NGHIỆP VỤ LỄ TÂN
• Trình bày: _________________

Năm 2021

Mục lục:










Giới thiệu bộ phận tiền sảnh
Trang thiết bị tại bộ phận lễ tân
Tiêu chuẩn bộ phận lễ tân
Giao tiếp chuyên ngành
Đặt phòng
Nhận phòng & đăng ký
Các công việc phục vụ khách
trong thời gian lưu trú
Trả phòng & thanh toán

GIỚI THIỆU VỀ BỘ PHẬN TIỀN SẢNH
Năm 2011

Trình bày: _________________

Mục lục:

Mục tiêu
Cơ cấu tổ chức khách sạn
Vai trò & chức năng của các bộ phận
trong khách sạn
Tầm quan trọng của bộ phận tiền sảnh
Sơ đồ tổ chức bộ phận tiền sảnh
Các công việc trong bộ phận tiền sảnh
Thuật ngữ chuyên ngành
Chu trình khách & phục vụ khách
Thảo luận
Xem video clip

Mục tiêu:

Kết thúc phần này, học viên có thể:
 Nhận dạng cơ cấu tổ chức & nhân sự, vai trò &
trách nhiệm của từng bộ phận trong khách sạn,
liên hệ với bộ phận lễ tân
 Nhận biết chức năng của bộ phận tiền sảnh
 Nắm bắt vai trò của nhân viên ở các bộ phận ở
khách sạn vừa & lớn
 Nắm rõ vai trò của nhân viên tiền sảnh & làm
quen với thuật ngữ dùng trong bộ phận này
 Mô tả được chu kỳ & chu trình phục vụ khách

Chủ đề: Cơ cấu tổ chức khách sạn.
 Khách sạn cỡ nhỏ:

Manager

F&B
Manager

Head Chef

Chef

Head
Receptionist

Head Waiter

Service Staff

Reservation/
Front Desk

Housekeeper

Room
Attendants

Chủ đề: Cơ cấu tổ chức khách sạn.
 Khách sạn cỡ vừa:

General Manager

Security Manager

Executive
Housekeeper

Engineering Manager

Front Office Manager

Chief Accountant

Director of Sales

Personal Manager

F & B Manager

Chủ đề: Cơ cấu tổ chức khách sạn.
Senior Management

Exc. Level

Dept. Head
Executive Chef

F & B Manager
Restaurant Manager
Sales & Marketing
Manager
Personnel Manager

HR Manager
Training Manager
General Manager
Financial Controller

Chief Accountant

Engineering
Maintenance Manager

Resident Manager

Front Office Manager
Asst. Executive
Manager

Room Division
Manager
Executive
Housekeeper
Security Manager

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÁCH SẠN

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM
• Quản lý cấp cao
– Kết nối
– Thức đẩy & hỗ trợ

• Tổng giám đốc
– Xây dựng & thực thi
– Trách nhiệm chung & kết nối
– Chịu trách nhiệm trước BOD & đối tác.

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM
• Giám đốc thường trực/trợ lý giám đốc
– Công việc hàng ngày
– Các trường hợp khẩn cấp
– Trách nhiệm với nhân viên; khách sạn và khách hàng

• Quản lý chuyên môn
–
–
–
–

Đứng đầu bộ phận
Báo cáo quản lý cấp cao
Thực hiện các kế hoạch ngắn hạn
Phát triển kỹ năng nghề.

Thảo luận!
• Trưởng bộ phận có trách nhiệm gì?
• Chức năng và nhiệm vụ của các bộ
phận chức năng trong khách sạn?

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

Thảo luận
• Các bạn có thể mô tả tầm quan
trọng của bộ phận tiền sảnh trong
khách sạn?

Chủ đề: Sơ đồ tổ chức bộ phận Tiền Sảnh.
Rooms Division
Manager

Executive
Housekeeper

Front Office
Manager

Asst. FO.
Manager

Guest Relations
Supervisor

GRO

Reception
Supervisor

Receptionists

Asst. Manager

Cashier
Supervisor

Cashiers

Reservation
Supervisor

Reservations
Staff

Tel.
Supervisor

Tel. Operators

Business
Center
Supervisor

BC Staff

Concierge/
Bell Captain

Doorman

Porter

Driver

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH – ĐẶT PHÒNG

THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH – NHẬN PHÒNG

THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH – LƯU TRÚ

THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH – TRẢ PHÒNG

Chủ đề: Chu trình khách & phục vụ khách
Bellman
Reservation
Office
Baggage handing

Reservation

Transportation
Amendment

Bill settlement

Cashier

Check-out

Departure

Safe deposit

Operator

Occupancy

Maintaining
guest acct.

Arrival

Registration

Room assignment

Mail &
information
Tel. calls

Bellman

Cancellation

Doorman
& bellman

Currency
exchange

Mailing &
info.

Pre-arrival

Transportation

Bellman
Reception
Mailing &
information

Issuing of keys
Baggage handling

Bellman

Chủ đề thảo luận:
1. Giải thích sự khác nhau trong cơ cấu quản lý giữa
khách sạn quy mô vừa & quy mô lớn
2. Hãy để xuất sơ đồ tổ chức của một khách sạn có
70 phòng, giải thích rõ lý do đề xuất các bộ phận
3. Hãy nêu các mối liên hệ giữa bộ phận đặt phòng &
nhà hàng, bộ phận tiếp tân & phòng
4. Hãy mô tả chu trình phục vụ khách cho một gia
đình người Mỹ ( Bố, mẹ, vợ chồng người con, 02
cháu nội 04 tuổi & 11 tuổi) thuê phòng & du lịch
trong 07 ngày tại khách sạn nơi bạn làm tiếp tân

Xem video clip:

 Tổng quát các dịch vụ trong khách sạn

THANK YOU

TRANG THIẾT BỊ TẠI BỘ PHẬN TIẾP TÂN

• Trình bày: _________________

Năm 2021

Mục lục:










Mục tiêu
Xem video clip
Danh mục các trang thiết bị
Danh mục công cụ
Danh mục sổ sách
Danh mục ấn phẩm
Danh mục văn phòng phẩm
Thảo luận nhóm

Mục tiêu:





Làm quen với trang thiết bị, công cụ,
sổ sách, ấn phẩm & văn phòng phẩm
Hiểu rõ chức năng của trang thiết bị,
công dụng của sổ sách & ấn phẩm
Cách sử dụng các trang thiết bị, biểu
mẫu chính

THỬ TÀI QUAN SÁT !!!

Tất cả học viên lấy giấy và viết, xem đoạn video
và sau đó ghi lại tất cả những trang trang thiết bị
mà bạn thấy trong đoạn video này.


Video clip về trang thiết bị quầy lễ tân

ĐỂ LÀM GÌ?
• Học viên hãy trình bày và giải thích công dụng
của các trang thiết bị và vật dụng được bố trí
trong đoạn video đã xem.

Subject: Danh mục các sổ sách













Sổ logbook tiếp tân
Sổ logbook thu ngân
Sổ theo dõi khách
thăm phòng
Sổ giao nhận hàng hóa
Sổ ghi nhận báo thức
Sổ cung cấp thông tin
cần thiết
Sổ ghi nhận & bàn giao
các vật dụng giá trị do
khách gửi
Sổ đặt phòng
Sổ khai báo tạm trú
khách Việt Nam & Việt
Kiều, nước ngoài

Subject: Danh mục các ấn phẩm
















Thẻ chìa khóa từ
Mẫu đăng ký khách
Mẫu báo cáo tổng hợp khách
tạm trú
Hóa đơn tài chính
Biên lai máy cà thẻ/ sales slip
Phiếu ăn sáng
Thẻ chìa khóa/ Key card
Mẫu ghi nhận lời nhắn
Thẻ giữ hành lý
Mẫu thu đổi ngoại tệ & séc du
lịch
Biên nhận & bao niêm giữ các
vật dụng giá trị của khách
Bao thư đủ loại, giấy tiêu đề
Brochure, fact sheet, room tariff

Subject: Danh mục các văn phòng phẩm


















Bút bi, chì
Sổ trắng
Bút dạ quang
Tấy, bút xóa, bút lông dầu
Kéo, thước ngắn
Băng keo trong 5cm & 2,5 cm
Giây thun
Kim kẹp giấy, kẹp bướm
Bấm kim & kim bấm
Bấm lổ
Ruy băng máy in kim
Giấy than
Giấy A4, giấy liên tục
Bìa lá khổ A4
Giấy nhiệt – máy fax

Thảo luận nhóm:






Thảo luận các công cụ kiểm tra tiền tệ
Mô tả cách sử dụng walkie - talkie
Cách trình bày sổ giao ca tiếp tân
Thảo luận các biện pháp tiết kiệm
trong việc sử dụng văn phòng phẩm

THANK YOU

TIÊU CHUẨN BỘ PHẬN LỄ TÂN

• Trình bày: _________________

Năm 2021

Mục lục:











Mục tiêu
Vệ sinh & diện mạo cá nhân
Vệ sinh khu vực làm việc
Sắp xếp khu vực làm việc
Tác phong chuyên nghiệp
Cách sử dụng các biểu mẫu
Xem video clip
Thảo luận

Mục tiêu:






Hiểu được tầm quan trọng của tác
phong, ăn mặc chuyên nghiệp trong
công việc
Biết được trách nhiệm chính & giám sát
vệ sinh của khu vực
Sắp xếp được các vật dụng, biểu mẫu
thuận lợi cho phục vụ khách
Sử sụng được một số biểu mẫu trong
công việc lễ tân

AI LÀ HOẠ SĨ
• Chia lớp thành nhóm – tối
đa 5 học viên
• Hãy vẽ (hoặc phác họa)
chân dung của một lễ tân
khách sạn
• Các nhóm lên giải thích và
thi tìm xem chân dung
thực sự của lễ tân khách
sạn là gì.

Thuyết trình
• Hãy trình bày và giải thích từ những
bức họa mà các bạn đã vẽ.

Xem Video clip:



Video clip về tiêu chuẩn lễ tân chuyên nghiệp

Thảo luận nhóm:

1.
2.
3.
4.
5.

Thảo luận về kiểu tóc, màu tóc, tiêu chuẩn tóc của nam
& nữ tiếp tân
Thực hành điền vào danh sách khách đang lưu trú
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng khi tiếp tân hiện diện
trước khách trong diện mạo & tác phong chuyên nghiệp
Thảo luận cách thức & danh mục kiểm tra vệ sinh & sắp
xếp khu vực sảnh tiếp tân
Liệt kê các lỗi của tiếp tân sau khi xem video clip

Diện mạo & Vệ sinh cá nhân

Diện mạo & Vệ sinh cá nhân

Diện mạo & Vệ sinh cá nhân

Diện mạo & Vệ sinh cá nhân

Diện mạo & Vệ sinh cá nhân

Vệ sinh khu vực làm việc

Vệ sinh khu vực làm việc

Sắp xếp khu vực làm việc

Sắp xếp khu vực làm việc

Tác phong

Các biểu mẫu thông tin


Các loại biểu mẫu thông tin:













Departure list
Arrival list with supporting reservation file
In-house guest list
Room availability
Room location
Function/ activity list
Room status
Check list
Kệ bìa lá treo guest folio

Cách sử dụng các biểu mẫu thông tin:






Cách sử dụng các biểu mẫu (How)
Các biểu mẫu thông tin sử dụng vào mục đích gì? (What)
Thời gian sử dụng các biểu mẫu thông tin (When)
Các bộ phận nào cần biểu mẫu nào? (Which)

THANK YOU

GIAO TIẾP CHUYÊN NGÀNH

Trình bày: _________________

Năm 2021

Mục lục:
















Mục tiêu
Giới thiệu về giao tiếp trong khách sạn
Vai trò của giao tiếp trong khách sạn
Quá trình giao tiếp trong khách sạn
Đối tượng giao tiếp của lễ tân
Hình thức giao tiếp trong khách sạn
Các nguyên tắc trong giao tiếp
Truyền đạt thông tin trong khách sạn
Kiểu cách chào của khách sạn
Bảng chữ cái ngữ âm
Giao tiếp qua điện thoại
Thảo luận nhóm
Thực hành

Mục tiêu:










Định nghĩa được thế nào là giao tiếp
Phân biệt được các hình thức giao tiếp
Mô tả được vai trò của giao tiếp trong môi
trường khách sạn
Sử dụng kiểu chào chuẩn của khách sạn
trong mỗi giai đoạn giao tiếp
Giảm thiểu được những hiểu lầm trong
giao tiếp với khách và người khác
Giao tiếp hiệu quả trong khi làm việc
Xử lý các cuộc điện thoại chuyên nghiệp

Chủ đề: Giới thiệu giao tiếp trong khách sạn

CÂU HỎI THẢO LUẬN
• Giao tiếp đóng vai trò
như thế nào trong môi
trường làm việc trong
khách sạn?
• Việc giao tiếp diễn ra
như thế nào?

Chủ đề: Quá trình giao tiếp
VÙNG TRẢI NGHIỆM

NHIỄU

NGƯỜI GỬI

MÃ
HÓA

KÊNH
TRUYỀN
THÔNG ĐIỆP

GIẢI
MÃ

NGƯỜI NHẬN

NHIỄU

PHẢN HỒI

HƯỚNG PHẢN HỒI

SỰ HƯỞNG ỨNG

Ai là đối tượng giao tiếp của bộ phận tiền sảnh?

FRONT
OFFICE

Câu hỏi thảo luận?

• Giao tiếp được
thực hiện qua
những hình thái
nào?

Chủ đề: Giao tiếp bằng ngôn ngữ “Nói”


Trực tiếp



Gián tiếp

Chủ đề: Giao tiếp bằng ngôn ngữ “Nói”

Chủ đề: Giao tiếp bằng ngôn ngữ “Viết”

Nguyên tắc 7C
trong giao tiếp bằng chữ viết !!!


HÃY SẮP XẾP
LẠI ĐỂ
NHỮNG TỪ
NÀY CÓ
NGHĨA !!

7C









Conpletemess
Cossenescin
Codesnaitrion
Caritly
Consctreenes
Cousetry
Ctrocreness.

Chủ đề: Giao tiếp bằng hình ảnh/ họa tiết

Chủ đề: Giao tiếp không lời

Chủ đề: Giao tiếp không lời


Môi trường giao tiếp



Diện mạo giao tiếp

Chủ đề: Giao tiếp không lời


Ngôn ngữ cơ thể:

Chủ đề: Các nguyên tắc trong giao tiếp

Chủ đề: Các nguyên tắc trong giao tiếp

HÃY SẮP XẾP LẠI ĐỂ NHỮNG TỪ NÀY CÓ NGHĨA !!!!








Prusote
Lingensti
Essionpxres
Arepeapanc
Slime
Ereasgens

Chủ đề: Truyền đạt thông tin trong khách sạn

Chủ đề: Kiểu cách chào của khách sạn

Chủ đề: Kiểu cách chào của khách sạn

Chủ đề: Bảng chữ cái ngữ âm

A

Africa

N

Netherlands

B

Belgium

O

Oman

C

China

P

Philippine

D

Denmark

Q

Qatar

E

Ecuador

R

Rusia

F

Finland

S

Spain

G

Germany

T

Thailand

H

Hungary

U

UK

I

India

V

Vatican

J

Japan

W

Western Sahara

K

Korea

X

X - ray

L

Lebanon

Y

Yemen

M

Morocco

Z

Zambia

Chủ đề: Giao tiếp qua điện thoại



Những kỹ năng nào
cần thiết cho việc giao
tiếp qua điện thoại?

Chủ đề: Giao tiếp qua điện thoại
















Sử dụng điện thoại hiệu quả
Có bút, giấy
Trả lời trong vòng 3 hồi chuông
Đặt ống nghe đúng vị trí & nghiệp vụ
Tập trung khi nói qua điện thoại
Tư thế nói điện thoại thoải mái không kẹp cổ
Dành không gian, thời gian thích hợp
Không để khách nghe đoạn cuối của câu chuyện của mình
Thể hiện trạng thái vui vẻ, sẵn sàng, giọng thân thiện, dễ
nghe
Hỏi lại, nhắc lại, đánh vần khi không hiểu rõ
Chuẩn bị sẵn một số câu thông dụng để ứng biến
Gọi ý kết thúc điện thoại lịch sự bằng cách đề nghị sự giúp
đỡ thêm
Không gác máy trước
Không bình luận về khách hay nội dung vừa đàm thoại
ngay khi kết thúc

Role play !!
• Tạo tình huống giao tiếp thông thường
– Một người gọi điện thoại
– Một người nhận điện thoại
– Nội dung trao đổi về một cuộc hẹn bao gồm
• Thời gian
• Địa điểm
• Một số vật dụng chuẩn bị

– Các học viên còn lại theo dõi sau đó phân tích
những cái được & chưa được từ tình huống trên.

Chủ đề: Giao tiếp qua điện thoại

Thảo luận nhóm:

1.
2.
3.
4.

Phân tích các yếu tố ngăn cản trong quá trình giao
tiếp trực tiếp & qua điện thoại
Tự chọn tên 01 khách sạn & xây dựng riêng cho
bản thân “House Style Statements”
Xem video clip về nhận, xử lý & chuyển cuộc gọi
Xây dựng quy trình nhận, xử lý & chuyển cuộc gọi

Thực hành:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quy trình chào hỏi giao tiếp qua điện thoại
Quy trình chào hỏi giao tiếp trực tiếp
Quy trình hướng dẫn khách xem phòng
Quy trình giới thiệu các dịch vụ trong khách sạn
Xem video clip
Làm mẫu quy trình
Thực hiện quy trình

THANK YOU

ĐẶT PHÒNG
• Trình bày: _________________

Năm 2021

Mục lục:





















Mục tiêu
Khái niệm về đặt phòng
Mục đích của đặt phòng
Nhiệm vụ của đặt phòng
Các hình thức tiếp nhận đặt phòng
Các loại đặt phòng
Các nguồn đặt phòng
Hệ thống đặt phòng
Các hạng phòng cơ bản
Loại phòng theo cơ cấu giường
Các loại phòng theo đặc tính
Sự lựa chọn giá phòng
Giá phòng theo thời điểm
Loại giá bán
Cơ cấu giá phòng theo thị phần
Đối tượng khách
Các chi tiết của đặt phòng
Lưu đồ việc đặt phòng
Thảo luận nhóm
Thực hành

Mục tiêu:

 Định nghĩa được thế nào là đặt phòng
 Hiểu & thực hiện các quy trình đặt phòng
 Phân biệt các nguồn & loại đặt phòng
 Hiểu rõ các loại & mức giá phòng
 Mô tả hệ thống đặt phòng chuẩn của lễ tân

Đặt phòng

Tại sao phải đặt phòng trước?

Bạn có nhớ !!!

Các phương thức đặt phòng

Chủ đề: Các loại đặt phòng

I think we should
go to pay for our
reservation !!

Hey you, what does
it mean “Nonguarantee
reservation”?

CÁC LOẠI ĐẶT PHÒNG
• Lưu ý khi nhận đặt phòng không bảo
đảm
–
–
–
–
–
–
–

Thuyết phục
Giải thích
Giờ quy định hủy (cut off time)
Upselling
Giới thiệu
Lập hồ sơ khách
Hướng chọn đặt phòng bảo đảm cho lần
sau

Chủ đề: Các loại đặt phòng
 Các loại đặt phòng khách
 Đặt phòng có xác
nhận
 Đặt phòng theo danh
sách chờ
 Đặt phòng nối tiếp
 Đặt phòng tương lai

CÁC NGUỒN ĐẶT PHÒNG
•
•
•
•
•
•
•
•

TO/TA
CORPORATE
REPEAT GUEST
GDS
E-COMMERCE
AIRLINE
CBO
WALK-IN

HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG QUA MÁY VI TÍNH

HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG THỦ CÔNG

Chủ đề: Hệ thống đặt phòng
 Bảng dự báo công suất phòng
December 2011
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

: 100%

: > 80%

: > 50%

Trống : <20%

Chủ đề: Hệ thống đặt phòng
 Bảng thông tin về đặt phòng/ Conventional chart
SGL: Single bed – DBL: Double bed
TWN: Twin bed – TPL: Triple bed

Month: December
Year: 2011
Date
Room No. & Type
101 Sup/Twn/View
102 Sup/Twn/View

1

2

3
Mr. John S.

4

5

6

7

8

CTY. Unilever 2 Twn, 2 Dbl

CTY. Unilever 2 Twn, 2 Dbl

103 Dlx/Dbl/View
CTY. Unilever 2 Twn, 2 Dbl

104 Dlx/Dbl/ View
CTY. Unilever 2 Twn, 2 Dbl

105 Exc/Q/View
106 Sui/Q/View
107 Suit/K/View

9

Chủ đề: Hệ thống đặt phòng
 Biểu đồ mật độ phòng/ Density chart
Decmber, 2011
Room No. & Type

10

11

12

805

807

809

805

807

809

805

807

809

705

707

709

705

707

709

705

707

709

606

608

610

606

608

610

606

608

610

506

508

510

506

508

510

506

508

510

406

408

410

406

408

410

406

408

410

Deluxe DBL (3)

402

404

502

402

404

502

402

404

502

Deluxe TWN (3)

403

405

503

403

405

503

403

405

503

Standard TWN (6)

Superior DBL (9)

HẠNG PHÒNG
•
•
•
•
•
•
•
•

Standard
Superior
Deluxe
Suite
Presidential Suite
Executive Floor
VIP Floor
Non Smoking Floor

PHÒNG THEO GIƯỜNG
Types of bed

Symbol

No. of beds
per room

Size of bed

No. of people
per room

Single

S/ SGL

1

1m x 2m

1

Twin

T/ TWN

2

1m x 2m

2

Double

D/ DBL

1

1m6 x 2m

2

Double-double

DD

2

1m6 x 2m

4

Triple

TPL

3

1m x 2m

3

Triple

TPL

2

1m & 1.6m x 2m

3

Queen

Q

1

1m8 x 2m

2

King

K

1

2m x 2m

2

Extra

X’ bed

1

0.8m x 2m

1

PHÒNG THEO ĐẶC TÍNH
Hạng phòng

Hướng

Trang trí

Standard

Hướng thành phố

Trang bị dụng cụ
bằng gỗ thông

Superior

Hướng núi

Trang bị dụng cụ
bằng gỗ hồng sắc

Deluxe

Hướng biển

Trang bị dụng cụ
bằng gỗ cẩm lai

Deluxe

Hướng vườn

Trang bị dụng dụ
bằng gỗ gõ đỏ

Suite

Hướng hồ bơi

Bày trí & đồ đạc theo
lối mỹ thuật cổ điển

Chủ đề: Sự chọn lựa về giá phòng
Thuật ngữ Anh
(UK terminology)

Thuật ngữ Mỹ
(US terminology)

Thuật ngữ Pháp
(FR. terminology)

Diễn giải
Explanation

Room only

European plan

Giá chỉ bao gồm phòng

Room and
Breakfast

Continental plan

Giá bao gồm phòng & ăn
sáng

Half board

Modified
American plan

Demi-pension

Giá bao gồm phòng, ăn
sáng & 01 bữa ăn,
thường là bữa tối

En Pension

Giá bao gồm phòng, ăn
sáng, trưa, tối, thỉnh
thoảng cả afternoon tea

Full board

American plan

GIÁ PHÒNG

GIÁ PHÒNG
• Giá NET
• Giá +
• Giá ++

Chủ đề: Các loại giá phòng theo thị phần


























Giá
niêm
yết
Rack/
Full/
Published rate
Giá
vãngrate
lai
Walk-in
Giá
mạng
Internet
rate
Giá
lẻ, tự đến
FIT rate
Giá công ty
Corporate rate
Giá hội nghịrate
Convention
Giá dài
hạnrate
Long
term
Giá hàng
không
Airline
rate
Giá
TO/ du
TA lịch
rate
Giá nữa
Half
day ngày
rate
Giá
giường
phụ
Extra
bed rate
Giá
trẻ emrate
Childrent

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH
•
•
•
•
•
•

Vãng lai (WI)
Mạng – network (EC)
FIT
Công ty (CORP)
Hội nghị (CONV)
Dài hạn (LTS)

•
•
•
•
•

Lữ hành (TO/TA)
Hàng không (AIRL)
Quá cảnh (TRAN)
Trẻ em (CHILD)
Miễn phí/Khảo sát
(FOC/FAM)

CÁC GIA ĐOẠN NHẬN ĐẶT PHÒNG

TIẾP NHẬN
THÔNG TIN

CÁC CHI
TIẾT ĐẶT
PHÒNG

HOÀN TẤT
HỒ SƠ

LƯU ĐỒ ĐẶT PHÒNG
Đề nghị vào danh
sách chờ hay khách
sạn cùng hệ thống

Nhận yêu cầu
đặt phòng

Tổng hợp báo
cáo

NO

NO
Kiểm tra
phòng trống

Đề nghị loại
phòng khác

YES

YES

Xác nhận có phòng

Thu thập chi tiết
đặt phòng

Xác nhận đặt
phòng

Lưu hồ sơ hay PMS

Chủ đề: Thảo luận
1. Hãy giải thích tại sao có người gọi bộ phận đặt
phòng là bộ phận doanh thu? Cho ví dụ cụ thể
2. Mô tả các loại phòng trong khách sạn của bạn cho
khách
3. Phân tích rõ đặt điểm của giá “net” & “++”
4. Cho các ví dụ về các loại đối tượng khách
5. Khách sạn có công suất phòng đạt trên 80% trong
mùa cao điểm, bạn có nhất thiết phải nhận thêm
khách lữ hành hay không? Tại sao?

Thực hành:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quy trình nhận đặt phòng
Quy trình điều chỉnh đặt phòng
Quy trình hủy đặt phòng
Xem video clip
Làm mẫu quy trình
Thực hiện quy trình

CẢM ƠN

NHẬN PHÒNG & ĐĂNG KÝ

• Trình bày: _________________

Năm 2021

Mục lục:


















Mục tiêu
Khái niệm về nhận phòng & đăng ký
Mục đích của nhận phòng & đăng ký
Nhiệm vụ của tiếp tân
Chuẩn bị cho việc nhận phòng & đăng ký
Chào đón khách
Nhận phòng & đăng ký
Phân bố phòng
Sơ đồ phòng

Đảm bảo thanh toán
Phát hành chìa khóa
Cung cấp thông tin
Đưa khách lên phòng
Hoàn tất công việc
Lưu đồ làm công việc nhận phòng & đăng ký
Thảo luận nhóm
Thực hành

Mục tiêu:

 Mô tả được hệ thống mà bộ phận lễ tân sử
dụng để đón tiếp khách đến
 Nhận biết các loại thiết bị & đồ dùng được
nhân viên lễ tân sử dụng
 Hiểu rõ tầm quan trọng của việc chào đón
khách một cách nồng nhiệt & chuyên nghiệp
 Hiểu & áp dụng thủ tục nhận phòng đúng
chuẩn mực
 Tuân thủ các quy định về tạm trú

WELCOME !!

Why check-in?

Nhiệm vụ của tiếp tân?

Công việc chuẩn bị !
•
•
•
•
•
•
•
•

Tình trạng phòng
Danh sách khách dự kiến đi/đến
Các yêu cầu đặc biệt của khách dự kiến đến
Khách VIP; thường xuyên và dài hạn
Chỉ định phòng
Các biêu mẫu
Các qui định của cơ quan quản lý
Các việc cần sự phối hợp.

Công việc chuẩn bị !
Room Status Report

Date: 01 Dec, 2011
Vacant/ Clean
S401, D402, T403
Vacant/ Dirty
S501, D502, T503
Occupied/ Stay on rooms
S404, D505, T606, SU888, SU999

Block rooms
S407, D807, D706
CO
S705, D605, D805
OOO
S909, T109, T108

Công việc chuẩn bị !
Danh khách đến / Expected Arrival List
Date: 01 Dec, 2011
Bkid

Rm No

1324

203

1366

3457

Guest Name

Rm Total

Rm Type

Rate

ETA

CO

Mr/ Mrs John
Smith

01

Sup/Dbl

75

10:00

22 Dec

CIP, Good
view, P-U

608
610

Mr/ Mrs Ann
Snows

02

Del/Dbl

85

14:30

28 Dec

SPATT, Non
smoking rm

901

Mr/ Mrs
Anthony Tim

01

250

08:30

10 Dec

VIP, Welflower

Suite

Remark

Công việc chuẩn bị !
Bảng ghi nhận lịch sử khách/ Guest History Record
Guest name

Epstein, James Mr.

First visit:

04/09/2008

Group/ Comp.

ACME Imp. Co

Total visits to date

24

Address

15 Sheraton Ave,
Chicago, I1 1USA

Total nights to date
Total rev. to date

71
Usd 8,789

Credit

CC (Amex)

Average spend to day

Usd 234

Passprot No.

MH8997625

Total rate

85

Comment

VIP

Arr.

Dep.

Days

Room

Rate

Payment

Rev

Special

04/09/10

07/09/10

3

416

65

Amex

416

Fruit basket, P-U

13/01/11

16/07/11

2

408

85

Amex

490

Fruit basket, P-U

18/07/11

25/07/11

5

410

85

Visa

710

Fruite basket, P-U

Chủ đề: Chào đón khách
 Tạo sự nồng nhiệt
 Chào đúng cách: Trang trọng, kịp
thời & hiệu quả
 Cố gắng nhớ & sử dụng tên khách
 Tạo ấn tượng đầu tiên
 Tạo cảm giác ấm cúng như nhà họ

 Lưu ý về khía cạnh văn hóa
 Sự ảnh hưởng văn hóa trong việc
chào đón khách: Bắt tay, ôm chào
đón, ánh mắt giao tiếp
 Hầu hết các khách đều chấp nhận
hành vi ứng xử lịch sự, nồng ấm,
dễ chịu

 Chào đón khách VIP
 Xác định rõ đối tượng VIP
 Tuân thủ đúng quy định chăm sóc
từng đối tượng VIP
 Thực hiện chăm sóc khách VIP theo
trình tự & đúng chức danh
 Thông báo đến các bộ phận, cá nhân
liên quan phối hợp
 Các vật dụng, cung cách đón tiếp
khách VIP phải được trang trọng: Trải
thảm đỏ, Phân loại phòng cao hơn,
lời chúc mừng từng giám đốc, hoa
tươi, trái cây, quản lý tháp tùng lên
phòng, thiệp chúc mừng, Biểu ngữ
chào đón, bảng chào đón trong
sảnh…vv
 Danh mục kiểm tra việc chăm sóc
khách

Welcome !!

ĐÓN KHÁCH

• Khi đón khách, tiếp tân phải lưu ý
những gì?

NHẬN PHÒNG
• Đúng đối tượng
– Đặt trước?
– Vãng lai?
– Đoàn?
– VIP?

• Xác nhận lại
• Kiến thức
– Địa phương
– Sản phẩm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ - VN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN PHÒNG
• Phiếu đăng ký
– Hoàn tất phiếu đăng ký
– Giải thích (khi cần)
– Trình & đề nghị khách
ký tên
– Thao tác chính xác

• Mục đích
– Đăng ký tạm trú
– Chứng cứ
– Lưu trữ

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN PHÒNG
Registration form/ Phiếu đăng ký khách sạn
Guest name
Họ tên khách:

Room No.
Số phòng:

Date of birth
Ngày tháng năm sinh:

Arrival date
Ngày đến:

Nationality
Quốc tịch:

Departure date
Ngày đi:

Passport No.
Số hộ chiếu:

Method of payment
Hình thức thanh toán:

Visa No.
Số thị thực:

Valid until
Có giá trị đến:

Room rate
Giá phòng:

Own account
Khách thanh toán:

Cash
Tiền mặt:

Permanent address
Địa chỉ thường trú:

Credit card
Thẻ tín dụng:

Traveller Cheque
Séc du lịch:

Occupation
Nghề nghiệp:

Company account
Công ty thanh toán:

Room only
Tiền phòng:

Company
Cơ quan

All expenses
Mọi chi phí:

Others
Khác: ________________

Guest signature
Chữ ký khách:

The other method of payment
Hình thức thanh toán khác:

Money, jewellery and other valuables must be placed in a safe deposit box at the front office cashier. The hotel will not be
resposible for any losses in the rooms/ Tiền, tư trang & các tài sản quý khác phải được ký gửu tại quầy thu ngân. Khách sạn
sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát trong phòng khách

SỔ ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN

SỔ KHAI BÁO TẠM TRÚ

BLACK LIST

PHÂN BỔ PHÒNG
• ĐÚNG GIỜ
– Kiểm tra tình trạng
phòng
– Nắm rõ đặc điểm của
phòng & yêu
– Hiểu sơ đồ phòng của
khách sạn
– Danh sách khách VIP
– Các khuyến mãi
– Chỉ định phòng

• KHÔNG ĐÚNG GIỜ
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Kiểm tra các loại phòng
Đưa giải pháp
Thực hiện đăng ký
Nhận giữ hành lý
Xác định thời gian đáp ứng
phòng
Thông tin về việc khách chờ
phòng
Giữ liên lạc với khách
Báo các dịch vụ bổ sung cho
khách
Liên hệ BP phòng.

SƠ ĐỒ PHÒNG
HỒ BƠI

KARAOKE

304

305

KARAOKE

KARAOKE

KARAOKE

KARAOKE

THANG CHÍNH

312
313

301
303

314
315

302

HKP
THANG PHỤ

316

Chủ đề: Đảm bảo thanh toán
 Nguyên tắc:
 Xác định phương thức thanh toán khi trả phòng
 Số tiền bảo đảm thanh toán: Tổng số đêm, phòng khách lưu trú & số
% trên tổng số này tùy theo khách sạn quy định
 Áp dụng cho đối tượng là: Khách vãng lai, khách tự đến, không có
bảo đảm từ công ty hay du lịch
 Hình thức đảm bảo thanh toán: Thẻ tín dụng hay tiền mặt






Thẻ tín dụng:
Cà thẻ tín dụng
Kiểm tra tính xác thực
Kiểm tra ngày hết hạn
Xin ngân hàng cấp phép cho
số tiền bảo đảm thanh toán
trong thời gian lưu trú








Tiền mặt:
Loại tiền
Kiểm tra tính xác thực & nguyên vẹn
Thu đủ số bảo đảm thanh toán dưới
dạng tiền cọc
Xuất biên nhận cọc
Ghi nhận vào hồ sơ khách

Thảo luận
• Nhân viên tiếp tân nên
làm gì để đảm bảo về
việc sẽ thu được những
khoản tiền mà khách đã
mua và sử dụng sản
phẩm & dịch vụ trong
khách sạn?

Chủ đề: Phát hành chìa khóa
 Chìa
khóa
truyền
thống/
Conventional key:
 Chỉ 01 chìa khóa cho khách
phòng
 Không thể hiện số phòng trên
chìa khóa
 Khi mất chìa phải bồi thường cả
ổ khóa
 Khi khách ra ngoài phải gửi lại
chìa khóa
 Chìa khóa chỉ được giao cho
đúng người
 Khi trả phòng phải thu hồi lại
chìa khóa
 Sử dụng cùng thẻ chìa khóa

PHÁT HÀNH CHÌA KHOÁ

Chủ đề: Phát hành chìa khóa
 Chìa khóa từ/ Electronic key:
 Mỗi khách đăng ký trong phòng có
thể có 01 chìa khóa từ
 Không thể hiện số phòng trên thẻ
từ
 Phí bồi thường khi khách làm mất
chìa khóa từ thấp hơn nhiều, và tùy
thuộc vào quy định của khách sạn
 Khách không phải gửi lại chìa khóa
khi ra ngoài khách sạn
 Chìa khóa chỉ được giao đúng
người
 Có thể khách sạn không cần thu lại
chìa khóa khi khách trả phòng
 Chìa khóa từ có thể hết tác dụng
hay gia hạn mở phòng khi đã quá
giờ trả phòng

PHÁT HÀNH CHÌA KHOÁ

BAO GIỮ CHÌA KHOÁ – KEY CARD HOLDER

CUNG CẤP THÔNG TIN
• Tiếp tân sẽ phải cung
cấp những thông tin
gì khi khách đã nhận
chìa khoá phòng
khách sạn trước khi
được hướng dẫn lên
phòng?

HƯỚNG DẪN KHÁCH LÊN PHÒNG

• Ai là người hướng dẫn
khách lên phòng?
• Người hướng dẫn sẽ
làm gì cho khách?

Chủ đề: Hoàn thành công việc nhận phòng
 Cung cấp cách liên hệ khi cần
 Đề nghị giúp đỡ thêm cho khách
 Chúc khách có thời gian lưu trú tối
 Cám ơn khách
 Giới thiệu bell service
 Ghi nhận sổ nhật ký
 Thể hiện trong Whitney board hay PMS
 Mở hồ sơ khách/ guest folio

HOÀN TẤT VIỆC CHO KHÁCH NHẬN PHÒNG

• Tiếp tân phải thực
hiện những phần
công việc gì để toàn
tất việc cho khách
nhận phòng?

