức khác nhau; 

- Cung cấp thông tin về buồng, giá buồng và gợi ý bán các dịch vụ có trong khách 

sạn; 

- Lập và bảo quản hồ sơ đặt buồng, cập nhật thông tin đặt buồng để quản lý tình 

hình đặt buồng; 

- Kết hợp với phòng kinh doanh để bán buồng và các dịch vụ khác nhằm tối đa hóa 

công suất sử dụng buồng và doanh thu của khách sạn.  

6. Nhân viên tổng đài điện thoại (Switchboard Operator) 

- Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi bên trong và bên ngoài khách sạn; 

- Thực hiện báo thức cho khách theo yêu cầu; 

- Tiếp nhận và xử lý tin nhắn cho khách đang lƣu trú trong khách sạn; 

- Thông báo đến các bộ phận khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. 

7. Nhân viên thu ngân (Cashier) 

- Chịu trách nhiệm chính về tất cả các giao dịch tài chính của khách diễn ra tại quầy 

thu ngân của bộ phận lễ tân; 

- Cung cấp và xử lý dịch vụ đổi tiền cho khách; 

- Tiếp nhận và xử lý bảo quản tài sản có giá trị cho khách gửi tại quầy lễ tân; 

- Xử lý các hóa đơn khách tạm ứng trƣớc;  

- Tổng hợp báo cáo doanh thu cuối ca và gởi về Bộ phận kế toán; 
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- Kết hợp với bộ phận kế toán và bộ phận kinh doanh để theo dõi công nợ trả chậm 

của các công ty và đại lý du lịch. 

8. Nhân viên kiểm toán đêm (Night Auditor) 

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh các khoản chi phí của mọi khách lƣu trú; 

- Cân đối sự chênh lệch của các khoản doanh thu theo bộ phận; 

- Kiểm tra các khoản thu trong ngày của các bộ phận; 

- Xử lý việc làm thủ tục nhận buồng muộn, trả buồng sớm và đột xuất và các sự cố 

xảy ra vào ban đêm; 

- Chuẩn bị trƣớc hồ sơ thanh toán cho ca sáng hôm sau; 

- Tổng hợp hoạt động về tài chính của khách sạn, lập báo cáo doanh thu hàng ngày 

và các báo cáo thống kê khác. 

9. Nhân viên quan hệ khách hàng (Guest Relation Agent) 

- Là nhân viên thuộc bộ phận Lễ tân, làm công việc điều phối các hoạt động vui chơi 

giải trí, du lịch và các hoạt động khác cho khách.  

- Ngoài ra, họ còn có thể đặt chỗ trong nhà hàng, đặt chỗ các phƣơng tiện vận 

chuyển hay sắp xếp dịch vụ mua sắm cá nhân cho khách.  

10.  Nhân viên trực cửa (Doorman) 

- Mở cửa xe cho khách, mở cửa khách sạn và mời khách vào trong sảnh lễ tân. 

- Hỗ trợ đón tiếp khi khách nhận buồng với số lƣợng lớn; Hỗ trợ khách khi dùng 

thang máy. 

11. Nhân viên hỗ trợ đón khách/nhân viên hành : 

- Chào đón khách khi khách đã làm xong thủ tục nhận buồng trong cơ sơ lƣu trú du 

lịch; 

- Mang hành lý cho khách đồng thời chỉ dẫn khách đi đến buồng của họ; 

- Để  đảm bảo mọi thứ trong buồng đƣợc sắp xếp và hoạt động tốt, nhân viên hành 

lý kiểm tra các thiết bị trong buồng nhƣ đèn chiếu sáng và quạt, thiết bị thông gió; 

- Nhân viên hành lý cũng có thể phải hƣớng dẫn khách cách sử dụng các thiết bị 

trong cơ sơ lƣu trú du lịch nhƣ điều khiển ti vi từ xa hay điện thoại.  

12. Nhân viên lái xe cho dịch vụ vận chuyển (Driver) 

- Lái xe đƣa khách đến các địa điểm theo hợp đồng 

- Có thể hƣớng dẫn và giới thiệu cho khách trên lộ trình thực hiện chuyến đi. 
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           BÀI 3: CHU TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH (GUEST SERVICE CYCLE) 

- THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH 

I. Chu trình phục vụ khách: 

1. Định nghĩa: là một quá trình đƣợc bắt đầu khi khách gởi yêu cầu đặt buồng, đến 

khách sạn lƣu trú, sử dụng dịch vụ và cuối cùng thực hiện thanh toán chi phí và rời 

khách sạn 

2. Các giai đoạn của chu trình phục vụ khách: bao gồm 4 giai đoạn: Đặt buồng; 

Nhận buồng và đăng ký; Lƣu trú; Trả buồng và thanh toán. 

3. Mối liên hệ giữa bộ phận Lễ tân với các bộ phận khác trong chu trình phục 

vụ khách 

                        Hình 2: Chu trình phục vụ khách (Guest Service Cycle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bộ phận buồng: thông tin về tình trạng buồng, số khách đã đăng ký đang lƣu trú, 

cung cấp các dịch vụ và đồ dùng bổ sung cho khách tại buồng,... 

b. Bộ phận Nhà hàng - Bếp:  

- Bộ phận Nhà hàng phụ thuộc vào bộ phận Lễ tân chủ yếu về các thông tin liên 

quan đến số lƣợng khách đến, yêu cầu đặt ăn của các đoàn khách, dự báo số lƣợng 

khách ăn hàng hàng ngày, ... để lên kế hoạch chuẩn bị phục vụ. 

 - Bộ phận Lễ tân phụ thuộc vào bộ phận Nhà hàng-Bếp trong việc nhập các chi phí 

của khách một cách nhanh chóng và chính xác, cung cấp các hóa đơn chi tiết của các 

chi phí đó. 

Baggage handling 

Transportation 

Bill Settlement 

Check-out 

Currency exchange 

Safe Deposits 

Maintaining Guest 

Accounts 

Mail and Information 

Telephone Calls 

Transportation 

Doormen and 

Porters 

Registration 

Room Assignment 

Issuing of Keys 

Baggage Handling 

Reservations 

Departure Pre-arrival 

Occupancy Arrival 
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c. Bộ phận Kỹ thuật và Bảo dƣỡng: phối hợp khi nhận thông tin hƣ hỏng các       

thiết bị để kịp thời sửa chữa, lập kế hoạch bảo dƣỡng định kỳ vào thời gian thấp       

điểm.   

d. Bộ phận An ninh: bảo đảm an toàn-an ninh cho toàn bộ khách sạn; ngăn chặn tội 

phạm khi nhận thấy các ngƣời có hành vi khả nghi. 

II. Thuật ngữ chuyên ngành Lễ tân Khách sạn (Front Office Terminology) 

1. RESERVATION: 

Một số thuật ngữ viết tắt qui định chỉ các văn phòng, cơ quan đặt buồng:  

CBO: Central Booking Office: trung tâm đặt buồng: để xử lý các cuộc đặt buồng 

cho các khách sạn trong cùng tập đoàn. 

CRO: Central Reservation Office: văn phòng đặt buồng trung tâm: đây là văn 

phòng hoạt động riêng biệt hoặc theo chuỗi, thay mặt các khách sạn thành viên chấp 

nhận và thực hiện các cuộc đặt buồng. 

CRS: Central Reservation System: Hệ thống đặt buồng trung tâm: để theo dõi và 

quản lý chính xác các yêu cầu đặt buồng tại các khách sạn thành viên. 

a/ Các loại buồng: 

Single: SGL, Double: DBL, Twin: TWN, Triple: TPL, Apartment: Apt., Studio, 

Suite: Ste. 

b/ Các loại mức giá buồng: 

Rack rate, Day use rate, Complimentary rate, RO, ATC, RTC, FOC, CR 

c/ Các loại suất giá buồng: 

European Plan, American Plan (Full board), Modified American Plan (Half board), 

Continental Plan (Bed & Breakfast) 

d/ Các kiểu đặt buồng chính: 

Guaranteed reservation, Non- guaranteed reservation 

e/ Các nguồn đặt buồng khác nhau: Individual/ FIT/ GIT/ TA/ TO 

f/ Các đối tƣợng khách khác nhau: VIP/CIP/WI/ frequent hoặc regular guest 

g/ Các kỹ thuật bán buồng khác nhau: 

Alternative/Top down/ Bottom up/ Up- selling / Up-grading/Substitute selling / 

Down selling 

h/ Các thuật ngữ khác: 

Cancellation/ ETA/ ETD/ HFA/ ROH 

2. CHECK-IN: 

a/ Báo cáo tình trạng buồng: RV(CV)/ DV/ OOO/ OOS/ NS/ SR 

b/ Các kiểu ăn sáng: ABF/CBF 



Tài liệu Bồi dưỡng Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn                 - GVC: Trần Thị Bạch Mai-HUETC    

 Nghệ An, tháng 3/2022                                       21 

c/ Các tình trạng đến của khách: DNA (Did not arrive)/ Late c/i 

d/ Các thông tin liên quan đến việc c/i khách: Registration form for hotel/ Passport/ 

Registration form for police/ Guest folio/ Rooming-list/ Group folio/ Luggage tag/ 

Key card/ Key holder/ Room key/ Room N
0
(#) 

3. IN-HOUSE: 

a/ Các dịch vụ trả tiền: Minibar( MIB)/ Pay TV/ Games on-line/ Telephone/ Extra-

bed/ Flowers( Tuỳ theo chính sách của khách sạn)/ Room service, Massage/ Sauna/ 

Jacuzzi/ Solarium/ Fitness Centre/ Swimming pool/ Discothèque/ Beauty saloon/ 

Restaurant/ Bar/ Buffet/ Conference hall/ Banquet service/ Happy hour service 

b/ Các dịch vụ miễn phí: Morning call (Wake-up call)/ Safety deposit box/ Lost & 

found/ Turn down service/Amenities/ Guest complaint 

4. CHECK-OUT: 

a/ Các loại hóa đơn: VPOs (Visitor’s paid out); B/F (Brought forward); C/F( Carried 

forward); Miscellaneous charge; Allowance( rebate/ deduction)/ Sales slips/ Master 

bill/ Settlement 

b/ Các phƣơng thức thanh toán: 

Payment in cash/ by credit card/ by traveller’s cheque/ by company account/ by 

voucher. 

BÀI 4: CÁC LOẠI BUỒNG VÀ MỨC GIÁ BUỒNG 

I. Các loại buồng (Room type) 

- Các tiêu chí phân hạng buồng: diện tích buồng, hƣớng nhìn của buồng, thiết kế và 

trang thiết bị (facilities) đƣợc lắp đặt, vị trí tầng, đồ cung cấp miễn phí 

(amenities),…  

- Các tiêu chí phân loại buồng: giá buồng, kích cỡ và đặc điểm của giƣờng, số lƣợng 

giƣờng trong một buồng, sức chứa (số lƣợng khách tối đa có thể lƣu trú) trong một 

buồng,… 

1. Các hạng buồng: hạng tiêu chuẩn (Standard), hạng cao cấp (Superior), hạng sang 

trọng (Deluxe), hạng đặc biệt sang trọng (Suite). 

2. Các loại buồng:  

- Buồng đơn (Single room- SGL): là buồng có 1 giƣờng đơn và đủ điều kiện sinh 

hoạt tối thiểu cho 1 khách lƣu trú. Theo quy định về tiêu chuẩn xếp hạng của Tổng 

cục Du lịch, diện tích tối thiểu của buồng ngủ đơn: 9 m
2

,  phòng vệ sinh: 4 m
2  

 

- Buồng giƣờng lớn (Double room- DBL): là buồng có 1 giƣờng lớn và đủ điều kiện 

sinh hoạt tối thiểu cho 2 khách lƣu trú. Diện tích tối thiểu của buồng ngủ đôi: 14 m
2

,  

phòng vệ sinh: 4 m
2  

 

- Buồng 2 giƣờng đơn (Twin room- TWN): là buồng có 2 giƣờng đơn giống nhau và 

đủ điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho 2 khách lƣu trú. Diện tích tối thiểu của buồng 

ngủ đôi: 14 m
2

,  phòng vệ sinh: 4 m
2  
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- Buồng 3 ngƣời (Triple room- TPL): là loại buồng có 1 giƣờng lớn và 1 giƣờng đơn 

và đủ điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho 3 khách lƣu trú. Diện tích tối thiểu của buồng 

ngủ có 3 giƣờng: 18 m
2

,  phòng vệ sinh: 4 m
2  

 

- Buồng 2 giƣờng lớn (Double-Double/Quad- Family room): là loại buồng có 2 

giƣờng lớn và đủ điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho 4 khách lƣu trú.  

- Buồng đặc biệt (Suite- STE): là loại buồng đƣợc thiết kế bao gồm 1 phòng khách, 

1 buồng ngủ và hệ thống nhà vệ sinh hiện đại, có bồn tắm nằm và buồng tắm đứng. 

- Buồng căn hộ (Apartment - Apt.): là loại buồng có ít nhất 2 phòng ngủ, 1 phòng 

khách, 1 căn bếp và hệ thống nhà vệ sinh khép kín.  

- Studio: là loại buồng đƣợc thiết kế theo dạng phòng làm việc của các nhiếp ảnh gia 

hoặc xƣởng vẽ của họa sĩ . Buồng này đƣợc bố trí 1 giƣờng đơn trong phòng ngủ và 

ngăn cách bởi một tấm rèm với khu vực bàn tiếp khách và là nơi làm việc. Ngoài ra 

trong buồng còn đƣợc sắp xếp một khu vực bếp cá nhân và hệ thống nhà vệ sinh 

khép kín đảm bảo cho sinh hoạt và công việc của một khách lƣu trú. Khách thuê loại 

buồng này thƣờng là các khách công vụ, các nhà hoạt động xã hội chuyên làm việc 

cho các dự án dài ngày tại nƣớc ngoài. 

- Penthouse: là buồng suite ở tầng cao nhất trong các khách sạn cao tầng, có hƣớng 

nhìn đẹp. 

3. Các loại giƣờng 

- Giƣờng đơn (single bed): có kích thƣớc 2m x 1,2m 

- Giƣờng lớn (double bed): có kích thƣớc 2m x 1,6m 

- Giƣờng Hoàng đế (King sized bed): có kích thƣớc 2m x 2,2m 

- Giƣờng Nữ hoàng (Queen sized bed): có kích thƣớc 2m x 1,8m 

- Giƣờng phụ kê thêm có tính tiền (Extra bed): có kích thƣớc 2m x 1m 

- Giƣờng nôi/cũi cho em bé (Baby cot): đƣợc thiết kế theo hình dạng chiếc nôi 

thƣờng dành cho trẻ em dƣới 2 tuổi. Đây là loại giƣờng miễn phí cho em bé dƣới 2 

tuổi lƣu trú cùng bố mẹ. 

4. Vị trí của buồng (Hƣớng nhìn của buồng) 

Hƣớng nhìn của buồng là một trong những tiêu chí quyết định giá cho hạng buồng 

đó. Các hƣớng nhìn của buồng có thể là: nhìn ra sông/biển/núi (River view/Ocean 

view/ Mountain view); Nhìn ra vƣờn (Garden view); Nhìn ra đƣờng phố (City 

view); Ở góc tầng (at the corner); Nhìn ra bể bơi (Pool view). 

II. Các mức giá buồng:  

1. Các suất giá buồng 

- Suất giá buồng kiểu Âu (European Plan): chỉ bao gồm tiền buồng; 

- Suất giá buồng kiểu Mỹ (American Plan)/(Full board): giá buồng và 3 bữa ăn 

(breakfast, lunch, dinner); 
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- Suất giá buồng kiểu Mỹ có chỉnh sửa (Modified American Plan)/ Half board : giá 

buồng, bữa sáng và một bữa chính (trƣa hoặc tối); 

- Suất giá buồng kiểu lục địa (Continental Plan): giá buồng và một bữa ăn sáng; 

- Kiểu lục địa (Continental breakfast): đồ nguội chuẩn bị sẳn, ăn nhiều trái cây tùy 

theo mùa, thức uống phong phú 

2. Các loại giá áp dụng khác nhau 

- Giá chuẩn/ Giá công bố (Rack rate/ Public rate) 

- Giá liên kết hợp đồng (Corporate Rate) 

- Giá theo tour/ nhóm (Group/ Tour Rate)  

- Giá giảm khuyến mãi (Discounted Rate) 

- Giá trọn gói (Package Rate) 

- Giá theo mùa lễ hội (Seasonal rate) 

- Giá dành cho trẻ em (Children Rate) 

- Giá sử dụng ban ngày (Day Use Rate) 

- Giá ƣu đãi đặc biệt (Complementary Rate/ FOC) 

 

BÀI 5: CÁC KIỂU ĐẶT BUỒNG 

1. Đặt buồng đảm bảo (Guaranteed reservation)  

- Đặt buồng đảm bảo là hình thức đặt buồng mà khách sẽ phải trả trƣớc một khoản 

tiền để khách sạn giữ buồng cho khách đến khi khách tới hoặc đến thời điểm làm thủ 

tục trả buồng của ngày tiếp theo (12 giờ trƣa) cho dù khách có đến hay không.  

- Nếu khách không đến mà không báo hủy buồng sớm hơn thời gian đã quy định, 

khách phải thanh toán cho khách sạn tiền buồng một đêm của tất cả các buồng đã 

đặt.  

- Những khách đặt buồng đảm bảo mà không đến theo thời gian đăng ký và không 

có lý do thông báo đƣợc gọi là khách không diện kiến (No-show guest). 

- Một số hình thức đặt buồng có đảm bảo là: 

+ Đảm bảo bằng đặt cọc trƣớc: đặt một phần hoặc toàn bộ số tiền cần thanh toán là 

do khách sạn yêu cầu và phải đƣợc chuyển đến khách sạn trƣớc ngày khách đến. 

Khoản tiền này đƣợc ghi trong hồ sơ của khách trƣớc khi khách đến khách sạn. 

+ Đảm bảo bằng thẻ tín dụng:  khách thƣờng sử dụng thẻ tín dụng để đảm bảo việc 

đặt buồng của mình. Nhân viên đặt buồng cần hỏi các thông tin: tên chủ sở hữu thẻ, 

loại thẻ, số thẻ, hạn sử dụng, số CVV2 và đề nghị khách gửi bản sao 2 mặt của thẻ 

tín dụng để đảm bảo cho việc đặt buồng. Đây là hình thức đặt buồng cá nhân có đảm 

bảo phổ biến nhất. 
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+ Đảm bảo bằng hợp đồng đƣợc ký kết thỏa thuận giữa khách sạn với các đại lý du 

lịch, cơ quan, công ty: các đại lý du lịch, cơ quan, công ty này đồng ý nhận trách 

nhiệm thanh toán khi khách đặt mà không đến hay không thông báo hủy đặt buồng 

hoặc báo hủy không đúng quy định của khách sạn. 

2. Đặt buồng không đảm bảo (Non- guaranteed reservation) 

     Khách sạn thƣờng đồng ý giữ buồng cho khách tới một thời điểm ấn định trƣớc. 

Nếu khách không đến mà không báo hủy hoặc không thông báo việc đến muộn, 

khách sạn có thể hủy đặt buồng và cho ngƣờ khác thuê. Khoảng thời gian ấn định 

thƣờng là 6h chiều ngày khách đến “ release at 6p.m”. 

3. Đặt buồng có xác nhận (Confirmed reservation) 

-  Khách sạn gửi thƣ xác nhận đến ngƣời đặt buồng bằng hình thức khách đã gửi yêu 

cầu đặt buồng. Hình thức phổ biến là email, fax, thƣ, điện thoại. 

- Thƣ xác nhận ghi các thông tin chi tiết về đặt buồng: ngày tháng, mức giá, loại 

buồng, số lƣợng buồng, các yêu cầu đặc biệt. Khách đƣợc cung cấp số xác nhận việc 

đặt buồng. 

-  Đặt buồng có xác nhận có thể là đặt buồng đảm bảo hoặc không đảm bảo (tùy theo 

thỏa thuận của từng công ty/hãng lữ hành) với khách sạn. 

4. Đặt buồng theo danh sách chờ (Waitlisted Reservation) 

- Khi khách sạn không còn buồng trống hoặc không có khả năng đáp ứng loại buồng 

mà khách yêu cầu,  nhân viên nhận đặt buồng thƣờng đề nghị đƣợc lƣu thông tin 

khách vào danh sách chờ.  