HỒ SƠ KHÁCH – GUEST FOLIOS
Guest Folio
Guest name
Họ & tên khách:

Room No.
Số phòng:

Deposit
Đặt cọc:

Group name
Tên đoàn:

Arrival date
Ngày đến:

Departure date
Ngày đi:

Descriptions/ Mô tả

Date
Ngày

Rm charge
Tiền phòng

Housekeeping
Dịch vụ phòng
Bill No.
Số HĐ

Charge
Số tiền

F&B
Ăn uống
Bill No.
Số HĐ

Charge
Số tiền

Telephone
Điện thoại
Bill No.
Số HĐ

Charge
Số tiền

Others
Các khoản khác
Bill No.
Số HĐ

Charge
Số tiền

HỒ SƠ KHÁCH – GUEST FOLIOS
Công việc chuẩn bị:
Tình trạn phòng, Danh sách
khách đến, đi, khách VIP, các
yêu đặt biệt của khách

Khách đến

Chào đón khách

K.Tra việc đặt
phòng trước

K
h
ô
n
g

K
h
ô
n
g

Phòng trống
hiện tại

Từ chối yêu cầu

Có

Hoàn thành phiếu
đăng ký

Phân phòng

Đề nghị phòng
khác hay khách
sạn khác

Có

Bảo đảm thanh
toán

Phát hành
chìa khóa

Đưa khách
lên phòng

THẢO LUẬN NHÓM
1. Thiết lập kiểu cách chào đón khách
2. Tại sao chúng ta phải tạo ấn tượng đầu tiên cho
khách
3. Hãy phân tích tâm lý của khách đi công tác xa nhà
4. Hãy so sánh các ưu điểm của chìa khóa cơ & từ
5. Suy nghĩ ra & giới thiệu các dịch vụ trong khách
sạn
6. Nêu sự khác nhau của bảo đảm thanh toán bằng
thẻ tín dụng & tiền mặt

Thực hành:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quy trình chuẩn bị đón khách nhận phòng & đăng ký
Quy trình làm thủ tục cho khách lẻ nhận phòng & đăng ký
Quy trình hướng dẫn khách lên phòng
Xem video clip nhận phòng & đăng ký
Làm mẫu quy trình
Thực hiện quy trình

CÁC DỊCH VỤ CHO KHÁCH TRONG KHÁCH SẠN

• Trình bày: _________________

Năm 2011

Mục lục:





















Mục tiêu
Cập nhật thay đổi các chi tiết lưu trú
Thiết lập thông tin dự liệu
Xây dựng nguồn thông tin
Giới thiệu chào bán các dịch vụ
Phục vụ các yêu của khách

Các công việc trong ca
Thư tín
Điện thoại
Ghi nhận lời nhắn
Ghi nhận các khoản nợ
Bảo đảm an toàn tài sản của khách
Các công việc do Bellman đảm trách
Thu đổi ngoại tệ & séc du lịch
Giải quyết phàn nàn
An ninh trong khách sạn
Phòng cháy chữa cháy
Đối phó các trường hợp khẩn cấp

Mục tiêu:
 Hiểu rõ vai trò của lễ tân trong việc cung cấp các dịch
vụ cho khách lưu trú
 Nhận & chuyển tin nhắn bằng telex, fax, thư điện tử
 Ghi chép & xử lý tin nhắn cho khách một cách chính
xác
 Trả lời các yêu cầu của khách & biết cách xử dụng
nguồn thông tin
 Nhận biết các dịch vụ hỗ trợ mà khách sạn có thể
cung cấp
 Hiểu các phương pháp bảo vệ tài sản của khách
 Xử lý các tình huồng khẩn cấp
 Xử lý lời phàn nàn của khách một cách thích hợp

Cập nhật thông tin khách lưu trú

• Đặt phòng
• Nhu cầu phát sinh

THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
•
•
•
•
•
•

Khách đang lưu trú
Khách vãng lai & đến trong ngày
Khách dự kiến trả phòng
Khách đã trả phòng
Hồ sơ khách & VIP
Bảng & Sổ tạm trú.

DỮ LIỆU CHIA SẺ GIỮA CÁC BP
Bộ phận

Biểu mẫu thông tin

Muc đích

Đặt phòng






Bảng ghi nhận lịch sử khách
Danh sách khách có lịch sử xấu
Tình trạng phòng, phòng đặc biệt
Dự báo công xuất phòng

 Đề nghị yêu cầu cho đặt phòng mới
 Lưu ý, báo cáo cấp trên có hướng xử
lý
 Nhận phòng & cân đối thị phần

Concierge/
Bellman







Danh sách khách dự kiến đến
Danh khách dự kiến trả phòng
Danh sách khách đoàn, gia đình
Danh sách khách VIP
Danh sách đặt phòng thêm trong
ngày

 Chuyển hành lý cho khách
 Chăm sóc khách VIP
 Chuyển giao thư từ báo chí

Thu ngân






Danh sách khách dự kiến trả phòng
Danh sách khách VIP
Danh sách khách đăng ký tour
Bảng lịch sử khách






Chi tiết hóa đơn
Chi tiết thanh toán
Kiểm tra khoản thanh toán từ công ty
Các chi tiết khác liên quan đến thanh
toán

DỮ LIỆU CHIA SẺ GIỮA CÁC BP
Bộ phận

Biểu mẫu thông tin

Muc đích

Tổng đài
Phòng
Kinh doanh

 DS khách ở trong khách sạn
 DS khách dự kiến đến
 DS khách đã trả phòng

 Chuyển đúng điện thoại & lời nhắn
 Thực hiện & tính tiền các cuộc gọi
 Từ chối mọi thông tin đến cho phòng
đã trả







DS khách đang ở
DS khách dự kiến đến
DS khách dự kiến trả phòng
DS khách VIP
DS khách có yêu cầu đặt biệt







Lịch làm phòng, trang bị
Chuẩn bị sẵn phòng cho khách
Chuẩn bị kiểm phòng
Áp dụng chính sách chăm sóc
Đáp ứng yêu cầu đúng nơi, đúng lúc






Dự báo công suất phòng
DS khách đoàn du lịch
DS khách dự kiến đến
Bảng ghi nhận lịch sử khách






Bán phòng, điều chỉnh phòng đã bán
Làn việc với hướng dẫn đoàn
Chào hỏi khách VIP, trưởng đoàn
Cơ sở để thương lượng giá phòng,
nhận phòng

DỮ LIỆU CHIA SẺ GIỮA CÁC BP
Bộ phận

Biểu mẫu thông tin

Kế toán

 DS khách ở trong khách sạn với doanh
thu, GBQ, công suất
 DS khách nhận hoa hồng
 DS khách đang ở có khoản nợ cao
 DS công ty được phép nợ

 Theo dõi doanh thu, GBQ, công
suất so với kế hoạch
 Kiểm soát & chi hoa hồng
 Nhắc nhở thu nợ
 Kiểm soát công nợ không bị rủi ro

Quản lý

Muc đích

 Dự báo công suất phòng từng ngày,
tháng, năm
 Báo cáo doanh thu, công suất, đối
tượng khách theo ngày tháng năm
 DS khách dự kiến đến
 DS khách VIP
 DS khách & công ty gửi khách nhiếu

 Phân tích, lập kế hoạch, chiến lược
 Quyết định giá phòng cho tương
lai, khuyến mãi
 Nghi thức đón tiếp theo quy định
 Kế hoạch chăm sóc, ưu đãi cho
khách tiềm năng

GIỚI THIỆU & BÁN HÀNG
•
•
•
•

Hiểu biết về sản phẩm
Có động cơ bán hàng
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ thuật bán hàng
– Top-down
– Bottom-up
– Range of choice

• Các chương trình chiêu thị.

ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH

Thảo luận
• Tại sao chúng ta phải
cố gắng đáp ứng các
yêu cầu khi khách
lưu trú trong khách
sạn?
• Theo bạn khách sẽ
yêu cầu những gì?

ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH
• Nếu những yêu cầu của
khách mà khách sạn không
có bạn sẽ từ chối phục vụ?
• Nếu những yêu cầu của
khách nhưng trái với thuần
phong, mỹ tục và pháp luật
của Việt Nam, bạn sẽ ứng
xử như thế nào?

Chủ đề: Phục vụ các yêu cầu của khách

CÔNG VIỆC TRONG CA
• Thế nào là “công việc
trong ca”?
• Nhân viên tiếp tân
khách sạn phải làm
những công việc gì
trong ca trực của
mình?

CÔNG VIỆC TRONG CA

Xử lý thư tín
• Bạn hãy trình bày
cách thức xử lý thư
tín trong khách sạn?

Xứ lý điện thoại
Good morning! X
Hotel receptionist
speaking, May I
help you?

Nhật ký tổng đài
Guest services call log/ Nhật ký cuộc gọi
Guest service operator/ Nhân viên tổng đài:

Time

Out side
call or IHG

Request/
Complaint

Date/ Ngày:

Forwarded to
Dept.

Name

Time

Remark

Xử lý tin nhắn
• Bạn sẽ xử lý như
thế nào khi có
người đề nghị để
lại lời nhắn cho
một người (bộ
phận) trong khách
sạn?

Biểu mẫu ghi lời nhắn
Message Form/ Guest Message
To: Mr/ Mrs/ Ms

Room number:

Time:

Date:
WHILE YOU WERE OUT/ YOU WERE CALLED

Mr/ Ms:
From:
Tel:

Message:

Taken by:

Urgent

Telephoned

Came to see you

Will come to see you

Will call again

Please return call

GHI NỢ TÀI KHOẢN KHÁCH
Khách sử dụng dịch vụ
Ghi nhận dịch vụ

Phục vụ tại bộ phận

Xác nhận nợ

Chuyển thu ngân lễ tân

Thanh toán khi trả phòng

BẢO QUẢN TÀI SẢN QUÍ CỦA KHÁCH

• Tại sao khách sạn
phải lưu giữ tài sản
quí cho khách khi họ
lưu trú tại khách sạn?

BẢO QUẢN TÀI SẢN QUÍ CỦA KHÁCH

• TỦ GIỮ ĐỒ QUÍ

BIỂU MẪU
Safe deposit box card/ Phiếu sử dụng két sắt an toàn
Box No./ Ngăn số:
Guest name 2
Tên khách 2

Romm No.
Số phòng

Signature
Chữ ký

Guest name 2
Tên khách 2

Romm No.
Số phòng

Signature
Chữ ký

Date
Ngày

Time
Giờ

Issueing staff
Nhân viên khách sạn

Condition
Điều kiện
In the event of guest failure to return the keyof this box within one monthof departure fron the hotel, the management has
right to open the box and replace the clock, and the above cost of usd100.00 to be debited to guest personal account
Trong trường hợp Quý khách trả phòng mà không hoàn trả lại chì khóa cho khách sạn trong vòng 01 tháng. Khách sạn được
quyền mở ngăn két an toàn của Quý khách, và Quý khách phải chịu nộp một khoản phí tương đương Usd100
In the event of the lossof the keyto this box, the expenses of opening and replacing the clock shall be paid by the guest –
usd100.00
Trong trường hợp làm mất chìa khóa, Quý khách phải bồi thường usd100

BIỂU MẪU
Use of safe deposit box/ Chi tiết sử dụng két an toàn
Date/ Ngày

Time/ Giờ

Guest name/ chữ ký khách

Front desk/ Chữ ký nhân viên

We hereby acknowledge of the contents of the assigned safe deposit box and in doing relaese
practical hotel from all liabilities in connection herewith
Chúng tôi đã nhận đủ tài sản gửi trong két khách sạn
Guest signature
Chữ ký khách
Room No.
Phòng số

Front desk staff
Chữ ký nhân viên khách sạn
Date
Ngày

Time
Giờ

BẢO QUẢN TÀI SẢN QUÍ CỦA KHÁCH

• KÉT SẮT AN TOÀN

BẢO QUẢN TÀI SẢN QUÍ CỦA KHÁCH



Bao niêm phong

SAFETY ENVELOP

Mr/Mrs/Ms: _____________Received by: __________
Room No.: _____________ From (Section): _______
Check in date: __________Date: _________________

Please sign across the boundary before taped

Receipt No.: ________

Chủ đề: Các công việc trong ca



Biên nhận gửi bao niêm phong

Chủ đề: Các công việc trong ca

 Các công việc do bellman đảm trách
 Đó là các công việc phục vụ khách hay liên quan đến các
bộ phận khác trong khách sạn & được điều phối bởi
Concierge hay Bell captain:
 Chuyển thư từ, tin nhắn cho khách & nội bộ
 Hành lý khách
 Điều phối đội xe
 Hướng dẫn khách phòng & khách thăm viếng
 Cung cấp thông tin về địa phương
 Công việc liên quan đến vé máy bay
 Khai báo tạm trú, trình báo công an khi khách gặp sự cố
 Các công việc theo yêu khác của khách & khách sạn

Bellman
• Công việc và nhiệm
vụ của nhân viên
bellman trong
khách sạn bao gồm
những gì?

BIỂU MẪU
Luggage Receipt/ Biên nhận hành lý
Receipt No.: __________
Guest name
Tên khách:
Room number
Số phòng:

Check-in date
Ngày đến:
Check-out date
Ngày đi:
Total of luggages
Số lượng hành lý:
Remarks
Ghi chú:

Bellman’s signature
Chữ ký Bellman:

Guest’s signature
Chữ ký khách:

BIỂU MẪU

Luggage reciept No./ Số biên nhận: ____________
Room No./ Số phòng: ________________________
Total of luggage/ SL hành lý: __________________
Guest name/ Tên khách: _____________________
Remarks/ Chú ý: ___________________________
_________________________________________
_____________________________________
Bellman/ Nhân viên: ___________

THU ĐỔI NGOẠI TỆ

BIỂU MẪU
Foreign Currency Receipt
Date:

Guest name:

Room No.:

Transaction:

Exchange rate:

Total:

Guest signature:

Cashier signature:

PHÀN NÀN

• Tại sao khách phàn
nàn?
• Khách thường phàn
nàn về cái gì?

Nguyên nhân phàn nàn

Thí dụ

Mong đợi dịch vụ quá cao so với giá trị phải trả

Khách từng ở các khách sạn cao cấp, cảm thấy
hụt hẫng khi ở khách sạn thấp cấp hơn

Khách không quen với các quy định của khách sạn

Khách đến sớm vào buổi sáng, nghĩ rằng phòng
phải luôn sẵn sàn

Khách không quen với các thuật ngữ chuyên
ngành

Khách không hiểu từ ngữ chuyên ngành giữa
giường twin & double

Khách sạn không còn phòng trống

Khách không tin rằng khách sạn không còn phòng
trống nào

Nhân viên lễ tân không để ý đến khách

Khách bị quên lãng khi chờ check in, khách bị chờ
điện thoại quá lâu

Cung cấp dụng cụ hư hỏng

Đưa máy sấy tóc hư, remote hết pin

Một vài lỗ xảy ra trong khách sạn

Khách đặt phòng twin, nhưng lại bị bố trí phòng
đôi, khách bị tính trùng phí, quên báo thức

Khách quan bên ngoài

Khách mất hành lý ở sân bay, kẹt xe trễ cuộc hẹn

THẢO LUẬN

• Liệt kê những Kỹ năng
giải quyết phàn nàn?

HỆ THỐNG AN NINH KHÁCH SẠN
• Trong hệ thống an
ninh khách sạn, tiếp
tân đóng vai trò như
thế nào?
• Làm thế nào để đảm
bảo an ninh trong
khách sạn?

HOẢ HOẠN

• Tiếp tân sẽ xử lý
nư thế nào khi
có hỏa hoạn?

TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP
• Tiếp tân sẽ xử lý
nư thế nào khi
xảy ra các tình
huống khẩn cấp?
– Y tế
– Động đất
–…

Thảo luận !!
1.
2.

3.
4.
5.

Ứng dụng điền các thông tin vào Danh sách khách đang lưu trú trong
khách sạn
Phân tích các thuận lợi, bất lợi của phương pháp bảo đảm tài sản của
khách bằng Két an toàn nhiều ngăn, két sắt torng phòng, bao niêm
phong
Liệt kê tối thiểu 05 yêu cầu của khách trong giai đoạn lưu trú
Làm rõ cách ngăn ngừa mất an ninh tiềm tàng trong khách vãng lai
Thảo luận để tìm ra các tiêu chí trong việc giải quyết khách phàn nàn

Thực hành
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quy trình báo thức
Quy trình lấy tin nhắn
Quy trình giao nhận bao niêm phong
Quy trình về vé máy bay
Quy trình thu đổi ngoại tệ & séc du lịch
Quy trình giải quyết phàn nàn
Xem video clip
Làm mẫu quy trình
Thực hiện quy trình

TRẢ PHÒNG

• Trình bày:

Năm 2021

Mục lục:

















Mục tiêu
Khái niệm về công việc trả phòng
Quá trình tính toán chi phí của khách
Hệ thống tính toán chi phí
Hình thức thanh toán
Phương thức thanh toán
Lưu đồ hình thức thanh toán
Lập hóa đơn tài chính

Trả phòng trễ
Các chi phí phát sinh trễ
Kiểm toán cuối ngày
Lưu đồ thực hiện công việc trả phòng
Trả phòng nhanh
Ấn tượng sau cùng
Thảo luận nhóm
Thực hành

Mục tiêu:
 Hiểu rõ tầm quan trọng của việc trả phòng trong chu kỳ phục vụ
khách
 Nắm vững những nguyên tắc thanh toán hóa đơn của khách sạn
 Sử dụng biện pháp thủ công hay máy tính để ghi lại hay cập nhật
chi phí vào tài khoản của khách
 Thao tác thành thạo việc kết toán hóa đơn của khách
 Trình & giải thích hóa đơn cho khách
 Hiểu rõ vai trò của nhân viên thu ngân
 Giải thích vai trò & chức năng của việc kiểm toán cuối ngày
 Cập nhật thông tin khách trả phòng

Trả phòng?
• Thế nào là công việc trả
phòng?
• Khi khách trả phòng, tiếp
tân sẽ làm những công
việc gì?
• Những yêu cầu để khi làm
công việc này thành công
là gì?

Trả phòng
• Công việc sau cùng trong GSC
– Tạo ấn tượng sau cùng
– Quyết toán tài khoản khách
– Cập nhật hồ sơ khách

• Thực hiện công việc
– Trung thực
– Chính xác
– Nhanh chóng

Quá trình thanh toán của khách
• Khách sẽ thanh toán:
– Khi nào?
– Ở đâu?
– Tại sao?

Trả
phòng

Đặt
phòng
Trả phòng

Lưu trú

Lưu trú

Trước đến

Đến

Nhận
phòng

Hệ thống thanh toán chi phí khách
• Hệ thống thanh toán chi
phí khách là gì?
• Tại sao phải là “hệ
thống”?
• Có bao nhiêu phương
pháp thiết lập hệ thống
này?

Hồ sơ ghi nhận các chi tiết khách sử
dụng/ Guest folio
Guest Folio
Guest name
Họ & tên khách: Steven Marc

Room No.
Số phòng: 301

Deposit
Đặt cọc: 7,020,000

Group name
Tên đoàn:

Arrival date
Ngày đến: 01 Dec 2011

Departure date
Ngày đi: 04 Dec 2011

Descriptions/ Mô tả
Date
Ngày

Rm charge
Tiền
phòng

Housekeeping
Dịch vụ phòng
Bill No.
Số HĐ

Charge
Số tiền

F&B
Ăn uống
Bill No.
Số HĐ

Charge
Số tiền

01 Dec

1,800,000

2314

300,000

2156

800,000

02 Dec

1,800,000

2456

400,000

3245

500,000

03 Dec

1,800,000

2543

700,000

3246

1,200,000

Sub Total
Cộng

5,400,000

Grand total/ Tổng cộng

1,400,000

2,500,000

Telephone
Điện thoại
Bill No.
Số HĐ

Charge
Số tiền

Others
Các khoản khác
Bill No.
Số HĐ
6574

324

Charge
Số tiền
250,000

80,000

80,000

250,000
9,630,000

Hệ thống sổ cái/ Tabular ledger
• Thủ công, khách sạn nhỏ
• Dựa vào guestfolios
• Thống kê trong ngày theo nguyên tắc
– Các mục chi phí, các khoản phải trả, khoản đã trả
& khoản còn nợ
– Cộng riêng các khoản nợ của từng khách
– Cộng riêng từng chủng loại mặt hàng

• Cách trình bày theo hàng dọc (Vertical tab) &
hàng ngang (Horizontal tab)

Hệ thống sổ cái/ Tabular ledger
 Bảng sổ cái theo hàng dọc/ Vertical tab tabular
Vertical tabular daily report & control of business done
Night auditor: __________________________________
Room No.

01 December 2011

102

103

106

Name

J. Smith

J. Paul

P. Charlie

Rate

RO/US$60/2p

R+B/US$90/2p

R+B/US$70/1p

Breakfast

24.00

12.00

Lunch

370.00

112.00

480.00

120.00

Dinner

460.00

120.00

680.00

140.00

Mini bar

36.00

22.00

50.00

Laundry

80.00

50.00

90.00

Transport

Sub-Total

40.00

24.00

12.00

240.00

1,090.00

232.00

340.00

1,480.00

260.00

40.00

15.00

126.00

37.00

235.00

90.00

407.00

180.00

25.00

970.00

341.00

Revenue up to date &
today

25.00

1,300.00

300.00

Total

1,311.00

1,600.00

Cash

600.00

500.00

Allowance

700.00

855.00

130.00
985.00

50.00

3,127.00

771.00
3,898.00
1,100.00

900.00

1,600.00

85.00

1,196.00

Ledger
Balance

11.00

1,100.00

Hệ thống sổ cái/ Tabular ledger
 Bảng sổ cái theo hàng ngang/ Horizontal tab tabular
Horizontal tabular daily report & control of business done
Reporter: ________________________________________

01 December 2011

Total of guest

J. Smith

101

02

240

80

220

180

00

300

90

30

50

20

600

610

1,210

1908

M. Tan

103

01

300

100

100

00

00

100

40

10

25

10

465

220

685

1780

Kim Tran

204

02

270

90

240

120

00

00

60

20

30

10

600

240

840

Service’s Revenue in previous &
to day

810

270

560

300

400

190

60

105

40

1,665

460

2,735

Food

Bar

LD

MB

SubTotal

Total

Cash

800

Balance

Room No.

1809

Room

Ledger

Name

Allowance

Cus ID

Previous & daily charges

240

170

300

385

500

00

440

1,300

540

995

Hệ thống thanh toán chi phí khách
• Máy điện tử

• Hệ thống máy tính

Hình thức thanh toán chi phí khách

• Khách có thể thanh
toán chi phí của mình
bằng cách nào??

Phương thức thánh toán

• Khách có thể thanh
toán chi phí của mình
bằng phương thức
nào??

Tiền mặt
• Ưu & nhược điểm khi
nhận thanh toán bằng
tiền mặt là gì?
• Khi khách thanh toán
bằng tiền mặt tiếp tân
phải lưu ý gì?.

Các loại tiền thông dụng

Cheque du lịch
• Ưu & nhược điểm khi nhận thanh toán bằng
cheque du lịchlà gì?
• Tiếp tân phải thực hiện những gì khi nhận
thanh toán bằng cheque du lịch?.

Các loại cheque du lịch

Thẻ tín dụng
• Ưu & nhược điểm khi
nhận thanh toán bằng
thẻ tín dụng là gì?
• Hãy liệt kê các loại thẻ
mà bạn biết? Làm sao để
phân biệt?
• Tiếp tân phải làm gì khi
nhận thanh toán bằng
thẻ tín dụng?.

Thẻ VISA

Thẻ MASTER

Thẻ JCB

Thẻ AMEX

Phiếu in thẻ tín dụng

Qui trình nhận thanh toán bằng thẻ

Giấy thanh toán
 Coupon, voucher, comp. letter
 Là các mẫu riêng biệt hay dưới
dạng thư của khách sạn phát
hành có giá trị như mệnh giá tiền
hay số lượng đêm phòng thể
hiện
 Ưu điểm
 Hữu hiệu trong khuyến, hậu mãi
hay giải quyết phàn nàn
 Chăm sóc khách VIP
 Chi phí nội bộ, thu tiền mặt trước
 Khuyết điểm:
 Theo dõi số lượng phát hành &
thu hồi chính xác
 Thời hạn của voucher
 Lưu ý, dặn dò rõ ràng

 Các bước thực hiện
 Chuẩn bị các mẫu voucher đã phát
hành
 Kiểm tra với đặt phòng
 Thu & kiểm tra voucher với mẫu
lưu
 Thanh toán theo mệnh giá của
voucher hay số đêm phòng
 Lưu trữ cho công tác thu nợ hay
đối chiếu sau này

Giấy thanh toán
• Giấy thanh toán
(voucher) là gì?
• Ưu & nhược điểm
của loại hình thánh
toán này?
• Cách thức chấp
nhận thanh toán?

Thanh toán qua công ty
• Thế nào là thanh toán qua
công ty?
• Thuận lợi & không thuận
lợi của hình thức thanh
toán này?
• Khi chấp nhận thanh toán
qua công ty, tiếp tân phải
thực hiện như thế nào?

Thanh toán qua công ty du lịch
• Thế nào là thanh toán
qua công ty du lịch?
• Thuận lợi & không
thuận lợi của hình thức
thanh toán này?
• Khi chấp nhận thanh
toán qua công ty, tiếp
tân phải thực hiện như
thế nào?

Lưu đồ thanh toán
Tài khoản nợ

Tài khoản được thanh toán
bởi khách
Thanh toán bởi

Phương thức thanh toán: Tiền
mặt, séc du lịch, thẻ tín dụng,
coupon

Thanh toán trực
tiếp khi trả phòng

Thanh toán ngay khi trả
phòng

Tài khoản được thanh toán
bởi công ty
Thanh toán bởi

Chuyển
khoản

Các hình thức khác
theo thỏa thuận

Ghi nợ

Thanh toán sau ngày trả
phòng

Hoá Đơn VAT
• Các nguyên tắc sử
dụng hoá đơn VAT?
• Khi sử dụng hoá đơn
VAT tiếp tân phải lưu
ý điều gì?

Hoá Đơn Tài Chính Đặc Thù
Check-out Invoice

Page: 01

Date: 02 – 12 – 2011

No. 090105

Time: 12 : 10 : 12

Booking ref: 20051211413SW.
Guest name : Mr/Mrs. SCOTT WOFFORD
Company name: Tri Dat Joint Stock Company
Address: 123 Ba Vi St., W.10, Dist 12, HCMC
Arrival date: Dec 01, 2011
Departure date: Dec 02, 2011
Duration: 04 Nights
Number of room: 01
Number of pax: 01

Date

01 Dec 2011

Description

Room charge

Room number : 504
Tax code : X

Amount

Service charge
5%

V.A.T
10%

Net rate

Usd77.92

Usd3,90

Usd8,18

Usd90.00

Total:

Usd90.00

Hoá đơn tài chính

Trả phòng trễ

• Thế nào là trả phòng
trễ?
• Khách sạn có nên để
khách trả phòng trễ?

Chi phí phát sinh trễ
• Chi phí phát sinh trễ là gì?
Chi phí này có gây ảnh
hưởng gì đến công tác
thu ngân ?
• Để giảm thiểu những chi
phí này, tiếp tân phải phối
hợp với các bộ phận khác
trong khách sạn như thế
nào?

Kiểm toán đêm/night audit
• Thế nào là kiểm
toán đêm? Nội
dung của công
việc này bao gồm
những gì?

Chủ đề: Thủ tục trả phòng
Tiếp nhận
yêu cầu trả
phòng
Chào khách
bằng tên

Chuẩn bị:
 Đặt phòng, pttt
 Các hóa đơn phù hợp với
tài khoản nợ của khách
 Mã số ủy quyền của ngân
hàng xin từ trước

Cập nhận
thông tin trả
phòng

Cảm ơn & chúc

Xác định chi
tiết khách

Xin nhận xét &
góp ý

Kiểm tra ngày
đi với dự kiến

Hỏi đặt phòng
lần tới

K. Tra chi phí
phát sinh trễ

Đề xuất dịch vụ
bell

Thông báo BP.
Phòng

Kiểm tra
phí trả
phòng trễ

Yêu cầu khách
kiểm tra các chi
phí đã sử dụng
trong guest folio

Nhận
thanh
toán

Thu nhận chìa
các chìa khóa

Trả phòng nhanh

• Trả phòng nhanh là gì?
• Làm sao để thực hiện
việc trả phòng nhanh cho
khách?

Trả phòng nhanh

Good morning!
In order to help you get
speedily on your way, may we
offer you our express checkout service
Xin chào!
Nhằm giúp khách không phải
chờ đợi làm thủ tục rời khách
sạn, chúng tôi cung cấp dịch
vụ trả phòng nhanh

Here’s all you do:
1. Check this copy of your hotel
bill as of 3:00 am this morning
2. Find out the information
opposite
3. Leave this form, together with
your key in one of the express
check-out boxes in the lobby
4. Within 24 hours, a finalized
copy of your bill will be in the
mail to you
Các việc mà Quý khách nên làm
1. Kiểm tra bản liệt kê dịch vụ
khách đã sử dụng
2. Điền thông tin vào mẫu bên
cạnh
3. Đặt mẫu này cùng với chìa
khóa vào hộp trả phòng nhanh
tại quầy lễ tân
4. Trong vòng 24g hóa đơn sẽ
được gửi đến địa chi khách yêu
cầu

Please do not enclose cash
Vui lòng không đính kèm tiền mặt
Thank you for staying with us
Cám ơn khách đã lưu trú
We look forward to seeing you again soon
Mong gặp lại khách sớm
Room number/ Số phòng: ____________
Name/ Tên khách: __________________
Dep. Time/ Thời gian đi: ______________
CC type/ Loại thẻ: ___________________
Credit card No./ Số thẻ: ______________
Signature/ Chữ ký: __________________
If you would prefer your bill mailed to a
different location, please note the
mailing address below
Nếu Quý khách muốn gửi hóa đơn đến
địa chỉ khác, vui lòng ghi nhận vào địa
chỉ bên dưới
Name/Tên: _______________________
Company/Công ty: _________________
Address/ Địa chỉ: __________________

Ấn tượng sau cùng !!
 Trong toàn bộ các giai đoạn phục vụ khách từ lúc đặt phòng,
nhận phòng, lưu trú các bộ phận phận đều phục vụ khách
chu đáo, chuyên nghiệp & ấm cúng, điều tất yếu phải hoàn
tất việc trả phòng cho khách thật tốt để hoàn thiện chu trình
phục vụ khách bằng cách tạo ấn tượng sau cùng:
 Tài khoản của khách phải được trình bày chặt chẽ & chính
xác
 Nhân viên thu ngân cần được đào tạo tốt về các kỹ năng xã
hội & các bước tiến hành thủ tục trả phòng
 Nhiệt tình, nhanh chóng giải quyết các khiếu nại hoặc phàn
nàn liên quan đến hóa đơn, thanh toán, góp ý…vv
 Thông báo với giám sát khi vượt quá khả năng giải quyết

Ấn tượng sau cùng !!
• Ấn tượng sau cùng là gì?
• Làm sao để tạo ấn tượng
sau cùng tốt nơi khách?
• Ý nghĩa của ấn tượng sau
cùng đối với khách sạn
như thế nào?

Chủ đề: Thảo luận nhóm
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Tạo sao phải tạo ấn tượng sau cùng cho khách
Tìm hiểu & xuất hóa đơn tài chính cho khách theo các chi phí giả
định tối thiểu trong 03 ngày lưu trú
Phân tích tâm lý khách đã thanh toán, trả phòng nhưng bị gọi lại
thanh toán thêm vì thu ngân thu thiếu
Khi công ty muốn chuyển khoản trả nợ cho khách sạn, thu ngân
phải cung cấp các chi tiết tài khoản gì?
Hãy nêu các bước thực hiện khi xảy ra việc khách phàn nàn chi phí
ăn tại nhà hàng bị trùng hóa đơn
Nêu các bước thực hiện việc thanh toán thẻ tín dụng bằng máy cà
thẻ bằng tay

Thực hành:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quy trình trả phòng
Quy trình xử lý trả phòng trễ
Quy trình xử lý thu thiếu
Quy trình thanh toán
Xem video clip
Làm mẫu quy trình
Thực hiện quy trình

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ
du lÞch viÖt nam

NghiÖp vô lÔ t©n
Tr×nh ®é c¬ b¶n

V¨n phßng Ban qu¶n lý Dù ¸n

Lêi c¶m ¬n
Tµi liÖu Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ du lÞch ViÖt Nam vµ Tµi liÖu ®µo t¹o phôc vô Ch¬ng
tr×nh Ph¸t triÓn §µo t¹o viªn ®îc x©y dùng trong khu«n khæ triÓn khai Dù ¸n “Ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc du lÞch ViÖt Nam” do EU tµi trî. Nh÷ng th«ng tin quý b¸u trong c¸c cuèn tµi
liÖu nµy cã ®îc nhê sù ®ãng gãp vÒ kiÕn thøc còng nh kinh nghiÖm cña nhiÒu chuyªn gia
quèc tÕ vµ ViÖt Nam trong lÜnh vùc du lÞch. Nh©n dÞp xuÊt b¶n c¸c cuèn tµi liÖu nµy, Ban Qu¶n
lý Dù ¸n Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Du lÞch ViÖt Nam xin ®îc bµy tá sù biÕt ¬n ch©n thµnh ®èi
víi nh÷ng c¸ nh©n vµ tËp thÓ ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng hoµn thiÖn c¸c tµi liÖu nµy.
Chóng t«i xin tr©n träng c¶m ¬n Ph¸i ®oµn ñy ban Ch©u ¢u t¹i ViÖt Nam vÒ sù hç trî
quý b¸u vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®Ó x©y dùng vµ xuÊt b¶n c¸c cuèn tµi liÖu nµy th«ng qua Dù
¸n “Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Du lÞch ViÖt Nam”.
Chóng t«i còng xin ®îc tr©n träng c¶m ¬n sù chØ ®¹o s¸t sao vµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng
gãp mang tÝnh ®Þnh híng cña L·nh ®¹o Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam, Ban chØ ®¹o Dù ¸n trong
suèt qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c cuèn tµi liÖu nµy.
Chóng t«i còng xin bµy tá lêi c¶m ¬n tíi Héi ®ång cÊp chøng chØ nghiÖp vô Du lÞch ViÖt
Nam (VTCB), trong ®ã cã ®¹i diÖn cña Tæng côc Du lÞch, Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi,
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, HiÖp héi Du lÞch ViÖt Nam, c¸c trêng du lÞch v× nh÷ng ý kiÕn ®ãng
gãp nh»m hoµn thiÖn néi dung c¸c cuèn tµi liÖu nµy.
Chóng t«i ®¸nh gi¸ cao sù ®ãng gãp cña nh÷ng ngêi tham gia vµo viÖc nghiªn cøu,
tæng hîp vµ biªn so¹n c¸c cuèn tµi liÖu nµy, bao gåm nh÷ng chuyªn gia quèc tÕ vµ trong
níc, gi¸o viªn vµ gi¶ng viªn t¹i c¸c trêng du lÞch, l·nh ®¹o c¸c doanh nghiÖp du lÞch, c¸c
§µo t¹o viªn cña Dù ¸n còng nh toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn Ban qu¶n lý Dù ¸n.
Xin tr©n träng c¶m ¬n.

Giíi thiÖu tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ
du lÞch viÖt nam (VTOS)
nghiÖp vô lÔ t©n
4
4
5
6

Tiªu chuÈn vtos - nghiÖp vô lÔ t©n

7
8
13

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

1

Giíi thiÖu
tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ
du lÞch viÖt nam
nghiÖp vô lÔ t©n

Tµi liÖu tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ du lÞch
ViÖt Nam (tiªu chuÈn VTOS) - NghiÖp vô LÔ t©n,
dµnh cho nh©n viªn lÔ t©n lµm viÖc
trong kh¸ch s¹n hoÆc c¬ së
lu tró, víi tr¸ch nhiÖm xö lý
viÖc ®Æt buång, lµm thñ tôc cho kh¸ch nhËn vµ
tr¶ buång, thanh to¸n ho¸ ®¬n vµ cung cÊp
c¸c th«ng tin cho kh¸ch.
Tiªu chuÈn nghiÖp vô LÔ t©n ®îc thiÕt kÕ
kÕt hîp hµi hßa víi c¸c tiªu chuÈn
quèc tÕ hiÖn hµnh, ®îc ®iÒu chØnh phï hîp
víi yªu cÇu cô thÓ cña ngµnh du lÞch
ViÖt Nam vµ cã thÓ ¸p dông linh ho¹t vµo
c¸c lo¹i h×nh c¬ së lu tró kh¸c nhau.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

3

1.1 th«ng tin chung
Dù ¸n Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Du lÞch ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña HiÖp ®Þnh tµi chÝnh
gi÷a Liªn minh Ch©u ¢u vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam.
Môc tiªu tæng thÓ cña Dù ¸n nh»m “n©ng cÊp tiªu chuÈn vµ chÊt lîng nguån nh©n lùc
ngµnh du lÞch ViÖt Nam, gióp ChÝnh phñ vµ ngµnh duy tr× chÊt lîng vµ sè lîng ®µo
t¹o sau khi dù ¸n kÕt thóc”, cô thÓ h¬n lµ n©ng cao vµ c«ng nhËn kü n¨ng phôc vô cña
ngêi lao ®éng ë tr×nh ®é c¬ b¶n trong ngµnh du lÞch.