- Các thông tin của khách trên danh sách chờ ngoài những thông tin chi tiết về yêu 

cầu thuê buồng thƣờng bắt buộc phải có: Họ tên đầy đủ của khách, địa chỉ và số điện 

thoại liên lạc nhanh nhất 

5. Đặt buồng kế tiếp và đặt buồng trong tƣơng lai (Onward& Future 

Reservation) 

a. Đặt buồng kế tiếp (Onward Reservation): là yêu cầu đặt buồng thƣờng đƣợc 

khách thực hiện trong quá trình lƣu trú hoặc ngay khi trả buồng khi khách có nhu 

cầu đƣợc đặt buồng cho điểm đến kế tiếp trong chuyến đi của họ. Yêu cầu đặt buồng 

này thƣờng đƣợc thực hiện tại các khách sạn trong cùng một tập đoàn. 

b.Đặt buồng trong tƣơng lai (Future Reservation): yêu cầu đặt buồng thƣờng 

đƣợc khách thực hiện trong quá trình lƣu trú hoặc ngay khi trả buồng về thời gian 

sắp tới tại cùng một khách sạn. Lợi thế của các yêu cầu đặt buồng trong tƣơng lai là 

chính sách áp dụng cho khách hàng thƣờng xuyên. 
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BÀI 6: QUY TRÌNH NHẬN ĐẶT BUỒNG 

I. Quy trình đặt buồng tiêu chuẩn: gồm 7 bƣớc 

1. Tiếp nhận các yêu cầu đặt buồng  

2. Xác định lƣợng buồng trống 

3. Chấp nhận hoặc từ chối các yêu cầu đặt buồng 

4. Điền các chi tiết về yêu cầu đặt buồng vào biểu mẫu 

5. Xác nhận đặt buồng  

6. Duy trì các văn bản về đặt buồng (Lƣu giữ , xử lý chỉnh sửa) 

7. Soạn các báo cáo về đặt buồng  

II. Các trƣờng hợp đặc biệt của nhận đặt buồng:  

1. Đặt buồng vƣợt trội (Overbooking): 

    Đặt buồng vƣợt trội là tình trạng KS chấp nhận nhiều yêu cầu đặt buồng hơn so 

với số lƣợng buồng trống mà khách sạn có khả năng cung ứng. 

2. Đặt buồng theo danh sách chờ (Waitlisting reservation) 

3. Hủy và chỉnh sửa các yêu cầu đặt buồng (Cancellation & Amendment) 

a. Hủy đặt buồng (Cancellation): 

- Đề nghị khách cung cấp mã số đặt buồng và kiểm tra đối chiếu thông tin chi tiết về 

đặt buồng của khách dựa vào mã số đó; 

- Hỏi khách lý do hủy đặt buồng và có thể gợi ý chuyển đặt buồng đó vào thời điểm 

khác; 

- Thông báo chấp nhận yêu cầu hủy đặt buồng của khách cùng với chính sách đền bù 

do vi phạm thời gian hủy quy định hoặc không; 

- Nên đề nghị khách gửi văn bản báo hủy; 

- Cung cấp mã số hủy đặt buồng (IC) cho khách, đánh dấu CXL lên phiếu đặt buồng 

của khách và lƣu hồ sơ; 

- Cám ơn khách đã thông báo yêu cầu hủy đồng thời chào kết thúc cuộc đàm thoại. 

- Liên hệ khách ở danh sách chờ để bố trí buồng cho khách. 

- Báo hủy tất cả các dịch vụ khác nếu khi khách đặt buồng có yêu cầu nhƣ dịch vụ 

xe đón sân bay, đặt ăn, phòng hội nghị,… 

b. Chỉnh sửa đặt buồng (Amendment): 

- Đề nghị khách cung cấp mã số đặt buồng và kiểm tra đối chiếu thông tin chi tiết về 

đặt buồng của khách dựa vào mã số đó; 

- Hỏi khách về chi tiết thay đổi (ngày đến, ngày đi, thời gian lƣu trú, số lƣợng 

phòng, số lƣợng khách, loại phòng...); 
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- Kiểm tra tình trạng phòng trống; 

- Thông báo cho khách kết quả thay đổi, xác nhận lại các yêu cầu đã đƣợc thỏa 

thuận thay đổi và cung cấp mã số thay đổi đặt phòng cho khách và đánh dấu code IA 

lên phiếu đặt buồng của khách. 

- Chào khách và kết thúc đàm thoại. 

4. Closing-out: Khách sạn giữ lại một số lƣợng buồng lớn để bán với giá cao vào các 

thời kỳ diễn ra các sự kiện trên địa bàn khách sạn. 

III. ĐƠN VỊ NĂNG LỰC:  

                   NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC YÊU CẦU ĐẶT GIỮ BUỒNG (FOS1.1.) 

MÔ TẢ CHUNG 

Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để đặt giữ buồng một cách 

chính xác, cập nhật tình trạng buồng cho cơ sở lƣu trú du lịch, chỉnh sửa, hủy bỏ đặt 

buồng và bố trí buồng thích hợp với thông tin chính xác về mức giá buồng, chính 

sách đảm bảo, hƣớng dẫn quy trình và thông tin khách hàng.  

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

E1. Nhận đặt buồng 

P1. Lấy thông tin chi tiết yêu cầu đặt buồng một cách chính xác và đầy đủ 

P2. Xác nhận buồng đƣợc đặt còn trống hay đã hết 

P3. Hoàn thành thủ tục đặt buồng và ghi lại thông tin  

E2. Thay đổi yêu cầu đặt buồng 

P4. Tìm lại đặt buồng gốc 

P5. Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu thay đổi  

P6. Xử lý tiếp yêu cầu thay đổi bằng thƣ xác nhận chính thức 

E3. Hủy đặt buồng 

P7. Tìm lại đặt buồng gốc 

P8. Chấp nhận yêu cầu hủy và thông báo cho khách hàng những khoản phí phát 

sinh do thay đổi điều kiện đặt buồng 

P9. Xử lý tiếp yêu cầu hủy buồng bằng thông báo chính thức 

E4. Bố trí buồng cho khách hàng 

P10. Quyết định bố trí hoặc không bố trí buồng cho khách hàng 

P11. Bố trí buồng theo số thứ tự, theo yêu cầu đặc biệt, tiện lợi trong việc cung cấp 

dịch vụ hoặc đồ dùng cho khách hàng 

P12. Sắp xếp thay đổi buồng, nâng hạng buồng và gia hạn thời gian lƣu trú 

P13. Tạo một bản in cho buồng đã bố trí để tiện tham khảo khi khách hàng nhận 

buồng 
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YÊU CẦU KIẾN THỨC 

K1. Mô tả toàn bộ quá trình nhận yêu cầu đặt buồng  

K2. Mô tả toàn bộ quá trình thay đổi yêu cầu đặt buồng trong các trƣờng hợp khác 

nhau 

K3. Mô tả toàn bộ quá trình hủy đặt buồng trong các trƣờng hợp khác nhau 

K4. Mô tả quá trình xử lý yêu cầu đặt buồng không đảm bảo trong ngày 

K5. Mô tả các động cơ khi bố trí buồng, các lợi thế và bất lợi  

K6. Nêu cụ thể các cân nhắc khi chọn buồng cho khách hàng 

K7. Minh họa sự khác nhau giữa việc chọn buồng tự động trên máy và chọn buồng 

theo phƣơng pháp thủ công  

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI 

1. Các phương thức nhận đặt buồng có thể bao gồm: 

 Qua điện thoại 

 Qua máy fax 

 Qua thƣ 

 Trực tiếp tại quầy lễ tân 

 Trực tuyến thông qua trang điện tử hoặc trang đặt buồng trực tuyến (Ví dụ 

www.booking.com) 

 Trung gian đặt buồng 

 Thƣ điện tử 

2. Khách hàng yêu cầu đặt buồng bao gồm: 

 Khách lẻ 

 Khách đoàn 

 Khách công ty 

 Khách cơ quan chính phủ 

 Khách hội thảo 

 Khách quan trọng (VIP) 

 Khách công ty lữ hành 

 Khách hàng không 

 Khách công ty điều hành du lịch 

3. Nhận đặt buồng thông thường bao gồm: 

 Xác định những ngày lƣu trú theo yêu cầu 
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 Xác định số lƣợng buồng theo yêu cầu và loại buồng 

 Xác định số khách hàng và yêu cầu sắp xếp khách trong các buồng 

 Xác nhận tình trạng có sẵn hay không có sẵn các buồng đƣợc yêu cầu 

 Lập danh sách chờ và theo dõi các thay đổi 

 Tạo tên cho yêu cầu đặt buồng, có thể là tên công ty hay tên cá nhân 

 Tìm lại thông tin hồ sơ của khách hàng nếu khách đã lƣu trú từ trƣớc (số tham 

chiếu của lần lƣu trú trƣớc, danh sách đen, danh sách thành viên) 

 Hỏi khách hàng về chi tiết yêu cầu đặt buồng và đƣa ra giá buồng phù hợp 

 Hỏi khách hàng về các chi tiết đặt buồng bổ sung và xác định phƣơng thức 

đảm bảo 

 Xác nhận tất cả các chi tiết đặt buồng với khách hàng và cung cấp số tham 

chiếu đặt buồng 

 Hoàn thành yêu cầu đặt buồng bằng những câu chào phù hợp 

 Hoàn thành các chi tiết đặt buồng bằng việc nhập các thông tin vào hệ thống 

(phƣơng pháp thủ công hoặc bằng máy tính) 

4. Các thay đổi có thể bao gồm: 

 Gia hạn/rút ngắn thời gian lƣu trú 

 Thay đổi loại buồng  

 Thay đổi ngày 

 Các yêu cầu đặc biệt 

5. Quy trình thay đổi có thể bao gồm: 

 Tìm lại đặt buồng gốc và xác nhận yêu cầu đặt buồng đó trùng với buồng yêu 

cầu thay đổi của khách hàng 

 Xác định yêu cầu thay đổi 

 Kiểm tra xem thay đổi có thực hiện đƣợc hay không 

 Chấp nhận thay đổi nếu đƣợc và thông báo các thay đổi trong điều kiện đặt 

buồng 

 Nếu thay đổi không thực hiện đƣợc, hãy giải thích với khách hàng là không 

thể thay đổi 

 Lấy số tham chiếu (tên và quyền hạn) của ngƣời thay đổi đặt buồng 

 Xử lý tiếp thay đổi đặt buồng bằng thông báo chính thức 

6. Hủy đặt buồng có thể bao gồm: 

 Tìm lại đặt buồng gốc và xác nhận yêu cầu đặt buồng đó trùng với buồng yêu 
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cầu hủy của khách hàng 

 Xác định lý do hủy nếu có thể 

 Chấp nhận hủy và thông báo các khoản phí phát sinh (nếu có) do thay đổi 

điều kiện đặt buồng  

 Lấy số tham chiếu (tên và quyền hạn) của ngƣời thay đổi đặt buồng 

 Theo dõi việc thay đổi đặt buồng bằng thông báo chính thức trong từng 

trƣờng hợp 

 Lập danh sách các đặt buồng không bảo đảm trong ngày 

 Xác minh các tình tiết giảm nhẹ nhƣ thời tiết khắc nghiệt, chuyến bay bị 

hoãn, đặt buồng qua công ty hay khách hàng thƣờng xuyên 

 Nhờ ngƣời giám sát hƣớng dẫn nếu không chắc chắn 

 Gỡ danh sách khách đến khỏi hệ thống đặt buồng và lƣu yêu cầu hủy đặt 

buồng vào tệp hồ sơ thích hợp 

 Nếu có thể, liên lạc với khách đặt buồng không bảo đảm nhƣng không đến 

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Các bằng chứng đánh giá sau đây cần phải đƣợc cung cấp: 

1. Hai lần nhận đặt buồng chính xác theo quy trình 

2. Hai lần thay đổi đặt buồng theo quy trình 

3. Hai lần hủy đặt buồng theo quy trình 

4. Hai lần bố trí buồng theo quy trình 

Việc đánh giá cần đảm bảo: 

• Tiếp cận đƣợc nơi làm việc thực tế hoặc môi trƣờng mô phỏng 

• Tiếp cận các thiết bị văn phòng và nguồn thông tin 

• Các tài liệu ghi lại quá trình đặt buồng làm bằng chứng đã thực hiện 

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

Các phƣơng pháp đánh giá khác nhau nên đƣợc sử dụng để đánh giá kiến 

thức và kỹ năng thực hành. Các phƣơng pháp sau có thể phù hợp để đánh giá đơn vị 

năng lực này: 

• Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

• Các bài tập thực hành phản ánh việc sử dụng các hệ thống đặt buồng thủ công 

hay bằng máy tính tại nơi làm việc 

• Bài tập đóng vai/bài tập mô phỏng 

• Kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết 

• Báo cáo khách quan do ngƣời giám sát thực hiện 
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• Các công việc và dự án đƣợc giao 

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN 

Nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên quầy lễ tân, nhân viên đặt buồng 

SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN 

D1. HFO.CL2.01  

 

BÀI 7: THỦ TỤC NHẬN BUỒNG VÀ ĐĂNG KÝ (CHECK-IN) 

I. Công tác chuẩn bị 

1. Vệ sinh diện mạo cá nhân: 

a. Tầm quan trọng của vệ sinh và diện mạo cá nhân 

* Đối với khách sạn 

- Tạo thƣơng hiệu riêng cho khách sạn 

- Đảm bảo tiêu chuẩn của khách sạn 

- Thể hiện tính chuyên nghiệp của khách sạn 

- Gây ấn tƣợng tốt với khách hàng 

* Đối với nhân viên 

- Thể hiện tác phong đúng mực và tự tin của ngƣời phục vụ trong ngành dịch vụ 

khách hàng 

- Thể hiện tuân thủ nội quy của khách sạn 

- Tạo dựng hình ảnh đẹp, bắt mắt trƣớc ngƣời khác 

b.  Các vấn đề cần lƣu ý về vệ sinh cá nhân 

* Tóc, đầu, khuôn mặt, tay và tổng thể 

- Vệ sinh đầu tóc và khuôn mặt thƣờng xuyên, trƣớc khi bắt đầu ca làm việc 

- Tóc phải đảm bảo sạch sẽ, cắt ngắn theo quy định. Nữ nhân viên có thể để tóc dài 

và đƣợc bối kẹp gọn gàng sau gáy 

- Trang điểm và đeo đồ trang sức đơn giản nếu đƣợc phép; Chỉ đeo nhẫn cƣới, 

không đeo nhẫn mặt hột kích cỡ lớn. Vòng tai nhỏ, gọn trên vành tai, tránh đeo tằm 

kích thƣớc dài và lớn 

- Bàn tay và móng tay phải đƣợc vệ sinh sạch sẽ thƣờng xuyên 

- Móng tay phải đƣợc cắt ngắn và không sơn màu đậm 

- Các vết đứt, bỏng phải đƣợc băng kín 

*Đồng phục và tƣ thế, tác phong 

-  Luôn mặc đồng phục sạch sẽ đúng quy định của bộ phận 
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- Đồng phục phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn trong khi làm việc 

- Phải luôn đeo bảng tên, không đƣợc mang giày thể thao và giày gót cao  quá quy 

định 

- Luôn đứng thẳng và lƣu ý quan sát khách từ xa 

- Tác phong chuyên nghiệp, thể hiện tính tự tin và nhiệt tình trong công tác phục vụ 

khách hàng 

- Luôn mỉm cƣời và sẵn sàng phục vụ khách khi có nhu cầu 

2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khách: 

Nội dung của hồ sơ đăng ký khách: 

 Phiếu đăng ký khách sạn 

 Phiếu đặt buồng hoặc bản sao thƣ khẳng định đặt buồng 

 Phong bì đựng các phiếu dịch vụ miễn phí (ăn sáng, đồ uống, v.v.) 

 Thẻ đựng chìa khóa và chìa khóa buồng 

 Thƣ chào đón của tổng giám đốc (nếu có) 

 Bảng câu hỏi thăm dò ý kiến khách hàn 

3.Các văn bản, biểu mẫu dùng để làm thủ tục đăng ký và nhận buồng 

     *Sổ đăng ký khách sạn 

 Đây là phƣơng pháp truyền thống, đƣợc áp dụng tại các khách sạn nhỏ 

 Là một quyển sổ lớn, đóng chắc chắn, đƣợc phân thành các cột mục và khách 

sẽ điền vào đó khi đến khách sạn 

 Các khách đƣợc ghi lại theo trình tự thời gian 

 Giúp cung cấp những thông tin cố định về khách nghỉ ở khách sạn 

     *Phiếu đăng ký khách sạn 

  Đây là những phiếu rời đƣợc in sẵn mà khách sẽ điền vào khi đến khách sạn 

 Các mục thông tin cần thiết đƣợc in trên phiếu và khách sẽ điền vào chỗ 

tƣơng ứng 

 Kiểu dáng và cách trình bày của phiếu khác nhau đối với từng khách sạn 

       *Sơ đồ buồng 

 Là bảng theo dõi buồng / bảng tình trạng buồng 

 Giúp cho nhân viên biết ngay lập tức buồng nào còn trống và buồng nào đã 

có khách vào một thời điểm nào đó.  

4. Một số lƣu ý khi chào đón khách đến khách sạn: 

a. Chào đón khách nồng nhiệt: 

- Thể hiện sự trang trọng, đúng cách, lịch sự, kịp thời và hiệu quả 
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- Không đƣợc thất lễ với bất kỳ vị khách nào và cũng không nên chỉ dành ƣu tiên 

chào đón một ngƣời. 

- Khách đặt buồng trƣớc thì tiếp nhận trƣớc, khách vãng lai tiếp nhận sau 

- Khách đến khách sạn đi theo đoàn thì đƣợc thuê buồng trƣớc, khách lẻ thuê buồng sau 

b. Phong cách chào đón: 

- Đàng hoàng, thân thiện, vui vẻ 

- Có hiểu biết, biết ngoại giao, ngoại hình lịch lãm 

c. Khía cạnh văn hóa: 

- Những nghi thức xã giao, đặc biệt là khi chào đón du khách nƣớc ngoài-những 

ngƣời có nền văn hóa và tôn giáo khác chúng ta cần phải đƣợc chú ý. 

- Những hành vi ứng xử lịch thiệp, nồng ấm, dễ chịu dành cho khách bao giờ cũng 

đƣợc chấp nhận. 

II. Quy trình làm thủ tục nhận buồng: gồm 7 bƣớc 

Bƣớc 1: Chào đón, tiếp nhận và đăng ký khách 

 

Bƣớc 2: Phân bổ buồng cho khách                                     

 

Bƣớc 3: Đảm bảo phƣơng thức thanh toán 

 

Bƣớc 4: Trao chìa khoá cho khách 

 

Bƣớc 5: Cung cấp thông tin cho khách 

 

Bƣớc 6: Hoàn tất thủ tục nhận buồng 

 

           Bƣớc 7: Mở hoá đơn khách hàng 
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TÊN ĐVNL: CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN BUỒNG  (FOS1.2.)                                                

FOS1.2. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN 

BUỒNG 

MÔ TẢ CHUNG 

Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để làm thủ tục nhận buồng 

cho khách hàng có đặt buồng hoặc khách vãng lai. Đơn vị năng lực này xử lý các 

công việc nhƣ đăng ký khách vào cơ sở lƣu trú du lịch và đăng ký với chính quyền 

địa phƣơng, bố trí buồng và bảo đảm thanh toán cho khách lẻ, khách quan trọng 

(VIP) hay khách đoàn một cách lịch sự và chuyên nghiệp. 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

E1. Làm thủ tục nhận buồng cho khách và bảo đảm thanh toán 

P1. Chào đón tất cả các khách hàng đến quầy lễ tân 

P2. Tìm lại thông tin đặt buồng và xác nhận lại các chi tiết  

P3. Hoàn thành chi tiết đăng ký cho khách và xác nhận phƣơng thức thanh toán 

P4. Bố trí buồng phù hợp theo các yêu cầu đặt buồng 

P5. Giao chìa khóa buồng cho khách và giới thiệu về các trang thiết bị, dịch vụ 

trong khách sạn hay các thông tin thêm 

P6. Sắp xếp nhân viên hành lý nếu cần 

P7. Hoàn thành quá trình nhận buồng của khách 

E2. Xử lý khi khách VIP đến 

P8. Quan sát và phân tích báo cáo về khách VIP  

P9. Bố trí sẵn buồng cho khách VIP và chuẩn bị công việc giấy tờ, sắp xếp buồng 

P10. Thông báo cho các nhân viên và bộ phận liên quan 

YÊU CẦU KIẾN THỨC 

K1. Mô tả quá trình đăng ký cho khách hàng đã đặt buồng trƣớc, từ khi họ bƣớc 

vào khách sạn cho tới khi họ vào buồng 

K2. Mô tả các phƣơng thức thanh toán, các tiêu chí quyết định từng phƣơng thức và 

các bƣớc cần thực hiện khi khách đăng ký và nhận buồng 

K3. Mô tả các loại thẻ ngân hàng và quá trình hoàn thành một giao dịch thanh toán 

bằng cách thủ công hoặc bằng máy tính 

K4. Mô tả quá trình đón tiếp khi khách VIP đến 

K5. Mô tả quá trình nhận buồng cho khách đoàn 

K6. Mô tả quá trình nhận buồng cho khách không đặt buồng trƣớc khi khách đến  

K7. Mô tả và trình bày cách sắp xếp buồng cho khách và đảm bảo giao chìa khóa 

và/hoặc thẻ khóa cho khách 
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ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI 

1. Làm thủ tục nhận buồng cho khách cần bao gồm: 

 Chào đón tất cả các khách tiến đến quầy lễ tân và nếu khách đang mang theo 

hành lý, hỏi xem có cần nhân viên hành lý hay không 

 Xác nhận tên khách, tìm lại đặt buồng nếu khách đã đặt trƣớc, xác nhận loại 

buồng, số tham chiếu đặt buồng và thời gian lƣu trú 

 Yêu cầu khách điền đầy đủ và ký vào phiếu đăng ký theo quy định, đề nghị 

khách đƣa hộ chiếu hoặc chứng minh thƣ 

 Kiểm tra xem có tin nhắn gửi cho khách không 

 Bố trí buồng phù hợp cho khách theo yêu cầu đặt buồng và mở một tài khoản 

cho khách 

 Xử lý vấn đề khi khách đặt buồng đã đến nhƣng buồng chƣa đƣợc dọn xong 

 Xác định xem khách hàng là khách của hãng hàng không hay khách hàng của 

chƣơng trình khách hàng trung thành, nếu không phải thì hỏi xem họ có 

muốn trở thành thành viên chƣơng trình khách hàng trung thành không 

 Xác định phƣơng thức thanh toán cuối cùng và đảm bảo thanh toán 

 Cung cấp thông tin về khách sạn và thời gian lƣu trú của khách, các trang 

thiết bị và điều kiện sử dụng 

 Kiểm tra phiếu đăng ký của khách, giao chìa khóa và gọi nhân viên hành lý 

nếu cần 

 Gợi ý hỗ trợ việc chuyển sang khách sạn khác nếu không còn buồng trống 

2. Đảm bảo thanh toán sẽ bao gồm: 

 Xác định phƣơng thức thanh toán với khách 

 Các phƣơng thức thanh toán 

 Các tiêu chí bảo đảm thanh toán 

3. Xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ bao gồm: 

 Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ 

 Các loại thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và thẻ ghi nợ 

 Giao dịch thẻ qua máy 

 Giao dịch thẻ qua máy tính 

4. Đón tiếp khách VIP sẽ bao gồm: 

 Quan sát và phân tích báo cáo về khách VIP để có thể chuẩn bị đón tiếp 
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 Bố trí buồng trên hệ thống cho khách VIP ngay sau khi có yêu cầu để đảm 

bảo còn buồng trống và chuẩn bị tốt 

 Thông báo sớm cho tất cả các bộ phận có liên quan  

 Chuẩn bị trƣớc các giấy tờ cần thiết, các chi tiết nhận buồng  

 Thông báo Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc trực tùy theo hạng VIP của khách 

 Chào đón khách VIP bằng tên của khách và đề nghị họ ký vào phiếu đăng ký 

nhận buồng 

 Giao chìa khóa cho khách 

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Các bằng chứng đánh giá sau cần phải đƣợc cung cấp: 

1. Hai tình huống làm thủ tục nhận buồng chính xác cho khách đã đặt buồng và 

đặt buồng theo nhóm 

2. Hai tình huống làm thủ tục nhận buồng chính xác cho khách vãng lai không 

đặt buồng trƣớc 

3. Hai tình huống làm thủ tục xử lý các phƣơng thức thanh toán khác nhau 

4. Một tình huống làm thủ tục cho khách VIP nhận buồng 

Đánh giá phải đảm bảo: 

 Tiếp cận đƣợc nơi làm việc thực tế hoặc môi trƣờng mô phỏng 

 Áp dụng đƣợc các chính sách hay quy trình liên quan tới giao dịch với khách 

và xử lý các vấn đề lƣu trú của khách 

 Thể hiện đƣợc các kỹ năng phù hợp trong giao tiếp cá nhân, thƣơng thảo, giải 

quyết tranh chấp và quản lý xung đột  

 Cập nhật các tài liệu và báo cáo nội bộ về tiếp nhận khách  

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

Việc đánh giá phải đảm bảo ứng dụng đƣợc các nhiệm vụ về đón tiếp và làm 

thủ tục nhận buồng tại nơi làm việc thực tế hoặc môi trƣờng mô phỏng. 

Các phƣơng pháp sau có thể đƣợc sử dụng để đánh giá đơn vị năng lực 

này: 

 Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

 Bài tập đóng vai 

 Nghiên cứu tình huống 

 Kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết 

 Báo cáo khách quan do giám sát viên thực hiện 

 Các công việc và dự án đƣợc giao 
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CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN 

Nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên đón tiếp, lễ tân, giám sát lễ tân 

SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN: DH1.HFO.CL2.03 

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHÀO ĐÓN KHÁCH TẠI 

CỬA VÀ DỊCH VỤ HÀNH LÝ (FOS1.5.) 

MÔ TẢ CHUNG 

Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để cung cấp dịch vụ hành lý 

bên trong khách sạn hoặc các cơ sở lƣu trú khác. 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

E1. Xử lý hành lý 

P1. Di chuyển, xử lý hành lý cẩn thận để tránh gây hƣ hỏng hành lý và tài sản 

P2. Đảm bảo tuân thủ chính xác các quy trình di chuyển hành lý để tránh gây 

thƣơng tích cho bản thân 

P3. Sử dụng các thiết bị di chuyển phù hợp để vận chuyển nhiều đồ hoặc đồ nặng 

P4. Đảm bảo hành lý đƣợc gắn thẻ hoặc đƣợc nhận dạng cẩn thận 

P5. Cung cấp các dịch vụ gửi hành lý tại cơ sở lƣu trú du lịch bao gồm gắn thẻ và 

ghi chép vào sổ theo dõi hành lý gửi 

E2. Hộ tống khách đến và đi khỏi buồng 

P6. Hỗ trợ khách theo yêu cầu khi họ đến 

P7. Hộ tống khách lên buồng 

P8. Sắp xếp việc nhận hành lý của khách từ buồng hay các điểm khác 

P9. Sắp xếp các dịch vụ vận chuyển cho khách sắp rời khỏi cơ sở lƣu trú du lịch 

E3. Cung cấp các dịch vụ chào đón khách tại cửa và dịch vụ hành lý 

P10. Dự đoán số khách đến, khách đi và các yêu cầu của khách, có thể là mở cửa, 

vận chuyển hành lý, lựa chọn phƣơng tiện vận chuyển hay những yêu cầu khác 

P11. Mở cửa xe cho khách khi khách sử dụng taxi hoặc các phƣơng tiện vận chuyển 

khác khi đến hoặc đi 

P12. Hỗ trợ mang túi xách và sắp xếp trƣớc nhân viên hành lý khi khách rời khỏi cơ 

sở lƣu trú du lịch nếu khách yêu cầu 

P13. Cung cấp các dịch vụ liên kết bao gồm việc dự báo trƣớc và sắp xếp dịch vụ 

đón tiếp và hành lý, liên kết với các dịch vụ của tổ lễ tân và dự đoán các yêu 

cầu về phƣơng tiện vận chuyển 

YÊU CẦU KIẾN THỨC 

K1. Mô tả các dịch vụ hành lý có trong cơ sở lƣu trú du lịch 

K2. Xác định các đặc điểm, tính cách cần có của một nhân viên hành lý 
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K3. Mô tả các tiêu chuẩn vệ sinh và diện mạo cá nhân của một nhân viên hành lý 

K4. Giải thích các nhiệm vụ của nhân viên mở cửa đón khách và cách thức thực 

hiện 

K5. Giải thích các phƣơng pháp xử lý hành lý để giúp cho khách hài lòng mà vẫn 

đảm bảo sự an toàn cho nhân viên hành lý 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI 

1. Các điều kiện trong xử lý hành lý cần bao gồm: 

 Dự tính trọng lƣợng trƣớc khi cố gắng nhấc toàn bộ lên bằng cách kéo nhẹ 

tay cầm để đánh giá trọng lƣợng của khối hành lý 

 Nhấc hành lý lên mà không kéo căng ngƣời, giữ lƣng thẳng và giữ trọng 

lƣợng hành lý gần với cơ thể 

 Nếu trọng lƣợng quá lớn thì tìm sự giúp đỡ 

 Hành lý có thể đƣợc mang vác bằng tay, dùng xe đẩy có bánh hoặc thiết bị 

chuyên chở hành lý. Các thiết bị này bao gồm xe đẩy tay hai bánh và xe đẩy 

bốn bánh cho nhiều hành lý 

 Hành lý phải đƣợc xếp chồng lên nhau đảm bảo các hành lý nặng không đè 

bẹp các túi, vali hay gói đồ dễ vỡ 

 Túi bọc bộ vét (com-plê) phải đƣợc treo lên, không để chồng lên hoặc bị đè 

bẹp giữa các vali 

 Sử dụng các kỹ năng vận hành xe đẩy để tránh chà xƣớc tƣờng, các bề mặt 

hay đâm vào chân khách 

 Tất cả các thiết bị phải sạch sẽ và vận hành tốt, bánh xe không đƣợc dính hay 

kêu cót két 

 Trƣớc khi di chuyển hành lý xuống xe, nhìn kỹ thẻ hành lý và/hoặc hỏi khách 

để đảm bảo hành lý lấy xuống không bị nhầm lẫn 

 Dùng thẻ hành lý của khách để xác nhận rõ tên khách và sử dụng tên đó để 

chào khách 

 Khi để lại hành lý trong buồng của khách, đặt đúng chỗ hoặc đặt trên giá, sắp 

xếp đúng cách để khách dễ mở 

 Phải luôn nhẹ nhàng và tôn trọng hành lý của khách 

2. Hộ tống khách đến hoặc đi khỏi buồng sẽ bao gồm: 

 Khi khách đã vào bên trong cơ sở lƣu trú du lịch và đang làm thủ tục đăng ký 

tại quầy lễ tân, nhân viên hành lý phải lập tức xin phép đƣa hành lý của khách 

lên xe đẩy phù hợp, sẵn sàng di chuyển 

 Trong lúc này, nếu chƣa biết tên khách, nhân viên hành lý cần tìm cách để 

biết tên khách bằng cách nhìn vào thẻ hành lý hoặc nghe đối thoại của khách 
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tại quầy lễ tân 

 Đƣa khách tới thang máy hay tới cửa dẫn đến buồng khách, nhƣờng cho 

khách vào hoặc đi qua trƣớc 

 Chọn tầng trong thang máy 

 Nếu có thể thì lịch sự bắt chuyện với khách và lịch sự hỏi chìa khóa của 

khách 

 Khi tới buồng khách, lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn (nếu cần) và mời khách 

vào 

 Đặt hành lý của khách xuống và treo các túi đựng bộ com-plê vào tủ 

 Giải thích các thiết bị, vật dụng cơ bản cho khách, có thể là những vật dụng 

đặc thù trong buồng khách sạn, nhƣ các vật dụng cất trong tủ, các loại điều 

khiển, các thiết bị an toàn, an ninh, hay các dịch vụ đặc biệt 

 Rời khỏi buồng nhanh chóng, chúc khách có thời gian lƣu trú tốt đẹp 

3. Lưu giữ hành lý gửi của khách có thể bao gồm: 

 Lƣu giữ ở nơi an toàn và theo quy định  

 Khi nhận hành lý để lƣu giữ, phải đảm bảo là khách đang hoặc sẽ là khách 

thực sự lƣu trú trong cơ sở lƣu trú du lịch, nếu cần có thể xác nhận với quầy 

lễ tân 

 Xác nhận khoảng thời gian lƣu giữ hành lý cho khách trong kho 

 Gắn thẻ có số lên hành lý và đƣa cho khách phiếu có số trùng với số trên thẻ 

hành lý 

 Nhập thông tin của khách vào sổ gửi hành lý, ghi rõ số kiểm soát (trên thẻ), 

tên khách, ngày gửi, ngày dự kiến khách lấy lại hành lý và mô tả hành lý 

 Đảm bảo hành lý đƣợc an toàn bằng cách sử dụng khóa xích và/hoặc để trong 

phòng đƣợc khóa cẩn thận 

 Quy định về giữ hành lý cho khách phải đƣợc đặt ở chỗ khách có thể nhìn 

thấy để báo cho khách biết những khuyến cáo về trách nhiệm pháp lý, tránh 

các món đồ bất hợp pháp, dễ hỏng hay nguy hiểm 

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Các bằng chứng đánh giá sau cần phải đƣợc cung cấp: 

1. Ít nhất ba lần xử lý chính xác hành lý  

2. Ít nhất ba lần hộ tống khách đến hoặc đi khỏi buồng 

3. Ít nhất ba lần cung cấp dịch vụ đón khách tại cửa hay di chuyển hành lý 

Việc đánh giá phải đảm bảo tiếp cận nơi làm việc thực tế hoặc môi trƣờng mô 

phỏng. 
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PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

Việc đánh giá phải đảm bảo đƣợc thực hiện trong môi trƣờng làm việc thực tế 

hay mô phỏng với các dịch vụ hành lý và hoạt động hỗ trợ.  

Các phƣơng pháp sau có thể đƣợc sử dụng để đánh giá năng lực cho đơn vị 

này: 

 Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

 Bài tập đóng vai 

 Kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết 

 Báo cáo khách quan do giám sát viên thực hiện 

 Các công việc và dự án đƣợc giao 

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN 

Nhân viên hành lý, nhân viên quầy thông tin và hỗ trợ hành lý, nhân viên trực sảnh 

SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN: DH1.HFO.CL2.03 

 

BÀI 9: CÁC HÌNH THỨC LÀM THỦ TỤC NHẬN BUỒNG KHÁC 

1. Khách đã đặt buồng trƣớc (F.I.T / Individual guests): 

- Khách lần đầu đến khách sạn: áp dụng quy trình chuẩn gồm 7 bƣớc để làm thủ tục 

nhận buồng và đăng ký cho khách 

- Khách đã từng ở khách sạn: 

 +  Sử dụng tên khách khi chào đón khách đến; 

 + Yêu cầu khách ký vào phiếu đăng ký; 

 + Đƣa chìa khóa buồng và phiếu ăn sáng; 

 + Kiểm tra lại hồ sơ lƣu của khách;  

 + Điền những thông tin trong hồ sơ của khách vào phiếu đăng ký khách sạn. 

2. Khách vãng lai (Walk-in / Chance guests): 

- Đối tƣợng khách này đến khách sạn mà chƣa đặt buồng trƣớc. Họ đến khách sạn 

một cách tình cờ hoặc thông qua các thông tin quảng cáo. Vì vậy, họ sẽ đặt buồng và 

làm thủ tục nhận buồng cùng một lúc. 

- Một số lƣu ý khi làm thủ tục nhận buồng cho khách vãng lai: 

 Kiểm tra xem khách có mang hành lý 

 Nếu còn buồng trống, đƣa ra các mức giá chi tiết 

 Tiến hành việc đăng ký cho khách theo cách thông thƣờng 

 Đối chiếu các thông tin đăng ký với chi tiết trong hộ chiếu, chứng minh thƣ 

hoặc các loại giấy tờ tùy thân khác 
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 Nếu mọi thông tin đều thỏa đáng, đề nghị khách đặt cọc trƣớc hoặc cà thẻ tín 

dụng của khách 

 Ghi rõ chữ “Vãng lai / Walk-in / WI” vào phiếu đăng ký để có thể tham khảo 

nhanh 

 Thông báo ngay cho các bộ phận khác về việc khách không đƣợc phép ký nợ 

 Phải phục vụ khách vãng lai y nhƣ các khách hàng khác 

 Phải yêu cầu đặt cọc/ trả trƣớc thật tế nhị tránh để khách cảm thấy bị xúc 

phạm 

3. Khách đoàn (G.I.T): 

- Khách thƣờng đặt qua các hãng lữ hành, đại lý du lịch hay tự tổ chức. Khách bao 

gồm nhiều thành phần khác nhau về quốc tịch, giới tính, độ tuổi, sở thích, nghề 

nghiệp, v.v. nên chu cầu của họ cũng khác nhau. Số lƣợng khách trong đoàn nhiều 

sẽ gây áp lực cho nhân viên tiếp tân khi làm thủ tục nhận buồng  

- Một số lƣu ý khi làm thủ tục nhận buồng cho khách đoàn: 

 Thủ tục đăng ký chỉ cần thực hiện với trƣởng đoàn/hƣớng dẫn viên 

 Nhân viên tiếp tân xác nhận lại kế hoạch của đoàn với trƣởng đoàn (ví dụ 

nhƣ: các yêu cầu ăn trƣa, ăn tối, gọi báo thức.) 

 Phối hợp với trƣởng đoàn / hƣớng dẫn viên xếp buồng cho đoàn 

 Nhờ trƣởng đoàn / hƣớng dẫn viên giao chìa khóa buồng cho các thành viên 

trong đoàn và ghi số buồng vào danh sách đoàn theo từng tên khách cụ thể 

sau khi khách đã chọn xong buồng 

 Danh sách khách trong đoàn kèm theo số buồng sẽ đƣợc lƣu ở trƣởng đoàn / 

hƣớng dẫn viên một bản, một bản còn lại nhân viên tiếp tân giữ để tiện giao 

dịch nhƣ chuyển điện thoại, nhắn tin, v.v. 

4. Khách quan trọng (VIP, CIP): 

- Đối tƣợng khách này là những nguyên thủ quốc gia; quan chức cao cấp trong nƣớc 

và nƣớc ngoài; nhà ngoại giao; giám đốc hãng lữ hành; ca sỹ, diễn viên, cầu thủ 

bóng đá nổi tiếng; ngƣời trong gia đình hoàng tộc; ngƣời có chức quyền; ngƣời có 

khả năng thanh toán cao, v.v. 

- Quy trình làm thủ tục nhận buồng cho khách quan trọng: 

 Bộ phận đặt buồng thông báo cho bộ phận lễ tân về thời gian khách VIP đến 

theo dự định. 

 Nhân viên tiếp tân phân buồng trƣớc (thƣờng là buồng hạng nhất) rồi thông 

báo cho bộ phận buồng, bộ phận phục vụ ăn uống biết thời điểm khách sẽ đến 

theo dự định (nếu biết). 

 Nếu khách sạn có hệ thống lƣu trữ hồ sơ khách hàng và trƣớc đây khách đã 

từng nghỉ tại khách sạn, thì phiếu đăng ký đƣợc điền trƣớc. 
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 Buồng đƣợc phân bổ trƣớc cho khách phải đƣợc kiểm tra kỹ lƣỡng bởi giám 

sát viên của bộ phận buồng. 

 Thiệp chúc mừng và các món quà chiêu đãi đƣợc đặt trong buồng tùy theo 

chính sách của từng khách sạn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Khi khách VIP đến, tổng giám đốc khách sạn / giám đốc bộ phận lễ tân cùng 

với nhân viên quan hệ khách chào đón khách ở cửa khách sạn. 

 Khách VIP sẽ làm thủ tục nhận buồng đặc biệt tại tầng giành cho khách VIP 

hoặc tại buồng của khách bằng cách ký phiếu đăng ký đã đƣợc chuẩn bị trƣớc 

do nhân viên quan hệ khách chuyển cho khách. 