1.2 tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ du lÞch viÖt nam
Tiªu chuÈn VTOS lµ mét trong nh÷ng thµnh qu¶ chÝnh cña Dù ¸n ®îc x©y dùng cho
13 nghÒ ë tr×nh ®é c¬ b¶n, gåm:

4

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C¸c tiªu chuÈn VTOS ®îc thiÕt kÕ trªn c¬ së ph©n tÝch vµ h×nh thµnh nh÷ng c«ng viÖc ngêi
lao ®éng cÇn thùc hiÖn ®Ó hoµn thµnh yªu cÇu cña mét c«ng viÖc cô thÓ. B¶ng kü n¨ng nghÒ
x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nh÷ng viÖc ngêi lao ®éng ph¶i lµm. Tõ nh÷ng ph©n tÝch nµy, nh÷ng kiÕn
thøc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®îc thiÕt lËp nh»m gióp ngêi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc
hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc th«ng thêng. B¶ng nµy tr×nh bµy c¸c c«ng viÖc ë tr×nh ®é c¬
b¶n vµ ®îc chia thµnh a/ PhÇn viÖc kü n¨ng vµ b/ PhÇn viÖc kiÕn thøc.
PhÇn viÖc kü n¨ng m« t¶ nh÷ng g× mµ ngêi lao ®éng ph¶i lµm, qua ®ã gióp hä thùc hiÖn tèt
c«ng viÖc. PhÇn viÖc kiÕn thøc ®Ò cËp ®Õn kiÕn thøc bæ sung hay lý thuyÕt mµ ngêi lao ®éng ë
tr×nh ®é c¬ b¶n cÇn cã ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch chÝnh x¸c.
Mçi Tiªu chuÈn VTOS ®îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh.
PhÇn mét m« t¶ tæng thÓ c«ng viÖc, chøc danh thêng dïng vµ danh môc c«ng viÖc. §©y
chÝnh lµ phÇn h×nh thµnh nªn tiªu chuÈn.
PhÇn hai gåm kÕ ho¹ch liªn hoµn nªu chi tiÕt c¸c c«ng viÖc chÝnh, kü n¨ng thùc hiÖn phÇn viÖc
vµ kiÕn thøc vÒ phÇn viÖc.
PhÇn ba nªu chi tiÕt tiªu chuÈn c¸c kü n¨ng nghÒ ®îc tr×nh bµy díi ®©y.

PhÇn viÖc kü n¨ng
C¸c tiªu chuÈn kü n¨ng thùc hiÖn phÇn viÖc ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng cã 5 cét nh sau:
B¦íC (THùC HIÖN): x¸c ®Þnh râ nh÷ng g× ngêi lao ®éng ph¶i thùc hiÖn ®Ó hoµn thµnh phÇn
viÖc theo thø tù logic.
C¸CH LµM: m« t¶ c¸ch thùc hiÖn c¸c bíc vµ thêng ®îc tr×nh bµy víi môc ®Ých minh häa
cho nh÷ng kü n¨ng cÇn cã. C¸c kü n¨ng nµy dùa trªn n¨ng lùc.
TI£U CHUÈN: phÇn nµy liªn hÖ tíi nh÷ng tiªu chuÈn quèc tÕ liªn quan ®Õn nh÷ng tiªu chÝ vÒ
chÊt lîng, sè lîng, thêi gian, tÝnh liªn hoµn, vÖ sinh, an toµn v.v…nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn
c¸c bíc theo ®óng tiªu chuÈn.
Lý DO: gi¶i thÝch t¹i sao cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c bíc theo mét c¸ch thøc rÊt cô thÓ vµ t¹i sao
cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng tiªu chuÈn ®ã.
KIÕN THøC: phÇn nµy liªn hÖ tíi nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó hç trî thùc hiÖn
c«ng viÖc, vÝ dô, chÝnh s¸ch cña c«ng ty hoÆc c¸c tµi liÖu tham kh¶o. Nh÷ng kiÕn thøc nµy bæ
sung vµ cñng cè cho phÇn thùc hµnh nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt.

PhÇn viÖc kiÕn thøc
C¸ch tr×nh bµy phÇn viÖc kiÕn thøc h¬i kh¸c mét chót, cô thÓ cét NéI DUNG ®îc tr×nh bµy
thay cét B¦íC (THùC HIÖN); vµ M¤ T¶ thay cét C¸CH LµM. Trong ®ã cét NéI DUNG tr×nh
bµy phÇn lý thuyÕt vµ cét M¤ T¶ gi¶i thÝch, minh häa cho phÇn lý thuyÕt.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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1.4 C¸CH Sö DôNG TI£U CHUÈN VTOS
Tiªu chuÈn VTOS ®îc thiÕt kÕ cho §µo t¹o viªn, lµ nh÷ng ngêi ®· tham dù Ch¬ng tr×nh
ph¸t triÓn §µo t¹o viªn vµ ®îc VTCB cÊp chøng chØ.
Tiªu chuÈn VTOS lµ c¬ së gióp c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ë tr×nh ®é c¬
b¶n cho nh©n viªn vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o phï hîp víi nhu cÇu cña doanh nghiÖp. Ngoµi
ra, c¸c c¬ së ®µo t¹o cã thÓ sö dông Tiªu chuÈn VTOS ®Ó tham kh¶o x©y dùng ch¬ng tr×nh
®µo t¹o sinh viªn nghÒ ë tr×nh ®é c¬ b¶n.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· cã c¸c tiªu chuÈn ho¹t ®éng, Tiªu chuÈn VTOS gióp cñng cè vµ
hç trî cho c¸c tiªu chuÈn hiÖn cã. Víi nh÷ng doanh nghiÖp cha cã tiªu chuÈn ho¹t ®éng, c¸c
§µo t¹o viªn cã thÓ sö dông Tiªu chuÈn VTOS ®Ó x©y dùng c¸c tiªu chuÈn ho¹t ®éng cho
doanh nghiÖp, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tiªu chuÈn dÞch vô.
MÆc dï c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông Tiªu chuÈn VTOS theo néi dung hiÖn cã, Dù ¸n
khuyÕn khÝch c¸c §µo t¹o viªn ®iÒu chØnh Tiªu chuÈn VTOS phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn ho¹t
®éng vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp.
Bªn c¹nh tµi liÖu Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ, Dù ¸n cung cÊp c¸c ph¬ng
tiÖn hç trî §µo t¹o viªn thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n viªn bao gåm
®Üa DVD vµ ¶nh minh häa nh÷ng c«ng viÖc chÝnh.
Ngoµi ra §µo t¹o viªn cã thÓ sö dông c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c.
Mét nguån tµi liÖu tham kh¶o cã gi¸ trÞ cho bèn nghiÖp vô: Lu tró,
Nhµ hµng, LÔ t©n vµ ChÕ biÕn mãn ¨n, lµ tµi liÖu cña Dù ¸n ®µo t¹o
nghiÖp vô kh¸ch s¹n ViÖt Nam, do Lux Development hç trî. C¸c
tµi liÖu nµy do VTCB xuÊt b¶n vµ cã s½n t¹i ®Þa chØ díi ®©y.
Cïng víi tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ lµ mét hÖ thèng ®¨ng ký vµ cÊp chøng chØ do VTCB qu¶n
lý. HÖ thèng nµy gióp c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký cho nh÷ng nh©n viªn ®· hoµn thµnh kho¸
®µo t¹o kü n¨ng nghÒ ë tr×nh ®é c¬ b¶n tham dù thÈm ®Þnh tay nghÒ t¹i c¸c trung t©m thÈm
®Þnh ®Ó ®îc cÊp chøng chØ quèc gia.
Quý vÞ cÇn thªm th«ng tin vÒ HÖ thèng Tiªu chuÈn VTOS, cã thÓ liªn hÖ c¸c ®Þa chØ sau:
Dù ¸n Ph¸t triÓn Nguån nh©n lùc
du lÞch ViÖt Nam
V¨n phßng Ban Qu¶n lý Dù ¸n
Kh¸ch s¹n Kim Liªn 2,
sè 7 §µo Duy Anh, Hµ Néi, ViÖt Nam
Tel. (84 4) 577 0663
Fax: (84 4) 577 0665
Website: www.hrdtourism.org.vn
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Héi ®ång CÊp chøng chØ
NghiÖp vô Du lÞch ViÖt Nam (VTCB)
V¨n phßng VTCB
Phßng 203, 30 NguyÔn Du,
Hµ Néi, ViÖt Nam
Tel. (84 4) 9446494
Fax: (84 4) 9446495
Email: vtcb@vnn.vn
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vtos
nghiÖp vô lÔ t©n
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2.1 TãM T¾T C¤NG VIÖC, CHøC DANH Vµ DANH MôC C¤NG VIÖC
TãM T¾T C¤NG VIÖC
C¸c c«ng viÖc cña mét Nh©n viªn LÔ t©n trong kh¸ch s¹n hoÆc trong c¬ së t¬ng tù, lµ xö lý
viÖc ®Æt buång, lµm thñ tôc cho kh¸ch nhËn vµ tr¶ buång, thanh to¸n ho¸ ®¬n vµ cung cÊp c¸c
th«ng tin cho kh¸ch.

CHøC DANH
Th«ng thêng, nh÷ng ngêi lµm c«ng viÖc nµy ®îc gäi lµ:
Nh©n viªn LÔ t©n
Nh©n viªn tiÒn s¶nh

Danh môc c«ng viÖc
C¸c c«ng viÖc lÔ t©n trong tiªu chuÈn nghÒ tr×nh ®é c¬ b¶n bao gåm:
1.

ChuÈn bÞ lµm viÖc

2.

KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm

3.

C¸c kü n¨ng ®iÖn tho¹i

4.

NhËn ®Æt buång

5.

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n

6.

C¸c yªu cÇu cña kh¸ch

7.

C¸c c«ng viÖc trong ca

8.

Lµm thñ tôc tr¶ buång

9.

KiÓm to¸n ®ªm

10.

An toµn vµ an ninh
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7

2.1 KÕ HO¹CH LI£N HOµN C¸C C¤NG VIÖC Vµ PHÇN VIÖC
C«ng viÖc chÝnh:
10 (Tæng céng)
PhÇn viÖc kü n¨ng: 57 (Tæng céng)
PhÇn viÖc kiÕn thøc: 32 (Tæng céng)
1. ChuÈn bÞ lµm viÖc
PHÇN VIÖC Kü N¡NG

20

1.4. ChuÈn bÞ cho ca lµm viÖc

23

1.5. S¾p xÕp khu vùc lµm viÖc

PHÇN VIÖC KIÕN THøC
15

1.1. ChuÈn bÞ nhËn ca lµm viÖc

16

1.2. C¸c tiªu chuÈn cña kh¸ch s¹n
vÒ ®ång phôc vµ trang phôc

17

1.3. VÖ sinh vµ trang phôc c¸ nh©n

2. KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
PHÇN VIÖC Kü N¡NG

PHÇN VIÖC KIÕN THøC
27

2.1. HiÓu biÕt vÒ kh¸ch s¹n cña b¹n

32

2.2. HiÓu biÕt vÒ ®Þa ph¬ng

33
34

2.3. HiÓu biÕt vÒ ®Êt níc
2.4. HiÓu biÕt vÒ c«ng ty

35

2.5. C¸c ®iÓm ®éc ®¸o riªng
cña kh¸ch s¹n (USP)

36

2.6. C¸c kü n¨ng b¸n hµng

37

2.7. C¸c ®Æc ®iÓm vµ lîi Ých

3. C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
PHÇN VIÖC Kü N¡NG
41

8

3.1. ChuÈn bÞ

45

3.5. Tr¶ lêi ®iÖn tho¹i

48

3.6. ChuyÓn cuéc gäi ®Õn bé phËn kh¸c

54

PHÇN VIÖC KIÕN THøC

42

3.2. Sö dông ®iÖn tho¹i - Tæng ®µi ®iÖn tho¹i

43

3.3. C¸ch chµo kh¸ch theo tiªu chuÈn
cña kh¸ch s¹n

44

3.4. B¶ng ch÷ c¸i ng÷ ©m quèc tÕ

50

3.7. C¸c sè ®iÖn tho¹i néi bé

51

3.8. C«ng viÖc vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn
trong kh¸ch s¹n

55

3.10. Sö dông hÖ thèng qu¶n lý kh¸ch s¹n (PMS)

3.9. ChuyÓn cuéc gäi ®Õn buång kh¸ch

56

3.11. ChuyÓn cuéc gäi sang chÕ ®é chê

57

3.12. Thùc hiÖn cuéc gäi

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

4. ®Æt buång
PHÇN VIÖC Kü N¡NG
61

4.1. NhËn ®Æt buång

67

4.2. Xö lý yªu cÇu thay ®æi ®Æt buång

69

4.3. Xö lý yªu cÇu huû ®Æt buång

73

4.5. Xö lý yªu cÇu huû ®Æt buång kh«ng cã
®¶m b¶o vµo ngµy kh¸ch ®Õn

74

4.6. Xö lý t×nh huèng kh¸ch ®· ®Æt buång
b¶o ®¶m nhng kh«ng ®Õn

PHÇN VIÖC KIÕN THøC

72

4.4. Quy ®Þnh vÒ huû ®Æt buång cña kh¸ch s¹n

75

4.7. Quy ®Þnh cña kh¸ch s¹n vÒ xö lý kh¸ch
kh«ng ®Õn

5. Lµm thñ tôc nhËn
buång kh¸ch s¹n
PHÇN VIÖC Kü N¡NG
79

90

93

97

5.1. Lµm thñ tôc nhËn buång
kh¸ch s¹n cho kh¸ch

PHÇN VIÖC KIÕN THøC

84

5.2. C¸c tªn riªng phæ biÕn t¹i c¸c quèc gia
kh¸c nhau

85

5.3. C¸c lo¹i buång trong kh¸ch s¹n

88

5.4. Ch¬ng tr×nh dµnh cho kh¸ch hµng
trung thµnh

89

5.5. S¬ ®å kh¸ch s¹n

92

5.7. C¸c lo¹i ngo¹i tÖ vµ sÐc du lÞch ®îc kh¸ch
s¹n chÊp nhËn

95

5.9. C¸c lo¹i thÎ tÝn dông ®îc kh¸ch s¹n
chÊp nhËn

96

5.10. Sö dông m¸y quÐt thÎ tÝn dông

99

5.12. C¸c lo¹i phiÕu thanh to¸n ®îc
kh¸ch s¹n chÊp nhËn

5.6. B¶o ®¶m thanh to¸n tiÒn mÆt

5.8. §¶m b¶o thanh to¸n - ThÎ tÝn dông

5.11. §¶m b¶o thanh to¸n - PhiÕu
thanh to¸n

100 5.13. §¶m b¶o thanh to¸n - Ghi sæ nî
c«ng ty
102 5.14. §ãn kh¸ch VIP
104 5.15. §ãn kh¸ch ®oµn
107 5.16. §ãn kh¸ch v·ng lai
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9

6. C¸c yªu cÇu cña kh¸ch
PHÇN VIÖC Kü N¡NG

PHÇN VIÖC KIÕN THøC

113 6.1. TiÕp nhËn yªu cÇu vÒ th«ng tin
115 6.2. Danh b¹ ®iÖn tho¹i
116 6.3. §Æt chç trªn chuyÕn bay
117 6.4. Th«ng tin du lÞch
118 6.5. Th«ng tin th¬ng m¹i
119 6.6. TiÕp nhËn yªu cÇu vÒ c¸c dÞch vô
trong kh¸ch s¹n

7. C¸c c«ng viÖc trong ca
PHÇN VIÖC Kü N¡NG

PHÇN VIÖC KIÕN THøC

123 7.1. NhËp chi phÝ b»ng ph¬ng ph¸p
thñ c«ng
124 7.2. Xö lý sai lÖch th«ng tin vÒ
t×nh tr¹ng buång
126 7.3. Xö lý thay ®æi buång
129 7.4. C¸c cuéc gäi b¸o thøc
130 7.5. KiÓm tra tµi kho¶n cã d nî cao
131 7.6. Xö lý trêng hîp kh¸ch gia h¹n lu tró
133 7.7. KÐt an toµn-Giao ch×a kho¸ (ng¨n) kÐt
135 7.8. KÐt an toµn-Më (ng¨n) kÐt
136 7.9. Xö lý phµn nµn cña kh¸ch
139 7.10. Giao ca
141 7.11. Danh môc kiÓm tra nh÷ng viÖc
cÇn lµm trong ca
142 7.12. §æi ngo¹i tÖ (FOREX)
144 7.13. Xö lý th cña kh¸ch
147 7.14. NhËn vµ chuyÓn lêi nh¾n cho kh¸ch
149 7.15. Xö lý c¸c bu phÈm ®Æc biÖt
cña kh¸ch
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8. Lµm thñ tôc tr¶ buång
PHÇN VIÖC Kü N¡NG

PHÇN VIÖC KIÕN THøC

153 8.1. ChuÈn bÞ
155 8.2. C¸c hå s¬ ®oµn kh¸ch
156 8.3. Lµm thñ tôc tr¶ buång cho kh¸ch lÎ
160 8.4. Lµm thñ tôc tr¶ buång cho kh¸ch ®oµn
162 8.5. Ph¬ng thøc thanh to¸n - TiÒn mÆt vµ
sÐc du lÞch
164 8.6. Ph¬ng thøc thanh to¸n - ThÎ tÝn dông
165 8.7. Ph¬ng thøc thanh to¸n - PhiÕu
thanh to¸n
166 8.8. Ph¬ng thøc thanh to¸n - Ghi sæ
nî c«ng ty
167 8.9. Gi¶i quyÕt c¸c kho¶n chi phÝ cã tranh
chÊp
169 8.10. Gi¶i quyÕt c¸c chi phÝ ph¸t sinh
172 8.11. KÕt thóc viÖc thu ng©n

9. KiÓm to¸n ®ªm
PHÇN VIÖC Kü N¡NG

PHÇN VIÖC KIÕN THøC

179 9.1. ChuÈn bÞ lµm viÖc
180 9.2. Thùc hiÖn quy tr×nh ®ãng ngµy

10. An toµn vµ an ninh
PHÇN VIÖC Kü N¡NG

PHÇN VIÖC KIÕN THøC

185 10.1. S¾p xÕp khu vùc lµm viÖc
186 10.2. §¶m b¶o an toµn
187 10.3. §¶m b¶o an ninh
189 10.4. Xö lý trong trêng hîp mÊt ch×a kho¸
190 10.5. Xö lý trong trêng hîp cã ®e do¹
®¸nh bom
191 10.6. S¬ cøu
192 10.7. Phßng ch¸y ch÷a ch¸y
193 10.8. §¶m b¶o an toµn vµ an ninh
cña kh¸ch
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2.3 néI DUNG C¸C C¤NG VIÖC Vµ PHÇN VIÖC

C¤NG VIÖC 1. CHUÈN BÞ LµM VIÖC
Giíi thiÖu:
§Ó cã thÓ lµm ®óng chøc n¨ng nh mét nh©n viªn lÔ t©n chuyªn nghiÖp, b¹n ph¶i chuÈn bÞ tèt t¹i bé phËn LÔ t©n.

PhÇn viÖc sè 1.1:
PhÇn viÖc sè 1.2:
PhÇn viÖc sè 1.3:
PhÇn viÖc sè 1.4:
PhÇn viÖc sè 1.5:

ChuÈn bÞ nhËn ca lµm viÖc (KiÕn thøc)
C¸c tiªu chuÈn cña kh¸ch s¹n vÒ ®ång phôc vµ trang phôc (KiÕn thøc)
VÖ sinh vµ trang phôc c¸c nh©n (KiÕn thøc)
ChuÈn bÞ cho ca lµm viÖc
S¾p xÕp khu vùc lµm viÖc
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c«ng viÖc 1. chuÈn bÞ lµm viÖc

MÆc ®ång phôc kh¸ch s¹n

1

Quy ®Þnh cña kh¸ch s¹n
vÒ ®ång phôc vµ trang phôc

2

®¹I diÖn cho h×nh ¶nh
cña kh¸ch s¹n

3

VÖ sinh c¸ nh©n vµ
trang ®iÓm

4
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c«ng viÖc 1. chuÈn bÞ lµm viÖc

Mãng tay ng¾n vµ s¹ch

5

Tay s¹ch

6

Tãc ®îc c¾t tØa
gän gµng (n÷)

7

NÕu tãc dµi, ph¶i buéc gän
sau g¸y (n÷)

8
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c«ng viÖc 1. chuÈn bÞ lµm viÖc

Tãc ng¾n, ®îc c¾t
gän gµng, c¹o r©u (nam)

9

KiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn

10

BËt m¸y tÝnh vµ m¸y in

11

KiÓm tra giÊy in ®ñ ®Ó dïng

12

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

c«ng viÖc 1. chuÈn bÞ lµm viÖc

KiÓm tra ®Ó ch¾c ch¾n
®iÖn tho¹i ho¹t ®éng

13

KiÓm tra ®å dïng

14

S¾p xÕp khu lµm viÖc

15

NhËn vµ bµn giao tiÒn
dù phßng trong ca

16

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 1:
PhÇn viÖc sè 1.1:
NéI DUNG

1. Cã mÆt ®óng
giê.

ChuÈn bÞ lµm viÖc
ChuÈn bÞ nhËn ca lµm viÖc (KiÕn thøc)
M¤ T¶

B»ng c¸ch biÕt tríc lÞch lµm
viÖc cña m×nh.

Tiªu chuÈn

Cã mÆt tríc ca lµm viÖc
cña m×nh Ýt nhÊt 15 phót.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó cã ®ñ thêi gian thay
®ång phôc.
§Ó thùc hiÖn b¸o c¸o ®Çu
ca lµm viÖc ®óng giê.

2. Thay ®ång
phôc.

3. Trong trêng
hîp ®au èm
hoÆc khÈn cÊp.

Thay ®ång phôc trong khu
vùc thay ®å quy ®Þnh.

Gäi cho ngêi gi¸m s¸t vµ
kh¸ch s¹n.

Treo quÇn ¸o thêng phôc
trong tñ riªng hoÆc khu vùc
®îc chØ ®Þnh.

§ång phôc tho¶i m¸i vµ
®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt phï
hîp víi c«ng viÖc cña
b¹n.

§Ó c¸c ®å dïng c¸ nh©n
trong tñ cã kho¸.

Lµm cho kh¸ch dÔ nhËn
biÕt c¸c nh©n viªn cña
kh¸ch s¹n.

T¾t ®iÖn tho¹i di ®éng vµ ®Ó
trong tñ cã kho¸.

Kh«ng nghe c¸c cuéc gäi
riªng trong khi lµm viÖc
(trõ trêng hîp khÈn cÊp)

Gäi ®iÖn b¸o nghØ, Ýt nhÊt lµ
1 tiÕng vµ tèt h¬n lµ 24 tiÕng
tríc ca lµm viÖc cña b¹n.

§Ó kÞp s¾p xÕp ngêi lµm
thay mµ kh«ng ¶nh
hëng ®Õn c¸c dÞch vô
dµnh cho kh¸ch.

HiÓu râ c¸c tiªu
chuÈn cña kh¸ch s¹n
vÒ trang phôc vµ
®ång phôc.

C¸c qui ®Þnh cña
c«ng ty trong trêng
hîp ®au èm.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 1:
PhÇn viÖc sè 1.2:
NéI DUNG

1 §ång phôc cña
kh¸ch s¹n.

2. Trang phôc.

ChuÈn bÞ lµm viÖc
C¸c tiªu chuÈn cña kh¸ch s¹n vÒ ®ång phôc vµ trang phôc (KiÕn thøc)
M¤ T¶

C¸c nh©n viªn mÆc ®ång
phôc tïy theo chøc n¨ng vµ
bé phËn cña m×nh.

C¸c kh¸ch s¹n ®Òu cã nh÷ng
híng dÉn cô thÓ vÒ trang
phôc.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

§ång phôc ph¶i ®îc mÆc
theo c¸c tiªu chuÈn cña
kh¸ch s¹n.

§Ó cho c¸c nh©n viªn cã
cïng chøc n¨ng dÔ nhËn
biÕt nhau.

C¸c qui ®Þnh vÒ ®ång
phôc cña kh¸ch s¹n.

BiÓn tªn (thêng ®îc ®eo
n¬i ve ¸o bªn tr¸i hoÆc phÝa
trªn ngùc).

§Ó kh¸ch dÔ dµng nhËn
biÕt b¹n.

Nãi chung, trang phôc ph¶i
lÞch sù.

§Ó qu¶ng b¸ h×nh ¶nh
cña kh¸ch s¹n.

C¸c nh©n viªn ph¶i t¹o ®îc
Ên tîng s¹ch sÏ vµ míi mÎ
®èi víi mäi kh¸ch hµng.
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C«ng viÖc sè 1:
PhÇn viÖc sè 1.3:

ChuÈn bÞ lµm viÖc
VÖ sinh vµ trang phôc c¸ nh©n (KiÕn thøc)

NéI DUNG

1. §ång phôc cho
nam giíi.

M¤ T¶

QuÇn ©u, ¸o vÐt t«ng tïy
theo tiªu chuÈn cña kh¸ch
s¹n.
§å lãt s¹ch, giµy vµ tÊt phï
hîp.

Tiªu chuÈn

§ång phôc cÇn ph¶i:

S¹ch, lµ ph¼ng, tho¶i m¸i.

Lý do

KiÕn thøc

B¹n lµ ®¹i diÖn cho h×nh
¶nh cña kh¸ch s¹n.

HiÓu c¸c quy ®Þnh vÒ
®ång phôc ®Ó ®¶m
b¶o ®ång phôc s¹ch.

§ång phôc thuËn tiÖn ®Ó
thùc hiÖn c«ng viÖc.

Giµy ph¶i s¹ch vµ ®¸nh xi
bãng.
Lu«n mÆc ®ång phôc trong
khi lµm viÖc.

Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh
vÒ ®ång phôc cña
kh¸ch s¹n.

Kh¸ch dÔ nhËn biÕt.

Lu«n ®eo biÓn tªn trong ca
lµm viÖc.
2. §ång phôc cho
n÷ giíi.

§ång phôc theo tiªu chuÈn
chuyªn nghiÖp.
§å lãt s¹ch.
§i giµy võa ch©n cã tÊt phï
hîp.

§ång phôc cÇn ph¶i:

B¹n lµ ®¹i diÖn cho h×nh
¶nh cña kh¸ch s¹n.

S¹ch, lµ ph¼ng, tho¶i m¸i.
Giµy ph¶i s¹ch vµ ®¸nh xi
bãng.

§ång phôc thuËn tiÖn ®Ó
thùc hiÖn c«ng viÖc.

Lu«n mÆc ®ång phôc trong
khi lµm viÖc.

Kh¸ch dÔ nhËn biÕt.

HiÓu c¸c quy ®Þnh vÒ
®ång phôc ®Ó ®¶m
b¶o ®ång phôc s¹ch.
Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh
vÒ ®ång phôc cña
kh¸ch s¹n.

Lu«n ®eo biÓn tªn trong ca
lµm viÖc.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

NéI DUNG

M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

3. Yªu cÇu chung.
T¾m röa.

T¾m röa tríc khi b¾t ®Çu ca
lµm viÖc.

Dïng xµ phßng vµ khö mïi.

Mïi s¹ch vµ th¬m trong
khi lµm viÖc.

4. Mãng tay.

Ch¶i mãng tay b»ng bµn ch¶i
mãng.

Mãng tay ng¾n vµ s¹ch sÏ.

Ng¨n ngõa chÊt bÈn chøa
trong mãng tay.

KiÕn thøc

S¬n mãng tay võa ph¶i
(kiÓm tra quy ®Þnh cña
kh¸ch s¹n).
5. Tãc.

6. Tæng thÓ.

7. Søc khoÎ.

B¹n ®¹i diÖn cho kh¸ch
s¹n. Tãc dµi vµ bÈn t¹o
ra h×nh ¶nh kh«ng s¹ch
cho kh¸ch s¹n.

Nam giíi:

Ng¾n, ®îc c¾t tØa gän
gµng, r©u ®îc c¹o hµng
ngµy.

N÷ giíi:

C¾t tØa gän gµng, buéc gän
sau g¸y.
§îc géi thêng xuyªn vµ
tr«ng tù nhiªn.

VÕt c¾t, vÕt th¬ng vµ xíc.

B¸o c¸o ngay nÕu nghiªm
träng.
B¨ng bã b»ng b¨ng g¹c
kh«ng thÊm níc.

Ng¨n chÆn l©y nhiÔm vµ
chèng nhiÔm trïng cho
kh¸ch.

Trang søc, trang ®iÓm vµ
níc hoa.

Cã h¹n, võa ph¶i vµ kh«ng
qu¸ cÇu kú.

B¹n tiÕp xóc víi kh¸ch
hµng ngµy.

C¶m thÊy ®au èm.

B¸o c¸o c¸c vÊn ®Ò vÒ da,
mòi, ®êng ruét vµ häng
tríc khi vµo ca lµm viÖc.

Tr¸nh truyÒn nhiÔm bÖnh
sang ngêi kh¸c.

C¸c quy ®Þnh vÒ vÖ
sinh.
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NéI DUNG

8. Röa tay vµ
®¸nh r¨ng
tríc ca lµm
viÖc vµ sau khi
¨n.

M¤ T¶

Dïng níc nãng, xµ phßng
diÖt khuÈn, chµ x¸t vµ déi
níc s¹ch.

Tiªu chuÈn

Lý do

Röa s¹ch tay sau khi tiÕp
xóc víi chÊt bÈn, ¨n uèng,
hót thuèc vµ ®i vÖ sinh.

Ng¨n chÆn vi khuÈn vµ vi
rót l©y nhiÔm ë nhµ vµ n¬i
lµm viÖc.

§¸nh r¨ng tríc khi b¾t ®Çu
lµm viÖc vµ sau khi ¨n.

§¶m b¶o h¬i thë th¬m
tho khi tiÕp xóc víi kh¸ch.

KiÕn thøc

VÖ sinh vµ truyÒn
nhiÔm.

Röa tay ë n¬i ®îc chØ ®Þnh.
Lau kh« tay b»ng kh¨n s¹ch.
Ch¶i toµn bé mãng tay.
§¸nh r¨ng thËt kü.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 1:
PhÇn viÖc sè 1.4:
Bíc

1. §äc sæ ghi
chÐp.

ChuÈn bÞ lµm viÖc
ChuÈn bÞ cho ca lµm viÖc
C¸ch lµm

§äc sæ tríc khi b¾t ®Çu ca
lµm viÖc.

Tiªu chuÈn

§äc toµn bé c¸c ghi chó cña
nh÷ng ca tríc bµn giao l¹i.
Ghi nhí c¸c vÊn ®Ò quan
träng liªn quan ®Õn ca lµm
viÖc cña b¹n.

2. Dù häp giao
ca.

3. BiÕt râ tÊt c¶
c¸c kh¸ch ®Õn
vµ ®i trong
ngµy.

Tham dù cuéc häp giao ca.
Cã mÆt ®óng giê.

KiÓm tra danh s¸ch kh¸ch lÎ
(®Õn vµ ®i) trong ngµy.

Lý do

Ch¾c ch¾n r»ng b¹n ®·
hiÓu ®Çy ®ñ vÒ tÊt c¶ c¸c
vÊn ®Ò quan träng liªn
quan ®Õn kh¸ch, bé phËn
LÔ t©n vµ kh¸ch s¹n.

B¸o c¸o cho ngêi gi¸m s¸t
cña b¹n.

Ngêi gi¸m s¸t qu¶n lý
sÏ triÖu tËp cuéc giao ca.

Nghe cÈn thËn vµ chó ý.

Trong khi giao ca, c¸c
vÊn ®Ò quan träng nh
kh¸ch VIP hoÆc c¸c ®oµn
®Õn, c¸c ch¬ng tr×nh vµ
khuyÕn m·i ®Æc biÖt sÏ
®îc th¶o luËn.

Ghi l¹i nÕu cÇn thiÕt.

§Ó b¹n kh«ng bÞ quªn bÊt
kú vÊn ®Ò quan träng
nµo.

§a ra c¸c c©u hái nÕu b¹n
cha râ vÒ chuyÖn g× ®ã.

§Ó b¹n kh«ng ph¶i hái l¹i
trong khi lµm viÖc.

BiÕt chi tiÕt cña tÊt c¶ c¸c
kh¸ch ®Õn vµ ®i trong ngµy.

§Ó b¹n cã ®îc sù chuÈn
bÞ ®Çy ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt
c¸c kh¸ch ®Õn vµ kh¸ch
®i trong ngµy.

KiÕn thøc
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Bíc

4. BiÕt râ vÒ c¸c
sù kiÖn héi
th¶o hay tiÖc.

C¸ch lµm

B»ng viÖc ®äc c¸c b¶ng tin
vÒ héi th¶o vµ tiÖc.

Tiªu chuÈn

Lý do

BiÕt ®îc héi nghÞ héi th¶o
nµo ®îc tæ chøc trong
kh¸ch s¹n, khi nµo kh¸ch
®Õn vµ khi nµo kh¸ch ®i.

§Ó b¹n cã thÓ tr¶ lêi bÊt
kú c©u hái nµo (cña
kh¸ch) cã liªn quan ®Õn
c¸c sù kiÖn nµy.

KiÕn thøc

BiÕt ®îc n¬i ®Ó t×m c¸c
th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c
sù kiÖn héi th¶o vµ tiÖc.
5. HiÓu râ c¸c
ho¹t ®éng cña
kh¸ch ®oµn.

B»ng viÖc ®äc c¸c b¶ng
th«ng tin vÒ ®oµn.

BiÕt ®îc c¸c ®oµn ®ang ë
trong kh¸ch s¹n, c¸c ®oµn
kh¸ch s¾p ®Õn, c¸c ®oµn
kh¸ch s¾p ®i.
BiÕt ®îc n¬i ®Ó t×m th«ng
tin cã liªn quan ®Õn c¸c
®oµn kh¸ch.

§Ó b¹n cã thÓ tr¶ lêi bÊt
kú c©u hái nµo cã liªn
quan ®Õn c¸c ®oµn vµ cã
thÓ liªn hÖ víi ngêi
trëng ®oµn trong trêng
hîp khÈn cÊp.

6. BiÕt râ vÒ c¸c
kh¸ch VIP.

B»ng viÖc ®äc c¸c danh môc
kh¸ch VIP.

BiÕt ®îc kh¸ch VIP nµo
®ang ë trong kh¸ch s¹n,
kh¸ch VIP s¾p ®Õn, kh¸ch
VIP s¾p ®i.

§Ó b¹n chuÈn bÞ ®Çy ®ñ
cho viÖc tiÕp ®ãn c¸c
kh¸ch quan träng nµy.

7. BiÕt râ vÒ c¸c
ho¹t ®éng vµ
lÞch tr×nh cña
phi hµnh ®oµn.

B»ng viÖc ®äc c¸c b¶ng vÒ
phi hµnh ®oµn.

BiÕt ®îc c¸c phi hµnh ®oµn
nµo ®ang ë trong kh¸ch
s¹n, khi nµo ®Õn vµ khi nµo
®i.

§Ó b¹n cã thÓ tr¶ lêi bÊt
kú c©u hái nµo cã liªn
quan ®Õn phi hµnh ®oµn.

BiÕt n¬i t×m th«ng tin cã liªn
quan ®Õn c¸c phi hµnh ®oµn
nµy.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

8. BiÕt râ vÒ
ngêi trùc ban
l·nh ®¹o.

C¸ch lµm

B»ng viÖc kiÓm tra b¶ng
ph©n c«ng trùc ban.

Tiªu chuÈn

BiÕt ai lµ ngêi phô tr¸ch
trùc ban.
BiÕt c¸ch liªn hÖ víi ngêi
trùc ban.

Lý do

B¹n ph¶i cã kh¶ n¨ng
liªn hÖ víi ngêi trùc ban
ngay trong c¸c trêng
hîp khÈn cÊp hoÆc cã
vÊn ®Ò ph¸t sinh.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 1:
PhÇn viÖc sè 1.5:
Bíc

1. KiÓm tra c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn.

ChuÈn bÞ lµm viÖc
S¾p xÕp khu vùc lµm viÖc
C¸ch lµm

KiÓm tra xem c¸c thiÕt bÞ cã
ho¹t ®éng tèt kh«ng.

Tiªu chuÈn

M¸y tÝnh vµ m¸y in ®· ®îc
bËt lªn, cã ®ñ sè lîng giÊy
cÇn thiÕt.

Lý do

KiÕn thøc

B¹n cÇn ®Õn c¸c thiÕt bÞ
nµy ®Ó thùc hiÖn c«ng
viÖc cña mét nh©n viªn lÔ
t©n.

M¸y quÐt thÎ tÝn dông ®·
®îc bËt lªn.
§iÖn tho¹i ho¹t ®éng tèt.
2. KiÓm tra ®å
dïng.

KiÓm tra xem mäi c«ng cô
lµm viÖc ®· s½n sµng cha.

C¸c ®å dïng díi ®©y ®ñ
dïng cho tèi thiÓu 3 ngµy:
Bót.
Vá b×a ®ùng ch×a kho¸.
GiÊy in.
ThÎ ch×a kho¸.
Ch×a kho¸.
DËp ghim.
Ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ tÝn
dông.
C¸c mÉu biÓu kh¸c.
Hép mùc m¸y in dù tr÷.
Tê qu¶ng c¸o vÒ kh¸ch s¹n.

§Ó b¹n cã thÓ lµm viÖc
hiÖu qu¶ trong suèt ca
lµm viÖc mµ kh«ng ph¶i
®i t×m c¸c ®å dïng nµy
khi ®ang lµm viÖc.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

3. S¾p xÕp khu
lµm viÖc cña
b¹n.

4. NhËn vµ bµn
giao tiÒn dù
phßng trong
ca.

C¸ch lµm

S¾p xÕp khu vùc lµm viÖc ®Ó
cã thÓ lµm viÖc hiÖu qu¶.

LÊy tiÒn mÆt ra khái kÐt, ®Õm
vµ nhËn bµn giao cña ®ång
nghiÖp tõ ca tríc.

Tiªu chuÈn

Lý do

§¶m b¶o kh«ng ®Ó c¸c lo¹i
giÊy tê kh«ng cÇn thiÕt trong
khu vùc lµm viÖc.

§Ó b¹n lµm viÖc theo quy
tr×nh thÝch hîp.
§Ó b¶o vÖ tÝnh b¶o mËt.