 Tổng giám đốc/giám đốc bộ phận lễ tân sẽ đi cùng khách lên tận buồng của 

khách 

 Cập nhật tất cả thông tin chính của khách vào máy vi tính vì mục đích thanh 

toán hóa đơn tính từ thời điểm khách đến. 

5. Khách đặt buồng nhƣng không đến (No-show): 

- Khách đặt buồng nhƣng không đến (No-show): là khách không đến theo nhƣ đã 

đặt buồng và khách sạn cũng không nhận đƣợc hủy bỏ đặt buồng chính thức từ phía 

khách. 

- Việc thực hiện chính sách tính tiền phòng đếm đầu tiên đối với khách no-show sẽ 

tùy thuộc vào chính sách của mỗi khách sạn quy định và thỏa thuận với khách khi 

đặt buồng. 

- Thủ tục nhận buồng cho khách đặt buồng nhƣng không đến (No-show):  

     a.Nếu khách no-show đến muộn hơn hoặc vào ngày hôm sau có thể vì lý do lịch 

bay thay đổi vào phút cuối cùng, nhân viên tiếp tân phải:  

- Kiểm tra hồ sơ hoặc hệ thống máy tính, tìm và khôi phục lại hồ sơ đặt buồng gốc 

- Căn cứ vào tình trạng buồng để làm thủ tục nhận buồng cho khách nhƣ bình 

thƣờng 
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BÀI 10: CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  

TRONG THỜI GIAN LƢU TRÚ 

I. Các dịch vụ khách hàng trong thời gian lƣu trú 

1. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ: dịch vụ ngoài khách sạn, dịch vụ trong 

khách sạn, các loại hình dịch vụ khác nhau (dịch vụ lƣu trú, dịch vụ ăn uống, dịch 

vụ bổ sung, giải trí) 

2.  Các dịch vụ 

     a. Trả tiền  

    -Dịch vụ bƣu điện  

    -Dịch vụ vận chuyển (cung cấp hoặc thu xếp phƣơng tiện đi lại cho khách trong 

thành phố nơi khách lƣu trú hoặc đƣa đón khách từ sân bay-khách sạn và ngƣợc lại) 

    -Dịch vụ tham quan 

    -Mua sắm cá nhân và hàng lƣu niệm 

    -Dịch vụ hàng không hoặc các phƣơng tiện khác (đặt chỗ trƣớc, mua vé máy bay, 

vé tàu…) 

    -Dịch vụ dịch thuật và thƣ ký, lắp đặt hoặc thuê các thiết bị văn phòng tại phòng 

ngủ của khách 

    -Hoạt động thể thao và giải trí (Đặt chỗ hoặc mua vé xem biểu diễn nghệ thuật, 

các hoạt động thể thao, văn hoá nhƣ múa rối nƣớc, chơi golf, dự dạ tiệc Festival..) 

    -Dịch vụ massage-sauna-jacuzzi 

    - Dịch vụ trông trẻ 

    - Dịch vụ đổi tiền và đổi buồng 

    - Dịch vụ phục vụ ăn uống tại phòng 

   b. Miễn phí  

     - Xử lý tài sản thất lạc 

     - Dịch vụ bổ sung các đồ cung cấp miễn phí hay đồ dùng trong phòng tắm (bàn 

chải, bọc tóc, kem, lƣợc, xi đánh giày….) 

      - Đặt chỗ các bữa ăn tại nhà hàng,đặt ăn sáng tại phòng 

      - Đặt buồng trƣớc cho khách đến các khách sạn trong cùng một tập đoàn 

      - Khẳng định lại vé máy bay cho khách 

      - Dịch vụ sử dụng bể bơi, sân tennis và phòng tập thể dục trong khách sạn 

     c. Cách xử lý một số dịch vụ phổ biến mà khách thƣờng sử dụng khi lƣu trú 

      - Dịch vụ báo thức  
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+ Tiếp nhận yêu cầu: Lắng nghe và ghi lai chính xác các thông tin về số buồng, 

tên khách và các yêu cầu thêm nhƣ đặt trƣớc xe taxi, chuẩn bị xuất ăn sáng... 

+ Xác nhận lại các thông tin vừa nhận: Nhắc lại rõ ràng để đảm bảo chính xác 

+ Lƣu thông tin cho các đồng nghiệp trong ca đƣợc biết 

- Dịch vụ đặt xe taxi: 

+ Tiếp nhận yêu cầu: Hỏi đặt xe cho bao nhiêu ngƣời, vào lúc nào, loại xe bao 

nhiêu chỗ 

+ Xử lý yêu cầu: Liên hệ hãng taxi và đặt yêu cầu, lƣu ý loại xe và giờ giấc 

+ Thông báo kết quả: Xác nhận lại với khách kết quả cụ thể 

      -Dịch vụ thuê phòng họp nhỏ  

+ Tiếp nhận yêu cầu: Hỏi đặt phòng họp cho bao nhiêu ngƣời, thời điểm bắt đầu 

và kết thúc, các điều kiện trong phạm vi phòng họp (thiết bị, văn phòng phẩm, thức 

ăn nhẹ giải lao giữa giờ...) 

+ Xử lý yêu cầu: Liên hệ và đặt yêu cầu, lƣu ý thời gian và yêu cầu về sắp xếp, 

bố trí các điều kiện, nhận thông tin cụ thể ( khả năng cung ứng, giá cả, tên và vị trí 

phòng họp,,,) 

+ Thông báo kết quả: Xác nhận lại với khách kết quả cụ thể về các yêu cầu đã 

nêu, lƣu ý cho khách tổng giá trị thanh toán và tham khảo ý kiến khách về hình thức 

và trách nhiệm thanh toán 

-Dịch vụ nhận yêu cầu đặt bàn ăn tại nhà hàng khách sạn 

+ Tiếp nhận yêu cầu: Hỏi đặt bàn cho bao nhiêu ngƣời, vào lúc nào, cần xếp bàn 

ở vị trí nào, khu vực hút thuốc hay không, loại thực đơn khách có nhu cầu, tên khách 

+ Xử lý yêu cầu: Liên hệ nhà hàng và đặt yêu cầu, lƣu ý tên khách và thời gian  

+ Thông báo kết quả: Xác nhận lại với khách kết quả cụ thể 

II. Các yếu tố tạo ấn tƣợng tốt phục vụ khách lƣu trú 

1. Đáp ứng mong đợi của khách 

- Cung cấp dịch vụ đảm bảo “high quality service” 

- Đáp ứng đƣợc những yêu cầu đặc biệt của khách 

- Cố gắng nỗ lực, nhiệt tình cung cấp thông tin hay thực hiện yêu cầu giúp khách 

ngay cả khi chức năng đó không thuộc phạm vi, nhiệm vụ chính yếu của mình 

2. Chỉ dẫn giúp đỡ khách 

- Có một số dịch vụ đặc thù do Concierge, Bộ phận phục vụ buồng hay nhà hàng  

đảm trách 

- Nhân viên lễ tân nên hƣớng dẫn khách đến bộ phận thích hợp hoặc giới thiệu 

nhân viên chịu trách nhiệm chính để xử lý giúp khách 

- Nên thể hiện sự quan tâm, chăm sóc khách hàng một cách chu đáo 
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     3. Chăm sóc khách hàng 

     -Nếu có thời gian, nhân viên nên đi kèm và giải quyết triệt để các yêu cầu giúp 

khách 

     -Khi nhận đƣợc một dịch vụ tốt nhất và nỗ lực nhiệt tình có thiện chí giúp đỡ của 

nhân viên, khách sẽ có ấn tƣợng tốt về khách sạn và tính chuyên nghiệp của nhân 

viên tất yếu sẽ mang lại những nguồn lợi cho khách sạn. 

 

         Bài 11: BẢO QUẢN TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ CỦA KHÁCH 

1. Các hình thức thông báo với khách 

- Thông tin đƣợc in sẳn lên phiếu đăng ký 

- Thông tin đƣợc soạn sẳn và đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất tại quầy lễ tân 

- Thông tin đƣợc in trong tập gấp khách sạn đặt tại phòng khách 

-  Thông tin đƣợc ghi trên bảng nội quy dán ở mặt sau cửa chính của phòng khách 

- Thông báo bằng miệng với khách ngay khi khách làm thủ tục check-in 

2. Phƣơng pháp bảo quản tài sản 

   a. Hộp két an toàn tại quầy lễ tân 

- Sử dụng phiếu Safe Deposit form 

- Khi đăng ký dịch vụ, khách phải hoàn tất thông tin vào phiếu và đƣợc cấp chìa 

khóa có đánh số của hộc két 

- Khách giữ chìa cá nhân, nhân viên giữ chìa khóa tổng và phiếu đăng ký sử dụng 

dịch vụ 

- Bất kỳ khi nào sử dụng lại dịch vụ, khách đều phải ký xác nhận vào phiếu 

- Khi kết thúc việc sử dụng dịch vụ, khách đều ký xác nhận trả két và giao lại chìa 

khóa. 

    b. Két an toàn trong phòng             

- Hệ thống két an toàn cá nhân đặt trong tủ áo quần ở buồng ngủ của khách; Hệ 

thống này đƣợc lắp đặt một bàn phím số điện tử dùng để khách tự tạo mã số cá nhân 

cho mình khi sử dụng, khách có thể tự thay đổi mã số tùy thích 

- Khách có thể yêu cầu Bộ phận Lễ tân can thiệp giải mã để mở két trong trƣờng hợp 

quên mất mã số và 0 mở đƣợc 

  c. Bao bì niêm phong: Sử dụng biên nhận niêm phong. Khách giữ một bản sao, 

bản chính đƣợc dán lên phong bao chứa tài sản của khách có đánh dấu và ghi số 

phòng, tên khách. Mỗi lần sử dụng đều đƣợc làm lại biên nhận mới 
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Bài 12: XỬ LÝ TÀI SẢN THẤT LẠC 

1. Các trƣờng hợp liên quan đến việc tài sản của khách bị thất lạc 

a. Tài sản thất lạc 

Tài sản thất lạc là tài sản cá nhân mà khách bỏ quên hay bị thất lạc trong phạm vi 

khách sạn vì một lý do nào đó. 

 Bất cứ nhân viên nào phát hiện tài sản cá nhân mà khách bỏ quên hay thất lạc 

phải chuyển chúng tới ngƣời hoặc phòng ban có trách nhiệm về tài sản thất lạc 

(thƣờng là bộ phận phục vụ buồng). 

 Tổ Lost & Found chịu trách nhiệm về việc cất giữ và bảo quản này 

b. Nguyên nhân thất lạc/mất trộm 

- Kẻ trộm đột nhập vào buồng khách (giả vờ nhầm phòng) khi khách đi ra ngoài 

quên đóng cửa. 

- Móc túi (quầy Bar, sàn nhảy, bể bơi…) 

- Đóng giả khách đăng ký lấy phòng để đột nhập phòng khách khi có cơ hội (đã 

xảy ra ở một số khách sạn) 

- Nhân viên (khách không để ý số lƣợng tiền có trong ví, nhân viên khi có cơ hội, 

rút bớt một vài tờ.) 

- Chính bản thân khách: khách bất cẩn bị mất tiền ở nơi nào đó trong những tình 

huống khó nói và xin khách sạn chứng thực để có thể lấy đƣợc tiền bồi thƣờng. 

- Khách bỏ quên ở nơi công cộng trong khách sạn. 

2. Qui trình xử lý tài sản thất lạc 

a. Quy trình xử lý thất lạc do khách bất cẩn 

- Trấn an chia sẻ và thông cám với khách hàng 

- Hỏi tên khách và số phòng 

- Hỏi các thông tin chi tiết về tài sản thất lạc (mô tả theo danh mục) 

- Hỏi khách thời gian, địa điểm nhìn thấy tài sản lần cuối (dự đoán tài sản mất ở 

đâu, khi nào, lý do mất) 

- Yêu cầu khách hoàn tất phiếu khai báo tài sản bị mất và ghi thông tin vào Nhật ký 

Lễ tân 

- Báo với bộ phận an ninh và bảo vệ để phối hợp xử lý 

b. Qui trình xử lý tài sản của khách bị mất cắp 

- Trấn an chia sẻ và thông cảm với khách 

- Hỏi tên khách và số phòng 

- Yêu cầu khách giữ nguyên hiện trƣờng 
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- Đề nghị khách viết bản tƣờng trình hoặc hoàn tất mẫu phiếu khai báo tài sản bị 

mất 

- Báo cáo lại Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan 

- Ghi vào sổ giao ca hoặc Nhật ký lễ tân sự cố mất cắp và diễn tiến quy trình xử lý 

* Lƣu ý: không hứa với khách về bất cứ điều gì liên quan đến việc tìm thấy tài sản 

c. Thông tin trên phiếu khai báo tài sản bị mất: tên khách, số phòng, địa chỉ và số 

điện thoại liên lạc; Ngày, giờ bị mất; Danh mục đồ vật bị mất; Đặc điểm mô tả đồ 

vật bị mất; Lý do mất; Ghi chú; Chữ ký khách hàng; Chữ ký nhân viên; Con dấu 

khách sạn.  

3. Hƣớng dẫn giao trả tài sản tìm thấy (Found) 

 Không đƣợc phép gửi bằng thƣ đến địa chỉ trên bản đăng ký của khách khi 

không có sự đồng ý rõ ràng của khách. (bảo vệ tính riêng tƣ của khách) 

+ Khi khách nhận tài sản, đề nghị khách mô tả lại chúng. 

+ Luôn kiểm tra cùng ngƣời quản lý. 

 Tài sản vô chủ: tùy thuộc vào danh mục, tài sản sẽ đƣợc giữ cho đến một thời 

điểm cụ thể nào đó cho đến khi có ngƣời nhận. thời gian một danh mục đƣợc 

giữ tùy thuộc vào luật pháp của mỗi nƣớc cụ thể, ví dụ ở Anh, khách sạn phải 

giữ tài sản thất lạc trong một năm và một ngày. Ở đất nƣớc khác, thời gian có 

thể từ 3 tháng đến 6 tháng. Tuy nhiên, không thể giữ mọi thứ. Vấn đề với tài sản 

vô chủ có thể đƣợc giải quyết theo một số cách sau: 

 Trả tài sản cho ngƣời tìm thấy nó hoặc nhân viên khác muốn nó. 

 Biếu tài sản cho bệnh viện hoặc một gia đình khác. 

 Bán tài sản và trích một phần tiền để thƣởng cho nhân viên tìm thấy nó. 

 Vứt tài sản vào thùng rác. 

 Thông tin chi tiết về tài sản bị hủy đƣợc ghi và lƣu giữ trong sổ ghi chép nói 

trên. 

Lưu ý: Đối với qui trình xử lý tài sản có giá trị như đồ trang sức, tiền mặt hoặc hộ 

chiếu sẽ khác với quy trình trên và cần thông báo với người quản lý hoặc bảo vệ 

ngay lập tức. 
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Bài 13: XỬ LÝ PHÀN NÀN 

1. Các vấn đề chính khách thƣờng phàn nàn 

- Về vấn đề kỹ thuật: bảo trì , vệ sinh và an toàn trong khách sạn 

- Về chất lƣợng dịch vụ:  thái độ nhân viên; Sự nhanh nhạy; Vệ sinh và an toàn,; Sự 

đa dạng của sản phẩm, dịch vụ; Thanh toán 

- Về vấn đề khác: thời tiết, bản thân khách bực mình vô cớ,... 

2. Qui trình xử lý phàn nàn  

a. Mục đích của việc xử lý phàn nàn 

- Đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và đạt đƣợc mục đích của việc bán 

hàng 

- Khắc phục những thiếu sót trong việc cung ứng dịch vụ 

- Định hình ra những cơ hội đào tạo nhân viên mới 

b. Hƣớng dẫn xử lý phàn nàn (Nguyên tắc LISTEN): 

     *(Listen to the guest complaint) Lắng nghe lời phàn nàn một cách chăm 

chú:  

 Nghệ thuật lắng nghe không phải ai cũng biết, cũng thể hiện đƣợc. Thông 

thƣờng ngƣời ta chỉ muốn nói cho mọi ngƣời nghe chuyện của mình mà 

không muốn nghe ngƣời khác nói chuyện. 

 Trong quá trình lắng nghe, không phải chỉ im lặng lắng nghe là đủ mà còn 

phải có những hành động, thái độ thể hiện ta đang lắng nghe khách nhƣ gật 

đầu, nói đệm vào những chỗ thích hợp… điều đó sẽ làm khách hài lòng hơn  

 Nghệ thuật lắng nghe còn thể hiện qua cả thái độ của ngƣời nghe trong tƣ thế 

nhƣ nghiêng ngƣời tới trƣớc thay vì dựa ngả ngƣời ra sau, hay lim dim khói 

thuốc… 

     *(Identify the main points) xác định những điểm chính: Nên có một quyển sổ 

hay tờ giấy để ghi chép lại tất cả những điểm chính mà khách phàn nàn. Điều này 

thể hiện chúng ta đang chăm chú nghe khách nói, và chúng ta thực sự quan tâm tới 

những gì khách phàn nàn. Sau khi nghe khách nói xong, chúng ta nên tóm tắt lại tất 

cả những gì khách đƣa ra.  

 Đảm bảo rằng mọi thứ đã đƣợc tiếp thu chính xác, không có sự hiểu lầm. 

 Sự tóm tắt một cách đúng đắn, khách quan sẽ giúp xoa dịu tình huống, xoa 

dịu sự bực bội của khách, làm cho vấn đề dễ giải quyết hơn. 

*(Sympathize & Say sorry) Thông cảm với khách và đƣa ra lời xin lỗi: 

 Bằng những lời nói chân thành, nhẹ nhàng và giữ thiện chí với khách, thông 

cảm với những gì khách cảm nhận, đứng vào vị trí của khách để hiểu vấn đề, sẽ làm 

chúng ta có thể tránh đƣợc sự tranh luận không cần thiết. 
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 Một lời xin lỗi ngắn gọn nên đƣợc nhân viên lễ tân đƣa ra trƣớc tiên. Không 

nên đƣa ra lời giải thích lý do biện minh hay đổ lỗi cho ngƣời khác. 

     *(Thanks & take notes) Cám ơn khách và lƣu ý cách giải quyết : vì đã quan 

tâm đến vấn đề đó. Những lời đóng góp của khách đƣợc ghi vào trang theo dõi phàn 

nàn sẽ là nguồn thông tin để khách sạn biết rõ hơn về mình, tiếp tục hoàn thiện hơn 

nữa. 

     *(Explain & act) Giải thích và hành động: những hành động gì sẽ đƣợc tiến 

hành và tiến hành trong bao lâu. Điều quan trọng là phải đƣa ra đƣợc giải pháp triệt 

để để giải quyết vấn đề chứ không phải chỉ là lời xin lỗi suông. Điều này sẽ chỉ làm 

cho khách càng thêm bực mình. Sau đó phải hành động ngay lập tức. 

     *(Now follow up and check guest satisfaction) Phải giám sát kiểm tra tiến 

trình giải quyết và kiểm tra sự hài lòng của khách:  

 Công việc đã đƣợc khắc phục đến đâu. Đã làm khách hài lòng chƣa. Nếu giải 

quyết không đƣợc thì phải đƣa ra giải pháp khác ngay lập tức. Không thể bỏ mặc 

vấn đề một cách vô trách nhiệm. 

 Nếu vấn đề của khách không đƣợc giải quyết đến nơi đến chốn sẽ làm cho 

khách tức giận vì đã không đƣợc quan tâm đúng mức và đây sẽ là nguồn thông tin 

tai hại, ảnh hƣởng đến danh tiếng của khách sạn khi khách về nói lại với bạn bè, 

ngƣời thân hay thậm chí đƣa lên hệ thống Internet toàn cầu. 

c. Các lƣu ý khi giải quyết phàn nàn cho khách 

 Tách khách ra khỏi khu vực đông khách 

 Giữ bình tĩnh 

 Tránh tranh luận  

 Không bào chữa, không đƣa lý do chống chế 

 Không đổ lỗi cho ngƣời khác. (Oh no I didn’t, it wasn’t me…) 

* Tuỳ vào từng trƣờng hợp phàn nàn cụ thể của khách mà giải quyết cho thật hiệu 

quả 

 Lƣu ý không giải quyết trong thời gian quá lâu (bảo trì, vệ sinh phòng) 

 Yêu cầu nhà hàng phối hợp phục vụ khách nƣớc uống trong khi chờ đợi 

 Cần lƣu ý chính sách đền bù phù hợp và tuân thủ quy định của khách sạn 

 Sau khi giải quyết xong, cần tham khảo lại ý kiến khách 

 Trong các trƣờng hợp phàn nàn khó và phức tạp, cần tham khảo và nhờ cấp 

trên can thiệp 
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d. Nội dung chi tiết trên trang theo dõi phàn nàn của khách 

Ngày Giờ Tên khách Số 

phòng 

Nội dung 

phàn nàn 

Hƣớng 

giải 

quyết 

Nhân 

viên 

tiếp 

nhận 

Bộ 

phận 

liên 

quan 

Kết 

quả 

xử lý 

25/12 1p.m Mr James 

BOND 

307 Máy nƣớc 

nóng hỏng 

Thông 

báo bảo 

trì sửa 

Ms Lan Mr 

Tiến 

OK 

         

Bài 14: QUY TRÌNH ĐỔI BUỒNG 

1. Những lý do đổi buồng 

a. Lý do khách quan (do phía khách sạn) 

- Buồng ồn: Nằm gần thang máy, gần đƣờng lớn, sát công trình xây dựng 

- Buồng thiếu vệ sinh: ẩm mốc, có mùi hôi, có côn trùng 

- Buồng có trang thiết bị không đáp ứng đƣợc yêu cầu của khách sau khi nhận 

phòng: hƣ hệ thống nóng lạnh, điều hoà kêu to, vòi nƣớc nhỏ giọt, hệ thống thoát 

có mùi... 

b. Lý do chủ quan (do khách): Khách muốn buồng có tầm nhìn đẹp; Khách muốn 

buồng có số nhƣ yêu cầu (Khách Nhật: tối kỵ với con số 4, khách Trung Quốc muốn 

buồng có hƣớng làm ăn tốt…) 

2. Qui trình đổi buồng 

Bƣớc 1: Chào khách, tiếp nhận yêu cầu của khách 

Bƣớc 2: Hỏi lý do vì sao khách muốn đổi buồng 

- Nếu lý do có thể khắc phục đƣợc, thuyết phục khách ở lại. Ngƣợc lại, nếu lý do 

chính đáng vì phòng không thể tiếp tục ở lại thì yêu cầu khách chờ 

Bƣớc 3: Kiểm tra tình trạng buồng trống để đổi cho khách 

Bƣớc 4: Thông báo với khách giá tiền chênh lệch và yêu cầu khách chấp nhận trả 

khoản phí chênh lệch (nếu là lý do chủ quan. Nếu lý do khách quan nên hỏi ý kiến 

cấp trên để bố trí phòng đắt tiền hơn cho khách xem nhƣ chính sách đền bù) 

Bƣớc 5: Hoàn tất phiểu chuyển đổi buồng, yêu cầu khách ký xác nhận 

Bƣớc 6: Hỏi xin khách chìa khoá phòng cũ và giao khách chìa khoá phòng mới đồng 

thời báo cho bộ phận hành lý xử lý việc chuyển hành lý lên buồng mới 

Bƣớc 7: Thông báo với bộ phận buồng về việc khách đổi buồng và phát thông báo 

đến các bộ phận có liên quan: tổng đài, thu ngân, nhà hàng… 
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        TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (FOS1.3.) 

MÔ TẢ CHUNG 

Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực mà nhân viên lễ tân cần có để tƣơng 

tác với khách hàng trong nhiều tình huống khác nhau, đáp ứng yêu cầu và mong đợi 

của khách hàng bằng tác phong chuyên nghiệp và sự nhạy cảm văn hóa nhằm thỏa 

mãn đƣợc các nhu cầu và giải quyết đƣợc các vấn đề. 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

E1. Trả lời câu hỏi và đáp ứng yêu cầu 

P1. Trả lời câu hỏi và đáp ứng yêu cầu của khách một cách kịp thời, lịch sự và chịu 

trách nhiệm tìm ra câu trả lời 

P2. Hỗ trợ khách đặt chỗ trong nhà hàng, phòng hội thảo hay dịch vụ tiệc,… 

P3. Lập danh mục những thông tin thƣờng đƣợc yêu cầu hoặc có thể đƣợc hỏi 

P4. Lập danh sách số điện thoại và chi tiết liên hệ của các cơ sở, doanh nghiệp địa 

phƣơng để khách sử dụng 

P5. Sử dụng các công cụ tìm kiếm thông dụng và đánh dấu một số trang mạng liên 

quan để tham khảo trong tƣơng lai 

E2. Cách sử dụng két an toàn 

P6. Đƣa phiếu yêu cầu sử dụng két an toàn để khách điền thông tin 

P7. Chọn một két an toàn phù hợp và hƣớng dẫn khách cất các vật có giá trị để giữ 

an toàn 

P8. Khóa két và đƣa chìa khóa cho khách 

P9. Lƣu phiếu yêu cầu sử dụng két vào chỗ quy định 

P10. Cho phép khách mở két an toàn khi có chìa khóa và đối chiếu chữ ký trên 

phiếu yêu cầu 

E3. Đổi ngoại tệ 

P11. Liệt kê các loại ngoại tệ đƣợc chấp nhận và niêm yết rõ ràng tỷ giá hối đoái  

P12. Kiểm tra xem khách có lƣu trú trong cơ sở lƣu trú du lịch không trƣớc khi đổi 

ngoại tệ 

P13. Tính toán giá trị quy đổi 

P14. Giao cho khách hóa đơn đổi ngoại tệ và lấy chữ ký của khách 

P15. Giao cho khách một liên của hóa đơn 

P16. Giao cho khách số tiền tƣơng ứng 

E4. Xử lý các khoản chi tiền mặt cho khách 

P17. Đáp ứng các yêu cầu rút tiền mặt của khách bằng cách ghi nợ vào tài khoản ghi 

nợ của khách trong cơ sở lƣu trú du lịch 



Tài liệu Bồi dưỡng Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn                 - GVC: Trần Thị Bạch Mai-HUETC    

 Nghệ An, tháng 3/2022                                       51 

P18. Xác định mức tín dụng cho khách bằng bảo lãnh thẻ tín dụng đƣợc bảo đảm và 

cấp phép, bằng tiền mặt trả trƣớc hoặc bảo đảm bởi địa vị của khách VIP 

P19. Điền và xuất chứng từ tiền mặt, lấy chữ ký của khách và giữ lại trong tủ hồ sơ 

của khách  

YÊU CẦU KIẾN THỨC 

K1. Giải thích lợi ích và các phƣơng án du lịch bằng máy bay cũng nhƣ các phƣơng 

tiện khác nhƣ tàu hỏa, xe buýt và taxi 

K2. Giải thích các thủ tục khi đặt chỗ, lấy xác nhận và cách yêu cầu thông tin về 

tình trạng chuyến bay khi đi du lịch 

K3. Mô tả quy trình mở, sử dụng và đóng két an toàn 

K4. Mô tả các bƣớc đổi ngoại tệ cho khách 

K5. Mô tả các trƣờng hợp chi tiền mặt cho khách và các điều kiện phải đảm bảo khi 

chi tiền mặt 

K6. Giải thích các chính sách của cơ sở lƣu trú du lịch liên quan tới các vấn đề về 

an ninh, quyền riêng tƣ và tính bảo mật 

K7. Liệt kê các chính sách và quy trình về tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng 

K8. Giải thích các quy trình của cơ sở lƣu trú du lịch khi xử lý tiền mặt, đổi ngoại 

tệ và các khoản đặt cọc trƣớc 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI 

1. Các câu hỏi và yêu cầu có thể bao gồm: 

• Các câu hỏi về sở thích và các hoạt động liên quan đến du lịch, xác định các 

công ty phù hợp để đáp ứng yêu cầu 

• Những yêu cầu về chuyến bay hay các hình thức du lịch khác và hỗ trợ về 

thông tin hay lịch trình du lịch 

• Các yêu cầu về thông tin liên quan tới các doanh nghiệp địa phƣơng 

2. Các điều kiện đổi ngoại tệ bao gồm: 

• Tỷ giá hối đoái do Giám đốc quyết định và đƣợc niêm yết tại khu vực lễ tân  

• Có sự hỗ trợ của giám sát viên hoặc bộ phận kế toán nếu cần đổi những tờ 

ngoại tệ mệnh giá lớn hay những tờ tiền giá trị cao 

• Ở Việt Nam, việc đổi ngoại tệ thƣờng chỉ là đổi từ ngoại tệ sang nội tệ (tiền 

đồng Việt Nam) mà không đƣợc đổi ngƣợc lại 

• Chỉ một số loại ngoại tệ đƣợc chấp nhận đổi, Giám đốc cơ sở lƣu trú du lịch 

sẽ quyết định điều này; các cơ sở lƣu trú du lịch không chấp nhận tiền xu 

• Đổi ngoại tệ là dịch vụ chỉ giới hạn cho khách đang lƣu trú tại cơ sở lƣu trú 

du lịch và thông thƣờng sẽ bị hạn chế 
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3. Xử lý két an toàn có thể bao gồm: 

• Phiếu yêu cầu sử dụng két phải bao gồm đầy đủ thông tin về các điều kiện sử 

dụng két, mất chìa khóa, các trách nhiệm tài chính,... và khách sẽ ký tên sau 

khi đọc kỹ các điều khoản. Chữ ký phải trùng với chữ ký trên phiếu đăng ký 

cơ sở lƣu trú du lịch (khi nhận buồng) 

• Khách cần đƣợc đƣa tới chỗ để két và đƣợc phép cất các đồ có giá trị vào két 

một cách cẩn thận 

• Các két an toàn phải có hai chìa khóa dùng đồng thời - một chìa khóa đƣa 

khách giữ và một chìa khóa tổng của cơ sở lƣu trú du lịch. Cả hai chìa khóa 

đƣợc dùng đồng thời  

• Phiếu yêu cầu phải đƣợc ký khi có ngƣời chứng kiến và đƣợc lƣu giữ ở nơi 

quy định của mỗi cơ sở lƣu trú du lịch 

• Hình thức gửi an toàn khác: một phong bì đƣợc khách dán kín và gửi tại quầy 

lễ tân 

4. Chi tiền mặt có thể bao gồm: 

• Chi tiền dƣới hình thức lấy tiền mặt trả trƣớc cho khách và trừ vào tài khoản 

của khách 

• Chứng từ tiền mặt có chữ ký của khách và lƣu lại trong tập hồ sơ của khách 

• Một số cơ sở lƣu trú du lịch có thể yêu cầu ủy quyền giám sát cho những giao 

dịch có áp dụng hạn mức 

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Các bằng chứng đánh giá sau cần phải đƣợc cung cấp: 

1. Ít nhất ba yêu cầu hay vấn đề khác nhau đƣợc xử lý chính xác và thỏa đáng 

2. Ít nhất hai lần đáp ứng yêu cầu mở két an toàn theo đúng quy trình 

3. Ít nhất ba giao dịch đổi ngoại tệ đƣợc xử lý chính xác theo đúng quy trình 

4. Ít nhất hai giao dịch chi tiền mặt cho khách đƣợc thực hiện theo đúng quy 

trình 

Việc đánh giá cần đảm bảo: 

• Tiếp cận nơi làm việc thực tế hoặc môi trƣờng mô phỏng 

• Tiếp cận các thiết bị văn phòng và các nguồn lực khác 

• Ghi chép về các giao dịch với khách để làm bằng chứng đã thực hiện 

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

Đơn vị năng lực này có thể đƣợc đánh giá trong lúc hoặc ngoài giờ làm việc. 

Việc đánh giá có thể bao gồm các bằng chứng và tài liệu tại nơi làm việc hoặc thông 

qua hoạt động mô phỏng đƣợc hỗ trợ bới các phƣơng pháp đánh giá kiến thức nền 

tảng.  Đánh giá phải liên quan tới lĩnh vực công việc hay phạm vi trách nhiệm của 
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ứng viên. 

Các phƣơng pháp đánh giá sau có thể đƣợc sử dụng cho đơn vị năng 

lực này: 

 Nghiên cứu tình huống 

 Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

 Kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết 

 Tài liệu từ nơi làm việc 

 Giải quyết vấn đề 

 Bài tập đóng vai 

 Báo cáo khách quan do giám sát viên thực hiện 

 Các công việc và dự án đƣợc giao 

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN 

Nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên lễ tân, nhân viên thu ngân 

SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN DH1.HFO.CL2.03 1.8, 3.6, 4.2 

 

TÊN ĐVNL: CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FOS2.2. 

MÔ TẢ CHUNG   

Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xử lý các yêu cầu của 

khách thông qua điện thoại nội bộ hay hệ thống tổng đài (nếu có), cung cấp các dịch 

vụ công nghệ thông tin (IT) và dịch vụ Internet cho khách một cách chính xác, 

chuyên nghiệp và lịch sự. 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN   

E1. Xử lý các yêu cầu của khách qua điện thoại nội bộ hoặc hệ thống tổng đài  

P1. Trả lời các cuộc gọi nội bộ yêu cầu gọi quốc tế 

P2. Nối máy cho khách đến các bộ phận hay dịch vụ khác 

P3. Xác nhận các cuộc gọi báo thức khách theo yêu cầu và đặt báo thức trên hệ 

thống tổng đài 

P4. Xử lý các yêu cầu khác của khách qua điện thoại  

E2. Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho khách 

P5. Cung cấp cho khách mật khẩu hay thông tin truy cập vào Internet 

P6. Cho khách sử dụng máy tính tại các khu vực sảnh hay trong trung tâm dịch vụ 

văn phòng 

P7. Hỗ trợ khách về công nghệ thông tin khi khách gặp các vấn đề về truy cập hay 

đăng nhập  
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YÊU CẦU KIẾN THỨC 

K1. Mô tả các đặc điểm khác nhau về hệ thống điện thoại và cách sử dụng 

K2. Mô tả các thủ tục phải tuân thủ của đơn vị khi gọi hay nhận điện thoại 

K3. Mô tả các thông tin cần đƣa ra khi chuyển cuộc gọi hay để lại lời nhắn 

K4. Giải thích cách xác nhận cuộc gọi nội bộ yêu cầu thực hiện cuộc gọi quốc tế 

K5. Mô tả các bƣớc để nối máy cho khách đến các bộ phận hay dịch vụ khác qua 

điện thoại 

K6. Giải thích cách tiếp nhận cuộc gọi báo thức của khách 

K7. Giải thích cách nhận yêu cầu đặt dịch vụ của khách qua điện thoại hay qua hệ 

thống tổng đài 

K8. Giải thích cách xử lý các yêu cầu khác của khách qua điện thoại 

K9. Mô tả các bƣớc để cung cấp cho khách mật khẩu và thông tin đăng nhập vào 

Internet 

K10. Giải thích cách tạo điều kiện cho khách sử dụng máy tính trong khu vực sảnh 

hay trung tâm dịch vụ văn phòng 

K11. Giải thích cách hỗ trợ khách về công nghệ thông tin khi gặp các vấn đề về 

đăng nhập hay truy cập mạng 

K12. Giải thích cách báo cáo các lỗi trong hệ thống điện thoại hay Internet 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI  

1. Hệ thống tổng đài có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các chức năng sau: 

• Trả lời điện thoại 

• Chuyển cuộc gọi 

• Đặt điện thoại ở chế độ chờ 

• Nhận lại cuộc gọi đang ở chế độ chờ 

• Đặt cuộc gọi quốc tế/trong nƣớc 

• Nối cuộc gọi  

• Lập trình cuộc gọi báo thức 

2. Hệ thống tổng đài có thể nhập tự động các thông tin sau: 

• Các số điện thoại đã gọi 

• Điểm đến của các cuộc gọi đã thực hiện 

• Thời điểm gọi 

• Thời gian cuộc gọi 

• Chi phí cuộc gọi cơ sở lƣu trú du lịchphải trả 

• Chi phí cuộc gọi khách phải trả 
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3. Các bộ phận và dịch vụ khác có thể bao gồm: 

• Bộ phận buồng 

• Bộ phận đặt buồng 

• Quầy thông tin và hỗ trợ hành lý 

• Nhà hàng 

• Bộ phận hội thảo và tiệc 

• Bộ phận bán hàng và Marketing 

• Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (spa) 

• Bộ phận bảo trì 

• Phòng kế toán/tài chính 

• Dịch vụ khẩn cấp 

• Dịch vụ vận chuyển 

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ  

Các bằng chứng đánh giá sau cần phải đƣợc cung cấp: 

1. Ít nhất ba lần xử lý yêu cầu của khách hoặc yêu cầu qua điện thoại nội bộ 

2. Ít nhất ba lần cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin cho khách 

Đánh giá phải đảm bảo tiếp cận nơi làm việc thực tế hoặc môi trƣờng mô phỏng. 

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  

Các phƣơng pháp sau có thể đƣợc sử dụng để đánh giá năng lực cho đơn vị năng lực 

này: 

• Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

• Trình bày/thao tác 

• Bài tập đóng vai 

• Kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết 

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN  

Nhân viên đặt buồng, nhân viên lễ tân, nhân viên tổng đài, nhân viên quan hệ khách 

hàng, nhân viên quầy thông tin và hỗ trợ hành lý 

SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN D1.HFO.CL2.08-12  
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TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ĐỐI PHÓ VỚI NGƢỜI SAY RƢỢU VÀ NGƢỜI 

KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN (GES15.) 

MÔ TẢ CHUNG 

Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để đối phó với các cá nhân 

không có thẩm quyền hoặc ngƣời say rƣợu trong nhà hàng, cơ sở lƣu trú du lịch và 

các cơ sở khác về du lịch.  

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

E1. Đánh giá tình huống  

P1. Phân tích kỹ tình huống để đánh giá mức độ say rƣợu của khách hàng  

P2. Kiểm soát các hành vi đáng ngờ theo nhóm hoặc cá nhân tại nơi làm việc 

E2. Đối phó với tình huống  

P3. Đề nghị trợ giúp khách đang say  

P4. Hỏi các cá nhân đáng ngờ để xác định mục đích họ xuất hiện tại nơi làm việc 

của bạn 

E3. Yêu cầu trợ giúp từ những ngƣời phù hợp  

P5. Báo cáo tình huống khó khăn đến ngƣời phù hợp ở trong hoặc ngoài đơn vị 

P6. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ những ngƣời phù hợp trong tình huống có thể đe dọa an 

ninh hoặc an toàn của đồng nghiệp, khách hàng và đơn vị 

E4. Hành động để làm dịu tình huống  

P7. Xử lý ngƣời say đúng cách và hỗ trợ họ rời khỏi nơi làm việc của bạn, nếu cần  

P8. Yêu cầu các cá nhân không có thẩm quyền phải rời khỏi nơi làm việc của bạn 

và sắp xếp đƣa họ ra khỏi khu vực này 

E5. Hoàn thành báo cáo sự việc  

P9. Hoàn thành báo cáo sự việc đối phó với ngƣời say hoặc ngƣời vào đơn vị trái 

phép  

YÊU CẦU KIẾN THỨC 

K1. Mô tả hành vi của khách say rƣợu mà bạn có thể nhận biết 

K2. Giải thích cách bạn có thể trợ giúp khách say rƣợu 

K3. Liệt kê các kiểu tình huống khó khăn khi bạn cần liên hệ với các cá nhân phù 

hợp bên trong hoặc bên ngoài đơn vị  

K4. Giải thích khi nào bạn cần sự hỗ trợ từ những ngƣời phù hợp trong các tình 

huống có thể đe dọa an ninh hoặc an toàn của tổ chức, đồng nghiệp và khách 

hàng  

K5. Mô tả cách thức hỗ trợ phù hợp để khách/khách hàng say rƣợu rời khỏi nơi làm 

việc của bạn 
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K6. Giải thích các phƣơng pháp đƣợc sử dụng để kiểm soát hành vi đáng ngờ của 

các cá nhân hoặc nhóm ngƣời tại nơi làm việc của bạn 

K7. Liệt kê các loại câu hỏi có thể dùng để xác định mục đích có mặt của đối tƣợng 

đáng ngờ tại nơi làm việc của bạn 

K8. Giải thích cách xử lý để đƣa các cá nhân không có thẩm quyền  rời khỏi nơi 

làm việc của bạn 

K9. Mô tả định dạng và nội dung của báo cáo sự việc theo yêu cầu 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI 

Các yếu tố thay đổi trong đơn vị năng lực cung cấp chỉ dẫn giúp giải thích 

phạm vi và bối cảnh của đơn vị năng lực, có tính đến sự khác biệt giữa các cơ sở lƣu 

trú du lịch và các đơn vị du lịch. 