Bµn lµm viÖc, mµn h×nh m¸y
tÝnh vµ quÇy lµm viÖc ph¶i
s¹ch vµ kh«ng cã bôi.

T¹o h×nh ¶nh chuyªn
nghiÖp cho kh¸ch.

Khi tiÒn ®îc bµn giao, h·y
cïng ®Õm l¹i víi ®ång
nghiÖp.

§¶m b¶o r»ng kh«ng cã
sù sai lÖch.

§Ó tiÒn vµo ng¨n tñ cã
kho¸.

§Ó b¶o vÖ c¸c tµi s¶n
nµy.

S¾p xÕp c¸c lo¹i tiÒn theo
®óng thø tù.

§Ó lµm viÖc hiÖu qu¶ víi
tiÒn mÆt.

KiÕn thøc
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C¤NG VIÖC 2. KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
Giíi thiÖu:
KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm lµ yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi tÊt c¶ c¸c dÞch vô dµnh cho kh¸ch. B¹n cµng hiÓu biÕt nhiÒu vÒ
kh¸ch s¹n, vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, vÒ quèc gia vµ chuçi kh¸ch s¹n mµ b¹n ®ang lµm viÖc th× b¹n sÏ cµng cã kh¶ n¨ng phôc vô
c¸c ®èi tîng kh¸ch kh¸c nhau cña kh¸ch s¹n.

PhÇn viÖc sè 2.1:
PhÇn viÖc sè 2.2:
PhÇn viÖc sè 2.3:
PhÇn viÖc sè 2.4:
PhÇn viÖc sè 2.5:
PhÇn viÖc sè 2.6:
PhÇn viÖc sè 2.7:

HiÓu biÕt vÒ kh¸ch s¹n cña b¹n (KiÕn thøc)
HiÓu biÕt vÒ ®Þa ph¬ng (KiÕn thøc)
HiÓu biÕt vÒ ®Êt níc (KiÕn thøc)
HiÓu biÕt vÒ c«ng ty (KiÕn thøc)
C¸c ®iÓm ®éc ®¸o riªng cña kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
C¸c kü n¨ng b¸n hµng (KiÕn thøc)
C¸c ®iÓm ®Æc thï vµ lîi Ých (KiÕn thøc)

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 2:
PhÇn viÖc sè 2.1:
NéI DUNG

KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
HiÓu biÕt vÒ kh¸ch s¹n cña b¹n (KiÕn thøc)
M¤ T¶

1. BiÕt ®Þa chØ cña
kh¸ch s¹n.

BiÕt chi tiÕt ®Þa chØ cña kh¸ch
s¹n.

2. BiÕt vÒ vÞ trÝ vµ
chØ dÉn ®êng
®Õn kh¸ch s¹n.

BiÕt c¸c ®êng dÉn ®Õn
kh¸ch s¹n tõ c¸c khu vùc
kh¸c nhau.

Tiªu chuÈn

Thuéc lßng c¸c chi tiÕt sau:
Tªn chÝnh thøc cña kh¸ch
s¹n.
Tªn ®êng phè.
Sè nhµ.
Thµnh phè.
Sè ®iÖn tho¹i.
Sè Fax.
M· ®iÖn tho¹i quèc gia.
§Þa chØ email.
§Þa chØ trang web.
BiÕt c¸ch ®Õn kh¸ch s¹n
b»ng taxi, ph¬ng tiÖn giao
th«ng c«ng céng, ®i bé hoÆc
®i xe « t«.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó b¹n cã thÓ tr¶ lêi ngay
c¸c c©u hái liªn quan ®Õn
®Þa chØ cña kh¸ch s¹n.

Xem Ch¬ng 9 Gi¸o
tr×nh NghiÖp vô LÔ
t©n1

§Ó trong trêng hîp cã
yªu cÇu, b¹n cã thÓ chØ
®êng chÝnh x¸c.

SÏ rÊt h÷u Ých nÕu
b¹n tù ®i trªn c¸c con
®êng Êy ®Ó lµm
quen víi c¸c tuyÕn
®êng kh¸c nhau.

BiÕt chØ ®êng tõ:
- S©n bay.
- Ga xe löa (xe buýt).
- Trung t©m thµnh phè.
- VÞ trÝ cña kh¸ch s¹n trªn
b¶n ®å.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
1

Gi¸o tr×nh NghiÖp vô LÔ t©n - Mét c¸ch tiÕp cËn thùc tÕ, VTCB xuÊt b¶n lÇn thø hai (2004) ISBN 2-919894-13-7
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3 HiÓu biÕt vÒ
kh¸ch s¹n C¸c dÞch vô ¨n
uèng.

M¤ T¶

Tiªu chuÈn

BiÕt chi tiÕt vÒ c¸c nhµ hµng
¨n uèng trong kh¸ch s¹n.
QuÇy LÔ t©n ph¶i cã thùc ®¬n
cña c¸c nhµ hµng.

Ph¶i biÕt:
Tªn cña c¸c nhµ hµng vµ
quÇy ®å uèng.
Giê më cöa.
Mãn ¨n ®Æc s¶n hoÆc chñ
®¹o.
C¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn
m·i ®Æc biÖt.
Cã yªu cÇu ®Æt tríc kh«ng.
Ph¬ng tiÖn gi¶i trÝ.
Lo¹i trang phôc.
Møc gi¸

Lý do

KiÕn thøc

§Ó cã thÓ xóc tiÕn b¸n
cho c¸c nhµ hµng nµy.

Nªn biÕt:
Mãn ¨n hoÆc thùc ®¬n trong
ngµy.
C¸c mãn theo mïa.
Tªn cña ngêi phôc vô
chÝnh.
4. HiÓu biÕt vÒ
kh¸ch s¹n - C¸c
phßng héi th¶o
vµ phßng tiÖc.

BiÕt tªn vµ vÞ trÝ cña c¸c
phßng héi th¶o vµ phßng tiÖc
trong kh¸ch s¹n.

Ph¶i biÕt:
Tªn cña c¸c phßng héi th¶o
vµ phßng tiÖc.
VÞ trÝ cña c¸c phßng.
§êng ®i ®Õn c¸c phßng.
Nªn biÕt:
KÝch thíc c¸c phßng.
Søc chøa cña phßng.
Sè ®iÖn tho¹i trùc tiÕp.
Chñ ®Ò hoÆc c¸ch bµi trÝ.
Cã s½n tê r¬i giíi thiÖu vÒ héi
th¶o vµ tiÖc.

§Ó cã thÓ híng dÉn
®êng ®i cho kh¸ch vµ
cung cÊp cho kh¸ch mét
sè th«ng tin c¬ b¶n.

Liªn hÖ víi nh©n viªn
vÒ héi th¶o vµ tiÖc khi
cã c¸c c©u hái chi tiÕt.
NÕu kh«ng, cã thÓ
liªn hÖ víi c¸n bé
qu¶n lý trong ca trùc,
v× ®ã cã thÓ lµ mét
kh¸ch hµng tiÒm
n¨ng.
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NéI DUNG

5. HiÓu biÕt vÒ
kh¸ch s¹n C¸c lo¹i
buång.

M¤ T¶

BiÕt vµ cã kh¶ n¨ng m« t¶
c¸c lo¹i buång kh¸c nhau
cña kh¸ch s¹n.

Tiªu chuÈn

Ph¶i biÕt:
TÊt c¶ c¸c lo¹i buång.
C¸c chi tiÕt vÒ buång cho
nh÷ng ngêi tµn tËt.
VÞ trÝ cña tÊt c¶ c¸c buång
(phong c¶nh nh×n tõ buång
®ã).
§êng ®i ®Õn tÊt c¶ c¸c
buång.
C¸c trang thiÕt bÞ, tiÖn nghi
trong tõng lo¹i buång.
Buång “cho thuª sau cïng”.
Buång cã cöa th«ng nhau.

Nªn biÕt:
C¸ch trang trÝ trong buång.
6. HiÓu biÕt vÒ
kh¸ch s¹n §Æc ®iÓm cña
buång kh¸ch.

Cã kh¶ n¨ng gi¶i thÝch c¸c
®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i buång
kh¸c nhau.

Giíi thiÖu vÒ c¸ch:
§iÒu khiÓn ti vi.
§iÒu khiÓn ®iÒu hoµ.
Sö dông ch×a kho¸ ®iÖn tö.
Sö dông tñ ®å uèng.
§Æt ch¬ng tr×nh b¸o thøc
vµ sö dông hÖ thèng nh¾n
tin b»ng giäng nãi.
KÕt nèi m¸y tÝnh vµo
internet.
§iÒu khiÓn hÖ thèng chiÕu
phim riªng cña kh¸ch s¹n.
Sö dông kÐt an toµn.
C¸ch sö dông ®iÖn tho¹i.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó b¹n cã thÓ b¸n c¸c
buång gi¸ cao tríc vµ
ph©n bæ buång ®óng cho
c¸c kh¸ch kh¸c nhau.

Mçi kh¸ch s¹n ®Òu cã
c¸c buång “cho thuª sau
cïng”- ®ã lµ c¸c buång
chØ ®îc cho kh¸ch thuª
trong trêng hîp kh¸ch
s¹n ®· cho thuª hÕt c¸c
buång kh¸c.
§Ó cã thÓ giíi thiÖu cho
kh¸ch vÒ c¸ch ®iÒu khiÓn
c¸c thiÕt bÞ trong buång.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

29

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

NéI DUNG

7. HiÓu biÕt vÒ
kh¸ch s¹n-C¸c
tiÖn nghi vµ
dÞch vô kh¸c.

M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

Cã kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng
tin vÒ c¸c tiÖn nghi vµ dÞch vô
kh¸c trong kh¸ch s¹n.

BiÕt giê më cöa vµ vÞ trÝ cña
Trung t©m cung cÊp dÞch vô
v¨n phßng (Business
Center), c©u l¹c bé søc
khoÎ, bÓ b¬i.

§Ó cã thÓ th«ng tin chi
tiÕt cho kh¸ch vÒ c¸c tiÖn
nghi vµ dÞch vô cña
kh¸ch s¹n.

Nªn biÕt:
Chi tiÕt h¬n vÒ c¸c tiÖn nghi
vµ dÞch vô t¬ng øng cña
kh¸ch s¹n.
8. HiÓu biÕt vÒ
kh¸ch s¹n-C¸c
dÞch vô trän
gãi.

HiÓu râ vµ cã kh¶ n¨ng t×m
kiÕm th«ng tin vÒ c¸c dÞch vô
trän gãi cña kh¸ch s¹n.

BiÕt n¬i t×m kiÕm th«ng tin
vÒ c¸c dÞch vô trän gãi kh¸c
nhau mµ kh¸ch s¹n ®ang
cung cÊp.
Ph¶i biÕt:
DÞch vô trän gãi nµo ®îc
kh¸ch s¹n cung cÊp.
C¸c chi tiÕt vÒ c¸c ch¬ng
tr×nh khuyÕn m·i ®Æc biÖt.
Thêi h¹n.

§Ó qu¶ng b¸ c¸c tiÖn
nghi cña kh¸ch s¹n.

§Ó cã thÓ cung cÊp th«ng
tin vÒ c¸c dÞch vô trän gãi
vµ thóc ®Èy qu¶ng b¸
chóng víi kh¸ch.

KiÕn thøc
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9. HiÓu biÕt vÒ
kh¸ch s¹n C¸c bé phËn
trong kh¸ch
s¹n.

M¤ T¶

HiÓu biÕt vÒ nhiÖm vô vµ
chøc n¨ng cña c¸c bé phËn
kh¸c nhau.

Tiªu chuÈn

BiÕt tÊt c¶ c¸c bé phËn
trong kh¸ch s¹n.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó b¹n biÕt liªn hÖ víi bé
phËn nµo khi cÇn.

BiÕt tªn cña tÊt c¶ nh÷ng
ngêi trëng bé phËn.
BiÕt giê më cöa.
BiÕt n¬i ®Ó t×m sè ®iÖn tho¹i
néi bé.
BiÕt c«ng viÖc vµ tr¸ch
nhiÖm cña c¸c bé phËn
kh¸c nhau.

10. HiÓu biÕt vÒ
kh¸ch s¹n C¸c møc gi¸.

BiÕt c¸c møc gi¸ cña c¸c
dÞch vô kh¸c nhau trong
kh¸ch s¹n.

BiÕt n¬i t×m c¸c møc gi¸ cña
c¸c dÞch vô sau:
§iÖn tho¹i.
Sö dông Internet.
Göi Fax.
GiÆt lµ.
Tr«ng gi÷ trÎ em.
Xem phim trong kh¸ch s¹n.
Thuª c¸c trang thiÕt bÞ.
C¸c ®å uèng trong buång.
C¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn
m·i vÒ ®å ¨n vµ ®å uèng
VËn chuyÓn.

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
th«ng tin cho kh¸ch.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 2:
PhÇn viÖc sè 2.2:
NéI DUNG

KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
HiÓu biÕt vÒ địa phương (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

1. C¸c ®Þa ®iÓm
kh¸ch quan
t©m-cho môc
®Ých du lÞch.

Cã kh¶ n¨ng m« t¶ tÊt c¶ c¸c
®iÓm du lÞch chñ yÕu trong
vïng.

BiÕt tªn cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm
thu hót kh¸ch du lÞch trong
vïng.
BiÕt n¬i ®Ó t×m kiÕm c¸c
th«ng tin sau:
- Giê më cöa.
- ChØ dÉn ®êng ®i.
- VÐ vµo cöa.
- C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch
®îc tæ chøc.

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
th«ng tin cho kh¸ch vÒ
c¸c ®iÓm thu hót nµy.

2. C¸c ®Þa ®iÓm
kh¸ch quan
t©m-cho môc
®Ých th¬ng
m¹i.

BiÕt ®îc vÞ trÝ cña tÊt c¶ c¸c
c«ng ty lín.

BiÕt chØ dÉn ®êng ®Õn khu
kinh doanh.
BiÕt vÞ trÝ vµ ®êng ®i ®Õn
c¸c c«ng ty lín.
BiÕt vÞ trÝ vµ ®êng ®i ®Õn
c¸c trung t©m triÓn l·m lín.

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
th«ng tin cho kh¸ch vÒ
c¸c n¬i ®ã.

3. C¸c ®Þa ®iÓm
kh¸ch quan
t©m-cho môc
®Ých kh¸c.

BiÕt c¸ch liªn hÖ hoÆc tiÕp
cËn c¸c dÞch vô kh¸c.

BiÕt n¬i ®Ó t×m kiÕm th«ng
tin vÒ:
BÖnh viÖn.
B¸c sÜ.
C¸c §¹i sø qu¸n.
C¸c L·nh sù qu¸n.
C¸c kh¸ch s¹n kh¸c.

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
c¸c th«ng tin nµy cho
kh¸ch.

4. Giao th«ng.

Cã thÓ khuyªn kh¸ch c¸ch ®i
l¹i quanh vïng.

BiÕt chi tiÕt vÒ:
Giao th«ng c«ng céng.
Thuª xe « t«.
C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch
®îc tæ chøc.

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
c¸c th«ng tin nµy cho
kh¸ch.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 2:
PhÇn viÖc sè 2.3:
NéI DUNG

KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
HiÓu biÕt vÒ đất nước (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

1. C¸c phong tôc
®Þa ph¬ng.

Cã kh¶ n¨ng gi¶i thÝch bÊt kú
phong tôc nµo ë ®Þa ph¬ng.

BiÕt chi tiÕt vÒ bÊt kú phong
tôc nµo ë ®Þa ph¬ng mµ
kh¸ch cã thÓ chøng kiÕn.

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
cho kh¸ch mét sè th«ng
tin c¬ b¶n.

2. C¸c ®iÓm du
lÞch hÊp dÉn.

Cã thÓ giíi thiÖu víi kh¸ch
vÒ c¸c ®iÓm du lÞch hÊp dÉn
ë c¸c vïng kh¸c nhau trong
®Êt níc cña b¹n.

BiÕt ®îc nh÷ng ®iÓm du
lÞch hÊp dÉn quan träng
nhÊt trong níc.

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
th«ng tin vÒ nh÷ng n¬i
nµy.

KiÕn thøc

B¹n nªn ®äc s¸ch
híng dÉn vÒ ®Êt
níc cña m×nh.
§èi chiÕu th«ng tin víi
bé phËn mang v¸c
hµnh lý.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 2:
PhÇn viÖc sè 2.4:
NéI DUNG

1. C¸c kh¸ch s¹n
kh¸c.

KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
HiÓu biÕt vÒ c«ng ty (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin vÒ
c¸c kh¸ch s¹n kh¸c trong
c«ng ty cña b¹n.

Tiªu chuÈn

BiÕt c¸c kh¸ch s¹n (tËp
®oµn) thuéc cïng c«ng ty.

Lý do

§Ó b¹n cã thÓ xóc tiÕn
b¸n cho c¸c kh¸ch s¹n
kh¸c trong cïng c«ng ty.

BiÕt nguån ®Ó t×m th«ng tin
vÒ c¸c kh¸ch s¹n ®ã.
Cã s½n c¸c tê r¬i vÒ c«ng ty.
BiÕt vÒ c¸c møc gi¸ tham
kh¶o.
2. C¸ch ®Æt
buång.

Cã thÓ ®Æt buång tríc t¹i
c¸c kh¸ch s¹n kh¸c trong
cïng c«ng ty cña b¹n.

BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®Æt
buång tríc trong cïng
c«ng ty.

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
dÞch vô bæ sung cho
kh¸ch trong kh¸ch s¹n.

3. C¸c ch¬ng
tr×nh cho
kh¸ch hµng
trung thµnh.

Cã thÓ t×m kiÕm vµ cung cÊp
th«ng tin vÒ c¸c ch¬ng tr×nh
kh¸ch hµng trung thµnh mµ
kh¸ch s¹n cña b¹n ®ang
tham gia.

BiÕt ®îc kh¸ch s¹n cña
b¹n ®ang tham gia ch¬ng
tr×nh kh¸ch hµng trung
thµnh nµo.

§Ó cã thÓ cung cÊp th«ng
tin cho kh¸ch.

BiÕt n¬i t×m kiÕm c¸c th«ng
tin chi tiÕt vÒ c¸c ch¬ng
tr×nh kh¸c nhau.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 2:
PhÇn viÖc sè 2.5:
NéI DUNG

1. §iÓm ®éc ®¸o
cña kh¸ch s¹n.

KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
C¸c ®iÓm ®éc ®¸o riªng cña kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

§iÓm ®éc ®¸o lµ ®Æc ®iÓm chØ
xuÊt hiÖn hoÆc tån t¹i trong
kh¸ch s¹n cña b¹n vµ t¹o
nªn sù kh¸c biÖt gi÷a kh¸ch
s¹n cña b¹n víi c¸c kh¸ch
s¹n kh¸c trong vïng.

BiÕt ®îc Ýt nhÊt 10 ®iÓm
®éc ®¸o cña kh¸ch s¹n vµ
c¸c c¬ së, dÞch vô kh¸c
trong kh¸ch s¹n cña b¹n.

Lý do

§Ó gióp b¹n b¸n hµng vµ
c¸c dÞch vô cña kh¸ch
s¹n nh nhµ hµng, quÇy
®å uèng, c¸c lo¹i buång,
c¸c phßng tiÖc vµ héi
th¶o, c¸c ph¬ng tiÖn gi¶i
trÝ vµ c¸c dÞch vô.

KiÕn thøc

HiÓu biÕt vÒ s¶n
phÈm, tham kh¶o
PhÇn viÖc sè 2.1.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 2:
PhÇn viÖc sè 2.6:
NéI DUNG

1. BiÕt vÒ c¸c ®Æc
®iÓm ®éc ®¸o
cña kh¸ch s¹n.

KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
C¸c kü n¨ng b¸n hµng (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Thuéc lßng c¸c ®iÓm quan
träng nhÊt cña kh¸ch s¹n.

2. BiÕt vÒ c¸c
®iÓm ®Æc thï
cña c¸c lo¹i
buång kh¸c
nhau.

Thuéc lßng c¸c ®iÓm ®Æc thï
quan träng nhÊt cña c¸c lo¹i
buång.

3. C¸c kü n¨ng
b¸n hµng.

Cã thÓ ¸p dông c¸c kü n¨ng
b¸n hµng phï hîp trong c¸c
hoµn c¶nh kh¸c nhau.

Tiªu chuÈn

Lý do

Tham kh¶o kiÕn thøc phÇn
viÖc sè 2.5.

§Ó b¹n cã thÓ b¸n s¶n
phÈm kh¸ch s¹n cho bÊt
kú ai cã nhu cÇu. §Ó nªu
bËt sù kh¸c biÖt gi÷a
kh¸ch s¹n cña b¹n víi
c¸c kh¸ch s¹n kh¸c.

BiÕt c¸ch giíi thiÖu c¸c ®iÓm
®éc ®¸o nµy thµnh lîi Ých ®èi
víi tõng kh¸ch hµng kh¸c
nhau.

C¸c ®iÓm ®éc ®¸o cã thÓ
mang l¹i c¸c lîi Ých kh¸c
nhau cho c¸c kh¸ch hµng
kh¸c nhau.

BiÕt ®îc Ýt nhÊt mét ®iÓm
®Æc thï cña mçi lo¹i buång.

§Ó b¹n cã thÓ b¸n c¸c
lo¹i buång tèt h¬n.

BiÕt c¸ch giíi thiÖu c¸c ®iÓm
nµy thµnh lîi Ých ®èi víi tõng
kh¸ch hµng kh¸c nhau.

C¸c ®iÓm ®éc ®¸o cã thÓ
mang l¹i c¸c lîi Ých kh¸c
nhau cho c¸c kh¸ch hµng
kh¸c nhau.

BiÕt c¸ch:
Giíi thiÖu cho kh¸ch c¸c lùa
chän.
B¸n c¸c buång gi¸ cao
tríc.
T vÊn b¸n hµng.

§Ó cã thÓ cung cÊp c¸c
th«ng tin nµy cho kh¸ch.

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 9,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

Mét sè kh¸ch s¹n cho
nh©n viªn thØnh
tho¶ng ë trong c¸c
buång kh¸ch ®Ó tù
tr¶i nghiÖm.

Tham kh¶o Ch¬ng 9,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.
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C«ng viÖc sè 2:
PhÇn viÖc sè 2.7:
NéI DUNG

KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
C¸c ®iÓm ®Æc thï vµ lîi Ých (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

1. §iÓm ®Æc thï.

§iÓm ®Æc thï lµ mét ®Æc tÝnh
cô thÓ cña kh¸ch s¹n nh
lo¹i buång vµ kÝch thíc
buång, c¸ch bµi trÝ nhµ hµng.

BiÕt ®îc c¸c ®iÓm ®Æc thï
cña kh¸ch s¹n cña b¹n.

§Ó b¹n cã thÓ b¸n c¸c
dÞch vô cña kh¸ch s¹n tèt
h¬n cho kh¸ch.

2. Lîi Ých cho
kh¸ch hµng.

Lîi Ých lµ nh÷ng lîi thÕ mµ
c¸c ®iÓm ®Æc thï mang l¹i
cho mét ngêi kh¸ch cô thÓ.

HiÓu râ vÒ c¸c lo¹i kh¸ch
kh¸c nhau vµ nh÷ng yªu
cÇu cña hä.

§Ó b¹n cã thÓ m« t¶ ®iÓm
®Æc thï ®ã b»ng c¸c c¸ch
hÊp dÉn kh¸c nhau víi
tõng ®èi tîng kh¸ch
hµng.

KiÕn thøc

Lµm quen víi c¸c c¬
së dÞch vô cña kh¸ch
s¹n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C¤NG VIÖC 3. C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
Giíi thiÖu:
C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i lµ mét trong nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n mµ mét nh©n viªn LÔ t©n ph¶i th«ng th¹o. HÇu hÕt kh¸ch hµng
sÏ tíi kh¸ch s¹n liªn hÖ trùc tiÕp, nhng tÊt c¶ nh©n viªn LÔ t©n còng sÏ cã rÊt nhiÒu cuéc liªn hÖ qua ®iÖn tho¹i.
PhÇn viÖc sè 3.1:
PhÇn viÖc sè 3.2:
PhÇn viÖc sè 3.3:
PhÇn viÖc sè 3.4:
PhÇn viÖc sè 3.5:
PhÇn viÖc sè 3.6:
PhÇn viÖc sè 3.7:
PhÇn viÖc sè 3.8:
PhÇn viÖc sè 3.9:
PhÇn viÖc sè 3.10:
PhÇn viÖc sè 3.11:
PhÇn viÖc sè 3.12:

ChuÈn bÞ
Sö dông ®iÖn tho¹i - Tæng ®µi ®iÖn tho¹i (KiÕn thøc)
C¸ch chµo kh¸ch theo tiªu chuÈn cña kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
B¶ng ch÷ c¸i ng÷ ©m quèc tÕ (KiÕn thøc)
Tr¶ lêi ®iÖn tho¹i
ChuyÓn cuéc gäi ®Õn bé phËn kh¸c
C¸c sè ®iÖn tho¹i néi bé (KiÕn thøc)
C«ng viÖc vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
ChuyÓn cuéc gäi ®Õn buång kh¸ch
Sö dông hÖ thèng qu¶n lý kh¸ch s¹n - PMS (KiÕn thøc)
ChuyÓn cuéc gäi sang chÕ ®é chê
Thùc hiÖn cuéc gäi

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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c«ng viÖc 3. c¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i

Tr¶ lêi ®iÖn tho¹i

1

2
Chµo hái kh¸ch
theo phong c¸ch cña kh¸ch s¹n

Gäi ®iÖn tho¹i

3

ChuyÓn cuéc gäi sang
chÕ ®é chê

4

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 3:
PhÇn viÖc sè 3.1:
Bíc

1. HiÓu vÒ hÖ
thèng ®iÖn
tho¹i.

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
ChuÈn bÞ
C¸ch lµm

Tham dù c¸c kho¸ ®µo t¹o
vÒ ®iÖn tho¹i hoÆc ®äc s¸ch
híng dÉn sö dông ®iÖn
tho¹i vµ thùc hµnh víi c¸c
®ång nghiÖp.

Tiªu chuÈn

BiÕt c¸c chøc n¨ng sau:
Tr¶ lêi ®iÖn tho¹i.

Lý do

Cã kh¶ n¨ng sö dông
®iÖn tho¹i mét c¸ch
chuyªn nghiÖp vµ hiÖu
qu¶.

KiÕn thøc

BiÕt vÒ híng dÉn sö
dông ®iÖn tho¹i.

ChuyÓn cuéc gäi.
§Æt cuéc gäi ë chÕ ®é chê.
Tr¶ lêi nhiÒu cuéc gäi cïng
mét lóc.
Thùc hiÖn c¸c cuéc gäi
®êng dµi vµ quèc tÕ.

2. KiÓm tra khu
vùc lµm viÖc.

KiÓm tra khu vùc lµm viÖc
xem cã ®¸p øng tiªu chuÈn
kh«ng.

§iÖn tho¹i sö dông ®îc.
Tai nghe sö dông ®îc.

§Ó sö dông ®iÖn tho¹i
mét c¸ch chuyªn nghiÖp
vµ hiÖu qu¶.

§iÖn tho¹i s¹ch sÏ.
Cã Ýt nhÊt 2 bót vµ ®ñ sè
lîng giÊy cÇn thiÕt.
C¸c mÉu in s½n.
C¸c danh b¹ ®iÖn tho¹i.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 3:
PhÇn viÖc sè 3.2:
NéI DUNG

1. Tæng ®µi ®iÖn
tho¹i.

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
Sö dông ®iÖn tho¹i - Tæng ®µi ®iÖn tho¹i (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Nãi chung, hÇu hÕt c¸c cuéc
gäi ®Õn kh¸ch s¹n ®Òu do
nh©n viªn tæng ®µi tr¶ lêi.
Tæng ®µi ®iÖn tho¹i lµ hÖ
thèng ®iÖn tho¹i trung t©m
mµ tõ ®ã hÇu hÕt c¸c cuéc
gäi ®îc chuyÓn ®Õn c¸c bé
phËn kh¸c hoÆc ®Õn buång
kh¸ch.

Tiªu chuÈn

BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng chÝnh cña Tæng ®µi ®iÖn
tho¹i:
Tr¶ lêi cuéc gäi.
ChuyÓn cuéc gäi.
§Ó cuéc gäi ë chÕ ®é chê.
NhËn cuéc gäi tõ chÕ ®é
chê.
Thùc hiÖn cuéc gäi ®êng
dµi (quèc tÕ).
Nèi th«ng c¸c cuéc gäi.
§Æt ch¬ng tr×nh gäi b¸o
thøc.

Lý do

§Ó b¹n cã thÓ tr¶ lêi c¸c
cuéc gäi mét c¸ch
chuyªn nghiÖp vµ hiÖu
qu¶.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 3:
PhÇn viÖc sè 3.3:
NéI DUNG

1. Phong c¸ch
cña kh¸ch s¹n.

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
C¸ch chµo kh¸ch theo tiªu chuÈn cña kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
M¤ T¶

HÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n, ®Æc
biÖt lµ c¸c chuçi kh¸ch s¹n
quèc tÕ - ®Òu tiªu chuÈn ho¸
c¸ch tr¶ lêi ®iÖn tho¹i trong
kh¸ch s¹n, ®Æc biÖt lµ khi
chµo hái vµ khi kÕt thóc cuéc
gäi.

Tiªu chuÈn

Lý do

BiÕt chÝnh x¸c c¸c tiªu
chuÈn cña kh¸ch s¹n.

§Ó cho kh¸ch dÔ dµng
nhËn biÕt ®îc chuçi
kh¸ch s¹n.

Sö dông tiªu chuÈn cña
kh¸ch s¹n ®èi víi tÊt c¶ c¸c
cuéc gäi cña b¹n.

§¶m b¶o r»ng tÊt c¶
nh©n viªn ®Òu tr¶ lêi ®iÖn
tho¹i theo cïng mét c¸ch.

KiÕn thøc

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 3:
PhÇn viÖc sè 3.4:
NéI DUNG

1. B¶ng ch÷ c¸i
ng÷ ©m quèc
tÕ.

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
B¶ng ch÷ c¸i ng÷ ©m quèc tÕ (KiÕn thøc)
M¤ T¶

B¶ng ch÷ c¸i ng÷ ©m quèc tÕ
lµ mét hÖ thèng ®îc c«ng
nhËn toµn cÇu, ®îc sö dông
réng r·i trong giao tiÕp quèc
tÕ.

Tiªu chuÈn

Häc thuéc lßng b¶ng ch÷ c¸i
phiªn ©m.
Cã thÓ sö dông khi ®¸nh
vÇn tªn.

Lý do

§©y lµ c¸ch ®· ®îc tiªu
chuÈn ho¸ ®Ó ®¸nh vÇn
tªn, nªn ®îc sö dông ®Ó
tr¸nh sai lçi chÝnh t¶.

KiÕn thøc

Ngoµi ra cßn cã b¶ng
ch÷ c¸i ng÷ ©m cho
tõng quèc gia cô thÓ b¶ng ch÷ c¸i ng÷ ©m
cña níc Anh vµ
Ph¸p, ®«i khi còng
®îc kh¸ch hµng
dïng ®Ó ®Æt buång.
Tham kh¶o ch¬ng 3,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n vÒ b¶ng ch÷
c¸i tiÕng Anh.

44

C«ng viÖc sè 3:
PhÇn viÖc sè 3.5:
Bíc

1. ChuÈn bÞ.

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
Tr¶ lêi ®iÖn tho¹i
C¸ch lµm

Cã ®Çy ®ñ mäi thø ®Ó nhËn
cuéc gäi.

Tiªu chuÈn

Lý do

Cã bót vµ giÊy.

§Ó b¹n cã thÓ ghi l¹i khi
cÇn thiÕt.

TiÕng ån xung quanh ph¶i
®îc gi¶m thiÓu.

SÏ lµ kh«ng chuyªn
nghiÖp nÕu cã qu¸ nhiÒu
tiÕng ån xung quanh.
Lµm cho b¹n khã tËp
trung ®µm tho¹i.

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 3,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

2. MØm cêi.

MØm cêi khi nhÊc ®iÖn tho¹i.

Në nô cêi trªn khu«n mÆt
b¹n.

MÆc dï ngêi gäi kh«ng
nh×n thÊy b¹n, nhng hä
cã thÓ nghe thÊy tiÕng
cêi qua giäng nãi.
§iÒu ®ã cho thÊy r»ng
b¹n rÊt vui khi nhËn cuéc
gäi.

3. Tr¶ lêi ®iÖn
tho¹i.

NhÊc ®iÖn tho¹i hoÆc nhÊn
nót trªn tai nghe.

Tr¶ lêi ®iÖn tho¹i trong vßng
3 håi chu«ng.

§©y lµ tiªu chuÈn quèc
tÕ.
NÕu kh«ng kh¸ch ph¶i
chê qu¸ l©u.

BiÕt chÝnh x¸c c¸ch
sö dông ®iÖn tho¹i vµ
xem s¸ch híng dÉn
sö dông ®iÖn tho¹i.

4. Chµo mét c¸ch
th©n thiÖn.

Nãi:
“Xin chµo (buæi s¸ng / buæi
chiÒu / buæi tèi,...”

MØm cêi khi nãi lêi chµo.
Gäi tªn kh¸ch.

§Ó cho ngêi gäi cã thêi
gian quen víi giäng nãi
cña b¹n tríc khi b¾t ®Çu
®µm tho¹i.

BiÕt vÒ tiªu chuÈn vµ
phong c¸ch cña
kh¸ch s¹n

Tu©n theo phong c¸ch cña
kh¸ch s¹n.

§Ó ch¾c ch¾n r»ng cã
mét sù thèng nhÊt trong
c¸ch tr¶ lêi ®iÖn tho¹i.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

5. Tù giíi thiÖu.

6. Nãi râ rµng.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

Tù giíi thiÖu vÒ kh¸ch s¹n vµ
b¶n th©n m×nh:
“Xin chµo, ®©y lµ kh¸ch s¹n
Palace, t«i lµ Ph¬ng xin
nghe. T«i cã thÓ gióp Quý
kh¸ch ®îc g×?”

Nªu tªn cña kh¸ch s¹n vµ
tªn cña m×nh.

§Ó ngêi gäi biÕt ®îc hä
®ang nãi chuyÖn víi
kh¸ch s¹n nµo vµ víi ai.

Tu©n theo phong c¸ch cña
kh¸ch s¹n.

§Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng
nhÊt trong c¸ch tr¶ lêi
®iÖn tho¹i.

§Æt èng nãi chÝnh x¸c tríc
miÖng cña b¹n.

Nãi chËm h¬n khi nãi
chuyÖn trùc tiÕp.
MØm cêi.

§Ó ch¾c ch¾n r»ng ngêi
gäi nghe râ b¹n nãi.

ChØ sö dông c¸c c©u, tõ
kh«ng ph¶i thuËt ng÷
chuyªn ngµnh kh¸ch s¹n vµ
“th«ng dông”.

§¶m b¶o r»ng ngêi gäi
hiÓu nh÷ng g× b¹n ®ang
nãi ®Õn.

Tèc ®é nãi võa ph¶i vµ më
miÖng khi nãi.
7. Kh«ng dïng
tiÕng lãng.

Kh«ng dïng c¸c thuËt ng÷
chuyªn ngµnh kh¸ch s¹n.

Sö dông ng«n ng÷ mµ
kh¸ch hiÓu.
8. L¾ng nghe mét
c¸ch cÈn thËn.

9. Th«ng b¸o cho
ngêi gäi biÕt
viÖc b¹n muèn
lµm.

Kh«ng ng¾t lêi ngêi gäi.

Gi¶i thÝch râ rµng, nhng
ng¾n gän vÒ c¸ch b¹n sÏ lµm
theo yªu cÇu cña ngêi gäi.

Ngêi gäi ph¶i kÕt thóc c©u
nãi cña hä.

Bëi v× sÏ kh«ng lÞch sù
nÕu ng¾t lêi ai ®ã.

Ghi l¹i ®iÒu cÇn chó ý.
Nh¾c l¹i/lµm râ lêi nh¾n.

§¶m b¶o r»ng b¹n kh«ng
quªn ®iÒu mµ ngêi gäi
®Ò cËp.

Ngêi gäi ph¶i ®îc biÕt
viÖc b¹n s¾p lµm.

§¶m b¶o r»ng ngêi gäi
hiÓu râ viÖc b¹n s¾p lµm.

KiÕn thøc

HiÓu biÕt vÒ tiªu
chuÈn vµ phong c¸ch
cña kh¸ch s¹n

HiÓu biÕt vÒ b¶ng ch÷
c¸i. Tham kh¶o
Ch¬ng 3 Gi¸o tr×nh
NghiÖp vô LÔ t©n.
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Bíc

10. KÕt thóc cuéc
gäi.

Tiªu chuÈn

Lý do

Chóc ngêi gäi mét ngµy vui
vÎ hoÆc c¸m ¬n ngêi gäi ®·
gäi ®Õn kh¸ch s¹n b»ng c©u:

Tu©n theo phong c¸ch cña
kh¸ch s¹n.

§Ó thÓ hiÖn lµ mét nh©n
viªn chuyªn nghiÖp, mÕn
kh¸ch.

“Chóc «ng/bµ (tªn ngêi gäi)
mét ngµy vui vÎ”
hoÆc

Sö dông tªn cña ngêi gäi.

§Ó kh¸ch thÊy m×nh ®îc
quan t©m.

Ng¾t kÕt nèi sau khi kh¸ch
®· g¸c m¸y.