1. Đánh giá mức độ say của khách có thể bao gồm:  

• Quan sát biểu hiện thay đổi thái độ của khách  

• Kiểm soát mức độ ồn ào  

• Kiểm soát mức độ yêu cầu đồ uống của khách 

• Làm chậm quá trình phục vụ  

2. Hỗ trợ khách hàng say có thể bằng cách:  

• Sắp xếp phƣơng tiện vận chuyển nếu khách muốn rời đi  

• Gợi ý khách nghỉ lại trong phòng cơ sở lƣu trú du lịch 

• Hỗ trợ khách rời đi  

3. Các cá nhân chuyên trách có thể bao gồm:  

• Quản lý  

• Nhân viên an ninh tại chỗ  

• Cảnh sát 

• Đơn vị cấp cứu  

4. Các quy trình có thể bao gồm:  

• Cảnh báo miệng  

• Yêu cầu khách rời đi 

• Kêu gọi hỗ trợ cần thiết  

5. Chất vấn các cá nhân đáng ngờ có thể theo cách:  

• Thận trọng và khéo léo  

• Luôn giữ giọng nói tôn trọng và nhẹ nhàng  

• Sử dụng các kỹ năng giải quyết xung đột 
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6. Các kỹ năng giao tiếp phù hợp có thể bao gồm:  

• Giải thích cho khách hàng về toàn bộ sự việc/sự kiện 

• Đƣa ra các gợi ý và/hoặc giải pháp thay thế cho khách hàng 

• Luôn sử dụng lời nói tôn trọng và nhẹ nhàng  

• Thận trọng và khéo léo  

• Sử dụng các kỹ năng giải quyết xung đột 

7. Đánh giá tình huống có thể liên quan đến:  

• Khách hàng có biểu hiện hành vi say rƣợu  

• Khách hàng có hành vi bạo lực hoặc thiếu kiểm soát  

• Khách hàng có hành vi đáng ngờ  

• Đối tƣợng vị thành niên  

8. Đối phó với người say rượu có thể bằng cách:  

• Đƣa ra các gợi ý và/hoặc giải pháp thay thế cho khách/khách hàng 

• Yêu cầu khách/khách hàng rời đi 

• Từ chối phục vụ đồ uống có cồn  

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Đánh giá năng lực có thể dựa trên nghiên cứu tình huống và các sự cố thực tế. 

Các báo cáo sự việc thƣờng cung cấp đủ bằng chứng, kèm theo báo cáo của giám sát 

viên hay xác nhận của nhân chứng. Trong môi trƣờng lớp học, có thể sử dụng hình 

thức mô phỏng và đóng vai.  

1. Ít nhất một sự việc xử lý khách say rƣợu đúng cách trong cơ sở lƣu trú du lịch 

hay công ty du lịch/lữ hành đƣợc quan sát hay ghi chép lại bằng văn bản làm 

bằng chứng 

2. Ít nhất một sự việc xử lý hợp lý cá nhân đáng ngờ tại cơ sở lƣu trú du lịch hay 

công ty du lịch/lữ hành đƣợc quan sát hay ghi chép lại bằng văn bản làm bằng 

chứng 

3. Các tiêu chí đánh giá kiến thức đƣợc đánh giá qua kiểm tra vấn đáp có ghi 

chép lại hay kiểm tra viết 

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

Các phƣơng pháp sau có thể đƣợc sử dụng để đánh giá đơn vị năng lực này:  

• Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

• Kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết 

• Hồ sơ bằng chứng  

• Các báo cáo sự việc  
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• Đóng vai/mô phỏng  

• Báo cáo khách quan do giám sát viên thực hiện 

• Các dự án và công việc đƣợc giao 

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN 

Tất cả các nhân viên trong nhà hàng, cơ sở lƣu trú du lịch và công ty du lịch 

SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN: D1.HBS.CL5.17 
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BÀI 15:   THANH TOÁN CHI PHÍ CỦA KHÁCH  VÀ THU NGÂN 

1.  Các nguyên tắc thanh toán 

1.1. Giới thiệu chƣơng 

 Thanh toán và tiễn khách là công việc đƣợc thực hiện vào giai đoạn khách trả 

buồng thanh toán chi phí và rời khách sạn. Thực chất của công việc thanh toán là 

thực hiện một số thủ tục để khách thanh toán các chi phí của mình trong thời gian 

lƣu trú và trả lại buồng cho khách sạn 

 Công việc thanh toán đóng vai trò rất quan trọng trong trình tự phục vụ khách. 

Nó góp phần tạo ra cho khách một ấn tƣợng tốt đẹp trọn vẹn từ khi khách đến khách 

sạn cho đến khi khách rời khách sạn. Để thực hiện thanh toán nhanh chóng và chính 

xác cho khách đòi hỏi công tác chuẩn bị phải đƣợc thực hiện hết sức chu đáo và cẩn 

thận. Công việc trong giai đoạn này liên quan đến các bộ phận: 

 Bộ phận lễ tân: Tổ tiếp tân, tổ thu ngân, tổ hành lý 

 Bộ phận phục vụ buồng 

 Bộ phận phục vụ ăn uống 

 Các bộ phận có liên quan khác 

      Trong đó bộ phận chịu trách nhiệm chính về việc thanh toán hoá đơn cho khách 

là tổ thu ngân. Công việc này đòi hỏi nhân viên thu ngân phải có nghiệp vụ kế toán, 

tính trung thực và tính chính xác khi làm việc. 

1.2. Các nguyên tắc lập hóa đơn khách hàng 

     - Hoá đơn của khách phải đƣợc liên tục cập nhật từng ngày 

    - Chi phí của khách từ các bộ phận cung cấp dịch vụ khác phải đƣợc xác minh rõ 

ràng: 

       Đối với khách và cả khách sạn, hóa đơn của khách phải đƣợc xác định đến từ 

đâu 

     -Khách sạn cần xác định rõ các khoản chi phí của khách là về các khoản gì 

     -Giúp ban giám đốc xác định đƣợc các thông tin cần thiết 

2.3. Phải có khả năng cân đối: 

     Dù khách thanh toán bằng tiền mặt hay bằng các phƣơng thức thanh toán khác 

cũng đều đƣợc ghi lại và đƣợc cân đối với hóa đơn thanh toán để đảm bảo tính chính 

xác trong việc lập hóa đơn. 

2.4. Phải thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát: 

     -Hệ thống lập hóa đơn phải có khả năng kiểm tra các khoản giao dịch đƣợc thực 

hiện giữa khách với khách sạn 

    - Hệ thống phải phân biệt đƣợc các khoản thanh toán, nợ của các loại khách khác 

nhau 



Tài liệu Bồi dưỡng Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn                 - GVC: Trần Thị Bạch Mai-HUETC    

 Nghệ An, tháng 3/2022                                       61 

    - Phải đảm bảo rằng không có hành vi mờ ám từ phía khách hay nhân viên khách 

sạn. 

2. Hệ thống lập hóa đơn khách hàng 

2.1. Tổng hợp tính toán chi phí khách 

 Tổng hợp tính toán chi phí khách thực chất là việc theo dõi, thu thập, cập nhật, 

tổng hợp các chi phí của khách để thanh toán cho khách khi khách trả buồng rời 

khách sạn. Công việc này bắt đầu từ giai đoạn khách đặt buồng cho đến khi khách 

thanh toán trả buồng rời khách sạn. 

 Giai đoạn trƣớc khi khách đến (Reservation): 

- Thu thập các số liệu liên quan đến đặt buồng có đảm bảo của khách 

- Tổng hợp các khoản khách thanh toán trƣớc hoặc đặt cọc trƣớc 

 Giai đoạn khách đến (Check-in): 

- Mở tài khoản theo dõi các chi phí của khách 

- Cập nhật các chi phí mới phát sinh của khách 

 Giai đoạn khách lƣu trú tại khách sạn (Occupancy): 

- Theo dõi, cập nhật các chi phí của khách 

- Theo dõi và xử lý giới hạn nợ của khách  

 Giai đoạn khách thanh toán trả buồng rời khách sạn (Check-out): 

- Chuẩn bị và thanh toán các chi phí của khách 

- Thực hiện các công việc sau khi thanh toán 

2.2. Tài khoản (Guest account): 

 Tài khoản sử dụng trong tổng hợp thanh toán là phƣơng tiện sử dụng để phản 

ánh các khoản chi phí phát sinh qua các giao dịch (phát sinh tăng hoặc phát sinh 

giảm). Thông qua tài khoản, các chi phí phát sinh đƣợc tích luỹ và tổng hợp. 

 Trong tài khoản của khách có thể có những chi phí phát sinh sau: 

 Các khoản chi phí phát sinh tăng: 

- Chi phí dịch vụ buồng ngủ 

- Chi phí dịch vụ ăn uống 

- Chi phí dịch vụ điện thoại  

- Chi phí dịch vụ giặt là 

- Chi phí các dịch vụ khác,v.v. 

 Các khoản chi phí phát sinh giảm: 

- Đặt cọc hoặc trả trƣớc 

- Thanh toán trƣớc một lần chi phí, v.v. 
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 Tài khoản sử dụng trong tổng hợp thanh toán thƣờng có hai loại: Tài khoản của 

khách và tài khoản không phải của khách. 

2.3.Hệ thống bảng sổ cái (Tabular ledger system): 

 Đây là một trong những phƣơng tiện thanh toán hoá đơn mang tính truyền thống 

nhƣng hiện nay vẫn đƣợc sử dụng ở một số khách sạn. 

 Chức năng của hệ thống bảng sổ cái là: 

 Ghi lại toàn bộ các chi phí giao dịch nợ, thanh toán và nợ hiện tại của từng tài 

khoản của khách hàng ngày. 

 Cho biết tổng số chi phí của mọi khách trong ngày 

 Cho biết doanh số của từng loại dịch vụ trong một thời kỳ nhất định 

     Nguyên tắc hoạt động của hệ thống bảng sổ cái: 

 Hệ thống xoay quanh việc ghi các khoản chi phí của khách vào hai nơi: phiếu 

theo dõi chi phí của khách (guest folio) và bảng sổ cái (tabular ledger) 

 Bảng sổ cái là tập hợp của tất cả các chi phí của mọi khách hàng trong ngày 

và là hồ sơ ghi lại doanh thu khách sạn 

 Lƣu ý: Bảng sổ cái có thể đƣợc trình bày theo hai cách: theo hàng dọc hoặc hàng 

ngang nhƣng về nguyên tắc thì giống nhau 

3. Các phƣơng thức thanh toán 

3.1. Giới thiệu chung về các phƣơng thức thanh toán  

Vào lúc trả buồng, khách có thể thanh toán tài khoản của họ bằng một trong 

những phƣơng thức sau: Tiền mặt (Cash: Nội tệ / Ngoại tệ); Séc du lịch (Traveller’s 

cheque); Thẻ tín dụng/ Thẻ thanh toán (Credit cards / Charge cards); Tài khoản của 

công ty (Accounts to Company); Phiếu dịch vụ do các công ty du lịch phát hành 

(voucher) 

3.2. Các phƣơng thức thanh toán 

3.2.1. Thanh toán bằng tiền mặt (cash): 

 Xác nhận tổng số tiền khách phải thanh toán 

 Nhận dạng ngoại tệ 

 Kiểm tra loại tiền tệ này có đƣợc chấp nhận ở Việt Nam và ở khách sạn 

không  

 Xem tỷ giá hối đoái 

 Cảnh giác với tiền giả 

 Tính đúng mức tiền lệ phí (tùy từng k/s và tùy thuộc vào lƣợng tiền đƣợc đổi) 

 Hoàn thành biên lai đổi ngoại tệ (áp dụng đối với loại ngoại tệ khác với loại 

ngoại tệ ghi trên hóa đơn) 

 Kiểm tra và xác nhận giao dịch 
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3.2.2.Thẻ tín dụng (credit card): 

       -Các loại thẻ tín dụng đƣợc chấp nhận phổ biến nhất ở Việt Nam là : Visa và 

Master Card 

       -Thẻ tín dụng đƣợc nhiều ngân hàng và công ty phát hành thẻ trên thế giới phát 

hành và đều có biểu tƣợng riêng 

      - Ngƣời sử dụng thẻ có mức giới hạn sử dụng cao hơn tổng lƣợng tiền họ có thể 

chi tiêu bằng thẻ nhƣng không nhất thiết khách phải trả tất cả những gì họ nợ cho 

ngân hàng phát hành thẻ ngay lập tức. Hàng tháng, công ty phát hành thẻ sẽ gửi một 

bản thông báo chi tiết các khoản mua bán của tháng trƣớc tới khách. Khách có thể 

trả tổng số nợ hoặc chỉ trả một phần và trả phần còn lại vào một thời điểm nào đó.  

       - Khách có thể đƣợc nhận thẻ tín dụng và trả tiền sau nhƣng phải chịu lãi suất 

do ngân hàng phát hành thẻ quy định. 

        - Mỗi khách có một giới hạn nợ khác nhau (line of credit) do khách sạn quy 

định. Đồng thời, mỗi khách cũng có một giới hạn sàn khác nhau cho từng thẻ sử 

dụng do công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng quy định (floor limit) 

 Thẻ thanh toán (charge card): 

     - Các loại thẻ thanh toán đƣợc sử dụng phổ biến ở Việt Nam là: American 

Express, Diners Card, JCB (Japanese Commercial Bank) 

     -Thẻ thanh toán đòi hỏi ngƣời mang nó phải trả lại tổng số tiền mà họ nợ tính 

theo từng tháng và không đƣợc gia hạn thanh toán. 

     -Thẻ thanh toán đƣợc phát hành với nhiều giới hạn về tổng lƣợng tiền trên loại 

thẻ này. Giới hạn sàn của thẻ thanh toán cao hơn thẻ tín dụng. Công ty phát hành thẻ 

ủy quyền cho khách sạn đƣợc thanh toán với giới hạn sàn (floor limit) tối đa có thể 

bằng mức của thẻ mà không cần điện thoại xin cấp phép. 

      -Thẻ thanh toán có các màu khác nhau, ví dụ: thẻ American Express có màu 

xanh, bạc, vàng, platinum và đen nhƣng kiểu dáng và biểu tƣợng của chúng vẫn 

giống nhau 

Lƣu ý: Tất cả các loại thẻ tín dụng và thẻ thanh toán đều đƣợc đóng dấu, tên chủ 

nhân đƣợc in nổi trên chúng cùng với số thẻ duy nhất và thời gian đáo hạn. Mục 

đích là tránh thẻ giả và bảo đảm an toàn cho khách khi sử dụng chúng. Tất cả các 

công ty phát hành thẻ hoạt động 24/24 vì vậy nhân viên thu ngân có thể gọi điện 

thoại để kiểm tra giá trị của thẻ hoặc thanh toán số tiền lớn hơn giới hạn sàn (floor 

limit) 

      * Thủ tục nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ thanh toán: 

 Xác nhận tổng số tiền khách phải thanh toán 

 Kiểm tra thẻ: Xem thẻ có đƣợc khách sạn chấp nhận không 

 Kiểm tra giới hạn sàn: Xác định số tiền khách phải trả ít hơn giới hạn sàn 

của công ty phát hành thẻ cho phép. Nếu số tiền khách phải trả vƣợt quá giới 
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hạn sàn cho phép, nhân viên thu ngân phải báo ngay cho khách để tìm cách 

giải quyết 

 Kiểm tra ngày đáo hạn của thẻ: Thẻ đã quá hạn chƣa? Nếu thẻ đã hết hạn 

sử dụng phải báo ngay cho khách biết và đề nghị khách đổi thẻ khác hoặc 

thanh toán bằng hình thức khác 

 Kiểm tra tên ghi trên thẻ: Xem tên ghi trên thẻ có trùng với tên của khách 

không. Không thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ trừ khi nó thuộc về đúng 

khách hàng đó và chữ ký trên thẻ là của ngƣời sử dụng nó 

 Kiểm tra danh sách đen: Kiểm tra xem thẻ có nằm trong  bảng danh mục 

thẻ bị đình chỉ thanh toán hiện hành không (Danh sách thẻ bị đình chỉ đƣợc 

ngân hàng phát hành đều đặn đến khách sạn).  

 Cà thẻ vào máy chấp nhận cho thanh toán của ngân hàng. Trên máy sẽ hiện 

lên dòng chữ “Enter amount” bấm số tiền khách phải thanh toán lên máy gõ 

phím Enter máy sẽ xuất hiện in ra biên lai thẻ (sales slip) 

 Kiểm tra biên lai của thẻ: Biên lai của thẻ là một mẫu xác nhận giao dịch. 

Một bản đƣợc gửi cho khách, khách sạn giữ một bản và một bản đƣợc gửi 

cho công ty phát hành thẻ 

 Kiểm tra các thông tin trên biên lai của thẻ:  Xem các thông tin đó có rõ 

ràng không?  

 Chuyển biên lai của thẻ và hóa đơn VAT cho khách ký 

 Kiểm tra chữ ký của khách: Xem chữ ký của khách trên biên lai của thẻ có 

giống với chữ ký trên thẻ không (đây là khâu thiết yếu để tránh thẻ giả) 

 Trả lại thẻ, đƣa liên 1 (Card member / card holder copy) của biên lai thẻ và 

bản sao hoá đơn VAT cho khách 

 Lƣu ý: phải tiến hành toàn bộ giao dịch công khai trƣớc mặt khách 

3.2.3. Thanh toán bằng chuyển khoản (thanh toán bằng tài khoản của công ty: 

accounts to company): 

 Chuyển khoản là hình thức thanh toán sử dụng trong những trƣờng hợp các cơ 

quan/công ty/hãng lữ hành chịu trách nhiệm thanh toán cho khách của mình. Đối 

tƣợng khách thanh toán theo phƣơng thức này thƣờng là khách của các cơ quan / 

công ty / hãng lữ hành. 

 Hoá đơn của khách sẽ đƣợc gửi đến cơ quan/công ty/ hãng lữ hành của họ để 

thanh toán sau khi khách đã làm thủ tục trả buồng. Cơ quan / công ty / hãng lữ hành 

của khách thanh toán cho khách sạn bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ở ngân hàng 

của cơ quan/công ty/hãng lữ hành vào tài khoản ở ngân hàng của khách sạn.  

       Quy trình của hình thức thanh toán này: 

 In hoá đơn nợ cho khách và yêu cầu khách kiểm tra hoá đơn 

 Xin chữ ký xác nhận của khách vào hoá đơn  
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 Đính kèm bản sao thƣ xác nhận đặt buồng của công ty vào hoá đơn đã ký  

 Tách ra khỏi các hoá đơn khác và chuyển cho phòng kế toán thực hiện việc 

theo dõi nợ và đòi nợ.  

      Nhƣ vậy, công việc chính của nhân viên lễ tân/thu ngân trong giai đoạn này là: 

 Chuẩn bị cho khách trả buồng 

 Thực hiện quy trình trả buồng 

 Tạo ra ấn tƣợng cuối cùng tốt đẹp cho khách 

 Cập nhật các hồ sơ của khách và sổ sách của lễ tân sau khi khách rời khách 

sạn 

4. Những công việc sau khi thực hiện thanh toán cho khách 

4.1. Cập nhật tình trạng buồng và sổ sách lễ tân: 

 Sau khi thanh toán xong, nhân viên thu ngân giao lại chìa khoá buồng của khách 

cho nhân viên tiếp tân (nếu khách sạn sử dụng hệ thống chìa khoá cơ) và thông báo 

là khách đã thanh toán. 

 Nhân viên tiếp tân ngay lập tức cập nhật lại tình trạng buồng, sổ sách lễ tân (ví 

dụ nhƣ danh sách khách đang lƣu trú trong khách sạn) và thông báo cho bộ phận 

buồng làm vệ sinh buồng, chuẩn bị đón khách mới. 