§©y lµ viÖc lµm lÞch sù,
cho thÊy b¹n kh«ng véi
kÕt thóc cuéc ®µm tho¹i.

C¸ch lµm

KiÕn thøc

“C¸m ¬n ®· gäi ®Õn kh¸ch
s¹n (tªn kh¸ch s¹n), tha
«ng/bµ (tªn ngêi gäi)”.
11. G¸c m¸y.

§Æt èng nghe xuèng hoÆc
nhÊn nót t¾t trªn tai nghe.

Lu«n g¸c m¸y sau kh¸ch.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 3:
PhÇn viÖc sè 3.6:
Bíc

1. Th«ng b¸o cho
ngêi gäi biÕt
vÒ viÖc chuyÓn
cuéc gäi.

2. Gäi ®Õn sè
m¸y lÎ.

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
ChuyÓn cuéc gäi ®Õn bé phËn kh¸c
C¸ch lµm

H·y nãi: “T«i sÏ chuyÓn cuéc
gäi cña Quý kh¸ch ®Õn …,
tha «ng (tªn ngêi gäi)”.

Quay ®óng sè m¸y lÎ cña
®óng bé phËn cÇn gäi.

Tiªu chuÈn

Lý do

Th«ng b¸o cho ngêi gäi
biÕt viÖc b¹n s¾p lµm.

§¶m b¶o r»ng ngêi gäi
biÕt râ vÒ viÖc lµm mµ
b¹n s¾p thùc hiÖn.

Gäi kh¸ch b»ng tªn riªng.

T¹o cho kh¸ch c¶m gi¸c
®îc quan t©m.

§¶m b¶o r»ng c¸c cuéc gäi
®îc xö lý chØ qua tèi ®a lµ
mét lÇn chuyÓn cuéc gäi.

§Ó ch¾c ch¾n ngêi gäi
®îc nèi ngay ®Õn ®óng
ngêi cña ®óng bé phËn
cÇn gäi.

KiÕn thøc

BiÕt ®îc c¸c sè m¸y
lÎ cña kh¸ch s¹n.
BiÕt ®îc c«ng viÖc
vµ chøc n¨ng cña c¸c
bé phËn kh¸c nhau.
Tham kh¶o Ch¬ng 1,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

3. Th«ng b¸o cho
bé phËn ®îc
gäi.

H·y nãi: “T«i ®ang nãi
chuyÖn víi «ng (Tªn ngêi
gäi) qua ®iÖn tho¹i, «ng ta cã
c©u hái liªn quan ®Õn ……,
t«i cã thÓ chuyÓn m¸y ®îc
kh«ng?”

Nªu tªn ngêi gäi.

§Ó th«ng b¸o cho bé
phËn ®ã biÕt néi dung
cña cuéc gäi.

Nªu lý do cña cuéc gäi.

§Ó ngêi gäi kh«ng ph¶i
nh¾c l¹i yªu cÇu cña hä.
ThÓ hiÖn tÝnh chuyªn
nghiÖp.

KiÓm tra l¹i xem b¹n cã thÓ
chuyÓn ®îc cuéc gäi
kh«ng.

ChØ chuyÓn cuéc gäi khi
bé phËn nhËn cuéc gäi cã
thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña
ngêi gäi.
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Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

4. KÕt nèi ®iÖn
tho¹i.

ChuyÓn cuéc gäi ®Õn bé
phËn cô thÓ.

5. Kh«ng tr¶ lêi
/m¸y lÎ bÞ bËn.

§Ò nghÞ ngêi gäi ®Ó l¹i lêi
nh¾n, h·y nãi:
“HiÖn t¹i m¸y lÎ ®ã ®ang bËn,
t«i cã thÓ ghi l¹i lêi nh¾n
kh«ng?” hoÆc
“Quý kh¸ch cã thÓ chê
kh«ng?”

§Ò nghÞ ghi l¹i lêi nh¾n.

§Ó ngêi gäi kh«ng ph¶i
gäi l¹i.

§Ò nghÞ ngêi gäi chê thªm
chót n÷a.

§Ó ngêi gäi cã c¬ héi
gäi ®Õn bé phËn mµ hä
yªu cÇu.

Hái kh¸ch: “T«i cã thÓ ®Ó
cuéc gäi trong chÕ ®é chê khi
t«i kiÓm tra l¹i th«ng tin ®îc
kh«ng?”

X¸c nhËn víi kh¸ch.

§Ó kh¸ch hiÓu ®îc viÖc
g× ®ang x¶y ra vµ ®ång ý.

6. §Ó cuéc gäi ë
chÕ ®é chê
trong khi b¹n
t×m th«ng tin.

KiÕn thøc

§¶m b¶o r»ng ®êng kÕt
nèi ®îc thùc hiÖn chÝnh
x¸c.

Kh«ng ®Ó cuéc gäi ë chÕ ®é
chê l©u h¬n 30 gi©y.

BiÕt vÒ c¸c quy tr×nh
ghi l¹i lêi nh¾n, phÇn
viÖc sè 7.14.

BiÕt vÒ quy tr×nh ®Ó
®iÖn tho¹i ë chÕ ®é
chê, phÇn viÖc sè
3.11.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 3:
PhÇn viÖc sè 3.7:
NéI DUNG

C¸c sè néi bé.

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
C¸c sè ®iÖn tho¹i néi bé (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

TÊt c¶ c¸c m¸y ®iÖn tho¹i
cña kh¸ch s¹n ®Òu cã c¸c sè
cô thÓ ®îc gäi lµ sè m¸y lÎ
hay sè néi bé. §Ó gÆp ®îc
mét bé phËn nµo ®ã hoÆc
gÆp kh¸ch, b¹n ph¶i quay
c¸c sè nµy.

Thuéc lßng c¸c sè néi bé
cña c¸c bé phËn sau:
- Tæng gi¸m ®èc.
- §Æt buång.
- LÔ t©n.
- Hç trî hµnh lý vµ th«ng tin.
- Héi th¶o vµ tiÖc.
- B¸n hµng vµ tiÕp thÞ.
- Nhµ hµng.

§©y lµ c¸c bé phËn mµ
kh¸ch thêng yªu cÇu
chuyÓn cuéc gäi ®Õn
nhÊt. Häc thuéc c¸c sè
nµy gióp quy tr×nh chuyÓn
c¸c cuéc gäi nhanh h¬n.

BiÕt n¬i t×m c¸c sè ®iÖn
tho¹i cña tÊt c¶ c¸c bé
phËn.

§Ó b¹n cã thÓ chuyÓn
c¸c cuéc gäi ®Õn ®óng bé
phËn.

BiÕt quay sè nµo khi muèn
gäi mét buång kh¸ch.

Trong hÇu hÕt c¸c kh¸ch
s¹n, sè m¸y lÎ trong
buång kh¸ch gièng nh
sè buång - th«ng thêng
ph¶i quay qua mét sè
tríc sè buång.

BiÕt c¸c sè ®iÖn tho¹i khÈn
cÊp.

§Ó liªn hÖ nhanh trong
trêng hîp khÈn cÊp.

KiÕn thøc

HiÓu biÕt vÒ quy ®Þnh
cña kh¸ch s¹n trong
viÖc ®èi phã víi t×nh
huèng khÈn cÊp.
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C«ng viÖc sè 3:
PhÇn viÖc sè 3.8:

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
C«ng viÖc vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)

NéI DUNG

M¤ T¶

C¸c bé phËn
trong kh¸ch s¹n.

Mçi kh¸ch s¹n ®Òu cã c¬ cÊu
tæ chøc riªng, nh×n chung
trong c¸c kh¸ch s¹n lín
thêng bao gåm c¸c bé phËn
sau:

BiÕt tÊt c¶ c¸c bé phËn
trong kh¸ch s¹n vµ tr¸ch
nhiÖm chÝnh cña hä.

§Ó b¹n biÕt ph¶i chuyÓn
cuéc gäi ®Õn bé phËn
nµo.

V¨n phßng Tæng
Gi¸m ®èc (v¨n
phßng ban l·nh
®¹o).

Lµ bé phËn liªn kÕt gi÷a
kh¸ch s¹n vµ v¨n phßng trô
së cña c«ng ty, chÞu tr¸ch
nhiÖm chung vÒ c¸c ho¹t
®éng cña kh¸ch s¹n.

BiÕt tªn cña c¸c trëng bé
phËn.

§Ó b¹n biÕt ph¶i chuyÓn
cuéc gäi ®Õn bé phËn
nµo nÕu ngêi gäi chØ
th«ng b¸o tªn ngêi cÇn
gäi.

Bé phËn DÞch vô
¨n uèng (F&B).

ChÞu tr¸ch nhiÖm phôc vô
nhu cÇu ¨n uèng cña kh¸ch
t¹i c¸c khu vùc dÞch vô cña
kh¸ch s¹n nh c¸c nhµ hµng,
quÇy ®å uèng vµ cung cÊp
c¸c dÞch vô nµy t¹i buång
kh¸ch th«ng qua dÞch vô
phôc vô ¨n uèng t¹i buång vµ
tñ ®å uèng.

Bé phËn Kinh
doanh vµ tiÕp thÞ.

ChÞu tr¸ch nhiÖm t×m kiÕm
c¸c c¬ héi kinh doanh míi
cho kh¸ch s¹n vµ duy tr×
quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng
cña kh¸ch s¹n.

Tiªu chuÈn

BiÕt tªn cña nh÷ng ngêi
lµm viÖc t¹i c¸c bé phËn
sau:
- §Æt buång
- Kinh doanh
- DÞch vô héi nghÞ vµ tiÖc.
- Quan hÖ c«ng chóng.

Lý do

C¸c nh©n viªn bé phËn
nµy nhËn mäi cuéc gäi cã
liªn quan ®Õn kinh doanh
vµ thêng nhËn phÇn lín
c¸c cuéc gäi cña kh¸ch
s¹n.

KiÕn thøc

Bé phËn dÞch vô ¨n
uèng cã c¸c bé phËn
nhá sau:
 Nhµ bÕp.
 Phôc vô t¹i buång
 Chuyªn tr¸ch tñ
®å uèng.
 QuÇy ®å uèng vµ
nhµ hµng.
 Phôc vô héi nghÞ
vµ tiÖc.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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NéI DUNG

M¤ T¶

Bé phËn
KÕ to¸n.

ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t
c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña
kh¸ch s¹n.

Bé phËn
An ninh.

ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn
vµ an ninh cña kh¸ch, kh¸ch
®Õn th¨m, nh©n viªn vµ tµi
s¶n cña kh¸ch s¹n.

Bé phËn
Nh©n sù.

ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tuyÓn
dông, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc, l¬ng vµ c¸c
quan hÖ lao ®éng kh¸c.

Bé phËn
Kü thuËt vµ
b¶o dìng.

ChÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a
vµ b¶o tr× c¸c toµ nhµ cña
kh¸ch s¹n vµ c¸c trang thiÕt
bÞ liªn quan.

Bé phËn LÔ t©n.

ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÒn
s¶nh, bao gåm tÊt c¶ viÖc
lµm thñ tôc nhËn vµ tr¶
buång, ®Æt buång, trung t©m
cung cÊp dÞch vô v¨n phßng
(Business Center), tæng ®µi,
quÇy cung cÊp th«ng tin vµ
hç trî hµnh lý.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

Còng ®îc biÕt ®Õn lµ
Phßng tµi chÝnh.
Trëng bé phËn nµy
®«i khi cßn ®îc gäi
lµ Chuyªn gia kiÓm
so¸t tµi chÝnh.

Cßn ®îc gäi lµ
Phßng Nh©n sù hoÆc
Phßng Nh©n sù - ®µo
t¹o.

Trong mét sè chuçi
kh¸ch s¹n lín, bé
phËn nhËn ®Æt buång
kh«ng thuéc bé phËn
LÔ t©n mµ thuéc Bé
phËn Qu¶n lý Doanh
thu hoÆc Bé phËn
Kinh doanh vµ tiÕp
thÞ.
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Bé phËn Buång.

ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù s¹ch
sÏ cña c¸c buång kh¸ch vµ
c¸c khu vùc c«ng céng cña
kh¸ch s¹n vµ b¶o vÖ c¸c tµi
s¶n thÊt l¹c ®îc t×m thÊy.

Khèi lu tró.

Tªn chung cña mét bé phËn
lín bao gåm bé phËn LÔ t©n
vµ bé phËn Buång ghÐp l¹i
víi nhau.

Bé phËn Phôc vô
héi nghÞ vµ tiÖc
(C&B)

ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c sù
kiÖn vµ héi nghÞ tæ chøc trong
khu vùc héi th¶o vµ ¨n tiÖc
cña kh¸ch s¹n.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

Mét sè kh¸ch s¹n cã
dÞch vô giÆt lµ trong
kh¸ch s¹n, còng do
bé phËn Buång chÞu
tr¸ch nhiÖm.

Trong mét sè chuçi
kh¸ch s¹n lín, viÖc
nhËn ®Æt tiÖc vµ héi
nghÞ kh«ng do bé
phËn phôc vô héi nghÞ
vµ tiÖc ®¶m nhiÖm mµ
sÏ do Bé phËn Qu¶n
lý doanh thu trùc tiÕp
®¶m nhiÖm.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 3:
PhÇn viÖc sè 3.9:
Bíc

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
ChuyÓn cuéc gäi ®Õn buång kh¸ch
C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. Th«ng b¸o cho
ngêi gäi vÒ
viÖc chuyÓn
cuéc gäi.

H·y nãi: “Giê t«i sÏ nèi ®Õn
buång cña «ng T£N
KH¸CH.”

Nãi víi kh¸ch r»ng b¹n
chuÈn bÞ nèi cuéc gäi.

Th«ng b¸o cho ngêi gäi
viÖc b¹n s¾p lµm.

2. Quay sè cña
buång kh¸ch.

Theo híng dÉn sö dông
®iÖn tho¹i.

Kh«ng ®îc nãi sè buång
cho ngêi gäi biÕt.

§Ó b¶o mËt.

3. Th«ng b¸o
cuéc gäi.

H·y nãi: “Quý «ng cã ®iÖn
tho¹i, tha «ng T£N
KH¸CH”.

§îi ®Õn khi kh¸ch tr¶ lêi
®iÖn tho¹i.

§¶m b¶o r»ng ngêi gäi
®îc nèi ®Õn ®óng ngêi
cÇn gäi.

Th«ng b¸o cho kh¸ch r»ng
b¹n cã ®iÖn tho¹i cho hä.

T¹o cho kh¸ch c¬ héi tõ
chèi cuéc gäi.

4. KÕt nèi.

ChuyÓn ®iÖn tho¹i cho
kh¸ch.

5. Kh«ng cã tr¶
lêi.

§Ò nghÞ ngêi gäi ®Ó l¹i lêi
nh¾n, h·y nãi: “Kh«ng cã ai
trong buång nghe ®iÖn tho¹i,
t«i cã thÓ ghi l¹i lêi nh¾n
kh«ng?”

KiÕn thøc

BiÕt c¸ch sö dông
®iÖn tho¹i vµ xem
híng dÉn sö dông
®iÖn tho¹i.

§¶m b¶o r»ng b¹n ®·
thùc hiÖn ®óng ®êng kÕt
nèi.
§Ò nghÞ ghi l¹i lêi nh¾n.

Ngêi gäi kh«ng ph¶i tù
gäi l¹i.

BiÕt vÒ quy tr×nh ghi
l¹i lêi nh¾n cña kh¸ch
s¹n, phÇn viÖc sè
7.14.
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C«ng viÖc sè 3:
C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
PhÇn viÖc sè 3.10: Sö dông hÖ thèng qu¶n lý kh¸ch s¹n - PMS (KiÕn thøc)
NéI DUNG

1. HÖ thèng qu¶n
lý kh¸ch s¹n
(PMS)
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Tiªu chuÈn

§©y lµ tªn chung cña c¸c hÖ
thèng ®îc vi tÝnh ho¸ ®Ó
qu¶n lý kh¸ch s¹n. §©y lµ
c¸c hÖ thèng hîp nhÊt, liªn
kÕt c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau
cña kh¸ch s¹n nh bé phËn
Buång, phôc vô ¨n uèng, kÕ
to¸n vµ b¸n hµng.

B¹n ph¶i lµm quen vÒ c¸ch
vËn hµnh c¸c chøc n¨ng
cña hÖ thèng qu¶n lý kh¸ch
s¹n cã liªn quan ®Õn bé
phËn cña b¹n.

Lý do

HÖ thèng qu¶n lý kh¸ch
s¹n lµ x¬ng sèng cña
ho¹t ®éng kh¸ch s¹n, lµm
cho c«ng viÖc cña bé
phËn LÔ t©n h÷u hiÖu h¬n
vµ cho phÐp b¹n cung
cÊp ®îc nhiÒu dÞch vô
cã tÝnh c¸ nh©n cho
kh¸ch.

KiÕn thøc

Nãi chung, c¸c
ch¬ng tr×nh ®µo t¹o
cô thÓ sÏ gióp b¹n
lµm tèt c¸c chøc n¨ng
cña hÖ thèng qu¶n lý
kh¸ch s¹n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 3:
C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
PhÇn viÖc sè 3.11: ChuyÓn cuéc gäi sang chÕ ®é chê
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

1. Hái ngêi gäi
xem hä cã
muèn gi÷ m¸y
chê kh«ng.

H·y nãi: “Quý «ng cã muèn
gi÷ m¸y chê kh«ng, tha «ng
T£N NG¦êI GäI?”

Hái xem ngêi gäi cã muèn
gi÷ m¸y chê kh«ng.

§Ó x¸c ®Þnh lµ kh¸ch
muèn chê.

Gäi kh¸ch b»ng tªn riªng.

§Ó cuéc gäi th©n mËt
h¬n.

2. §Ó cuéc gäi ë
chÕ ®é chê.

Tu©n theo híng dÉn sö
dông ®iÖn tho¹i.

KiÓm tra l¹i 20 gi©y mét lÇn
xem kh¸ch cßn tiÕp tôc chê
kh«ng.

§¶m b¶o r»ng ngêi gäi
vÉn muèn chê vµ cã thÓ
®Ò nghÞ ®Ó l¹i lêi nh¾n.

3. Nèi cuéc gäi.

H·y nãi: “T«i ®ang chuyÓn
cuéc gäi cña «ng ®Õn buång
«ng T£N KH¸CH”
(HoÆc tªn bé phËn).

Th«ng b¸o cho ngêi gäi
biÕt cuéc gäi ®· ®îc kÕt
nèi.

Th«ng b¸o cho ngêi gäi
biÕt viÖc b¹n s¾p lµm.

Gäi kh¸ch b»ng tªn riªng.

§Ó cuéc gäi th©n mËt
h¬n.

§Ò nghÞ ghi l¹i lêi nh¾n.

Ngêi gäi kh«ng ph¶i tù
gäi l¹i.

4. Kh«ng nèi
®îc.

§Ò nghÞ ngêi gäi ®Ó l¹i lêi
nh¾n, h·y nãi: “Kh«ng cã ai
trong buång nghe ®iÖn tho¹i,
t«i cã thÓ ghi l¹i lêi nh¾n
kh«ng?”
(HoÆc tªn bé phËn).

Lý do

KiÕn thøc

BiÕt vÒ quy tr×nh xö lý
lêi nh¾n, phÇn viÖc sè
7.14.
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C«ng viÖc sè 3:
C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i
PhÇn viÖc sè 3.12: Thùc hiÖn cuéc gäi
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

Cã giÊy vµ bót.

§Ó cã thÓ ghi l¹i khi cÇn.

Cã chi tiÕt vÒ viÖc cÇn gäi.

§Ó cã thÓ tr¶ lêi c¸c c©u
hái khi cÇn.

Cã s½n ®Þa chØ cÇn liªn hÖ.

Cã sè ®iÖn tho¹i vµ tªn
ngêi cÇn liªn hÖ nÕu cÇn
thiÕt.

B¹n cã thÓ liªn hÖ ®óng
ngêi.

2. Quay sè.

Quay sè ®iÖn tho¹i cÇn liªn
hÖ.

Quay sè cÈn thËn.

§¶m b¶o r»ng b¹n liªn
hÖ ®óng ngêi.

3. Xng danh.

H·y nãi: “T«i lµ T£N B¹N
kh¸ch s¹n T£N KH¸CH
S¹N, t«i cÇn gÆp/ cã viÖc liªn
quan….”

Nãi tªn b¹n vµ tªn kh¸ch
s¹n (theo tiªu chuÈn kh¸ch
s¹n).

§Ó ngêi nghe biÕt ai
®ang gäi.

Nªu râ lý do b¹n thùc hiÖn
cuéc gäi.

Cung cÊp cµng nhiÒu th«ng
tin cµng tèt.

§Ó ngêi nghe cã thÓ xö
lý yªu cÇu cña b¹n hiÖu
qu¶.

Nghe râ rµng.

Ch¾c ch¾n b¹n râ mäi
viÖc.

Ghi l¹i.

B¹n kh«ng quªn c¸c chi
tiÕt.

§îi phÝa ®Çu d©y bªn kia
g¸c m¸y tríc.

Nh vËy sÏ lÞch sù h¬n.

1. ChuÈn bÞ cuéc
gäi.

4. Thùc hiÖn cuéc
gäi.

5. KÕt thóc cuéc
gäi.

Ch¾c ch¾n b¹n cã bót, giÊy
vµ biÕt b¹n cÇn th«ng tin g×.

G¸c m¸y.

KiÕn thøc

ThÓ hiÖn sù chuyªn
nghiÖp.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C¤NG VIÖC 4. ®Æt buång
Giíi thiÖu:
Trong nhiÒu kh¸ch s¹n (quèc tÕ), viÖc ®Æt buång do bé phËn qu¶n lý doanh thu thùc hiÖn, gi¶i quyÕt cho c¸c ®oµn
kh¸ch vµ kh¸ch du lÞch, héi th¶o vµ tiÖc, sù di chuyÓn cña c¸c phi hµnh ®oµn, vµ viÖc ®Æt buång cña kh¸ch lÎ. Mét sè
chuçi kh¸ch s¹n cã bé phËn ®Æt buång dµnh cho kh¸ch lÎ, do mét trung t©m ®îc chuyªn m«n hãa xö lý. Nãi chung,
nh©n viªn lÔ t©n hiÖn nay chØ ph¶i gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®Æt buång ngoµi giê vµ ®Æt buång tiÕp theo cho c¸c kh¸ch
(s¾p rêi kh¸ch s¹n).
Trong phÇn nµy chóng ta sÏ ®Ò cËp ®Õn c¸c kü n¨ng ®Æt buång c¬ b¶n.
KiÕn thøc chung:
KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn tho¹i.
PhÇn viÖc sè 4.1:
PhÇn viÖc sè 4.2:
PhÇn viÖc sè 4.3:
PhÇn viÖc sè 4.4:
PhÇn viÖc sè 4.5:
PhÇn viÖc sè 4.6:
PhÇn viÖc sè 4.7:

NhËn ®Æt buång
Xö lý yªu cÇu thay ®æi ®Æt buång
Xö lý yªu cÇu huû ®Æt buång
Quy ®Þnh vÒ huû ®Æt buång cña kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
Xö lý yªu cÇu huû ®Æt buång kh«ng cã b¶o ®¶m vµo ngµy kh¸ch ®Õn
Xö lý t×nh huèng kh¸ch ®· ®Æt buång ®¶m b¶o nhng kh«ng ®Õn
Quy ®Þnh cña kh¸ch s¹n vÒ xö lý kh¸ch kh«ng ®Õn (KiÕn thøc)

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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c«ng viÖc 4. ®Æt buång

NhËn ®Æt buång

Xö lý yªu cÇu huû ®Æt buång

3

1

Xö lý yªu cÇu
thay ®æi ®Æt buång

Xö Lý T×NH HUèNG KH¸CH
KH¤NG §ÕN Khi ®· ®Æt buång

4

2

Xö Lý Y£U CÇU Huû §ÆT BUåNG
KH¤NG Cã B¶o ®¶m

5

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 4:
PhÇn viÖc sè 4.1:

®Æt buång
NhËn ®Æt buång

Ghi chó: Tr×nh tù c¸c c©u hái cã thÓ kh¸c nhau tuú theo tõng HÖ thèng qu¶n lý kh¸ch s¹n (PMS). Gi¶ ®Þnh lµ nh©n viªn cã ®ñ kiÕn thøc vÒ HÖ
thèng qu¶n lý kh¸ch s¹n.
Bíc

1. Tr¶ lêi ®iÖn
tho¹i.

2. X¸c ®Þnh yªu
cÇu cña kh¸ch
vÒ thêi gian lu
tró.

3. X¸c ®Þnh yªu
cÇu cña kh¸ch
vÒ sè ngêi ë.

C¸ch lµm

NhÊc m¸y ®iÖn tho¹i lªn.

Hái ngêi gäi ®Õn:
“Quý «ng muèn nghØ t¹i
kh¸ch s¹n cña chóng t«i vµo
nh÷ng ngµy (hoÆc tõ ngµy)
nµo, tha «ng T£N NG¦êI
GäI?”

Hái ngêi gäi:
“Quý kh¸ch ®i cïng víi bao
nhiªu ngêi?”

Tiªu chuÈn

Lý do

Theo c¸c qui ®Þnh cña
kh¸ch s¹n vÒ ®iÖn tho¹i

TÊt c¶ nh©n viªn khi nghe
®iÖn tho¹i ph¶i tr¶ lêi theo
cïng mét c¸ch theo quy
®Þnh cña tõng kh¸ch s¹n.

Hái tªn kh¸ch.

§Ó tiÖn xng h«, giao tiÕp
th©n mËt.

X¸c ®Þnh ngµy ®Õn.
X¸c ®Þnh ngµy ®i.

§Ó b¹n cã thÓ t×m buång
trèng cho nh÷ng ngµy
chÝnh x¸c.

Gäi tªn kh¸ch Ýt nhÊt 1 lÇn.

Lµm cho cuéc gäi trë nªn
th©n mËt h¬n.

NhËp c¸c ngµy kh¸ch yªu
cÇu vµo PMS.

§Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®Æt
buång.

X¸c ®Þnh sè ngêi yªu cÇu
lu tró.

X¸c ®Þnh l¹i nÕu ngêi gäi
cã thÓ yªu cÇu nhiÒu h¬n
1 buång.

NhËp sè ngêi vµo PMS.

§Ó tiÕp tôc quy tr×nh ®Æt
buång.

KiÕn thøc

C¸c kü n¨ng vÒ ®iÖn
tho¹i (C«ng viÖc sè 3).

NÕu kh«ng cã buång
trèng th× chuyÓn sang
bíc 8.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

4. X¸c ®Þnh yªu
cÇu cña kh¸ch
vÒ sè lîng
buång.

5. X¸c ®Þnh yªu
cÇu cña kh¸ch
vÒ lo¹i buång.

C¸ch lµm

Hái ngêi gäi ®Õn:
“Quý kh¸ch cÇn bao nhiªu
buång?”

Tiªu chuÈn

X¸c ®Þnh sè lîng buång
yªu cÇu.

Lý do

KiÕn thøc

X¸c ®Þnh sè buång s½n
cã.

ChØ hái khi ®· biÕt cã nhiÒu
h¬n 1 ngêi ®i cïng ®oµn.

H·y hái kh¸ch: “Quý «ng
muèn cã lo¹i buång nµo?”

NhËp sè lîng buång vµo
PMS.

TiÕp tôc qu¸ tr×nh ®Æt
buång.

T vÊn cho kh¸ch biÕt c¸c
lo¹i vµ h¹ng buång ®ang cã.

§Ó hiÓu vµ ®¸p øng nhu
cÇu cña kh¸ch.
§Ó chµo b¸n c¸c lo¹i
buång tèt (cã gi¸ cao)
tríc.

6. Nh¾c l¹i c¸c
yªu cÇu cña
kh¸ch.

7. X¸c ®Þnh cã
buång trèng.

H·y nãi:
“Tha «ng T£N NG¦êI GäI,
Quý «ng muèn ®Æt tríc …
buång …(lo¹i, gi¸, …), ®Õn
kh¸ch s¹n ngµy … vµ rêi
kh¸ch s¹n ngµy… ph¶i
kh«ng?”

Nh¾c l¹i tªn ngêi gäi.

Lµm cho cuéc gäi th©n
mËt h¬n.

Nh¾c l¹i sè lîng buång.
Nh¾c l¹i ngµy ®Õn vµ ngµy
®i, lo¹i vµ gi¸ buång.

X¸c nhËn r»ng b¹n ®·
hiÓu râ c¸c yªu cÇu cña
ngêi gäi.

H·y nãi: “Chóng t«i cã s½n
buång trong c¸c ngµy ®ã.”

X¸c nhËn cã buång.

Lµm quen víi kü n¨ng
b¸n hµng trong phÇn
kiÕn thøc vÒ s¶n
phÈm.
Tham kh¶o Ch¬ng 9
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.
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C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

H·y nãi: “ThËt kh«ng may,
tha «ng T£N NG¦êI GäI,
chóng t«i kh«ng cßn buång
nµo vµo c¸c ngµy ®ã, t«i cã
thÓ ®Ò nghÞ ngµy kh¸c ®îc
kh«ng?”

H·y gäi tªn kh¸ch.

Lµm cho cuéc gäi th©n
mËt h¬n.

§Ò nghÞ lùa chän kh¸c.

Cè g¾ng thuyÕt phôc
kh¸ch ®Æt buång vµo
ngµy kh¸c hoÆc ghi tªn
kh¸ch vµo danh s¸ch chê
hoÆc gîi ý gióp hä ®Æt gi÷
buång ë mét kh¸ch s¹n
kh¸c cïng c«ng ty.

9. Hái tªn c«ng
ty (®èi víi c¸c
kh¸ch c«ng ty)

H·y nãi: “T«i cã thÓ biÕt tªn
C«ng ty ®îc kh«ng?”

X¸c ®Þnh tªn c«ng ty.

Tríc khi cung cÊp gi¸ vµ
c¸c ®iÒu kiÖn, b¹n ph¶i
biÕt ®îc tªn c«ng ty v×
cã mét sè c«ng ty cã møc
gi¸ vµ ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt.

10. Hái vÒ viÖc ®Æt
buång

H·y nãi: “Quý «ng cã muèn
t«i gi÷ buång cho «ng
kh«ng?”

§Ò nghÞ kh¸ch ®Æt chç.

TiÕn gÇn h¬n ®Õn viÖc
b¸n hµng. NhËn lêi cam
kÕt cña ngêi gäi vÒ viÖc
®Æt buång ®· ®îc giíi
thiÖu.

8. Kh«ng cã
buång trèng.

T vÊn vÒ gi¸ buång.

KiÕn thøc

Xem phÇn kiÕn thøc
vÒ s¶n phÈm liªn
quan ®Õn viÖc ®Ò nghÞ
lùa chän kh¸c.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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11. X¸c ®Þnh c¸c
th«ng tin liªn
hÖ.

C¸ch lµm

Hái kh¸ch tÊt c¶ c¸c chi tiÕt
vÒ ®Æt buång.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

C¸c th«ng tin tèi thiÓu ph¶i cã:
Tªn kh¸ch.
Tªn c«ng ty (nÕu lµ kh¸ch
c«ng ty).
Sè ®iÖn tho¹i.
Sè fax /§Þa chØ th ®iÖn tö.
Tªn ngêi ®Æt buång.
C¸c chi tiÕt vÒ thanh to¸n.
§Þa chØ chi tiÕt.

§¶m b¶o r»ng b¹n ®·
x¸c ®Þnh ®îc c¸c th«ng
tin cÇn thiÕt cho viÖc ®Æt
buång.

B¶ng ch÷ c¸i ng÷ ©m
quèc tÕ.

§Ó dÔ t×m kiÕm th«ng tin
®Æt buång khi kh¸ch ®Õn
kh¸ch s¹n.
§Ó khi lµm thñ tôc nhËn
buång, kh«ng ph¶i hái l¹i
c¸c th«ng tin nµy n÷a.

C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt (vÞ trÝ
buång, phong c¶nh, phßng
hót thuèc/ kh«ng ®îc hót
thuèc v.v..)

§Ó cã thÓ phôc vô cho
kh¸ch tèt h¬n.

Nªn biÕt thªm:
Thêi gian kh¸ch ®Õn dù kiÕn
Quèc tÞch kh¸ch.
C¸c chi tiÕt chuyÕn bay.
Môc ®Ých cña viÖc lu tró
(c«ng vô/du lÞch thuÇn tóy).
Ch¾c ch¾n r»ng tªn kh¸ch
®îc ®¸nh vÇn ®óng.

§Ó b¹n biÕt tríc khi nµo
kh¸ch ®Õn.

§Ó ph©n lo¹i thÞ trêng.

Tham kh¶o Ch¬ng 3.
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.
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12. X¸c ®Þnh
ph¬ng thøc
b¶o ®¶m cho
yªu cÇu ®Æt
buång.

C¸ch lµm

H·y hái: “Quý kh¸ch cã thÓ
b¶o ®¶m cho viÖc ®Æt buång
nµy kh«ng?”
HoÆc:
“Quý kh¸ch sÏ ®¶m b¶o cho
viÖc ®Æt buång b»ng lo¹i thÎ
tÝn dông nµo?”

Tiªu chuÈn

Lý do

Xin chi tiÕt vÒ thÎ tÝn dông.
HoÆc ®Ò nghÞ ®Æt cäc.
HoÆc yªu cÇu c«ng ty b¶o
®¶m (v¨n b¶n x¸c nhËn cña
ngêi gäi thÓ hiÖn râ c¸c chi
tiÕt thanh to¸n).
HoÆc kh¼ng ®Þnh r»ng
buång ®· ®Æt kh«ng ®îc
gi÷ trong trêng hîp ®Õn
muén.

Cã ®Þa chØ hoÆc thÎ tÝn
dông hoÆc tiÒn ®Æt cäc ®Ó
tÝnh tiÒn nÕu kh¸ch kh«ng
®Õn.

KiÕn thøc

Cã kiÕn thøc vÒ c¸c
chÝnh s¸ch cña kh¸ch
s¹n cã liªn quan ®Õn
viÖc b¶o ®¶m.

§Ó cã thÓ gi¶i phãng
buång ®· ®Æt nÕu kh¸ch
kh«ng ®Õn vµo lóc 4 giê
chiÒu, buång nµy sÏ s½n
sµng ®Ó b¸n cho kh¸ch
kh¸c.

13. Nh¾c l¹i c¸c
chi tiÕt ®Æt
buång.

H·y nãi: “T«i ®· ®Æt buång
cho «ng tªn kh¸ch, ®Õn
kh¸ch s¹n vµo ngµy, gåm
XX buång lo¹i XXX, víi gi¸
XXX, rêi khái kh¸ch s¹n vµo
ngµy. ViÖc ®Æt buång nµy
(kh«ng) ®îc b¶o ®¶m cho
viÖc ®Õn muén. Nh thÕ cã
®óng kh«ng, tha «ng Tªn
kh¸ch?”

Kh¼ng ®Þnh l¹i tªn kh¸ch,
ngµy ®Õn vµ ngµy ®i, sè
lîng buång, lo¹i h×nh b¶o
®¶m vµ gi¸ thuª buång.

Ch¾c ch¾n r»ng b¹n
kh«ng cã sù nhÇm lÉn
nµo.

14. §a m· sè ®Æt
buång cho
kh¸ch.

H·y nãi: “M· sè cña viÖc ®Æt
buång nµy lµ: XXXXX”.

Th«ng b¸o m· sè (m· sè
®Æt buång).

Nh mét lêi x¸c nhËn víi
kh¸ch.
C¸c chi tiÕt vÒ ®Æt buång
cã thÓ dÔ dµng t×m ®îc
theo m· sè nµy.

Ghi chó: Mét sè
kh¸ch s¹n göi x¸c
nhËn b»ng v¨n b¶n.
NÕu ngêi ®Æt buång
yªu cÇu th× viÖc nµy
lu«n ®îc thùc hiÖn.

Tr¸nh viÖc ph¶i göi x¸c
nhËn b»ng v¨n b¶n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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15. KÕt thóc mét
cuéc gäi ®Æt
buång.

16. Hoµn thiÖn c¸c
chi tiÕt ®Æt
buång.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

H·y nãi: “T«i cã thÓ gióp g×
®îc «ng n÷a kh«ng?”
“C¸m ¬n «ng v× ®· ®Æt buång
ë (T£N KH¸CH S¹N), tha
«ng (T£N KH¸CH), chóng t«i
chê ®Ó ®ãn tiÕp «ng vµ/hoÆc
(kh¸ch cña) Quý «ng”.

Gîi ý hái ngêi gäi xem cßn
yªu cÇu g× kh¸c kh«ng.

T¹o c¬ héi cho kh¸ch ®Æt
thªm c¸c dÞch vô kh¸c
n÷a.

C¸m ¬n ngêi gäi vÒ viÖc
®Æt buång.

§Ó cho kh¸ch thÊy b¹n
®¸nh gi¸ cao viÖc kh¸ch
lùa chän kh¸ch s¹n cña
b¹n.

H·y sö dông tªn ngêi gäi.

Lµm cho cuéc gäi th©n
mËt h¬n.

§Ó kh¸ch ®Æt m¸y xuèng
tríc.

V× ®ã lµ phÐp lÞch sù.

Tu©n theo c¸c tiªu chuÈn
cña kh¸ch s¹n.

C¸c chi tiÕt nµy ®îc ghi
l¹i vµ ®îc tæng hîp ®Ó
l·nh ®¹o kh¸ch s¹n n¾m
®îc c¸c lo¹i ®Æt buång
®· thùc hiÖn trong kh¸ch
s¹n cña b¹n.