 Ở các khách sạn lớn đã đƣợc vi tính hóa, máy tính sẽ thực hiện những công việc 

này một cách tự động. Sau khi khách thanh toán và trả buồng, phần hồ sơ khách ở 

trong máy vi tính hiện lên dòng chữ “ Đã thanh toán trả buồng” (“Checked out”). 

Lúc này, hệ thống vi tính sẽ tự động thay đổi tình trạng buồng từ buồng có khách ở 

(Occupied) sang buồng trống chƣa vệ sinh (VD: Vacant & Dirty). Tên khách sẽ 

đƣợc chuyển từ danh sách khách đang lƣu trú sang danh sách khách đã thanh toán 

trả buồng và tài khoản của khách sẽ đƣợc chuyển vào hồ sơ khách đã lƣu trú trong 

máy vi tính.  

4.2. Lập hồ sơ về khách đã thanh toán: 

 Các khách sạn sang trọng luôn sử dụng thẻ hồ sơ khách hàng để tập hợp các 

thông tin cá nhân và sở thích của khách. Thông thƣờng các thông tin đƣợc ghi lại 

trên thẻ bao gồm:  

 Thời gian lƣu trú 

 Loại buồng khách đã sử dụng  

 Tổng số tiền khách tiêu dùng ở khách sạn 

 Những sở thích đặc biệt của khách và những điều khách không ƣa thích 

 Ngày nay việc đón đƣợc càng nhiều khách thƣờng xuyên của khách sạn chính là 

một trong những yếu tố tạo nên sự thành công trong việc kinh doanh. Các khách sạn 

đều nhận ra rằng cách tốt nhất để đảm bảo việc khách sẽ quay trở lại khách sạn 

chính là việc khích lệ lòng trung thành của khách hàng đối với khách sạn. Những 
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khách trung thành hiển nhiên là những khách hài lòng về chất lƣợng dịch vụ của 

khách sạn. Để duy trì đƣợc sự hài lòng của khách về khách sạn điều quan trọng là 

khách sạn phải nhận biết đƣợc tầm quan trọng của hồ sơ khách để từ đó có thể chuẩn 

bị và phục vụ khách tốt hơn khi khách trở lại khách sạn lần sau.  

 Vậy, tầm quan trọng của hồ sơ của khách đó là: 

 Giúp khách sạn hiểu rõ hơn về khách cũng nhƣ sở thích của họ để hoàn thiện 

sản phẩm cho nguồn khách trong tƣơng lai. 

 Giúp cho việc nhận đặt buồng hoặc phục vụ khách trong thời gian lƣu trú 

trong tƣơng lai có hiệu quả cao. 

 Giúp cho khách sạn hiểu biết đƣợc từng đối tƣợng khách giúp cho việc phục 

vụ khách đƣợc tốt hơn khi họ quay lại. 

 Trƣớc đây, hồ sơ khách hàng đƣợc duy trì bằng tay, nhƣng ngày nay công nghệ 

mới sẽ giúp việc tập hợp, lƣu trữ và phục hồi hồ sơ khách hàng dễ dàng và nhanh 

chóng hơn. 

4.3. Chuyển hồ sơ của khách đã thanh toán trả buồng cho bộ phận kế toán khách 

sạn: 

 Sau khi thanh toán xong cho khách nhân viên lễ tân hoàn thiện lại hồ sơ thanh 

toán, lƣợc bỏ những phần không cần thiết và chuyển hồ sơ thanh toán về bộ phận kế 

toán của khách sạn để theo dõi và tổng kết tình hình kinh doanh của khách sạn. 

4.4. Giải quyết về các vấn đề về tiền thu nhập trong ca: 

 Nhân viên thu ngân phải thƣờng xuyên giải quyết những vấn đề thu nhập trong 

ca của mình nhƣ: 

 Kiểm quỹ giao dịch của quầy lễ tân 

 Kiểm và tổng kết số tiền thu nhập trong ca 

 Tổng kết thu nhập về thẻ tín dụng trong ca 

5. Bàn giao ca 

5.1. Tầm quan trọng của công việc bàn giao ca 

      - Khái niệm bàn giao ca: 

 Sự đánh dấu một cách chính thức việc kết thúc của một ca làm việc và bắt 

đầu công việc của một ca làm việc mới 

 Sự phân định rạch ròi trách nhiệm của nhân viên ca trƣớc và nhân viên ca kế 

tiếp 

       - Sổ giao ca (Hand over shift book/Log book): 

 Sổ giao ca bao gồm những thông tin mà nhân viên ca trƣớc ghi lại tất cả các 

sự kiện diễn ra trong ca làm việc đã và chƣa hoàn thành để nhân viên ca kế 

tiếp nắm bắt thông tin và tiếp tục xử lý nhằm đạt hiệu quả cao trong dịch vụ 

phục vụ khách hàng. 
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 Sổ giao ca còn đƣợc sử dụng để ghi lại các thông báo hoặc chỉ thị mới của 

khách sạn giúp cho mọi nhân viên lễ tân có thông tin và thực thi đúng theo 

yêu cầu chung của khách sạn. 

      - Tầm quan trọng của công việc bàn giao ca: 

 Là thao tác bắt buộc khi kết thúc ca, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu công 

việc của khách sạn và không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào xãy ra. Từ đó chuẩn 

mực khách sạn mới thực sự thể hiện và đƣợc đánh giá đúng. 

 Đảm bảo tổ chức sắp xếp công việc một cách khoa học và hiệu quả giữa ca 

trƣớc và ca kế tiếp. 

5.2. Công việc bàn giao ca 

-Những công việc cần thực hiện vào cuối ca: 

 Ghi lại những công việc chƣa hoàn thành 

 Ghi lại những yêu cầu đặc biệt 

 Ghi lại những khách đến và đi muộn 

 Ghi lại và đặc biệt lƣu ý các tin nhắn quan trọng hoặc khẩn cấp 

 Sắp xếp, kiểm tra và vệ sinh lại các trang thiết bị và đồ dùng tại quầy lễ tân 

 Cung cấp thông tin chi tiết về mọi yêu cầu và phàn nàn của khách mà chƣa 

xử lý xong 

 Bàn giao công việc cụ thể cho ca sau 

-Bảng kiểm tra các nhiệm vụ cụ thể khi bàn giao: 

 Cập nhật và báo cáo về tình trạng buồng 

 Cập nhật các yêu cầu đặc biệt và các vấn đề liên quan đến khách chƣa xử lý 

xong 

 Sắp xếp lại các sổ sách hóa đơn, tiền quỹ giao dịch của quầy lễ tân 

 Cân đối các khoản thu chi và kiểm tra giao, nhận lại tiền quỹ giao dịch tại 

quầy lễ tân 

 Cập nhật và báo cáo về tình trạng buồng: 

 Buồng trống đã vệ sinh (VC: Vacant & Clean)  

 Buồng trống chƣa vệ sinh (VD: Vacant & Dirty) 

 Buồng có khách ở đã vệ sinh (OC: Occupied & Clean) 

 Buồng có khách ở chƣa vệ sinh (OD: Occupied & Dirty) 

 Buồng hỏng/ Buồng không đƣa vào sử dụng (OOO: Out of order/ OOS: 

Out of service) 

 Buồng không đƣợc quấy rầy (DND: Do Not Disturb) 
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 Lƣu ý: Để xác định tình trạng buồng nhân viên lễ tân có thể sử dụng một trong 

các phƣơng tiện nhƣ: máy vi tính, bảng theo dõi tình trạng buồng, giá biểu diễn tình 

trạng buồng (Room rack), hệ thống đèn báo điện tử 

 Cập nhật các yêu cầu đặc biệt và các vấn đề liên quan đến khách chƣa xử lý 

xong 

 Sắp xếp lại các sổ sách hóa đơn, tiền quỹ giao dịch của quầy lễ tân: 

 Các hóa đơn khách chƣa thanh toán trong ca 

 Các hóa đơn VAT chƣa sử dụng 

 Cân đối các khoản thu chi và kiểm tra giao, nhận lại tiền quỹ giao dịch tại 

quầy lễ tân: 

 Các khoản thu từ các dịch vụ 

 Các khoản thu, chi thực tế trong ca trên sổ cái kế toán Lễ tân với các 

chứng từ tiền mặt, hóa đơn cà thẻ đã thực hiện. 

          

          TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ BUỒNG (FOS1.4.) 

MÔ TẢ CHUNG 

 Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để làm thủ tục cho khách trả 

buồng, đảm bảo thanh toán tất cả các khoản chi phí và giải quyết một cách thỏa đáng 

tất cả các khoản phí tranh chấp. 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

E1. Khách trả buồng  

P1. Xác định đối tƣợng khách trả buồng 

P2. Chuẩn bị hóa đơn, in hồ sơ tài khoản của khách hoặc hiển thị tài khoản của 

khách lên màn hình 

P3. Thông báo cho bộ phận buồng kiểm tra buồng xem có hƣ hỏng, mất mát và 

khách có dùng đồ trong mini-bar hay không 

P4. Đƣa hồ sơ tài khoản cho khách xem, khách thanh toán và đóng hồ sơ, in hóa 

đơn cho khách 

P5. Thu lại chìa khóa, các thiết bị khách mƣợn và hỗ trợ khách rời khỏi cơ sở lƣu 

trú du lịch, nếu cần 

E2. Xử lý các khoản phí phát sinh hoặc tranh chấp 

P6. Xác định rõ khoản phí phát sinh hay phí tranh chấp với khách 

P7. Nếu cần thì điều chỉnh khoản chi phí trong hồ sơ tài khoản bằng cách giảm trừ 

tiền hoặc hủy chứng từ theo đúng quy trình kế toán và lập hóa đơn theo quy 

định của bộ phận kế toán  
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P8. Cho khách xem hồ sơ tài khoản đã đƣợc chỉnh sửa và tiếp tục thực hiện phần 

còn lại của quá trình trả buồng  

E3. Đóng quầy thu ngân 

P9. Tập hợp tất cả các chứng từ giao dịch trong ca  

P10. Cân đối các chứng từ giao dịch với số tổng của cả bộ phận trên hệ thống kế 

toán (bằng cách thủ công hoặc sử dụng máy vi tính) 

P11. Điền vào báo cáo thu ngân và cân đối tiền mặt, thẻ tín dụng, séc hoặc các 

phƣơng thức thanh toán khác kèm theo các giấy tờ cần thiết 

P12. Cất tiền vào két an toàn hoặc nộp cho bộ phận kế toán 

P13. Đếm lại tiền trong quầy, sắp xếp, bàn giao cho ca kế tiếp và đăng xuất khỏi hệ 

thống nếu sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở lƣu trú du lịch (PMS) 

YÊU CẦU KIẾN THỨC 

K1. Mô tả các phƣơng thức thanh toán khác nhau 

K2. Mô tả quy trình trả buồng của khách sử dụng nhiều phƣơng thức thanh toán 

khác nhau 

K3. Giải thích quy trình trả buồng cho khách cá nhân và/hoặc khách đoàn 

K4. Mô tả cách trả buồng cho khách có nhiều hồ sơ tài khoản  

K5. Mô tả quy trình nhập chi phí của khách vào hồ sơ tài khoản  

K6. Mô tả quá trình xử lý phí tranh chấp khi trả buồng cho tới khi cả khách và 

khách sạn đều thấy thỏa đáng 

K7. Mô tả quy trình xác định yêu cầu kiểm tra buồng khi khách trả buồng 

K8. Mô tả các bƣớc cần làm để xử lý các chi phí phát sinh sau khi khách đã trả 

buồng và đóng hồ sơ tài khoản 

K9. Mô tả quá trình chuẩn bị và xử lý trả buồng nhanh 

K10. Mô tả quy trình đăng xuất và đóng quầy thu ngân cuối ca làm 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI 

1. Trả buồng khách đi lẻ có thể bao gồm: 

 Kiểm tra danh sách khách rời cơ sở lƣu trú du lịch 

 Chuẩn bị hóa đơn, in hồ sơ tài khoản của khách hoặc hiển thị tài khoản của 

khách lên màn hình và kiểm tra để đảm bảo tất cả các khoản chi phí đều đƣợc 

nhập vào tài khoản của khách 

 Chào khách, kiểm tra tên và số buồng của khách 

 Kết hợp kiểm tra với bộ phận nhà hàng, buồng và/hoặc nhân viên thông tin và 

hỗ trợ hành lý 

 Xác định các khoản chi phí bổ sung và đƣa vào tài khoản của khách 
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 Cho khách xem hóa đơn nháp 

 Xác nhận phƣơng thức thanh toán với khách 

 Thanh toán và đóng tài khoản, in hóa đơn chính thức để khách ký, đƣa khách 

giữ một liên 

 Nhận lại chìa khóa và các thiết bị khách mƣợn, hỗ trợ khách rời khỏi cơ sở 

lƣu trú du lịch, nếu cần 

 Nhờ giám sát viên giúp đỡ khi gặp trƣờng hợp nghi ngờ có trộm cắp hay hƣ 

hỏng  

 Đảm bảo các hồ sơ, tài khoản của cá nhân hay của đoàn đã đƣợc đóng và 

thanh toán hết 

2. Trả buồng cho khách đoàn có thể bao gồm: 

 Chuẩn bị hồ sơ tài khoản của đoàn 

 Chuẩn bị hỗ trợ hành lý cho đoàn khách 

 Chuẩn bị kiểm tra buồng và mini-bar  

 Chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ tài khoản cá nhân của khách 

 Thanh toán và đóng tài khoản 

3. Trả buồng cho khách có nhiều hồ sơ tài khoản bao gồm: 

 Thực hiện trả buồng bình thƣờng 

 Xác định các hồ sơ tài khoản thứ hai hay các hồ sơ tài khoản khác 

 Xác định phƣơng thức thanh toán 

 Thanh toán nhƣ thỏa thuận lúc đăng ký nhận buồng 

4. Các phí tranh chấp đơn giản có thể được xử lý bằng cách: 

 Nếu cần thì điều chỉnh khoản chi phí trong hồ sơ tài khoản bằng cách giảm 

trừ tiền hoặc hủy chứng từ theo đúng quy trình kế toán và lập hóa đơn do bộ 

phận kế toán quy định  

 Cho khách xem hồ sơ tài khoản đã đƣợc chỉnh sửa và tiếp tục thực hiện phần 

còn lại của quá trình trả buồng 

 Xác định rõ khoản phí tranh chấp với khách 

 Tìm bằng chứng chứng minh khoản phí trong ngăn tủ đựng hóa đơn 

 Lƣu ý khi khách phản đối và xử lý các tình huống này nhƣ xử lý phàn nàn 

của khách 

5. Kiểm tra buồng và mini bar có thể được thực hiện như sau: 

 Gọi cho nhân viên của bộ phận đƣợc yêu cầu để kiểm tra buồng 
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 Nhập các khoản chi phí phát sinh vào tài khoản theo thông báo 

 Nhờ sự hỗ trợ của giám sát viên khi nghi ngờ có trộm cắp hoặc hƣ hỏng  

6. Các khoản phí phát sinh có thể được xử lý bằng cách: 

 Xác định rõ với khách các khoản phí phát sinh hay phí tranh chấp 

 Tìm các chứng cứ chứng minh các khoản phí trong hộp đựng hóa đơn 

 Lƣu ý khi khách phản đối và xử lý các tình huống này nhƣ xử lý phàn nàn 

của khách 

 Nếu cần thì điều chỉnh khoản phí trong hồ sơ tài khoản bằng cách giảm trừ 

tiền hoặc hủy chứng từ theo đúng quy trình kế toán và lập hóa đơn do bộ 

phận kế toán quy định  

 Cho khách xem hồ sơ tài khoản đã đƣợc chỉnh sửa và tiếp tục thực hiện phần 

còn lại của quá trình trả buồng 

 Kiểm tra để đảm bảo các khoản chi phí đƣợc nhập đúng vào tài khoản của 

khách đã trả buồng  

 Làm rõ phƣơng thức thanh toán 

 Quyết định các phƣơng thức thanh toán theo chi tiết thanh toán đã thỏa thuận 

từ trƣớc 

7. Đóng quầy thu ngân có thể bao gồm: 

 Xác nhận với giám sát viên để bạn có thể đóng chức năng thu ngân  

 Tập hợp các chứng từ giao dịch trong ca với mã đăng nhập của bạn 

 Cân đối các chứng từ giao dịch với số tổng của cả bộ phận trong hệ thống kế 

toán 

 Điền vào báo cáo thu ngân và cân đối tiền mặt, thẻ tín dụng, séc và các 

phƣơng thức thanh toán khác kèm theo các giấy tờ cần thiết 

 Cho tiền mặt vào phong bì thu ngân kèm báo cáo để cất vào két an toàn hoặc 

nộp cho bộ phận kế toán 

 Đếm lại tiền trong quỹ dự phòng tại quầy và bàn giao cho ca kế tiếp 

 Đăng xuất khỏi hệ thống nếu sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở lƣu trú du lịch 

8. Trả buồng nhanh có thể bao gồm: 

 Giải thích cách sử dụng các thiết bị hỗ trợ trả buồng nhanh 

 Nếu cần thì phát cho khách các phiếu trả buồng nhanh 

 Hoàn tất thanh toán 

 Chuyển tiếp hóa đơn và các giấy tờ kèm theo cho khách 

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
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Các bằng chứng đánh giá sau cần phải đƣợc cung cấp: 

1. Ít nhất bốn lần trả buồng (khách lẻ, khách đoàn, hay khách trả buồng muộn) 

đƣợc xử lý chính xác và thỏa đáng 

2. Ít nhất hai lần trả buồng muộn hoặc có tranh chấp đƣợc xử lý theo đúng quy 

trình 

3. Ít nhất hai ví dụ đóng chức năng thu ngân đƣợc xử lý chính xác và theo đúng 

quy trình 

Việc đánh giá phải đảm bảo: 

• Tiếp cận nơi làm việc thực tế hoặc môi trƣờng mô phỏng 

• Tiếp cận các thiết bị văn phòng và các nguồn lực khác 

• Giấy tờ trả buồng cho khách là bằng chứng đã thực hiện 

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

Đơn vị năng lực này có thể đƣợc đánh giá trong hoặc ngoài giờ làm việc. 

Việc đánh giá có thể bao gồm bằng chứng và tài liệu từ nơi làm việc hoặc thông qua 

hoạt động mô phỏng đƣợc hỗi trợi bới nhiều phƣơng pháp đánh giá để kiểm tra kiến 

thức nền tảng. Việc đánh giá phải liên quan tới lĩnh vực công việc hay phạm vi trách 

nhiệm của ứng viên. 

Các phƣơng pháp sau có thể đƣợc sử dụng để đánh giá đơn vị năng lực 

này: 

 Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

 Bài tập đóng vai 

 Nghiên cứu tình huống 

 Kiểm tra vấn đáp hoặc kiểm tra viết 

 Báo cáo khách quan do giám sát viên thực hiện 

 Các công việc và dự án đƣợc giao 

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN 

Nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên lễ tân, nhân viên thu ngân, giám sát lễ tân 

SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN  H1.HFO.CL2.03 
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BÀI 16: TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG TẠI BỘ PHẬN LỄ TÂN 

I. Ai là khách hàng của chúng ta 

1. Ai là ngƣời bán hàng: 

 Đây thực sự là công việc của tất cả các nhân viên làm việc ở khu vực tiền sảnh 

lẫn hậu sảnh: 

 Bộ phận lễ tân: Bộ phận lễ tân chắc chắn đóng một vai trò nòng cốt trong 

công việc bán hàng và tiếp thị. Chức năng bán hàng đã trở nên một phần quan 

trọng và sống còn trong công việc của họ. Đội ngũ lễ tân có nhiều cơ hội để 

tác động đến quyết định của khách cho thời gian lƣu trú trong tƣơng lai bởi 

mức độ giao tiếp giữa bộ phận này với khách. 

 Bộ phận khác: Ngoài ra, tất cả các nhân viên khác của khách sạn cũng đóng 

vai trò chính ảnh hƣởng đến việc liệu khách hiện đang lƣu trú tại khách sạn 

có lựa chọn khách sạn cho lần trở lại sau hay chọn một khách sạn khác trong 

tƣơng lai.  

 Mọi việc diễn ra trong khách sạn đều ảnh hƣởng đến ấn tƣợng của khách đang 

lƣu trú và nó có thể ảnh hƣởng đến sự lựa chọn của khách hàng tiềm năng giữa việc 

quyết định đặt hay không đặt buồng ở khách sạn. Đừng bao giờ quên rằng mọi 

khách đều có đồng nghiệp, bạn bè và gia đình- những ngƣời mà có thể sẽ trở thành 

khách của khách sạn trong tƣơng lai. 

2. Khách hàng của chúng ta: 

 Tìm kiếm khách hàng mới: Chúng ta thƣờng coi bán hàng và tiếp thị là thực 

hiện thành công việc kinh doanh, thu hút đƣợc nhiều khách hàng mới tới 

khách sạn. Thật ra, đó gần nhƣ chỉ là một phần của công việc bán hàng và 

tiếp thị. 

 Nguồn khách hàng cũ: Trên thực tế việc quan trọng hơn là việc giữ đƣợc 

khách hàng mà chúng ta hiện có và đảm bảo rằng họ sẽ quay trở lại với khách 

sạn của chúng ta. Các chiến dịch bán hàng và tiếp thị để thu hút thêm khách 

hàng mới tốn kém hơn nhiều so với việc điều hành khách sạn sao cho những 

khách hàng hiện có muốn quay trở lại khách sạn. Đây là công việc đòi hỏi 

phải có sự cố gắng chung của tất cả các nhân viên trong khách sạn. 

Trong thực tế, chúng ta phải tiến hành đồng thời cả hai việc là duy trì đƣợc 

nguồn khách hiện tại và tìm nguồn khách mới. Do vậy, điều quan trọng là nhân viên 

lễ tân phải hiểu, nắm vững đƣợc nguyên tắc của bán hàng tiếp thị và phải biết ứng 

dụng thế nào với nguồn khách mới tiềm năng. Ở Việt Nam, bộ phận bán hàng và 

tiếp thị có thể kiêm cả đặt buồng.  

3. Đặc điểm khách hàng: 

 Trƣớc khi chúng ta có thể thu hút và chăm sóc khách hàng, chúng ta cần phải 

biết họ là ai. Có sự liên kết chặt chẽ giữa phục vụ khách hàng và vai trò của chúng ta 

nhƣ một ngƣời bán hàng. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu khách hàng cả hai 

khía cạnh về: thông tin cá nhân của khách (tên tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, giới 
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tính, trình độ học vấn, địa vị xã hội, tôn giáo,v.v) và nhu cầu của khách (sở thích, 

những điều không thích) của nhóm khách thuộc thị trƣờng chính thƣờng ở khách sạn 

dù họ là khách thƣơng nhân, khách nghỉ dƣỡng, khách quốc tế và khách nội địa. 

4. Những hiểu biết liên quan đến tiếp thị: 

 Tiếp thị là việc tìm hiểu: khách hàng hiện tại của chúng ta là ai?; Họ đang có nhu 

cầu gì?; Khách hàng trong tƣơng lai của chúng ta là ai? 

 5. Phân đoạn thị trƣờng 

  Một khách sạn có thể thu hút nhiều loại thị trƣờng khách khác nhau ví dụ nhƣ:  

khách thƣơng nhân, khách công ty, khách nghỉ dƣỡng, khách tham gia hội nghị và 

có thể phân loại sâu hơn nữa về: khách địa phƣơng, khách nội địa và khách quốc tế. 

Nhƣng khách sạn cũng thƣờng có một thị trƣờng hỗn hợp đƣợc hình thành từ các 

khách thƣơng nhân, khách công ty và khách du lịch. Mỗi khách sạn đều tìm kiếm 

một thị trƣờng mục tiêu. Thị trƣờng mục tiêu đƣợc coi là những nhóm ngƣời nhất 

định mà khách sạn hy vọng lôi cuốn hoặc thu hút đƣợc họ. Các thị phần phổ biến 

nhất là: 

 Khách thƣơng nhân / khách công ty (Business / Corporate) 

 Khách tham dự hội nghị (MICE: Meeting-Incentive- Conference- Exhibition) 

 Khách du lịch độc lập (FIT: Free Independent Traveller) 

 Khách đoàn (GIT: Group Inclusive Tour) 

 Sự khác biệt giữa các thị phần này xuất phát từ các nhu cầu và đòi hỏi đặc trƣng 

của họ. Có thể tồn tại sự trùng lặp về các mảng thị phần này nhƣ: khách du lịch độc 

lập có thể vừa là khách nƣớc ngoài vừa là khách nội địa /khách đi nghỉ dƣỡng. 

Nhƣng khi đã xác định đƣợc thị trƣờng cần phải tìm ra nhu cầu của từng cá nhân. 

Những khác biệt giữa các cá nhân con ngƣời có thể ảnh hƣởng đến nhu cầu của họ, 

có thể là tuổi tác, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, lối sống và giới tính. 

II. Vai trò của nhân viên lễ tân trong bán hàng và tiếp thị 

1. Mục đích của việc bán hàng trong phạm vi vai trò của nhân viên lễ tân:  

 Tối đa hóa doanh thu để đảm bảo đạt đƣợc mức lợi nhuận cao nhất 

 Thõa mãn đƣợc nhu cầu của khách hàng 

2. Vai trò của nhân viên lễ tân: 

 Vai trò của nhân viên lễ tân là rất quan trọng trong việc bán hàng và tiếp thị các 

sản phẩm và dịch vụ của khách sạn bởi họ có nhiều cơ hội để giao tiếp với khách. Vì 

vậy, nhân viên lễ tân nên nhớ rằng mỗi khi giao tiếp với khách là một cơ hội bán 

hàng cho khách sạn. 
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BÀI 17: KỸ NĂNG BÁN HÀNG 

1. Các phƣơng pháp bán hàng: trực tiếp (mặt đối mặt), qua điện thoại, bằng văn 

bản,... 

2. Kỹ năng bán hàng: 5 kỹ năng cơ bản ngƣời nhân viên lễ tân/bán hàng cần áp 

dụng là 

2.1. Biết rõ các sản phẩm của khách sạn 

 Sản phẩm của khách sạn có thể chia làm 4 lĩnh vực chính: buồng ngủ, thức ăn, 

thức uống và các dịch vụ khác.  

2.2. Biết đƣợc mặt hàng/sản phẩm/dịch vụ duy nhất chỉ có tại khách sạn mình 

(USP: Unique Selling Point): 

- Mặt hàng duy nhất của một khách sạn là những gì chỉ diễn ra và tồn tại ở riêng 

khách sạn đó. 

- Nhân viên lễ tân/ bán hàng phải xác định xem mặt hàng duy nhất (USP) của 

khách sạn là gì để biết đƣợc lợi thế cạnh tranh với các khách sạn khác trong khu 

vực. Đồng thời, tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu USP cho khách trong quá trình 

bán hàng. 

2.3. Có thiện chí, mong muốn bán hàng 

  - Sẵn sàng cung cấp thông tin, giới thiệu dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu của 

khách khi mua dịch vụ. 

 - Tỏ ý cầu thị, mong muốn đƣợc phục vụ khách hàng. 

2.4. Có kỹ năng giao tiếp tốt: biết sử dụng các kỹ năng giao tiếp phù hợp với từng 

đối tƣợng khách để nhằm tăng hiệu quả trong quá trình bán hàng. 

2.5. Biết sử dụng các kỹ thuật bán hàng thích hợp: các kỹ thuật bán hàng giúp 

tăng hiệu quả trong công việc là 

- Tạo cơ hội lựa chọn (Alternative): tạo cho khách cơ hội lựa chọn giữa hai hạng 

buồng và khách biết đƣợc lợi ích và sự khác nhau giữa các mức giá. 

- Bán vƣợt mức (Upselling): dùng để chỉ việc bán đƣợc các hàng hoá cao cấp hơn, 

chẳng hạn nhƣ: cho thuê đƣợc căn hộ Suite thay cho buồng đôi; buồng cao cấp thay 

cho buồng tiêu chuẩn. Đây là một phƣơng pháp quan trọng nhằm tăng doanh thu 

tiền buồng của khách sạn. 

- Bán hàng từ trên xuống (Top-down): kỹ thuật bán hàng này yêu cầu nhân viên lễ 

tân bắt đầu giới thiệu cho khách từ hạng buồng đắt nhất và từ từ xuống hạng rẻ hơn 

cho đến khi khách có quyết định. Phƣơng pháp này thích hợp nhất khi yêu cầu chính 

của khách là tiện nghi và dịch vụ hơn là giá cả.  

- Bán hàng từ dƣới lên (Bottom-up): yêu cầu nhân viên lễ tân bắt đầu với hạng 

buồng giá rẻ nhất và thuyết phục khách tăng dần lên loại đắt hơn. Phƣơng pháp này 

thích hợp nhất với khách chủ yếu quan tâm đến giá cả. 
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- Bán hàng gợi ý (Suggestive selling):đây là một kỹ thuật bán hàng quan trọng đối 

với nhân viên lễ tân. Nhân viên mô tả dịch vụ khác có sẵn trong khách sạn và đề 

nghị đặt chỗ cho khách. Điều quan trọng là khi gợi ý bán hàng, nhân viên lễ tân phải 

chú ý để tránh quá sốt sắng hoặc áp đặt tạo áp lực đối với khách 

- Bán hàng qua điện thoại (Telephone sales): kỹ năng giao tiếp tốt qua điện thoại 

đảm bảo rằng ấn tƣợng đầu tiên mà khách hàng tiềm năng nhận đƣợc là ấn tƣợng 

đẹp. Một nhân viên bán hàng biết sử dụng điện thoại có thể trả lời nhanh chóng và 

chính xác các yêu cầu của khách hàng và thƣờng tạo ra cơ hội để bán các dịch vụ 

khác của khách sạn. 

- Tài liệu quảng cáo và bán hàng: 

+ Khách sạn có rất nhiều loại hình hỗ trợ giúp cho việc bán hàng, do vậy phải triệt 

để tận dụng chúng. Khu vực lễ tân nói riêng là nơi lý tƣởng để trƣng bày các tài liệu 

hỗ trợ cho việc bán hàng. 

+ Một số vật dụng trợ giúp bán hàng và xúc tiến thƣơng mại phổ biến nhất mà chúng 

ta nên sử dụng triệt để là: 

 Tập gấp về khách sạn: Phải đƣợc đặt ở quầy lễ tân và nên khuyến khích 

nhân viên phát tờ quảng cáo cho khách và khách hàng tiềm năng. 

 Trƣng bày: Tạo cơ hội cho khách sạn trƣng bày hàng hoá của mình. Ví dụ: 

trƣng bày quảng cáo cho nhà hàng sẽ có những bức ảnh về các món ăn và 

cách nấu nƣớng. Nó tạo ấn tƣợng và điều kiện kinh doanh cho nhà hàng. 

 Bảng giá: Đối với nhiều khách hàng, giá cả có ảnh hƣởng quan trọng tới sự 

quyết định lựa chọn khách sạn. Do đó, bảng giá là công cụ trợ giúp bán hàng 

quan trọng.  

 

BÀI 18: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  

I. Quan tâm đến nhu cầu của khách 

 - Khi đã biết khách hàng của mình là ai, bạn có thể bắt đầu xác định đƣợc nhu 

cầu của họ. Đó có thể là việc xây dựng lý lịch trích ngang cho từng khách hàng, bao 

gồm: lý do họ lƣu trú tại khách sạn, loại dịch vụ mà họ thƣờng yêu cầu, v.v. Những 

thông tin này sẽ giúp khách sạn trong hoạt động tiếp thị và nâng cao chất lƣợng dịch 

vụ cho khách và cũng là cơ sở cho hồ sơ khách hàng mà khách sạn phải lƣu trữ cho 

từng khách hàng. Chẳng hạn nhƣ: 

- Những khách nghỉ tại khách sạn vì mục đích thƣơng vụ thƣờng rất chú ý tới 

các dịch vụ mà khách sạn cung cấp nhƣ các thiết bị phục vụ kinh doanh (máy fax, 

internet, thƣ điện tử...). Khách hàng loại này còn thƣờng xuyên sử dụng hệ thống 

điện thoại và dịch vụ ăn uống. Đối với khách thƣơng vụ, dịch vụ có chất lƣợng cao 

là rất quan trọng. 

- Mặt khác, với khách du lịch họ còn quan tâm đến các dịch vụ vui chơi giải trí 

sẵn có, địa điểm thu hút khách và sự thân thiện của đội ngũ nhân viên 
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- Tuy nhiên, cũng có loại khách có một số nhu cầu ít thấy hơn nhƣng cũng tất 

yếu cần đƣợc lƣu tâm nhƣ: 

+ Ngƣời già: cần có lối đi thuận tiện để vào buồng... 

+ Trẻ em: cần có nơi chơi đùa an toàn... 

+ Khách tàn tật: cần có lối đi (cửa buồng, thang máy...) đủ rộng cho xe lăn 

+ Du khách đến từ các nền văn hoá khác nhau có thể yêu cầu các loại thực phẩm, 

kênh truyền hình và các loại báo chí khác nhau. 

2. Lƣu trữ Hồ sơ khách hàng 

        - Thông tin về đặc điểm khách hàng thƣờng đã có sẵn trong khách sạn. Các 

thông tin của khách có thể đƣợc tập hợp từ: 

+ Tìm trong các hồ sơ đặt buồng 

+ Hỏi những thông tin cụ thể khi khách làm thủ tục nhận buồng (ví dụ: họ 

nghe nói thế nào về khách sạn) 

+ Sử dụng phiếu đăng ký để đặt các câu hỏi cụ thể nhƣ: mục đích chuyến đi, 

quốc tịch của khách... 

     + Duy trì hồ sơ cá nhân của từng khách, ghi chép lại các chi tiết về các kỳ 

nghỉ của họ tại khách sạn  

- Thông tin này đƣợc dùng để tiếp thị về khách sạn hiệu quả hơn vì đã có hiểu 

biết trƣớc về khách, do đó sẽ dễ dàng bán hàng cho khách khi họ đến khách sạn. 

- Đây là một công cụ quản lý rất hiệu quả bởi vì thông tin có thể đƣợc sử dụng 

để hiểu rõ hơn về khách và để xác định xu hƣớng khách hàng. 

- Kết hợp với hồ sơ đặt buồng và hồ sơ đăng ký khách, hồ sơ khách hàng sẽ cho 

khách sạn biết những thông tin về lần nghỉ trƣớc của khách ở khách sạn, cùng các 

chi tiết nhƣ: địa chỉ, số đêm lƣu trú, phƣơng thức thanh toán, loại buồng khách ƣa 

thích và các yêu cầu đặc biệt. Hồ sơ đƣợc cập nhật qua từng kỳ nghỉ của khách. 

- Mục đích của việc sử dụng hồ sơ khách hàng: 

+ Thu thập thông tin về nhu cầu đối với các dịch vụ mới, dịch vụ vừa cải tiến và 

dịch vụ bổ sung 

+ Là nguồn danh sách để gửi thƣ tín khi cần thiết 

+ Tìm ra các đặc điểm khách hàng -điều này rất quan trọng cho chiến lƣợc kinh 

doanh và tiếp thị 

3. Quan tâm đến nhận xét của khách 

 Khách hàng là tiêu điểm của tất cả các dịch vụ trong khách sạn vì vậy cần phải 

biết các nhu cầu của khách đã đƣợc đáp ứng nhƣ thế nào hay họ có hài lòng với dịch 

vụ và sản phẩm của khách sạn không. Một cách đề nghị khách hàng góp ý kiến là 

thông qua việc điền phiếu nhận xét hay bảng câu hỏi dành cho khách.  
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 - Phiếu nhận xét của khách hoặc bảng câu hỏi điều tra thƣờng đƣợc đặt trong 

buồng khách nhƣng đôi khi cũng đƣợc đặt ở nhà hàng nếu khách sạn muốn lấy 

những lời nhận xét về sản phẩm ăn uống. Phiếu nhận xét và bảng câu hỏi dành cho 

khách phải: 

+ Cám ơn khách trƣớc vì đã dành thời gian để đọc và điền vào phiếu nhận xét 

cũng nhƣ đã cung cấp các thông tin 

+ Ngắn gọn và dễ hoàn tất. Sử dụng các ô đánh dấu hơn là đƣa ra những câu 

hỏi mở, đòi hỏi phải trả lời viết 

+ Đề nghị khách đƣa ra những ý kiến về mặt tích cực hoặc tiêu cực chứ 

không chỉ dựa trên việc đánh dấu vào ô giữa, thƣờng chỉ mức độ trung bình hoặc 

chấp nhận đƣợc 

+ Bao trùm toàn bộ thông tin về khách sạn, bao gồm việc bảo dƣỡng, dịch vụ, 

giá cả, giá trị về mặt tiền bạc, và các mặt khác, v.v. 

+ Cho phép khách dấu tên nếu khách muốn 

+ Bao gồm một lời hứa từ tổng giám đốc hoặc cấp cao hơn rằng ý kiến của 

khách sẽ đƣợc xem xét và thực hiện khi thích hợp 

 - Tác dụng của Phiếu nhận xét/ Bảng câu hỏi dành cho khách:  

 +  Giúp ban giám đốc khách sạn có các thông tin phản hồi giá trị về những vấn 

đề cần đƣợc cải thiện liên quan đến chất lƣợng dịch vụ và đào tạo nhân viên phục vụ 

chuyên nghiệp hơn. 

 + Tối đa hoá nhu cầu của khách hàng.  

 Điều quan trọng là khách sạn phải sử dụng và thực hiện hệ thống này một cách 

nghiêm túc và xem nó nhƣ một công cụ quản lý có giá trị để khuyến khích khách 

đƣa ra những lời nhận xét về khách sạn chân thành. Hơn nữa, điều quan trọng là các 

vấn đề đƣợc nhận ra hoặc đề nghị cải tiến cần đƣợc xem xét và giải quyết một cách 

thích hợp. Tƣơng tự nhƣ vậy, những lời khen và nhận xét tích cực từ phía khách 

cũng nên đƣợc thực hiện và chuyển tới các bộ phận liên quan và bộ phận nhân sự 

nhƣ một động cơ giúp họ tiếp tục làm tốt công việc và nâng cao chất lƣợng dịch vụ. 
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CÁC CÔNG THỨC THỐNG KÊ TẠI BỘ PHẬN LỄ TÂN 

1. Công suất sử dụng buồng                                     

                                   Số lƣợng buồng bán đƣợc x 100 

% công suất buồng =  

                                   Tổng số buồng có khả năng cho thuê 

2. Tỷ lệ % buồng khách đặt nhƣng không đến (No-show) 

                                              Số buồng khách no-show x 100 

% buồng khách no show  =  

                                                Số lƣợng buồng đặt trƣớc 

3. Tỷ lệ % buồng khách vãng lai (Walk-in) 

                                               Số buồng khách vãng lai x 100 

% buồng khách vãng lai  =  

                                                Số lƣợng buồng khách đến 

4. Tỷ lệ % buồng khách gia hạn ở thêm (Overstay) 

                                                Số buồng khách overstay x 100 

% buồng khách overstay  =  

                                                Số lƣợng buồng khách trả 

5. Tỷ lệ % buồng khách trả sớm hơn dự kiến (Understay) 

                                                Số buồng khách understay x 100 

% buồng khách understay  =  

                                                Số lƣợng buồng khách trả 

6. Giá buồng bình quân trong ngày 

                                       Tổng doanh thu tiền buồng  

Giá buồng bình quân  =  

                                       Số lƣợng buồng bán đƣợc 

7. Giá buồng bình quân cho mỗi khách  

                                                                 Tổng doanh thu tiền buồng  

Giá buồng bình quân cho mỗi khách  =                                                                   

                                                                  Tổng số khách lƣu trú 

8. Tính tổng số phòng trống vào 1 thời điểm: 

 Tổng số phòng KS 
- Số phòng đang có khách (stayovers) 

- Số phòng khách đặt trƣớc (reservation) 

+   Số phòng khách đặt nhƣng không đến (no show) 

+   Số phòng khách hủy (Cancellation) 

+  Số phòng khách trả sớm hơn so với dự kiến (understay) 
- Số phòng khách gia hạn ở thêm (overstay) 

- Số phòng bị hƣ hỏng (Out of order rooms) 

=  Tổng số phòng trống vào 1 thời điểm. 

 