X¸c ®Þnh c¸c chi tiÕt vÒ thÞ
trêng dùa trªn nh÷ng chi tiÕt
vÒ ®Æt buång vµ nhËp vµo hå
s¬ buång.

C¸c chi tiÕt vÒ thÞ trêng
thêng bao gåm:
M· quèc gia.
Ph©n ®o¹n thÞ trêng.
Kªnh (lµm thÕ nµo kh¸ch l¹i
biÕt ®Æt buång ë ®©y).

17. Lu tr÷ hå s¬
®Æt buång.

Lu tr÷ hå s¬ c¸c lo¹i tµi liÖu
cã liªn quan ®Õn ®Æt buång
(phiÕu ®Æt buång, fax, th
®iÖn tö) vµo n¬i thÝch hîp.

ViÕt c¸c chi tiÕt sau vµo v¨n
b¶n giao dÞch:
M· sè ®Æt buång.
Ngµy ®Õn.
Ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña tªn
kh¸ch.
Lu c¸c tµi liÖu ®Æt buång
theo c¸c quy tr×nh cña
kh¸ch s¹n.

KiÕn thøc

HiÓu vÒ viÖc c¸c chi
tiÕt thÞ trêng ®îc
kh¸ch s¹n cña b¹n
ghi l¹i nh thÕ nµo.

Th«ng tin nµy ®îc dïng
®Ó ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý.

§Ó lu hå s¬ mét c¸ch
hiÖu qu¶ vµ ®Ó t×m c¸c tµi
liÖu nµy dÔ dµng khi
chóng ®· ®îc lu.

KiÕn thøc vÒ hÖ thèng
lu hå s¬ trong v¨n
phßng bé phËn ®Æt
buång.
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C«ng viÖc sè 4:
PhÇn viÖc sè 4.2:
Bíc

®Æt buång
Xö lý yªu cÇu thay ®æi ®Æt buång
C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

1. Tr¶ lêi ®iÖn
tho¹i.

NhÊc m¸y ®iÖn tho¹i.

Theo qui ®Þnh vÒ ®iÖn tho¹i
cña kh¸ch s¹n.

TÊt c¶ nh©n viªn ph¶i tr¶
lêi ®iÖn tho¹i theo c¸ch
gièng nhau.

Qui ®Þnh cña kh¸ch
s¹n vÒ viÖc huû ®Æt
buång.

2. Hái th«ng tin
cña ®Æt buång
cÇn ®æi.

Sau khi biÕt kh¸ch cã ý ®Þnh
thay ®æi ®Æt buång, hái: “Quý
kh¸ch muèn thay ®æi ®Æt
buång nµo (tªn kh¸ch, ngµy
®Õn, m· sè x¸c nhËn buång)”
vµ chó ý l¾ng nghe th«ng tin
cña ngêi gäi.

Cã ®îc c¸c th«ng tin sau:
- Tªn cña kh¸ch.
- Ngµy ®Õn.
- M· sè ®Æt buång.

§Ó t×m ®óng ®Æt buång
cÇn ®iÒu chØnh.

N¾m ®îc b¶ng ch÷
c¸i ng÷ ©m quèc tÕ.

3. Nh¾c l¹i nh÷ng
chi tiÕt cña yªu
cÇu ®Æt buång.

§äc c¸c chi tiÕt cña yªu cÇu
®Æt buång.

Nh¾c l¹i tªn kh¸ch, ngµy
®Õn vµ tªn c«ng ty nÕu cã.

§Ó ®¶m b¶o b¹n ®ang
vµo ®óng ®Æt buång cÇn
®iÒu chØnh.

4. TiÕp nhËn thay
®æi.

Chó ý l¾ng nghe yªu cÇu cña
ngêi gäi.
Nh¾c l¹i th«ng tin mµ ngêi
gäi võa cung cÊp.

N¾m ®îc c¸c chi tiÕt thay
®æi theo yªu cÇu.

§Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n
r»ng b¹n hiÓu chÝnh x¸c
nh÷ng yªu cÇu thay ®æi.

5. KiÓm tra xem
nh÷ng yªu cÇu
thay ®æi cña
kh¸ch cã thùc
hiÖn ®îc
kh«ng.

KiÓm tra kh¶ n¨ng cña kh¸ch
s¹n cã ®¸p øng ®îc yªu cÇu
thay ®æi hay kh«ng.

KiÓm tra yªu cÇu thay ®æi
trong PMS.

Nh÷ng thay ®æi vÒ thêi
gian, lo¹i buång, sè lîng
kh¸ch sÏ ¶nh hëng ®Õn
lîng buång cßn rçi cña
kh¸ch s¹n.

Tham kh¶o Ch¬ng 3,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

NhËp th«ng tin vµo PMS.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

6. Thùc hiÖn thay
®æi.

Thay ®æi chi tiÕt viÖc ®Æt
buång theo yªu cÇu cña
ngêi gäi.

NhËp th«ng tin vµo PMS vµ
®iÒu chØnh th«ng tin trong hå
s¬ ®Æt buång.

§Ó ®Æt buång trong PMS
vµ trong hå s¬ ®Æt buång
ph¶n ¸nh nh÷ng th«ng tin
cËp nhËt nhÊt.

7. Tõ chèi thay
®æi.

Nãi víi ngêi gäi ®Õn:“RÊt
tiÕc chóng t«i kh«ng cã
buång vµo ngµy ®ã, do ®ã
chóng t«i kh«ng thÓ thay ®æi
c¸c chi tiÕt ®Æt buång, nhng
chóng t«i cã thÓ ®a «ng vµo
danh s¸ch chê, thÕ cã ®îc
kh«ng tha «ng…”

Tõ chèi yªu cÇu thay ®æi vµ
®a ra lý do tõ chèi.
§a ra gi¶i ph¸p kh¸c.

Gi¶i thÝch cÈn thËn cho
ngêi gäi ®Õn r»ng kh«ng
thÓ thay ®æi do ®· hÕt
buång, nhng vÉn cã thÓ
®a ra mét gi¶i ph¸p
kh¸c.

Ghi l¹i vµo hå s¬ kh¸ch
hµng.

NhËp th«ng tin vµo PMS.

§Ó c¶ nh©n viªn ®Æt
buång vµ nh©n viªn lÔ t©n
cã thÓ tham kh¶o nÕu cã
ph¸t sinh th¾c m¾c.

Hái: “T«i cã thÓ biÕt tªn cña
«ng ®îc kh«ng?”

NhËp tªn cña ngêi gäi vµo
hÖ thèng PMS.

§Ó sau nµy tham kh¶o
nÕu cã th¾c m¾c vÒ
nh÷ng thay ®æi, cã thÓ
liªn hÖ ®óng ngêi cÇn
thiÕt.

8. Hái tªn cña
ngêi gäi ®Õn
(nÕu ®ã kh«ng
ph¶i lµ kh¸ch).

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 4:
PhÇn viÖc sè 4.3:
Bíc

®Æt buång
Xö lý yªu cÇu huû ®Æt buång
C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

1. Tr¶ lêi ®iÖn
tho¹i.

NhÊc m¸y ®iÖn tho¹i.

Theo qui ®Þnh vÒ ®iÖn tho¹i
cña kh¸ch s¹n.

TÊt c¶ nh©n viªn ph¶i tr¶
lêi ®iÖn tho¹i theo c¸ch
gièng nhau.

Qui ®Þnh vÒ viÖc huû
®Æt buång cña kh¸ch
s¹n.

2. Hái th«ng tin
hñy buång.

Sau khi biÕt kh¸ch cã ý ®Þnh
hñy buång, hái: “Quý kh¸ch
muèn hñy buång cho ngµy
nµo? díi tªn ngêi nµo? m·
sè ®Æt buång?”
Vµ l¾ng nghe ngêi gäi mét
c¸ch cÈn thËn.

Thu nhËn c¸c th«ng tin sau:
- Tªn kh¸ch.
- Ngµy ®Õn.
- M· sè ®Æt buång .
NhËp c¸c th«ng tin nµy vµo
PMS.

§Ó t×m ®óng ®Æt buång
cÇn hñy.

N¾m ®îc b¶ng ch÷
c¸i ng÷ ©m quèc tÕ.

3. Nh¾c l¹i c¸c
chi tiÕt vÒ viÖc
®Æt buång.

§äc c¸c chi tiÕt vÒ viÖc ®Æt
buång.

Nh¾c l¹i Ýt nhÊt lµ tªn kh¸ch,
m· sè ®Æt buång, ngµy ®Õn
vµ tªn c«ng ty nÕu cã.

§Ó ®¶m b¶o r»ng b¹n
®ang vµo ®óng ®Æt buång
cÇn huû.

4. Hái tªn cña
ngêi gäi.

H·y hái: “T«i cã thÓ biÕt tªn
cña «ng ®îc kh«ng?”

NhËp tªn cña ngêi gäi vµo
PMS.

§Ó tham kh¶o vÒ sau,
nÕu cã g× liªn quan ®Õn
viÖc huû bá, b¹n cã thÓ
liªn l¹c víi ®óng ngêi.

5. Yªu cÇu lý do
vÒ viÖc huû ®Æt
buång.

H·y hái: “T«i cã thÓ biÕt lý do
vÒ viÖc huû ®Æt buång ®îc
kh«ng?”

Hái vÒ lý do huû ®Æt buång
mét c¸ch lÞch sù.

HiÓu râ lý do t¹i sao
kh¸ch huû ®Æt buång ®Ó
th«ng b¸o cho bé phËn
kinh doanh/ ®Æt buång
biÕt.

Tham kh¶o Ch¬ng 3,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

§Ó nhËp th«ng tin vµo
PMS vµ ®èi chiÕu khi
cÇn.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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6. PhÝ huû bá ®Æt
buång.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Th«ng b¸o cho ngêi gäi biÕt
nÕu cã tÝnh phÝ huû bá.

Theo tiªu chuÈn cña kh¸ch
s¹n.
Th«ng b¸o cho ngêi gäi
biÕt vÒ phÝ huû bá.

Lý do

Tuú thuéc vµo lo¹i ®Æt
buång, viÖc hñy bá cã thÓ
bÞ tÝnh phÝ, ngêi gäi ph¶i
®îc th«ng b¸o vÒ møc
phÝ.

Híng dÉn vÒ viÖc
huû bá (theo tiªu
chuÈn cña kh¸ch
s¹n). Th«ng thêng,
c¸c kh¸ch hµng
thêng xuyªn vµ
trung thµnh ®îc
hëng nhiÒu u ®·i
h¬n kh¸ch “®Õn mét
lÇn”.
Híng dÉn sö dông
cña PMS.

X¸c ®Þnh viÖc thanh to¸n phÝ
nµy.

7. Huû bá ®Æt
buång.

Theo c¸c híng dÉn cña
PMS.

T×nh tr¹ng ®Æt buång ph¶i lµ
§· Huû hoÆc §H.

ViÖc ®Æt buång ph¶i ®îc
huû thùc sù trong PMS.

8. Th«ng b¸o tªn
vµ m· sè huû
buång.

H·y nãi: “T«i tªn lµ Ph¬ng,
m· sè huû buång lµ XXX”.

Cho tªn cña b¹n.

§Ó x¸c nhËn cho ngêi
gäi.

Cho m· sè huû buång.

Trong mäi trêng hîp
th¾c m¾c, kh¸ch ph¶i cã
m· sè huû buång ®èi víi
bÊt kú viÖc ®Æt buång nµo
®· huû.

X¸c ®Þnh xem kh¸ch cã cßn
yªu cÇu g× n÷a kh«ng.

T¹o c¬ héi cho ngêi gäi
tiÕp tôc cuéc ®µm tho¹i.

C¸m ¬n ngêi gäi.

Cho kh¸ch thÊy r»ng b¹n
®¸nh gi¸ cao cuéc gäi.

9. KÕt thóc cuéc
gäi.

H·y hái: “T«i cßn cã thÓ gióp
g× ®îc n÷a kh«ng?” vµ “C¸m
¬n «ng ®· gäi ®Õn (T£N
KH¸CH S¹N), tha «ng
(T£N KH¸CH)”.

Gäi kh¸ch b»ng tªn.
§Ó ngêi gäi g¸c m¸y tríc.

KiÕn thøc

V× phÐp lÞch sù.
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Bíc

10. Thñ tôc giÊy
tê.

C¸ch lµm

LÊy c¸c v¨n b¶n ®Æt buång
ra khái hå s¬ lu ®Æt buång.

Tiªu chuÈn

Lý do

ViÕt §H hoÆc §· HUû lªn
phiÕu ®Æt buång vµ ®Ó c¸c
tµi liÖu ®ã vµo n¬i thÝch hîp.
Th«ng b¸o cho c¸c bé phËn
liªn quan.

§Ó cho mäi ngêi ®îc râ
rµng r»ng viÖc ®Æt buång
®· ®îc huû bá. Trong
trêng hîp cã sù kiÖn
hoÆc héi nghÞ kh¸c ®·
®îc ®Æt tríc.

Ký t¾t tªn b¹n lªn tµi liÖu
ViÕt m· sè huû bá vµ ngµy
huû bá lªn tµi liÖu.

§Ó biÕt ai lµ ngêi ®· huû
®Æt buång.

NÕu hñy mét ®Æt buång cho
nhiÒu kh¸ch, h·y b¸o cho
ngêi gi¸m s¸t.

ViÖc huû bá ¶nh hëng
®Õn sè buång trèng.

KiÕn thøc

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 4:
PhÇn viÖc sè 4.4:
NéI DUNG

1. Quy ®Þnh vÒ
huû ®Æt buång.

®Æt buång
Quy ®Þnh vÒ huû ®Æt buång cña kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

Mçi (chuçi) kh¸ch s¹n cã c¸c
quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch riªng
vÒ viÖc huû ®Æt buång. ChÝnh
s¸ch vÒ huû ®Æt buång chØ ra
c¸c ®iÒu kiÖn mµ theo ®ã
viÖc ®Æt buång cã thÓ ®îc
thay ®æi hoÆc huû bá.

ChÝnh s¸ch vÒ huû ®Æt
buång ph¶i lu«n ®îc thùc
hiÖn nghiªm tóc.

§¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c
kh¸ch ®Òu ®îc ®èi xö
nh nhau, tr¸nh trao ®æi
víi kh¸ch vÒ chÝnh s¸ch
cña kh¸ch s¹n.

C¸c (chuçi) kh¸ch
s¹n lín ®Òu cã c¸c
chÝnh s¸ch vÒ huû
buång kh¸c nhau, cho
c¸c h¹ng møc gi¸
buång kh¸c nhau.

Lu«n liªn hÖ víi ngêi gi¸m
s¸t nÕu b¹n c¶m thÊy kh«ng
nªn ¸p dông chÝnh s¸ch hñy
buång.

ChØ cã ngêi gi¸m s¸t
míi cã quyÒn quyÕt ®Þnh
c¸c trêng hîp ngo¹i lÖ
kh«ng ¸p dông chÝnh
s¸ch vÒ hñy ®Æt buång.
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C«ng viÖc sè 4:
PhÇn viÖc sè 4.5:
Bíc

®Æt buång
Xö lý yªu cÇu huû ®Æt buång kh«ng cã b¶o ®¶m vµo ngµy kh¸ch ®Õn
C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

C¸c qui ®Þnh cña
kh¸ch s¹n vÒ viÖc ®Æt
buång kh«ng cã ®¶m
b¶o.

1. KiÓm tra danh
s¸ch kh¸ch
®Õn.

In danh s¸ch kh¸ch ®Õn
trong ngµy hoÆc ®a danh
s¸ch lªn mµn h×nh m¸y tÝnh.

Chän ra c¸c ®Æt buång
KH¤NG Cã §¶M B¶O.

KiÓm tra xem cã ®Æt
buång nµo cÇn ph¶i huû
bá v× kh«ng ch¾c kh¸ch
sÏ ®Õn.

2. Huû ®Æt buång.

Huû viÖc ®Æt buång.

KiÓm tra c¸c tµi liÖu xem
viÖc ®Æt buång cã thùc sù
kh«ng ®îc ®¶m b¶o kh«ng.
KiÓm tra tªn kh¸ch vµ tªn
c«ng ty.

Ch¾c ch¾n r»ng b¹n
kh«ng m¾c ph¶i sai lÇm
nµo.

KiÓm tra c¸c chi tiÕt chuyÕn
bay.

NÕu biÕt c¸c chi tiÕt vÒ
chuyÕn bay, h·y kiÓm tra
chuyÕn bay cã bÞ chËm
kh«ng.

Huû ®Æt buång, ghi vµo
phÇn lý do hñy buång lµ
“hñy buång kh«ng ®¶m b¶o
sau 4 giê chiÒu”.

Ch¾c ch¾n r»ng kh¸ch
s¹n sÏ kh«ng gi÷ nh÷ng
buång ®Æt tríc mµ
kh«ng ch¾c kh¸ch sÏ
®Õn.

NÕu ®ã lµ kh¸ch quen hoÆc
kh¸ch cña c«ng ty quen,
h·y kiÓm tra l¹i cïng ngêi
gi¸m s¸t.

Chóng ta ph¶i gi÷ nh÷ng
kh¸ch hµng quan träng
nhÊt.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 4:
PhÇn viÖc sè 4.6:
Bíc

1. KiÓm tra danh
s¸ch kh¸ch
kh«ng ®Õn.

2. Liªn hÖ víi
ngêi ®Æt
buång.

®Æt buång
Xö lý t×nh huèng kh¸ch ®· ®Æt buång ®¶m b¶o nhng kh«ng ®Õn
C¸ch lµm

In danh s¸ch kh¸ch kh«ng
®Õn tõ ngµy h«m tríc

Gäi ®iÖn tho¹i, göi fax hoÆc
th ®iÖn tö cho ngêi ®· thùc
hiÖn viÖc ®Æt buång.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

KiÓm tra theo tªn kh¸ch vµ
tªn c«ng ty cña kh¸ch.

Cã thÓ x¶y ra trêng hîp
®Æt buång ®óp hoÆc viÕt
sai chÝnh t¶ tªn kh¸ch.

Qui ®Þnh cña kh¸ch
s¹n vÒ viÖc tÝnh phÝ
cho kh¸ch kh«ng ®Õn.

KiÓm tra c¸c tµi liÖu vÒ ®¶m
b¶o ®Æt buång.

Ch¾c ch¾n r»ng ®Æt
buång nµy ®· ®îc b¶o
®¶m.

Th«ng b¸o r»ng kh¸ch ®·
kh«ng ®Õn.

Cã thÓ lµ sù nhÇm lÉn.

Cho ngêi ®Æt buång cã c¬
héi gi¶i thÝch.

3. §Ò xuÊt møc
phÝ kh«ng ®Õn.

ChuyÓn th«ng tin ®Õn ngêi
sÏ tÝnh phÝ kh«ng ®Õn.

NÕu lµ kh¸ch hoÆc c«ng ty
kh¸ch hµng thêng xuyªn
th× b¸o cho ngêi gi¸m s¸t.

§èi víi kh¸ch hµng “tèt”,
kh«ng ph¶i lóc nµo còng
¸p dông tÝnh phÝ kh«ng
®Õn.

Gi¶i thÝch r»ng kh¸ch kh«ng
®Õn nh ®· ®Æt th× sÏ bÞ tÝnh
phÝ.

Gi¶i thÝch cho ngêi ®Æt
buång biÕt c¸c quy ®Þnh
sÏ ®îc ¸p dông.

§Ýnh kÌm tÊt c¶ tµi liÖu vµo
danh s¸ch kh¸ch kh«ng
®Õn.

Theo c¸ch nµy tÊt c¶ c¸c
th«ng tin sÏ thµnh mét
bé.
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C«ng viÖc sè 4:
PhÇn viÖc sè 4.7:
NéI DUNG

1. ChÝnh s¸ch vÒ
viÖc kh¸ch
kh«ng ®Õn.

®Æt buång
Quy ®Þnh cña kh¸ch s¹n vÒ xö lý kh¸ch kh«ng ®Õn (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Mçi (chuçi) kh¸ch s¹n ®Òu cã
quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch cô
thÓ vÒ viÖc kh¸ch kh«ng ®Õn.
ChÝnh s¸ch vÒ kh¸ch kh«ng
®Õn híng dÉn c¸ch xö lý ®èi
víi nh÷ng kh¸ch ®· ®Æt
buång nhng kh«ng ®Õn.

Th«ng thêng, c¸c kh¸ch
hµng thêng xuyªn hoÆc
trung thµnh ®îc hëng c¸c
u ®·i h¬n so víi kh¸ch ®Æt
buång ®Õn mét lÇn.

Tiªu chuÈn

Lý do

ChÝnh s¸ch vÒ viÖc kh¸ch
kh«ng ®Õn lu«n ph¶i ®îc
tu©n thñ chÆt chÏ.

§¶m b¶o r»ng tÊt c¶
kh¸ch hµng ®Òu ®îc ®èi
xö c«ng b»ng vµ tr¸nh
th¶o luËn víi kh¸ch vÒ
chÝnh s¸ch cña kh¸ch
s¹n.

Lu«n liªn hÖ víi ngêi gi¸m
s¸t nÕu b¹n c¶m thÊy kh«ng
thÓ tu©n thñ chÝnh s¸ch vÒ
viÖc kh¸ch kh«ng ®Õn.

ChØ cã ngêi gi¸m s¸t
míi cã quyÒn kh«ng tu©n
theo chÝnh s¸ch vÒ viÖc
kh¸ch kh«ng ®Õn trong
trêng hîp ngo¹i lÖ.

KiÕn thøc

§Ó b¶o vÖ mèi quan hÖ
tèt víi c¸c kh¸ch hµng
trung thµnh.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C¤NG VIÖC 5. Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
Giíi thiÖu:
Quy tr×nh lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n cho kh¸ch lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc quan träng nhÊt cña mét nh©n viªn LÔ
t©n. §ã lµ n¬i ®Çu tiªn kh¸ch tiÕp xóc víi kh¸ch s¹n; b¹n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm lµm cho buæi gÆp gì ban ®Çu nµy thµnh c«ng.
ViÖc lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n thµnh c«ng ph¶i cã kh«ng khÝ Êm ¸p vµ th©n thiÖn, nhanh chãng vµ hiÖu qu¶, quan
t©m ®óng møc ®Õn tõng nhu cÇu vµ mong muèn cña tõng ngêi kh¸ch.
Nªn nhí r»ng b¹n chØ cã duy nhÊt mét c¬ héi ®Ó t¹o Ên tîng ban ®Çu!
KiÕn thøc chung:
KiÕn thøc vÒ s¶n phÈm
Ch¬ng 5 cña Gi¸o tr×nh NghiÖp vô LÔ T©n.
B¹n ph¶i sö dông thµnh th¹o PMS cña kh¸ch s¹n.
PhÇn viÖc sè 5.1:
PhÇn viÖc sè 5.2:
PhÇn viÖc sè 5.3:
PhÇn viÖc sè 5.4:
PhÇn viÖc sè 5.5:
PhÇn viÖc sè 5.6:
PhÇn viÖc sè 5.7:
PhÇn viÖc sè 5.8:
PhÇn viÖc sè 5.9:
PhÇn viÖc sè 5.10:
PhÇn viÖc sè 5.11:
PhÇn viÖc sè 5.12:
PhÇn viÖc sè 5.13:
PhÇn viÖc sè 5.14:
PhÇn viÖc sè 5.15:
PhÇn viÖc sè 5.16:

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n cho kh¸ch
C¸c tªn riªng phæ biÕn t¹i c¸c quèc gia kh¸c nhau (KiÕn thøc)
C¸c lo¹i buång trong kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
Ch¬ng tr×nh dµnh cho kh¸ch hµng trung thµnh (KiÕn thøc)
S¬ ®å kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
§¶m b¶o thanh to¸n - TiÒn mÆt
C¸c lo¹i ngo¹i tÖ vµ sÐc du lÞch ®îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn (KiÕn thøc)
§¶m b¶o thanh to¸n - ThÎ tÝn dông
C¸c lo¹i thÎ tÝn dông ®îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn (KiÕn thøc)
Sö dông m¸y quÐt thÎ tÝn dông (KiÕn thøc)
§¶m b¶o thanh to¸n - PhiÕu thanh to¸n
C¸c lo¹i phiÕu thanh to¸n ®îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn (KiÕn thøc)
§¶m b¶o thanh to¸n - Ghi sæ nî c«ng ty
§ãn kh¸ch VIP
§ãn kh¸ch ®oµn
§ãn kh¸ch v·ng lai
Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

77

c«ng viÖc 5. lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n

Chµo kh¸ch

1

HiÓn thÞ yªu cÇu ®Æt chç
trªn m¸y tÝnh

2

X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu ®Æt biÖt

3

Hoµn thµnh phiÕu ®¨ng ký

4

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

c«ng viÖc 5. lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n

Ph©n buång

5

®¶M b¶o thanh to¸n

6

Yªu cÇu cÊp phÐp thanh to¸n

7

Qu¸ tr×nh xin cÊp phÐp
thanh to¸n

8

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

c«ng viÖc 5. lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n

CÊp thÎ ch×a kho¸

Chµo ®ãn kh¸ch v·ng lai

11

9

HÖ thèng ch×a kho¸ kh¸c
nhau gi÷a c¸c kh¸ch s¹n

X¸C §ÞNH THêI GIAN L¦U Tró
KH¸CH V·NG LAI

12

10

X¸C §ÞNH C¸C Y£U CÇU
VÒ BUåNG - KH¸Ch v·ng lai

13

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 5:
PhÇn viÖc sè 5.1:
Bíc

1. Chµo kh¸ch.

2. Chµo kh¸ch khi
b¹n ®ang bËn.

3. NhËn hé chiÕu
hoÆc chøng
minh th cña
kh¸ch.

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n cho kh¸ch
C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

NhËn biÕt kh¸ch vµ nãi:
“Chµo mõng Quý kh¸ch ®·
®Õn víi kh¸ch s¹n (T£N
KH¸CH S¹N), t«i cã thÓ gióp
g× ®îc cho Quý kh¸ch?”
hoÆc “Chµo mõng Quý kh¸ch
®· ®Õn víi kh¸ch s¹n (T£N
KH¸CH S¹N), Quý kh¸ch cã
muèn lµm thñ tôc nhËn
buång kh¸ch s¹n kh«ng?”

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.

§Ó kh¸ch thÊy r»ng b¹n
chó ý ®Õn hä.

B¹n lµ Ên tîng ®Çu
tiªn vÒ kh¸ch s¹n
trong t©m trÝ cña
kh¸ch.

Chµo kh¸ch.

Lµm cho kh¸ch c¶m thÊy
®îc chµo ®ãn trong
kh¸ch s¹n cña b¹n.

Tham kh¶o Ch¬ng 5,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

NÕu ®ã lµ kh¸ch ®· tõng ë
kh¸ch s¹n vµ b¹n biÕt tªn
cña hä: “Xin chµo «ng (T£N
KH¸CH), chóc mõng «ng ®·
trë l¹i (T£N KH¸CH S¹N),
rÊt vui ®îc gÆp l¹i «ng.”

H·y gäi tªn kh¸ch (nÕu biÕt
chÝnh x¸c).

Lµm cho kh¸ch thÊy b¹n
®· nhËn ra hä khi hä
quay trë l¹i.

Th«ng b¸o cho kh¸ch biÕt
b»ng c¸ch nh×n kh¸ch vµ
mØm cêi

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.

§Ó cho kh¸ch biÕt lµ b¹n
®· thÊy hä ®ang chê.

Khi b¹n cã thÓ tiÕp kh¸ch,
h·y c¶m ¬n kh¸ch vÒ viÖc
hä ®· chê.

V× phÐp lÞch sù.

NhËn hé chiÕu hoÆc chøng
minh th.

Bëi ®©y lµ yªu cÇu chÝnh
thøc.

Yªu cÇu kh¸ch ®a hé chiÕu
chiÕu hoÆc chøng minh th.

Gióp b¹n t×m ®îc yªu
cÇu ®Æt buång vµ ®iÒn
vµo phiÕu ®¨ng ký.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

4. T×m kiÕm th«ng
tin ®Æt buång
trong m¸y tÝnh.

C¸ch lµm

Nh×n vµo hé chiÕu hoÆc
chøng minh th cña kh¸ch.

Tiªu chuÈn

X¸c ®Þnh tªn kh¸ch.
KiÓm tra chi tiÕt vÒ c«ng ty.

Lý do

KiÕn thøc

§¶m b¶o r»ng b¹n ®ang
lµm thñ tôc nhËn buång
kh¸ch s¹n cho ®óng
ngêi.

Vµo ®óng ®Æt buång cña
kh¸ch.
5. KiÓm tra tin
nh¾n.

6. Kh«ng t×m thÊy
th«ng tin ®Æt
buång

KiÓm tra xem kh¸ch cã tin
nh¾n nµo kh«ng.

Yªu cÇu kh¸ch nh¾c l¹i c¸c
chi tiÕt.

KiÓm tra PMS.

§Ó ®¶m b¶o nh÷ng th«ng
tin khÈn ®îc chuyÓn ®Õn
kh¸ch ngay lËp tøc.

KiÓm tra phiÕu ®¨ng ký.

Tê tin nh¾n ®îc ®Ýnh
kÌm víi phiÕu ®¨ng ký.

Hái xem kh¸ch cã gi÷
phiÕu/sè x¸c nhËn ®Æt
buång kh«ng.

§Ó kh¼ng ®Þnh kh«ng cã
sù nhÇm lÉn.

KiÓm tra theo tªn gäi cña
kh¸ch.
Hái tªn c«ng ty.
T×m theo ngµy ®Õn kh¸c.
NÕu kh«ng t×m thÊy th«ng
tin ®Æt buång trong khi vÉn
cßn buång trèng, h·y lµm
thñ tôc nhËn buång kh¸ch
s¹n cho kh¸ch theo d¹ng
kh¸ch v·ng lai.
NÕu kh«ng cßn buång trèng,
h·y th«ng b¸o cho ngêi
gi¸m s¸t/qu¶n lý.

BiÕt vÒ nh÷ng tªn
riªng phæ biÕn cña
kh¸ch ®Õn tõ c¸c
quèc gia kh¸c nhau.

80

Bíc

7. X¸c ®Þnh c¸c
yªu cÇu ®Æc
biÖt.

8. Hoµn thµnh
phiÕu ®¨ng ký.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

H·y hái kh¸ch xem hä cã yªu
cÇu g× ®Æc biÖt kh«ng:
“Chóng t«i ®· dµnh buång sè
XXXX cho «ng, nh thÕ cã
®îc kh«ng, tha «ng (T£N
KH¸CH), hoÆc «ng cã yªu
cÇu ®Æc biÖt g× kh¸c kh«ng?”

X¸c nhËn buång ®· ®óng
víi ®Æt tríc.

§Ó x¸c ®Þnh l¹i buång ®Æt
tríc ®· ®óng.

§Ò nghÞ lùa chän kh¸c.

T¹o c¬ héi b¸n buång gi¸
cao h¬n.

KiÕn thøc vÒ s¶n
phÈm-b¸n hµng gi¸
cao.

Yªu cÇu kh¸ch ®iÒn vµo
phiÕu ®¨ng ký vµo kh¸ch
s¹n.

PhiÕu ®¨ng ký nªn ®îc in
tríc.

Kh¸ch chØ ph¶i ®iÒn c¸c
th«ng tin mµ kh¸ch s¹n
cha cã.

Tham kh¶o Ch¬ng 5
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

Bæ sung nh÷ng chi tiÕt trong
hé chiÕu hay chøng minh
th cßn cha ®îc ®iÒn vµo
phiÕu.
ChØ cho kh¸ch thÊy nh÷ng
dßng nµo ph¶i ®îc ®iÒn
®Çy ®ñ.

Th«ng tin do chÝnh quyÒn
®Þa ph¬ng yªu cÇu hoÆc
dµnh cho môc ®Ých tiÕp
thÞ.

Hoµn thµnh ®Çy ®ñ vµ râ
rµng.

RÊt cÇn thiÕt ®Ó tham
kh¶o sau nµy, do vËy cÇn
ph¶i râ rµng dÔ ®äc.

Ch÷ ký cña kh¸ch.

Ch÷ ký cña kh¸ch còng
cÇn ph¶i cã ®Ó so s¸nh
víi ch÷ ký trªn c¸c ho¸
®¬n kh¸c trong kh¸ch
s¹n.

Ch÷ ký t¾t cña b¹n.

§Ó biÕt r»ng ai lµ ngêi
®· lµm thñ tôc nhËn
buång kh¸ch s¹n cho
kh¸ch.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

9. Ph©n buång.

10. §¶m b¶o
thanh to¸n.

11. Cung cÊp c¸c
th«ng tin bæ
sung.

C¸ch lµm

NhËp c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt
cña kh¸ch vµ ®Ó cho PMS
ph©n buång cho kh¸ch (nÕu
kh¸ch cha cã buång).

H·y hái: “Quý kh¸ch sÏ
thanh to¸n theo ph¬ng thøc
nµo, tha «ng (T£N
KH¸CH)?”

Cung cÊp c¸c dÞch vô bæ
sung cho kh¸ch.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÓm tra t×nh tr¹ng buång:
ph¶i lµ buång trèng vµ s¹ch.

§¶m b¶o kh¸ch cã buång
s¹ch sÏ.

KiÓm tra buång xem cã phï
hîp víi c¸c yªu cÇu cña
kh¸ch kh«ng:
- Lo¹i giêng.
- Cã/kh«ng hót thuèc.
- C¶nh quan.
- TÇng cao/thÊp.

§¶m b¶o buång phï hîp
víi mong ®îi cña kh¸ch.

KiÕn thøc

Cã kh¶ n¨ng m« t¶
c¸c lo¹i buång.
HiÓu râ sù kh¸c biÖt
gi÷a c¸c ®Æc ®iÓm vµ
lîi Ých cña tõng lo¹i
buång, phÇn viÖc sè
2.1.

Cã thÓ theo mét trong c¸c
c¸ch sau:
§Æt cäc tiÒn mÆt.
ThÎ tÝn dông.
PhiÕu thanh to¸n.
C«ng ty thanh to¸n.

Kh¸ch s¹n chØ thùc sù
b¸n ®îc buång khi
buång ®ã ®îc ®¶m b¶o
thanh to¸n.

NhËp ph¬ng thøc thanh to¸n
vµo PMS.

§Ó ghi l¹i ph¬ng thøc
thanh to¸n.

C¸c dÞch vô cÇn ®îc cung cÊp: V× kh¸ch thêng yªu cÇu
Gäi b¸o thøc.
c¸c dÞch vô nµy.
B¸o buæi s¸ng.
C¸c dÞch vô nªn ®îc cung cÊp: §Ó xóc tiÕn b¸n c¸c dÞch
§Þa ®iÓm vµ thêi gian ¨n
vô kh¸c cña kh¸ch s¹n.
s¸ng.
§Æt chç nhµ hµng.
C¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n
nh c©u l¹c bé søc khoÎ,
trung t©m v¨n phßng,…
C¸c sù kiÖn ®Æc biÖt cña
kh¸ch s¹n/vïng.

Xem phÇn thanh to¸n
cã ®¶m b¶o, phÇn
viÖc sè 5.6; 5.8; 5.11
vµ 5.13.

Híng dÉn kiÕn thøc
vÒ s¶n phÈm cña
kh¸ch s¹n.
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12. Hái vÒ c¸c
ch¬ng tr×nh
dµnh cho
kh¸ch hµng
trung thµnh
hoÆc kh¸ch
bay thêng
xuyªn.

C¸ch lµm

Hái xem kh¸ch cã tham gia
vµo c¸c ch¬ng tr×nh dµnh
cho kh¸ch hµng trung thµnh
hoÆc kh¸ch bay thêng
xuyªn kh«ng.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

Gi¶i thÝch cho kh¸ch thÊy
c¸c quyÒn lîi ®îc hëng
trong kh¸ch s¹n.

§Ó kh¸ch thÊy ®îc c¸c
quyÒn lîi khi hä lu tró
trong kh¸ch s¹n (tÝch lòy
dÆm hoÆc ®iÓm).

BiÕt vÒ c¸c ch¬ng
tr×nh dµnh cho kh¸ch
trung thµnh vµ c¸c
h·ng hµng kh«ng mµ
kh¸ch s¹n tham gia.

Mêi kh¸ch tham gia ch¬ng
tr×nh dµnh cho kh¸ch hµng
trung thµnh.

Lµ thµnh viªn cña ch¬ng
tr×nh dµnh cho kh¸ch
trung thµnh sÏ khuyÕn
khÝch kh¸ch quay trë l¹i
kh¸ch s¹n/ kh¸ch s¹n
trong cïng tËp ®oµn
nhiÒu h¬n.

NÕu cã, h·y xin mét b¶n sao
cña thÎ thµnh viªn hoÆc sè
thÎ ®Ó ®¨ng ký cho kh¸ch.
13. Hoµn thµnh
thñ tôc nhËn
buång kh¸ch
s¹n.

Lµm quen víi nhËn
d¹ng mét sè lo¹i thÎ
vµ lîi Ých cña chóng.

CÊp thÎ ch×a kho¸ (hoÆc thÎ
x¸c nhËn phßng).

Gi¶i thÝch c¸ch dïng ch×a
kho¸.

V× c¸c hÖ thèng ch×a kho¸
rÊt kh¸c nhau.

ChØ sè buång cho kh¸ch.

ChØ sè buång trªn ch×a
kho¸.

V× lý do an ninh, nh©n
viªn kh«ng ®îc lµm lé
sè buång cña kh¸ch nÕu
kh«ng ®îc phÐp.

ChØ ®êng ®i ®Õn buång cho
kh¸ch.

§Ó kh¸ch dÔ dµng t×m
®îc buång cña hä.

N¾m râ s¬ ®å kh¸ch
s¹n vµ cã thÓ híng
dÉn kh¸ch.

Hái xem kh¸ch cã cÇn hç trî
chuyÓn hµnh lý kh«ng.
Chóc kh¸ch cã mét kú nghØ
vui vÎ.

Trong trêng hîp kh¸ch
cã hµnh lý nÆng, kh¸ch
cã thÓ cÇn trî gióp.

Trong mét sè kh¸ch
s¹n, kh¸ch lu«n ®îc
th¸p tïng ®Õn tËn
buång.

Gäi kh¸ch b»ng tªn riªng.

§Ó t¹o cho kh¸ch c¶m
thÊy th©n thiÖn h¬n.

H·y nãi: “T«i hy väng r»ng
Quý «ng sÏ thÊy tho¶i m¸i
khi ë t¹i kh¸ch s¹n cña
chóng t«i, tha «ng (T£N
KH¸CH)”.

Tham kh¶o ch¬ng 5,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 5:
PhÇn viÖc sè 5.2:

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
C¸c tªn riªng phæ biÕn t¹i c¸c quèc gia kh¸c nhau (KiÕn thøc)

So¹n ra mét danh môc c¸c quèc tÞch cña kh¸ch trong kh¸ch s¹n vµ häc lµm quen víi c¸ch ®äc cña c¸c tªn riªng phæ biÕn nhÊt.
NéI DUNG

1. C¸c tªn riªng
phæ biÕn tiÕng Anh

M¤ T¶

Nh÷ng tªn riªng phæ biÕn
nhÊt ë níc Anh nh sau:
Smith
Jones
Williams
Brown
Taylor
Davies
Evans
Thomas
Johnson

2. C¸c tªn riªng
phæ biÕn tiÕng Ph¸p

Nh÷ng tªn riªng phæ biÕn
nhÊt trong tiÕng Ph¸p nh
sau:
Martin
Bernard
Dubois
Thomas
Robert
Richard
Petit
Durand
Leroy
Moreau

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

BiÕt c¸ch ®¸nh m¸y, ®¸nh
vÇn vµ ph¸t ©m 10 tªn riªng
phæ biÕn nhÊt trong tiÕng
Anh.

§Ó tr¸nh gÆp ph¶i lçi
chÝnh t¶ khi lµm thñ tôc
®Æt buång vµ ®ã lµ phÐp
lÞch sù khi ph¸t ©m tªn
kh¸ch chÝnh x¸c.

Khi b¹n ®· th«ng th¹o
nhãm 10 tªn phæ biÕn
nhÊt, h·y lµm quen
víi nhãm 50 tªn phæ
biÕn tiÕp theo.

§Ó tr¸nh gÆp ph¶i lçi
chÝnh t¶ khi lµm thñ tôc
®Æt buång vµ ®ã lµ phÐp
lÞch sù khi ph¸t ©m tªn
kh¸ch chÝnh x¸c.

Khi b¹n ®· th«ng th¹o
nhãm 10 tªn phæ biÕn
nhÊt, h·y lµm quen
víi nhãm 50 tªn phæ
biÕn tiÕp theo.

Ch¾c ch¾n r»ng b¹n lÊy
®îc tªn riªng cña kh¸ch
khi lµm thñ tôc ®Æt buång
cho nh÷ng kh¸ch cã tªn hä
phæ biÕn.

BiÕt c¸ch ®¸nh m¸y, ®¸nh
vÇn vµ ph¸t ©m c¸c tªn
riªng phæ biÕn nhÊt trong
tiÕng Ph¸p.
Ch¾c ch¾n r»ng b¹n lÊy
®îc tªn riªng cña kh¸ch
khi lµm thñ tôc ®Æt buång
cho nh÷ng kh¸ch cã tªn hä
phæ biÕn.
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C«ng viÖc sè 5:
PhÇn viÖc sè 5.3:
NéI DUNG

1. C¸c lo¹i buång
vµ lo¹i giêng
kh¸c nhau
trong kh¸ch
s¹n.

2. C¸c lo¹i
buång.

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
C¸c lo¹i buång trong kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Buång cho thuª.
Mçi buång ®Òu cã mét lo¹i
giêng.

Tiªu chuÈn

Nh©n viªn ®Æt buång vµ
nh©n viªn lÔ t©n ph¶i lu«n
biÕt ®iÒu nµy.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó cung cÊp theo c¸c
nhu cÇu cña kh¸ch khi ®i
du lÞch.

§îc lu tr÷ trong hÖ thèng
m¸y tÝnh tríc khi ph©n
buång.

HÇu hÕt c¸c buång ®Òu cã
thÓ cho 2 ngêi lu tró, trõ
khi ®îc chØ râ lµ chØ dµnh
cho 1 ngêi.

Th«ng tin vÒ lo¹i giêng
trong buång ph¶i gièng nh
®· ghi trong m¸y tÝnh.

Tr¸nh sù phµn nµn cña
kh¸ch vµ c¸c thay ®æi
buång.

BiÕt vÒ c¸c lo¹i buång vµ sè
lîng c¸c lo¹i buång cã
trong kh¸ch s¹n.

§Ó t vÊn cho kh¸ch vµ
b¸n c¸c buång.

Mét buång thêng dµnh cho
mét hoÆc hai ngêi.
3. C¸c lo¹i
buång.

Sù lùa chän cña kh¸ch.

Cã 5 lo¹i buång phæ biÕn
nhÊt lµ:

§¬n

Buång cho 1 ngêi ë

Thêng cã 1 hoÆc 2 giêng
®¬n.

§«i

Buång cho 2 ngêi ë

Cã 1 giêng to.

§«i 2 giêng
®¬n
Ba

Buång cho 2 ngêi ë

Cã 2 giêng ®¬n.

Buång cho 3 ngêi ë

Thêng cã 2 hoÆc 3 giêng.

C¸c kh¸ch s¹n/ chuçi
kh¸ch s¹n cßn cã c¸c
lo¹i buång ®Æc biÖt
nh buång sang träng
dµnh cho th¬ng gia,
buång dµnh cho c¸c
quý bµ ®i du lÞch mét
m×nh.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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NéI DUNG

M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Bèn

Buång cho 4 ngêi ë

Thêng cã tõ 2 giêng trë
lªn.

C¨n hé (Suite)

Mét phßng kh¸ch nèi víi mét
hoÆc nhiÒu buång ngñ.

Cã c¸c buång ngñ riªng biÖt
víi phßng kh¸ch vµ/hoÆc
nhµ bÕp.

Buång th«ng
nhau

Hai buång cã cöa th«ng víi
nhau ë gi÷a.

Kh¸ch cã thÓ ®i l¹i gi÷a hai
buång kh«ng ph¶i qua hµnh
lang.

4. C¸c lo¹i
giêng.

Lý do

VÝ dô nh dµnh cho bè
mÑ vµ c¸c con.

Tham kh¶o Ch¬ng 5,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
Buång. 2

Cã 5 lo¹i giêng phæ biÕn.
KÝch thíc (dµi X réng):

Dµi 200 cm
Dµnh cho 1 hoÆc 2 kh¸ch.

Giêng Hoµng
®Õ

200 cm x 200 cm

Lo¹i giêng lín nhÊt trong
kh¸ch s¹n.

Mét sè kh¸ch s¹n cßn cã
giêng dµi 220 cm.

Giêng N÷
hoµng

200 cm x 140 cm
hoÆc 200 cm x 150 cm.

Theo tiªu chuÈn, buång cã thÓ
cã 1 ®Õn 2 giêng N÷ hoµng.

Tiªu chuÈn cña hÇu hÕt
c¸c kh¸ch s¹n: 2 giêng
n÷ hoµng trong 1 buång.

Giêng ®¬n
(Trong phßng
®Æt 2 giêng)

200 cm x 100 cm

Trong 1 buång thêng cã 2
giêng lo¹i nµy cho 1 hoÆc 2
kh¸ch.

Dïng cho c¸c kh¸ch
kh«ng ph¶i lµ cÆp vî
chång hoÆc kh¸ch ®oµn
(b¹n bÌ, mÑ vµ con g¸i).

§îc kª liÒn nhau hoÆc riªng
rÏ.

2

KiÕn thøc

. Nghiệp vụ Buồng Một cách tiếp cận thực tế, VTCB, lần xuất bản thứ 2 (2004). ISBN 2-919894-37-4
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NéI DUNG

M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

Giêng cã
b¸nh xe
(Giêng phô)

200 cm x 100 cm

Giêng gÊp hoÆc giêng phô
cã b¸nh xe, chØ dïng cho 1
ngêi.

Dïng trong trêng hîp
ghÐp kh¸ch thø ba vµo
buång. Thêng chØ ph¶i
tr¶ mét kho¶n nhá phÝ bæ
sung vµo gi¸ buång.

Giêng ghÕ

200 cm x 140 cm

Giêng gÊp vµ lµ mét phÇn
cña bé s«-pha, dïng khi cã
thªm kh¸ch.

Ph¶i ®îc thiÕt kÕ ®Ó t¹o
thµnh giêng khi më ra.

Còi trÎ em

Tèi thiÓu 90 cm x 80 cm

Dµnh cho trÎ em díi 2 tuæi.

KiÕn thøc

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 5:
PhÇn viÖc sè 5.4:
NéI DUNG

1. C¸c ch¬ng
tr×nh kh¸ch
hµng trung
thµnh.

2. C¸c ch¬ng
tr×nh cho
kh¸ch hµng
trung thµnh
cña h·ng hµng
kh«ng.

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
Ch¬ng tr×nh dµnh cho kh¸ch hµng trung thµnh (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

NhiÒu chuçi kh¸ch s¹n ®·
thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ®Ó
n©ng cao sè lîng kh¸ch
trung thµnh ®Õn víi chuçi
kh¸ch s¹n cña hä (b»ng c¸ch
khuyÕn khÝch kh¸ch lu«n ®Æt
buång t¹i c¸c kh¸ch s¹n
trong cïng mét chuçi). C¸c
ch¬ng tr×nh kh¸ch hµng
trung thµnh nµy cung cÊp
nhiÒu lîi Ých cho kh¸ch dùa
vµo tÇn suÊt sö dông phßng.

BiÕt mäi chi tiÕt vÒ ch¬ng
tr×nh kh¸ch hµng trung
thµnh cña kh¸ch s¹n.

B¹n biÕt chÝnh x¸c kh¸ch
®îc hëng nh÷ng lîi Ých
g×.

§¶m b¶o b¹n ®· x¸c ®Þnh râ
kh¸ch cã lµ thµnh viªn hay
kh«ng mçi khi lµm thñ tôc
nhËn buång kh¸ch s¹n.

§¶m b¶o r»ng kh¸ch sÏ
®îc nhËn ®iÓm thëng.

Mçi ch¬ng tr×nh
dµnh cho kh¸ch hµng
trung thµnh ®Òu cã
tªn riªng, vÝ dô:
Ch¬ng tr×nh cho
kh¸ch ®îc u tiªn.

Mêi kh¸ch trë thµnh thµnh
viªn nÕu hä cha tham gia
vµo ch¬ng tr×nh.

KhuyÕn khÝch kh¸ch trë
thµnh kh¸ch hµng trung
thµnh cña kh¸ch s¹n.

C¸c h·ng hµng kh«ng cã c¸c
ch¬ng tr×nh dµnh cho kh¸ch
trung thµnh còng gièng nh
ch¬ng tr×nh cña c¸c kh¸ch
s¹n. NhiÒu ch¬ng tr×nh cña
c¸c h·ng hµng kh«ng ®îc
liªn kÕt víi c¸c (chuçi) kh¸ch
s¹n. B»ng viÖc lu tró trong
c¸c kh¸ch s¹n liªn kÕt ®ã,
nh÷ng kh¸ch nµy còng ®îc
céng ®iÓm hoÆc kho¶ng c¸ch
bay vµo ch¬ng tr×nh kh¸ch
hµng trung thµnh cña hµng
kh«ng.

BiÕt ®îc ch¬ng tr×nh
kh¸ch thêng xuyªn bay
cña h·ng hµng kh«ng mµ
kh¸ch s¹n kÕt hîp.

B¹n biÕt chÝnh x¸c kh¸ch
®îc hëng nh÷ng lîi Ých
g×.

BiÕt ®îc lîi Ých mµ ch¬ng
tr×nh nµy mang l¹i cho
kh¸ch s¹n.

C¸c ch¬ng tr×nh
kh¸ch hµng trung
thµnh cña hµng
kh«ng cßn ®îc gäi lµ
Ch¬ng tr×nh Kh¸ch
bay thêng xuyªn.
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C«ng viÖc sè 5:
PhÇn viÖc sè 5.5:
NéI DUNG

S¬ ®å cña kh¸ch
s¹n.

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
S¬ ®å kh¸ch s¹n (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Kh¸ch s¹n lµ mét toµ nhµ
tæng hîp víi nhiÒu chøc n¨ng
kh¸c nhau. Kh¸ch ë kh¸ch
s¹n vµ kh¸ch ®Õn th¨m ®Òu ë
trong toµ nhµ nµy v× nhiÒu lý
do. NhiÖm vô cña nh©n viªn
lÔ t©n lµ gi¶i thÝch mét c¸ch
ng¾n gän vµ râ rµng vÒ c¸ch
®i ®Õn tÊt c¶ c¸c khu vùc
dµnh cho kh¸ch trong kh¸ch
s¹n.

BiÕt chÝnh x¸c vÞ trÝ cña c¸c
buång kh¸ch.
BiÕt chÝnh x¸c vÞ trÝ cña c¸c
phßng héi th¶o vµ phßng
tiÖc.

Lý do

B¹n cã thÓ chØ dÉn cho
kh¸ch vµ kh¸ch ®Õn th¨m
c¸ch ®i l¹i gi÷a c¸c khu
vùc trong kh¸ch s¹n mét
c¸ch râ rµng.

KiÕn thøc

Tham kh¶o s¬ ®å cña
kh¸ch s¹n.

BiÕt chÝnh x¸c c¸c khu vùc
cung cÊp dÞch vô ¨n uèng.
BiÕt chÝnh x¸c vÞ trÝ cña c¸c
dÞch vô bæ sung dµnh cho
kh¸ch.
Cã kh¶ n¨ng chØ dÉn mét
c¸ch ®¬n gi¶n c¸ch ®i ®Õn
c¸c n¬i cÇn thiÕt.
BiÕt vÞ trÝ c¸c lèi tho¸t hiÓm
trong kh¸ch s¹n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 5:
PhÇn viÖc sè 5.6:

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
§¶m b¶o thanh to¸n - TiÒn mÆt

Ghi chó: C¸c kh¸ch s¹n nãi chung ®Òu cã c¸c híng dÉn nghiªm ngÆt vÒ viÖc ®¶m b¶o thanh to¸n; híng dÉn nµy ph¶i lu«n ®îc tu©n thñ
nghiªm tóc.
Bíc

1. TÝnh to¸n sè
tiÒn ®Æt cäc tèi
thiÓu.

C¸ch lµm

TÝnh to¸n sè tiÒn yªu cÇu ®Æt
cäc.

Tiªu chuÈn

Sè ®ªm lu tró x gi¸ thuª
buång.

Lý do

KiÕn thøc

Ch¾c ch¾n r»ng kh¸ch
s¹n ®· cã ®ñ sè tiÒn ®¶m
b¶o viÖc thanh to¸n.

HiÓu quy ®Þnh cña
kh¸ch s¹n vÒ tÝnh
to¸n tiÒn ®Æt cäc.

§Ó kh¸ch hiÓu r»ng viÖc
®Æt cäc kh«ng chØ ®Ó tr¶
tiÒn thuª buång mµ cßn
cho phÐp kh¸ch chØ cÇn
ký ho¸ ®¬n khi sö dông
c¸c dÞch vô kh¸c cña
kh¸ch s¹n.

Cã kiÕn thøc vÒ b¸o
c¸o d nî cao, phÇn
viÖc sè 7.5.

Céng thªm 1 kho¶n XX cho
c¸c chi phÝ phô tréi.
2. Gi¶i thÝch sè
tiÒn ®ã cho
kh¸ch.

Cho kh¸ch xem c¸ch tÝnh
to¸n.

Gi¶i thÝch lý do cÇn cã tiÒn
®Æt cäc.
Gi¶i thÝch c¸ch b¹n ®· tÝnh
to¸n.

3. X¸c ®Þnh lo¹i
tiÒn tÖ.

Hái kh¸ch xem hä muèn
thanh to¸n b»ng lo¹i tiÒn
nµo.

ChØ chÊp nhËn c¸c lo¹i tiÒn
theo quy ®Þnh cña kh¸ch
s¹n.
Tu©n theo quy tr×nh vÒ
chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ tríc
khi tiÕp tôc lµm thñ tôc nhËp
tiÒn ®Æt cäc vµo m¸y.

T¹o cho kh¸ch c¬ héi
thanh to¸n tiÒn b»ng lo¹i
tiÒn mµ hä muèn.

BiÕt c¸c lo¹i tiÒn nµo
®îc kh¸ch s¹n chÊp
nhËn.
KiÕn thøc vÒ quy tr×nh
®æi ngo¹i tÖ, phÇn
viÖc sè 8.3.
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Bíc

4. NhËn kho¶n
thanh to¸n.

5. NhËp th«ng tin
vÒ tiÒn ®Æt cäc.

C¸ch lµm

Yªu cÇu kh¸ch ®Æt cäc.

NhËp th«ng tin vÒ sè tiÒn ®Æt
cäc vµo tµi kho¶n cña kh¸ch,
theo c¸c chØ dÉn vÒ thu ng©n.

Tiªu chuÈn

Lý do

§Õm l¹i tiÒn tríc mÆt
kh¸ch.

Ch¾c ch¾n r»ng b¹n ®·
®Õm ®ñ sè tiÒn tríc khi
nhËn chóng.

§Õm chËm r·i.

§Ó kh¸ch thÊy râ rµng
viÖc b¹n ®ang lµm.

ChuyÓn ®óng sè tiÒn vµo tµi
kho¶n.

§Ó cho c¶ kh¸ch vµ bé
phËn thu ng©n chÊp nhËn
vÒ sè tiÒn.

KiÕn thøc

In giÊy biªn nhËn.
ChuyÓn mét b¶n sao cho
kh¸ch.

§Ó kh¸ch cã chøng tõ ®·
®Æt tiÒn cäc.

Gi¶i thÝch vÒ giÊy biªn nhËn,
chØ râ sè tiÒn.
6. TiÕp tôc quy
tr×nh lµm thñ
tôc nhËn
buång kh¸ch
s¹n.

PhÇn viÖc sè 5.1

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 5:
PhÇn viÖc sè 5.7:
NéI DUNG

1. C¸c ngo¹i tÖ.

2. SÐc du lÞch
(TCs).

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
C¸c ngo¹i tÖ vµ sÐc du lÞch ®îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

HÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n ®Òu
chÊp nhËn cã giíi h¹n mét sè
lo¹i ngo¹i tÖ phæ biÕn (nh
®« la Mü), ®Ó thanh to¸n
hoÆc cung cÊp dÞch vô ®æi
ngo¹i tÖ sang tiÒn ®ång.

BiÕt ®îc kh¸ch s¹n chÊp
nhËn lo¹i ngo¹i tÖ nµo.

§Ó biÕt b¹n cã thÓ chÊp
nhËn lo¹i ngo¹i tÖ ®ã hay
kh«ng.

BiÕt n¬i kh¸ch cã thÓ ®æi
lo¹i tiÒn mµ kh¸ch s¹n
kh«ng chÊp nhËn.

Nh mét dÞch vô cung
cÊp cho kh¸ch.

HÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n ®Òu
chÊp nhËn sÐc du lÞch. §©y lµ
mét ph¬ng tiÖn truyÒn thèng
®Ó mang tiÒn ra níc ngoµi.
ViÖc thanh to¸n ®îc ng©n
hµng cÊp sÐc b¶o ®¶m, nÕu
tu©n thñ theo ®óng c¸c quy
tr×nh thanh to¸n. SÐc du lÞch
®îc cÊp theo c¸c lo¹i tiÒn tÖ
quèc tÕ nh ®« la Mü, b¶ng
Anh, yªn NhËt, v.v…

BiÕt ®îc kh¸ch s¹n chÊp
nhËn thanh to¸n lo¹i sÐc du
lÞch nµo.
BiÕt ®îc chÝnh s¸ch cña
kh¸ch s¹n vÒ phÝ dÞch vô vµ
th«ng b¸o cho kh¸ch.
Kh¸ch ph¶i ký vµo sÐc du
lÞch tríc mÆt nh©n viªn LÔ
t©n.
Ch÷ ký míi nµy ph¶i gièng
víi ch÷ ký ®· cã s½n trªn
sÐc.
ChØ cung cÊp dÞch vô nµy
cho kh¸ch ®· cã tªn ®¨ng
ký nghØ t¹i kh¸ch s¹n.
CÇn kiÓm tra sè hé chiÕu
cña kh¸ch.
CÇn so víi ch÷ ký trªn hé
chiÕu

§Ó biÕt b¹n cã thÓ chÊp
nhËn sÐc du lÞch ®ã hay
kh«ng.

KiÕn thøc

BiÕt quy ®Þnh cña
kh¸ch s¹n vÒ sÐc gi¶.
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C«ng viÖc sè 5:
PhÇn viÖc sè 5.8:

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
§¶m b¶o thanh to¸n thÎ tÝn dông

Ghi chó: C¸c kh¸ch s¹n nãi chung ®Òu cã c¸c quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ viÖc b¶o ®¶m thanh to¸n. C¸c quy ®Þnh nµy ph¶i ®îc tu©n thñ nghiªm
tóc. C¸c quy tr×nh liªn quan ®Õn thÎ tÝn dông cã kh¸c nhau gi÷a c¸c kh¸ch s¹n.
Bíc

1. X¸c ®Þnh lo¹i
thÎ tÝn dông.

2. Xin cÊp phÐp
thanh to¸n.

C¸ch lµm

H·y hái: “¤ng muèn thanh
to¸n b»ng lo¹i thÎ tÝn dông
nµo, tha «ng (T£N
KH¸CH)?”

Yªu cÇu kh¸ch ®a thÎ tÝn
dông vµ quÐt qua m¸y quÐt
thÎ hoÆc in sè thÎ (b»ng m¸y
cµ thÎ).

Tiªu chuÈn

Lý do

X¸c ®Þnh lo¹i thÎ tÝn dông.

§¶m b¶o r»ng kh¸ch s¹n
chÊp nhËn thanh to¸n thÎ
tÝn dông.

H·y gäi tªn kh¸ch.

V× phÐp lÞch sù.

KiÓm tra tªn trªn thÎ xem cã
®óng víi tªn cña kh¸ch
kh«ng.
KiÓm tra ch÷ ký trïng víi
ch÷ ký trªn phiÕu ®¨ng ký
kh«ng.
KiÓm tra ngµy hÕt h¹n sö
dông thÎ.

Kh¸ch chØ cã thÓ sö dông
thÎ tÝn dông cña chÝnh hä.

Yªu cÇu cÊp phÐp thanh
to¸n.

§¶m b¶o r»ng sè tiÒn
trong thÎ ®ñ ®Ó thanh
to¸n.

Gi¶i thÝch lý do b¹n yªu cÇu
cÊp phÐp thanh to¸n sè tiÒn
XX.

§Ó kh¸ch hiÓu r»ng tiÒn
®Æt cäc kh«ng chØ ®Ó
thanh to¸n tiÒn thuª
buång mµ cßn ®Ó cho
kh¸ch thanh to¸n c¸c
dÞch vô kh¸ch s¹n mµ
kh¸ch sö dông.
§Ó tr¸nh bÞ mÊt.

§Ýnh phiÕu giao dÞch thÎ vµo
phiÕu ®¨ng ký.

Ch¾c ch¾n r»ng thÎ ®îc
sö dông ®óng.

KiÕn thøc

Lµm quen víi tÊt c¶
c¸c lo¹i thÎ tÝn dông
mµ kh¸ch s¹n chÊp
nhËn.

BiÕt c¸ch vËn hµnh
m¸y quÐt thÎ tÝn dông
hoÆc m¸y nhËn uû
quyÒn thÎ tÝn dông.
CÈn thËn víi thÎ gi¶.

§¶m b¶o r»ng thÎ vÉn
cßn gi¸ trÞ.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

3. Qu¸ tr×nh xin
cÊp phÐp
thanh to¸n.

4. TiÕp tôc quy
tr×nh lµm thñ
tôc nhËn
buång kh¸ch
s¹n.

C¸ch lµm

NhËp c¸c chi tiÕt vµo PMS.

Tiªu chuÈn

Lý do

Sè thÎ tÝn dông.
Ngµy hÕt h¹n.
M· sè cÊp phÐp thanh to¸n.
Sè tiÒn ®îc cÊp phÐp

§Ó b¹n cã th«ng tin nµy
trong hå s¬.
§Ó b¸o c¸o d nî cao
®îc chÝnh x¸c.

KiÕn thøc

PhÇn viÖc sè 5.1
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C«ng viÖc sè 5:
PhÇn viÖc sè 5.9:
NéI DUNG

Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
C¸c lo¹i thÎ tÝn dông ®îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

1. Lo¹i thÎ tÝn
dông.

HÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n chÊp
nhËn c¸c lo¹i thÎ khi thanh
to¸n. C¸c lo¹i thÎ ®îc chÊp
nhËn phæ biÕn nhÊt trªn toµn
cÇu lµ:

BiÕt ®îc kh¸ch s¹n cña
b¹n chÊp nhËn lo¹i thÎ nµo.
Lµm quen víi nhËn d¹ng
bªn ngoµi cña c¸c lo¹i thÎ
th«ng dông nhÊt.

American Express

Sè thÎ b¾t ®Çu b»ng sè 34
hoÆc 37, ®Çy ®ñ gåm 15 ch÷
sè.

Visa Card

Sè thÎ b¾t ®Çu b»ng sè 4,
®Çy ®ñ gåm 16 ch÷ sè.

MasterCard

Sè thÎ b¾t ®Çu b»ng sè 51
hoÆc 55, ®Çy ®ñ gåm 16 ch÷
sè.

Diners Club

Sè thÎ b¾t ®Çu b»ng sè 36,
®Çy ®ñ gåm 15 ch÷ sè.

JCB

Sè thÎ b¾t ®Çu b»ng sè 5,
®Çy ®ñ gåm 16 ch÷ sè.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó biÕt b¹n cã thÓ chÊp
nhËn thanh to¸n b»ng thÎ
tÝn dông kh«ng.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 5:
Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
PhÇn viÖc sè 5.10: Sö dông m¸y quÐt thÎ tÝn dông (KiÕn thøc)
NéI DUNG

M¸y quÐt thÎ tÝn
dông.

M¤ T¶

Cã nhiÒu lo¹i m¸y quÐt thÎ
tÝn dông kh¸c nhau, cã lo¹i
hoµn toµn tù ®éng vµ kÕt nèi
víi PMS hoÆc m¸y cµ thÎ
b»ng tay.

Tiªu chuÈn

BiÕt c¸ch sö dông m¸y quÐt
thÎ tÝn dông trong kh¸ch s¹n
cña b¹n.

Lý do

§Ó b¹n cã thÓ thùc hiÖn
viÖc thanh to¸n b»ng thÎ
tÝn dông mét c¸ch chuyªn
nghiÖp vµ hiÖu qu¶.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 5:
Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
PhÇn viÖc sè 5.11: §¶m b¶o thanh to¸n - PhiÕu thanh to¸n
Ghi chó: C¸c kh¸ch s¹n nãi chung ®Òu cã c¸c quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ viÖc b¶o ®¶m thanh to¸n. C¸c quy ®Þnh nµy ph¶i ®îc tu©n thñ nghiªm
tóc.
Bíc

1. X¸c ®Þnh lo¹i
phiÕu thanh
to¸n (Voucher).

2. Xem l¹i phiÕu
thanh to¸n.

C¸ch lµm

H·y hái kh¸ch: “T«i cã thÓ
xin phiÕu thanh to¸n cña «ng
®îc kh«ng, tha «ng (T£N
KH¸CH)?”

KiÓm tra l¹i tÊt c¶ c¸c chi tiÕt
trªn phiÕu thanh to¸n.

Tiªu chuÈn

Lý do

NhËn phiÕu thanh to¸n.

Ch¾c ch¾n r»ng kh¸ch
s¹n chÊp nhËn thanh
to¸n b»ng phiÕu.

H·y gäi tªn kh¸ch.

PhÐp lÞch sù.

Tªn ghi trªn phiÕu thanh
to¸n ph¶i ®óng víi tªn
kh¸ch.

§¶m b¶o r»ng phiÕu
thanh to¸n ®óng víi
kh¸ch.

Ngµy ®Õn, ngµy ®i, híng
dÉn lËp ho¸ ®¬n vµ lo¹i
buång ph¶i phï hîp víi c¸c
chi tiÕt ®Æt buång tríc.

§¶m b¶o r»ng c«ng ty
cÊp phiÕu thanh to¸n sÏ
tr¶ c¸c chi phÝ.

KiÓm tra h¹n sö dông.
KiÓm tra xem cã ph¶i lµ
phiÕu gi¶ kh«ng.

ChØ cã phiÕu thanh to¸n
cã gi¸ trÞ míi ®îc c«ng
ty cÊp chÊp nhËn.

KiÕn thøc

H·y lµm quen víi c¸c
lo¹i phiÕu thanh to¸n
mµ kh¸ch s¹n cña
b¹n chÊp nhËn.

BiÕt vÒ phiÕu thanh
to¸n gi¶.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

3. Thanh to¸n
b»ng phiÕu.

4. X¸c ®Þnh thanh
to¸n c¸c kho¶n
phô tréi kh¸c.

C¸ch lµm

Thùc hiÖn theo c¸c chi tiÕt
trªn phiÕu thanh to¸n.

H·y hái kh¸ch xem hä thanh
to¸n c¸c kho¶n phô tréi cña
hä theo ph¬ng thøc nµo.

Tiªu chuÈn

Lý do

§Ýnh phiÕu thanh to¸n vµo
phiÕu ®¨ng ký.

§Ó kh«ng bÞ mÊt phiÕu
thanh to¸n.

NhËp sè phiÕu vµo PMS.

§Ó b¹n cã th«ng tin nµy
trong hå s¬.

KiÓm tra xem hãa ®¬n lËp
trong PMS ®· chÝnh x¸c
cha.

§Ó b¸o c¸o sè d nî cao
®îc chÝnh x¸c.

ChØ hái khi phiÕu thanh to¸n
kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n cho
toµn bé hãa ®¬n.

§Ó ®¶m b¶o thanh to¸n
toµn bé ho¸ ®¬n cña
kh¸ch.

KiÕn thøc

Cã kiÕn thøc vÒ b¸o
c¸o d nî cao.

Thu nhËn th«ng tin vÒ
ph¬ng thøc thanh to¸n cho
c¸c kho¶n phô tréi.
Theo tiªu chuÈn cña tõng
ph¬ng thøc thanh to¸n.
KiÓm tra xem hãa ®¬n lËp
trong PMS ®· chÝnh x¸c
cha.
5. TiÕp tôc quy
tr×nh lµm thñ
tôc nhËn
buång kh¸ch
s¹n.

PhÇn viÖc sè 5.1.
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C«ng viÖc sè 5:
Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
PhÇn viÖc sè 5.12: C¸c lo¹i phiÕu thanh to¸n ®îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn (KiÕn thøc)
NéI DUNG

C¸c lo¹i phiÕu
thanh to¸n.

M¤ T¶

PhiÕu thanh to¸n lµ giÊy biªn
nhËn mµ bªn thø ba (thêng
lµ mét ®¹i lý du lÞch hoÆc
hµng kh«ng) x¸c nhËn hä ®·
nhËn tiÒn thanh to¸n cña
kh¸ch. Khi chÊp nhËn phiÕu
thanh to¸n nµy, kh¸ch s¹n ®·
chÊp nhËn göi ho¸ ®¬n cho
bªn thø ba ®Ó ®îc thanh
to¸n l¹i.

Tiªu chuÈn

BiÕt râ kh¸ch s¹n chÊp nhËn
lo¹i phiÕu thanh to¸n nµo.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó biÕt b¹n cã nªn chÊp
nhËn phiÕu thanh to¸n
hay kh«ng.

H·y cÈn thËn v× phiÕu thanh
to¸n cã gi¸ trÞ nh tiÒn.
Thanh to¸n b»ng phiÕu
®îc kh¼ng ®Þnh tõ khi ®Æt
buång. Th«ng tin vÒ viÖc
thanh to¸n nµy ph¶i ®îc
nhËp vµo PMS.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 5:
Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
PhÇn viÖc sè 5.13: §¶m b¶o thanh to¸n - Ghi sæ nî c«ng ty
Ghi chó: Nh×n chung, c¸c kh¸ch s¹n ®Òu cã quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ viÖc b¶o ®¶m thanh to¸n. C¸c quy ®Þnh ngµy ph¶i ®îc tu©n thñ nghiªm tóc.
Bíc

1. X¸c ®Þnh viÖc
thanh to¸n
b»ng ph¬ng
thøc ghi sæ nî
c«ng ty.

C¸ch lµm

H·y nãi víi kh¸ch: “T«i nhËn
®îc th«ng b¸o r»ng ho¸ ®¬n
cña «ng (c¸c chi tiÕt ho¸ ®¬n)
cã thÓ ®îc göi ®Õn c«ng ty
cña «ng, ®óng vËy kh«ng,
tha «ng T£N KH¸CH?”

Tiªu chuÈn

Lý do

T¹o cho kh¸ch c¬ héi tõ
chèi.
X¸c nhËn víi kh¸ch phÇn
chi phÝ sÏ chuyÓn vÒ c«ng ty
thanh to¸n.

X¸c ®Þnh ®óng c¸c chi tiÕt
trªn ho¸ ®¬n cïng víi
kh¸ch.

Gäi tªn kh¸ch.

V× phÐp lÞch sù.

Kh¼ng ®Þnh víi kh¸ch r»ng
hä cã tr¸ch nhiÖm thanh
to¸n c¸c kho¶n phô tréi.

§Ó kh¸ch biÕt râ nh÷ng
kho¶n hä ph¶i tù thanh
to¸n.

Ch¾c ch¾n r»ng phiÕu x¸c
nhËn sÏ thanh to¸n ph¶i
®îc ®Ýnh vµo phiÕu ®Æt
buång.

§Ó kh«ng bÞ thÊt l¹c.

§èi víi c¸c ®¹i lý du lÞch
thanh to¸n ghi sæ, kh«ng
bao giê ®îc tiÕt lé gi¸
buång víi kh¸ch.

Bëi gi¸ mµ kh¸ch ph¶i tr¶
kh¸c víi gi¸ mµ kh¸ch
s¹n nhËn ®îc.

KiÕn thøc

Cã kiÕn thøc vÒ b¸o
c¸o d nî cao.
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NéI DUNG

2. X¸c ®Þnh viÖc
thanh to¸n c¸c
kho¶n phô tréi.

M¤ T¶

H·y hái kh¸ch xem hä sÏ
thanh to¸n c¸c kho¶n phô
tréi theo ph¬ng thøc nµo.

Tiªu chuÈn

Thu nhËn th«ng tin vÒ
ph¬ng thøc thanh to¸n cho
c¸c kho¶n phô tréi.

Lý do

KiÕn thøc

§¶m b¶o thanh to¸n
toµn bé ho¸ ®¬n cña
kh¸ch.

Tiªu chuÈn kh¸c nhau tïy
thuéc vµo lo¹i h×nh thanh
to¸n.
KiÓm tra xem hãa ®¬n lËp
trong PMS ®· chÝnh x¸c
cha.
3. TiÕp tôc quy
tr×nh lµm thñ
tôc nhËn
buång kh¸ch
s¹n.

PhÇn viÖc sè 5.1.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 5:
Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
PhÇn viÖc sè 5.14: §ãn kh¸ch VIP
Ghi chó: VIP lµ tõ viÕt t¾t cña Very Important Person (nh©n vËt rÊt quan träng). HÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n ®Òu cã chÝnh s¸ch ®Æc biÖt cho kh¸ch VIP.
Th«ng thêng, nh÷ng kh¸ch lµ nguån kh¸ch quan träng cña kh¸ch s¹n, hoÆc cña c«ng ty cña kh¸ch s¹n hoÆc lµ mèi quan hÖ ngo¹i giao cña kh¸ch
s¹n ®îc xem lµ kh¸ch VIP. Møc ®é quan träng cña kh¸ch VIP thêng ®îc gäi theo sè. Mçi møc ®é kh¸ch VIP ®îc øng víi møc ®é ®èi xö ®Æc biÖt cña
kh¸ch s¹n. C¸c kh¸ch VIP cã thÓ lµ: c¸c nh¹c sÜ nh nhãm nh¹c pop, c¸c chÝnh trÞ gia, gi¸m ®èc c¸c c«ng ty lín, c¸c nhµ tæ chøc héi nghÞ, c« d©u chó rÓ
cña mét ®¸m cíi, kh¸ch hµng l©u n¨m v.v...
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

1. BiÕt vÒ c¸c
kh¸ch VIP.

KiÓm tra b¸o c¸o vÒ kh¸ch
VIP.

BiÕt ®îc mäi kh¸ch VIP
s¾p ®Õn, kh¸ch VIP ®ang ë
trong kh¸ch s¹n vµ kh¸ch
VIP s¾p ®i, tríc khi vµo ca
lµm viÖc cña b¹n.
§äc c¸c ghi chó ®Æc biÖt
mét c¸ch cÈn thËn.
Nh¾c ®Õn th«ng tin nµy
trong khi bµn giao ca.

§¶m b¶o r»ng b¹n sÏ
nhËn biÕt ®îc tÊt c¶ c¸c
kh¸ch VIP.

Tham kh¶o Ch¬ng
5, Gi¸o tr×nh NghiÖp
vô LÔ t©n.

2. Bè trÝ buång.

Lùa chän buång phï hîp víi
yªu cÇu cña kh¸ch.

Buång ph¶i trèng vµ s¹ch.
Ngêi qu¶n lý ph¶i kiÓm tra
buång.
KiÓm tra viÖc s¾p ®Æt c¸c ®å
dïng.
Chó ý ®Õn së thÝch cña
kh¸ch.
Kh¸ch thêng ®îc n©ng
cÊp buång (phô thuéc vµo
kh¶ n¨ng ®¸p øng cña
kh¸ch s¹n).

§Ó kh¸ch kh«ng ph¶i chê
®îi khi lµm thñ tôc nhËn
buång kh¸ch s¹n.

Cã kiÕn thøc vÒ c¸c
lo¹i buång vµ c¸c ®Æc
®iÓm cña chóng.

Cã thÓ lµm viÖc nµy tõ tríc.

§Ó trªn c¶ sù mong ®îi
cña kh¸ch.
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C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

3. Th«ng b¸o cho
c¸c bé phËn.

ChuyÓn c¸c b¸o c¸o vÒ
kh¸ch VIP tíi c¸c bé phËn cã
liªn quan.

Theo quy tr×nh cña kh¸ch s¹n.
Ýt nhÊt lµ cho:
Bé phËn Buång.
Bé phËn phôc vô ¨n uèng
t¹i buång.

Bé phËn Buång sÏ kiÓm
tra buång ®ã cÈn thËn
h¬n. Bé phËn phôc vô ¨n
uèng t¹i buång sÏ chuÈn
bÞ s¾p xÕp dÞch vô ®Æc
biÖt cho kh¸ch VIP.

4. ChuÈn bÞ c¸c
thñ tôc nhËn
buång kh¸ch
s¹n.

In tríc phiÕu ®¨ng ký vµ
chuÈn bÞ ch×a kho¸.

Bíc

5. Th«ng b¸o cho
ngêi qu¶n lý.

Th«ng b¸o cho ®óng ngêi
(Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc
quan hÖ kh¸ch hµng vµ Gi¸m
®èc trùc) khi kh¸ch VIP ®Õn.

KiÕn thøc

Qu¸ tr×nh lµm thñ tôc
nhËn buång kh¸ch s¹n
cµng nhanh cµng tèt.
PhiÕu ®¨ng ký ®îc ®iÒn
tríc c¸c th«ng tin mµ
kh¸ch s¹n cã vÒ kh¸ch.
ThÎ ch×a kho¸ ®îc chuÈn
bÞ tríc.

§Ó kh¸ch chØ viÖc ký vµo
phiÕu ®¨ng ký.

Ch×a kho¸ ph¶i ®îc kiÓm
tra.
Th chµo kh¸ch (theo chÝnh
s¸ch cña kh¸ch s¹n).

Ch×a kho¸ ®iÖn tö ®«i khi
bÞ lo¹n chøc n¨ng, ®iÒu
nµy kh«ng chÊp chËn
®îc ®èi víi kh¸ch VIP.

Tu©n theo chÝnh s¸ch dµnh
cho kh¸ch VIP cña kh¸ch
s¹n.

Kh¸ch VIP ph¶i lu«n
®îc ngêi trong ban
l·nh ®¹o th¸p tïng ®Õn
tËn buång.

TiÕn hµnh lµm thñ tôc cho
kh¸ch vµo PMS.

§Ó viÖc lµm thñ tôc ®îc
hoµn tÊt tríc khi kh¸ch
vµo buång (vµ ®· më
®êng ®iÖn tho¹i).

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 5:
Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
PhÇn viÖc sè 5.15: §ãn kh¸ch ®oµn
Ghi chó: ViÖc ®ãn c¸c ®oµn kh¸ch lín nãi chung thêng do Gi¸m s¸t viªn bé phËn LÔ t©n thùc hiÖn. B¹n ph¶i lµm quen víi c¸c quy tr×nh chung v× b¹n
cã thÓ ®îc yªu cÇu hç trî cho ngêi gi¸m s¸t trong viÖc lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n. Nhãm kh¸ch thÕ nµo ®îc xem lµ kh¸ch ®oµn tuú thuéc
vµo tõng kh¸ch s¹n, nhng nh×n chung c¸c nhãm kh¸ch sö dông tõ 10 buång trë lªn th× ®îc xem lµ kh¸ch ®oµn.
Bíc

C¸ch lµm

1. BiÕt chi tiÕt vÒ
®oµn kh¸ch.

H·y ®äc kü c¸c chØ dÉn vÒ
®oµn kh¸ch trªn phiÕu th«ng
tin vÒ ®oµn vµ kiÓm tra c¸c
chi tiÕt trong PMS.

2. Bè trÝ buång.

Bè trÝ buång cho ®oµn vµ
th«ng b¸o cho Bé phËn
buång.

Tiªu chuÈn

Tèi thiÓu b¹n ph¶i cã c¸c
th«ng tin sau:
Danh s¸ch xÕp buång.
Giê ®Õn.
C¸c kh¸ch VIP.
Lo¹i buång ®· ®Æt.
C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt.
Kh¸ch ®Õn cïng nhau hay
®i lÎ.
Tªn trëng ®oµn.
Hái cho râ h¬n trong trêng
hîp b¹n cha hiÓu râ.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó cã thÓ chuÈn bÞ lµm
thñ tôc cho kh¸ch ®oµn
vµ ®Ó ®¶m b¶o r»ng qu¸
tr×nh ®ã diÔn ra thuËn lîi.

HiÓu râ quy tr×nh lµm
thñ tôc nhËn buång
kh¸ch s¹n cho kh¸ch
®oµn.

Buång ®îc bè trÝ theo
th«ng tin ®Æt buång ®· cã.
Buång nªn gÇn nhau (cïng
tÇng).

ViÖc nµy t¹o thuËn lîi cho
kh¸ch vµ ®Èy nhanh viÖc
chuyÓn hµnh lý.

NÕu buéc ph¶i xÕp nh÷ng
lo¹i buång kh¸c nhau, h·y
cè g¾ng xÕp cµng nhiÒu
buång gièng nhau cµng tèt.

§Ó tÊt c¶ kh¸ch c¶m thÊy
®îc ®èi xö nh nhau,
tr¸nh viÖc chia lÎ c¸c
thµnh viªn trong ®oµn.

BiÕt tÊt c¶ c¸c lo¹i
buång vµ vÞ trÝ cña
chóng trong kh¸ch
s¹n.
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Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Th«ng b¸o cho bé phËn
Buång danh s¸ch xÕp
buång.
NÕu ®oµn ®Õn sím, h·y cè
g¾ng ®Ó dµnh buång trèng.

3. ChuÈn bÞ lµm
thñ tôc nhËn
buång kh¸ch
s¹n.

In c¸c phiÕu ®¨ng ký vµ
chuÈn bÞ ch×a kho¸.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó bé phËn Buång cã thÓ
ch¾c ch¾n r»ng tÊt c¶ c¸c
buång ®Òu trèng vµ s¹ch
vµo thêi ®iÓm ®oµn kh¸ch
®Õn.

Th«ng b¸o cho nh©n viªn
hµnh lý.

§Ó hä cã thÓ chuÈn bÞ
viÖc mang hµnh lý (chuÈn
bÞ nh·n ®Ó d¸n vµo hµnh
lý).

ChuÈn bÞ khu vùc riªng ®Ó
lµm thñ tôc (vÝ dô t¹i quÇy
riªng biÖt).

§Ó tr¸nh viÖc ®oµn lín
lµm thñ tôc t¹i quÇy
chÝnh.

In tÊt c¶ c¸c phiÕu ®¨ng ký
vµ xÕp theo thø tù b¶ng ch÷
c¸i.

§Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh
lµm thñ tôc.

ChuÈn bÞ ch×a khãa vµ thÎ
ch×a khãa, phiÕu ¨n s¸ng.
Bæ sung b¶ng th«ng tin vÒ
kh¸ch s¹n.
Th«ng b¸o cho c¸c bé phËn
liªn quan.

§Ó kh¸ch hiÓu râ c¸c
®iÓm quan träng nhÊt liªn
quan ®Õn kh¸ch s¹n (vµ
thµnh phè, quèc gia).

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

4. Lµm thñ tôc.

C¸ch lµm

Tu©n thñ theo híng dÉn tõ
ngêi gi¸m s¸t.

Tiªu chuÈn

Nh÷ng vÊn ®Ò díi ®©y ph¶i
®îc kiÓm tra tríc khi lµm
thñ tôc:
Th«ng tin liªn hÖ cña ®oµn.
Trëng ®oµn vµ/ hoÆc
híng dÉn viªn.
TÊt c¶ c¸c kh¸ch ®Òu hµi
lßng víi lo¹i buång ®îc bè
trÝ?
Híng dÉn lËp ho¸ ®¬n cã
®óng kh«ng?
Cã yªu cÇu gäi b¸o thøc
kh«ng?
Yªu cÇu vÒ mang hµnh lý.
Giê ¨n tèi vµ ¨n s¸ng.
Giê khëi hµnh.
C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt.
ViÖc lµm thñ tôc cÇn ph¶i
kÕt thóc nhanh.

Lý do

§¶m b¶o r»ng ®oµn
kh¸ch cã mét kú nghØ
tho¶i m¸i trong kh¸ch s¹n
cña b¹n.

ChØ khi ®oµn ®· lµm xong
thñ tôc vµo PMS, kh¸ch
míi cã thÓ sö dông c¸c
ph¬ng tiÖn cña kh¸ch
s¹n (nh sö dông ®iÖn
tho¹i hay tÝnh c¸c chi phÝ
vµo tiÒn buång).

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 5:
Lµm thñ tôc nhËn buång kh¸ch s¹n
PhÇn viÖc sè 5.16: §ãn kh¸ch v·ng lai
Bíc

1. Chµo ®ãn
kh¸ch.

2. Chµo kh¸ch khi
b¹n ®ang bËn.

3. X¸c ®Þnh thêi
gian lu tró.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

B¹n lµ Ên tîng ®Çu
tiªn cña kh¸ch s¹n
trong suy nghÜ cña
kh¸ch!

NhËn biÕt kh¸ch vµ nãi: “RÊt
h©n h¹nh ®ãn Quý kh¸ch, t«i
cã thÓ gióp g× cho Quý
kh¸ch?” , hoÆc “Chµo mõng
Quý kh¸ch ®· ®Õn T£N
KH¸CH S¹N. Quý kh¸ch cã
muèn lµm thñ tôc nhËn
buång kh¸ch s¹n kh«ng ¹?”

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.

§Ó kh¸ch biÕt lµ b¹n chó
ý ®Õn hä.

Chµo kh¸ch.

Lµm cho kh¸ch cã c¶m
gi¸c ®îc chµo ®ãn trong
kh¸ch s¹n cña b¹n.

Ra hiÖu cho kh¸ch biÕt qua
¸nh m¾t vµ nô cêi.

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.

§Ó cho kh¸ch thÊy lµ b¹n
®· biÕt kh¸ch vµo.

Khi b¹n cã thÓ tiÕp kh¸ch,
h·y c¸m ¬n hä v× ®· chê
®îi.

V× phÐp lÞch sù.

X¸c ®Þnh ngµy ®i.
X¸c ®Þnh sè lîng buång
cÇn thiÕt.
X¸c ®Þnh sè lîng kh¸ch.

§Ó b¹n cã thÓ t×m buång
trèng cho nh÷ng ngµy
chÝnh x¸c.

NhËp d÷ liÖu vµo PMS.

§Ó b¾t ®Çu viÖc ®Æt
buång/ ®¨ng ký cho
kh¸ch v·ng lai.

Hái kh¸ch nh÷ng c©u hái cÇn
thiÕt.

KiÕn thøc vÒ c¸c kü
n¨ng ®Æt buång.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

4. X¸c ®Þnh tªn
kh¸ch.

5. Nh¾c l¹i c¸c
yªu cÇu.

6. X¸c ®Þnh c¸c
yªu cÇu vÒ
buång vµ
kh¼ng ®Þnh cã
buång trèng.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

H·y nãi víi kh¸ch: “Quý
kh¸ch ®· tõng ë kh¸ch s¹n
nµy cha ¹?”
hoÆc:
“T«i cã thÓ biÕt tªn Quý
kh¸ch ®îc kh«ng ¹?”

X¸c ®Þnh tªn kh¸ch.

§Ó b¹n cã thÓ dïng tªn
kh¸ch trong phÇn cßn l¹i
cña cuéc nãi chuyÖn.

KiÓm tra xem cã ph¶i lµ
kh¸ch quen kh«ng.

NÕu kh¸ch ®· tõng ë
kh¸ch s¹n tríc ®ã, b¹n
cã thÓ chµo ®ãn hä trë l¹i
vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc
lo¹i buång vµ chi tiÕt gi¸
cña lÇn tríc.

H·y nãi víi kh¸ch:
“Tha «ng T£N KH¸CH, «ng
muèn ë t¹i kh¸ch s¹n nµy
®Õn ngµy XX víi XX buång,
cã ®óng kh«ng ¹?”

Nh¾c l¹i tªn kh¸ch.

§Ó lµm cho cuéc nãi
chuyÖn th©n mËt h¬n.

Nh¾c l¹i sè lîng buång.
Nh¾c l¹i ngµy ®Õn vµ ngµy
®i.

§Ó kh¼ng ®Þnh r»ng b¹n
®· hiÓu ®óng c¸c yªu cÇu
cña kh¸ch.

H·y nãi víi kh¸ch: “Chóng t«i
cã buång dµnh cho Quý
kh¸ch, Quý kh¸ch muèn thuª
lo¹i buång nµo?”

Kh¼ng ®Þnh cã buång trèng.

§Ó x¸c ®Þnh xem kh¸ch
muèn thuª lo¹i buång
nµo.

§Ò cËp c¸c lo¹i buång kh¸c
nhau.

T¹o c¬ héi ®Ó b¸n c¸c
lo¹i buång cã gi¸ cao
h¬n.

KiÕn thøc

H·y lµm quen víi c¸c
kü n¨ng b¸n hµng,
kiÕn thøc vÒ s¶n
phÈm.
Tham kh¶o ch¬ng 9,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.
BiÕt tÊt c¶ c¸c lo¹i
buång vµ ®Æc ®iÓm
cña chóng, phÇn viÖc
sè 2.1
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Bíc

7. Kh«ng cã
buång trèng.

C¸ch lµm

H·y nãi víi kh¸ch: “RÊt tiÕc,
tha «ng T£N KH¸CH,
chóng t«i kh«ng cßn buång
nµo trèng cho ngµy h«m ®ã,
nhng t«i cã thÓ giíi thiÖu
«ng tíi kh¸ch s¹n XXX…”

8. Hái tríc khi
lµm thñ tôc.

H·y nãi: “Quý kh¸ch cã
muèn lµm thñ tôc nhËn
buång kh¸ch s¹n b©y giê
kh«ng?”

9. Hoµn thµnh
viÖc lµm thñ
tôc nhËn
buång kh¸ch

TiÕp tôc lµm thñ tôc nhËn
buång kh¸ch s¹n cho kh¸ch.

Tiªu chuÈn

Lý do

Gäi tªn kh¸ch.

Lµm cho cuéc nãi chuyÖn
th©n mËt h¬n.

KiÓm tra cïng gi¸m s¸t viªn
tríc khi tõ chèi kh¸ch.

Gi¸m s¸t viªn ®îc
quyÒn nhËn ®Æt buång
vît qu¸ sè lîng cho
phÐp.

§Ò nghÞ lùa chän kh¸ch s¹n
kh¸c.

Cè gióp kh¸ch t×m n¬i lu
tró kh¸c (cã thÓ lÇn sau
hä ®Õn l¹i, hä sÏ gäi
kh¸ch s¹n cña b¹n
tríc).

§Ò nghÞ ®îc lµm thñ tôc
cho kh¸ch.

“KÕt thóc” cuéc b¸n hµng.
§Ó kh¼ng ®Þnh kh¸ch
®ång ý víi lo¹i buång vµ
gi¸ thuª buång ®· ®a ra.

KiÕn thøc

Xem phÇn kiÕn thøc
vÒ s¶n phÈm, ®Ò nghÞ
kh¸ch s¹n kh¸c.

PhÇn viÖc sè 5.1

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

10. Hoµn thiÖn c¸c
thñ tôc giÊy tê.

C¸ch lµm

§¸nh dÊu vµo phiÕu ®¨ng ký
kh¸ch s¹n lµ kh¸ch v·ng lai.

Tiªu chuÈn

ViÕt ch÷ KH¸CH V·NG LAI
vµo phiÕu ®¨ng ký.
NÕu lµ kh¸ch th¬ng gia,
h·y xin hä tÊm danh thiÕp
®Ó thiÕt lËp mét tµi kho¶n
míi.
§¶m b¶o r»ng c¸c th«ng tin
dµnh cho tiÕp thÞ ®îc ghi
l¹i.

Lý do

Víi nh÷ng kh¸ch v·ng lai,
cã nguy c¬ lín h¬n vÒ
viÖc “kh¸ch trèn” (nghÜa
lµ kh¸ch rêi kh¸ch s¹n
mµ kh«ng tr¶ tiÒn c¸c
ho¸ ®¬n), do ®ã c¸c
kh¸ch nµy ph¶i ®îc theo
dâi chÆt chÏ h¬n trong khi
lu tró t¹i kh¸ch s¹n.
Nãi chung, c¸c kh¸ch
v·ng lai tr¶ tiÒn thuª
buång cao h¬n, do ®ã
®iÒu quan träng lµ nªn
gi÷ riªng mét sè buång
trèng dµnh cho kh¸ch
v·ng lai.

KiÕn thøc
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C¤NG VIÖC 6. C¸c yªu cÇu cña kh¸ch
Giíi thiÖu:
Trong khi lu tró t¹i kh¸ch s¹n, kh¸ch sÏ xem bé phËn LÔ t©n lµ ®iÓm liªn l¹c cña hä víi (ban qu¶n lý) kh¸ch s¹n. Kh¸ch sÏ
liªn l¹c víi lÔ t©n trùc tiÕp hoÆc qua ®iÖn tho¹i vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan trùc tiÕp ®Õn bé phËn LÔ t©n, nhng còng thêng vÒ
c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c bé phËn kh¸c. Do vËy, ®iÒu quan träng lµ b¹n ph¶i lµm quen víi c¸c c«ng viÖc vµ tr¸ch nhiÖm
c¬ b¶n cña c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n vµ ph¶i biÕt râ ai lµ ngêi cÇn liªn hÖ trong trêng hîp cã c©u hái cña kh¸ch.
B¹n cã thÓ ®îc hái nh÷ng c©u cã liªn quan ®Õn:
 Th«ng tin: ®Æt chç (hµng kh«ng, nhµ hµng, taxi), c¸c vÊn ®Ò vÒ v¨n ho¸ (c¸c thãi quen cña d©n téc, c¸c kü n¨ng
ng«n ng÷ c¬ b¶n), c¸c bé phËn kh¸c (t vÊn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ¨n uèng, dän buång hoÆc phôc vô t¹i buång).
 C¸c dÞch vô: c¸c vÊn ®Ò c¸ nh©n (nh bµn ch¶i r¨ng, giÆt lµ, æ c¾m ®iÖn m¸y tÝnh), c¸c yªu cÇu vÒ kinh doanh (göi
fax, th ®iÖn tö).
Trong thêi gian kh¸ch lu tró, b¹n lµ ngêi mµ hä lu«n liªn hÖ trong toµn kh¸ch s¹n.
Nªn nhí r»ng hä lµ kh¸ch trong “nhµ” cña b¹n; tr¸ch nhiÖm cña b¹n lµ lµm mäi viÖc trong quyÒn h¹n cña m×nh ®Ó lµm
cho hä thÊy tho¶i m¸i.
PhÇn viÖc sè 6.1:
PhÇn viÖc sè 6.2:
PhÇn viÖc sè 6.3:
PhÇn viÖc sè 6.4:
PhÇn viÖc sè 6.5:
PhÇn viÖc sè 6.6:

TiÕp nhËn c¸c yªu cÇu vÒ th«ng tin
Danh b¹ ®iÖn tho¹i (KiÕn thøc)
§Æt chç trªn chuyÕn bay (KiÕn thøc)
Th«ng tin du lÞch (KiÕn thøc)
Th«ng tin th¬ng m¹i (KiÕn thøc)
TiÕp nhËn yªu cÇu vÒ c¸c dÞch vô trong kh¸ch s¹n

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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c«ng viÖc 6. c¸c yªu cÇu cña kh¸ch

Chµo kh¸ch

1

Chó ý l¾ng nghe kh¸ch

2

ChuyÓn th«ng tin

3

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 6:
PhÇn viÖc sè 6.1:
Bíc

C¸c yªu cÇu cña kh¸ch
TiÕp nhËn c¸c yªu cÇu vÒ th«ng tin
C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. Chµo kh¸ch.

H·y nãi: “Tha «ng T£N
KH¸CH, t«i cã thÓ gióp g×
®îc «ng?”

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.
Gäi tªn kh¸ch (nÕu b¹n biÕt
tªn).

§Ó kh¸ch biÕt lµ b¹n chó
ý ®Õn hä.

2. Chµo kh¸ch khi
b¹n ®ang bËn.

Th«ng b¸o cho kh¸ch biÕt
b»ng c¸ch nh×n kh¸ch vµ
mØm cêi.

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.

Cho thÊy r»ng b¹n ®·
biÕt kh¸ch ®Õn.

Khi b¹n hÕt bËn, h·y c¸m
¬n kh¸ch v× ®· chê.

V× phÐp lÞch sù.

GËt ®Çu.
Thêng xuyªn nh×n th¼ng
vµo kh¸ch.
§øng th¼ng ngêi.
Ghi l¹i nÕu cÇn thiÕt.

§Ó kh¸ch thÊy r»ng b¹n
®ang l¾ng nghe mét c¸ch
tËp trung.

Nh¾c l¹i c¸c tªn, ngµy th¸ng
mµ kh¸ch ®· nªu ra.

§Ó x¸c ®Þnh r»ng b¹n ®·
hiÓu chÝnh x¸c c©u hái.

3. L¾ng nghe cÈn
thËn.

4. Nh¾c l¹i yªu
cÇu.

GËt ®Çu ®Ó x¸c nhËn.

Nh¾c l¹i c¸c ®iÓm chÝnh trong
yªu cÇu cña kh¸ch.

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 3,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

§Ó kh¸ch kh«ng ph¶i
nh¾c l¹i yªu cÇu.

Tr¸nh mÊt thêi gian cña
kh¸ch vµ cña b¹n ®Ó gi¶i
quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh«ng
liªn quan.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

5. Hái kh¸ch xem
hä cã muèn
®îi kh«ng.

6. T×m kiÕm th«ng
tin.

7. ChuyÓn th«ng
tin.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

H·y hái: “Quý kh¸ch cã
muèn ®îi ë ®©y ®Ó t«i t×m
th«ng tin nµy hay Quý kh¸ch
muèn t«i ®Ó l¹i lêi nh¾n cho
Quý kh¸ch sau, tha «ng
T£N KH¸CH?”

ChØ ®Ò nghÞ kh¸ch ®îi nÕu
b¹n cã thÓ t×m ®îc th«ng
tin trong vµi phót.

ViÖc chê ®îi l©u h¬n vµi
phót cã thÓ qu¸ l©u ®èi
víi kh¸ch.

Ch¾c ch¾n lµ b¹n ®· ghi l¹i
tªn vµ sè buång cña kh¸ch.

§Ó b¹n cã thÓ chuyÓn
th«ng tin ®Õn ®óng ngêi.

T×m kiÕm t¹i c¸c nguån th«ng
tin thÝch hîp.

Khi thÊy kh«ng ch¾c ch¾n,
h·y liªn hÖ víi ngêi gi¸m
s¸t.

Th«ng tin ®a cho kh¸ch
ph¶i chÝnh x¸c.

Lu«n kiÓm tra kü th«ng tin.

Ch¾c ch¾n r»ng kh«ng cã
lçi lÇm nµo x¶y ra.

Th«ng tin ng¾n gän vµ râ
rµng.

§Ó cho kh¸ch dÔ hiÓu.

§Ò nghÞ ®îc ghi l¹i cho
kh¸ch.

§Ó kh¸ch cã th«ng tin
b»ng v¨n b¶n.

X¸c ®Þnh xem kh¸ch cßn cã
c¸c c©u hái nµo kh¸c kh«ng.

T¹o c¬ héi cho kh¸ch hái
vÒ c¸c th«ng tin kh¸c.

Liªn l¹c víi kh¸ch vµ th«ng
b¸o cho hä c¸c th«ng tin mµ
b¹n t×m ®îc.

KiÕn thøc

N¾m râ:
 TÊt c¶ c¸c bé phËn
vµ c¸c dÞch vô.
 C¸ch sö dông danh
b¹ ®iÖn tho¹i.
 C¸ch ®Æt vÐ m¸y
bay.
 Th«ng tin du lÞch vÒ
thµnh phè vµ quèc
gia.
 C¸c th«ng tin kinh
doanh.
 C¸ch sö dông
Internet ®Ó t×m kiÕm
th«ng tin.
Xem C«ng viÖc sè 2,
kiÕn thøc vÒ s¶n
phÈm.
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C«ng viÖc sè 6:
PhÇn viÖc sè 6.2:
NéI DUNG

Danh b¹ ®iÖn
tho¹i.

C¸c yªu cÇu cña kh¸ch
Danh b¹ ®iÖn tho¹i (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Danh b¹ ®iÖn tho¹i ®îc
dïng ®Ó tra cøu c¸c sè ®iÖn
tho¹i cña c¸c c¸ nh©n vµ
c«ng ty.

Tiªu chuÈn

Lý do

BiÕt bè côc cña danh b¹
®iÖn tho¹i néi vïng cña b¹n.

§Ó b¹n cã thÓ nhanh
chãng t×m ®îc sè ®iÖn
tho¹i khi cã kh¸ch trong
kh¸ch s¹n yªu cÇu.

KiÕn thøc

Sè ®iÖn tho¹i c¸ nh©n ®îc
liÖt kª theo thø tù b¶ng ch÷
c¸i.
Tªn c«ng ty ®îc liÖt kª c¶
theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i vµ
theo ngµnh nghÒ.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 6:
PhÇn viÖc sè 6.3:
NéI DUNG

1. §Æt chç trªn
chuyÕn bay.

2. X¸c nhËn
chuyÕn bay.

C¸c yªu cÇu cña kh¸ch
§Æt chç trªn chuyÕn bay (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

Mét sè kh¸ch cã thÓ yªu cÇu
b¹n ®Æt chç trªn chuyÕn bay
cho hä, ®Æc biÖt khi hä gÆp
khã kh¨n vÒ mÆt ng«n ng÷.
Th«ng thêng c¸c kh¸ch s¹n
®Òu cung cÊp viÖc nµy nh
mét dÞch vô ®Æc biÖt.

LÊy c¸c th«ng tin sau tõ kh¸ch:

C¸c chi tiÕt nµy rÊt cÇn
thiÕt ®Ó ®Æt chç m¸y bay.

Mét sè c«ng ty hµng kh«ng
yªu cÇu hµnh kh¸ch ph¶i x¸c
nhËn l¹i chuyÕn bay cña hä,
®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng kh¸ch sÏ
®i trªn chuyÕn bay ®ã.

LÊy c¸c th«ng tin sau tõ kh¸ch:

Tªn kh¸ch (nh trong hé
chiÕu).
§iÓm ®Õn.
Ngµy/ Giê bay.
H·ng hµng kh«ng a thÝch.
H¹ng ghÕ.
Lo¹i thÎ tÝn dông.
Sè thÎ tÝn dông.
Ngµy hÕt h¹n.

Tªn kh¸ch in trªn vÐ.
Sè hiÖu chuyÕn bay.
N¬i ®Õn.
Ngµy khëi hµnh.
Giê khëi hµnh.
Ph«t« l¹i vÐ gèc.

§Ó b¹n cã thÓ ch¾c ch¾n
r»ng chç cña kh¸ch ®îc
x¸c nhËn l¹i trªn ®óng
chuyÕn bay trªn vÐ.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 6:
PhÇn viÖc sè 6.4:
NéI DUNG

Th«ng tin du lÞch.

C¸c yªu cÇu cña kh¸ch
Th«ng tin du lÞch (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Kh¸ch cña kh¸ch s¹n cã thÓ
muèn kh¸m ph¸ thµnh phè
hoÆc ®Êt níc. Kh¸ch s¹n
ph¶i cã kh¶ n¨ng cung cÊp
cho kh¸ch c¸c th«ng tin nµy.

Tiªu chuÈn

BiÕt th«ng tin vÒ c¸c ®iÓm
du lÞch quan träng nhÊt.
BiÕt n¬i t×m c¸c th«ng tin
kh¸c.
Ph¶i cã s½n b¶n ®å.
Th«ng tin ph¶i s½n cã vÒ
c¸c chñ ®Ò sau:
- Giao th«ng.
- C¸c tuyÕn tham quan.
- C¸c nhµ hµng.
- C¸c ®iÓm v¨n ho¸.
- C¸c vïng quª.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
cho kh¸ch c¸c th«ng tin
chÝnh x¸c.

Trong mét sè PMS,
b¹n cã thÓ nhËp vµo
c¸c th«ng tin nh giê
më cöa, phÝ vµo cöa,
vÞ trÝ vµ sè ®iÖn tho¹i.
Ngoµi ra, cã thÓ
chuÈn bÞ s½n mét tËp
gÊp chøa ®ùng c¸c
th«ng tin quan träng
®Ó ®a cho kh¸ch.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 6:
PhÇn viÖc sè 6.5:
NéI DUNG

C¸c th«ng tin vÒ
kinh doanh.

C¸c yªu cÇu cña kh¸ch
Th«ng tin th¬ng m¹i (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

Kh¸ch th¬ng gia thêng yªu
cÇu sù trî gióp khi ®i ®Õn
thµnh phè (quèc gia) cña
b¹n.

N¾m râ th«ng tin vÒ c¸c khu
th¬ng m¹i quan träng nhÊt.

§Ó b¹n cã thÓ cung cÊp
cho kh¸ch c¸c th«ng tin
chÝnh x¸c.

Trong mét sè PMS,
b¹n cã thÓ nhËp vµo
c¸c th«ng tin nh giê
më cöa, phÝ vµo cöa,
vÞ trÝ vµ sè ®iÖn tho¹i.

BiÕt n¬i ®Ó t×m c¸c th«ng tin
kh¸c.
Ph¶i cã s½n b¶n ®å.
C¸c th«ng tin ph¶i s½n cã vÒ
c¸c chñ ®Ò sau:
- C¸c ng©n hµng (giê më
cöa).
- Giao th«ng.
- C¸c nhµ hµng.
- C¸c phong tôc tËp qu¸n
®Þa ph¬ng.
- Ph¬ng tiÖn th«ng tin
(®iÖn tho¹i / Internet).
- B¸o chÝ (níc ngoµi).

Ngoµi ra, cã thÓ
chuÈn bÞ s½n mét tËp
gÊp chøa ®ùng c¸c
th«ng tin quan träng
®Ó ®a cho kh¸ch.
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C«ng viÖc sè 6:
PhÇn viÖc sè 6.6:

C¸c yªu cÇu cña kh¸ch
TiÕp nhËn yªu cÇu vÒ c¸c dÞch vô trong kh¸ch s¹n

C¸c yªu cÇu vÒ bµn ®Ó lµ quÇn ¸o, dän buång, söa ch÷a kü thuËt, nhËn ®å giÆt lµ, kÕt nèi m¸y tÝnh/Internet, v.v..
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. Chµo kh¸ch.

H·y nãi: “Xin chµo «ng T£N
KH¸CH, t«i cã thÓ gióp g×
®îc «ng?”

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.
Gäi tªn kh¸ch (nÕu b¹n biÕt
tªn).

§Ó kh¸ch biÕt lµ b¹n chó
ý ®Õn hä.

2. Chµo kh¸ch khi
b¹n ®ang bËn.

Th«ng b¸o cho kh¸ch biÕt
b»ng c¸ch nh×n kh¸ch vµ
mØm cêi.

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.

Cho thÊy r»ng b¹n ®·
biÕt kh¸ch ®Õn.

Khi b¹n cã thÓ tiÕp kh¸ch,
h·y c¸m ¬n hä ®· chê b¹n.

V× phÐp lÞch sù.

GËt ®Çu.
Thêng xuyªn nh×n th¼ng
vµo kh¸ch.
§øng th¼ng ngêi.

§Ó kh¸ch thÊy lµ b¹n
®ang nghe hä mét c¸ch
ch¨m chó.

Ghi l¹i nÕu cÇn thiÕt.

§Ó kh¸ch kh«ng ph¶i
nh¾c l¹i yªu cÇu cña hä.

Dµnh ®ñ thêi gian cÇn thiÕt.

Bé phËn liªn quan cã thÓ
kh«ng cã ngêi ®Ó xö lý
ngay yªu cÇu.

Kh«ng høa nh÷ng ®iÒu
kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc.

V× kh¸ch sÏ thÊt väng.

Khi gÆp khã kh¨n, h·y liªn
hÖ víi ngêi gi¸m s¸t hoÆc
bé phËn liªn quan.

§Ó b¹n chØ ph¶i cam kÕt
nh÷ng tho¶ thuËn kh¶ thi.

3. L¾ng nghe
ch¨m chó.

4. X¸c nhËn
khung thêi
gian.

GËt ®Çu ®Ó x¸c nhËn.

Th«ng b¸o cho kh¸ch biÕt
ph¶i cÇn bao nhiªu thêi gian
®Ó yªu cÇu dÞch vô cña hä
®îc ®¸p øng.

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 3,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

5. Ghi l¹i yªu cÇu.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

§iÒn vµo mÉu thÝch hîp hoÆc
ghi vµo sæ ghi chÐp vµ lµm
theo yªu cÇu cña kh¸ch.

Tu©n theo quy tr×nh néi bé
kh¸ch s¹n.

§Ó mäi ngêi cïng lµm
theo c¸c híng dÉn.

Th«ng b¸o cho bé phËn liªn
quan b»ng ®iÖn tho¹i nÕu
cÇn nhanh chãng.

§Ó hä cã thÓ thùc hiÖn
yªu cÇu ngay.

§Ò nghÞ bé phËn ®ã th«ng
b¸o l¹i cho b¹n biÕt khi yªu
cÇu cña kh¸ch ®· ®îc ®¸p
øng.

§Ó b¹n biÕt vÊn ®Ò ®·
®îc gi¶i quyÕt (§ã lµ
tr¸ch nhiÖm cña b¹n; b¹n
®· ®ång ý víi kh¸ch).

KiÕn thøc
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C¤NG VIÖC 7. C¸c c«ng viÖc trong ca
Giíi thiÖu:
C«ng viÖc trong ca lµ tªn gäi chung cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc “chuyªn m«n” cña bé phËn LÔ t©n mµ b¹n ph¶i thùc hiÖn trong
ca lµm viÖc. C¸c c«ng viÖc nµy kh«ng bao gåm trùc tiÕp viÖc giao tiÕp víi kh¸ch vµ do ®ã cã thÓ ®îc thùc hiÖn vµo nh÷ng
lóc r¶nh rçi trong ca lµm viÖc. Th«ng thêng, b¹n sÏ ®îc hç trî thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy. Khi b¹n thµnh th¹o h¬n, b¹n sÏ
®îc phÐp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ã mét c¸ch ®éc lËp.
V× c¸c c«ng viÖc nµy ®ßi hái tÝnh chuyªn m«n cao, sù phèi hîp chÝnh x¸c tr×nh tù c«ng viÖc tuú thuéc vµo lo¹i PMS. Tuy
nhiªn, c¸c c«ng viÖc nµy lµ mét phÇn cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña bé phËn LÔ t©n vµ do vËy ph¶i ®îc hiÓu râ.
PhÇn viÖc sè 7.1:
PhÇn viÖc sè 7.2:
PhÇn viÖc sè 7.3:
PhÇn viÖc sè 7.4:
PhÇn viÖc sè 7.5:
PhÇn viÖc sè 7.6:
PhÇn viÖc sè 7.7:
PhÇn viÖc sè 7.8:
PhÇn viÖc sè 7.9:
PhÇn viÖc sè 7.10:
PhÇn viÖc sè 7.11:
PhÇn viÖc sè 7.12:
PhÇn viÖc sè 7.13:
PhÇn viÖc sè 7.14:
PhÇn viÖc sè 7.15:

NhËp chi phÝ b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng
Xö lý sai lÖch th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng buång
Xö lý thay ®æi buång
C¸c cuéc gäi b¸o thøc
KiÓm tra tµi kho¶n cã d nî cao
Xö lý trêng hîp kh¸ch gia h¹n lu tró
KÐt an toµn - Giao ch×a kho¸ ng¨n kÐt
KÐt an toµn - Më ng¨n kÐt
Xö lý phµn nµn cña kh¸ch
Giao ca
Danh môc kiÓm tra nh÷ng viÖc cÇn lµm trong ca (KiÕn thøc)
§æi ngo¹i tÖ (FOREX)
Xö lý th cña kh¸ch
NhËn vµ chuyÓn lêi nh¾n cho kh¸ch
Xö lý c¸c bu phÈm ®Æc biÖt cña kh¸ch

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 7:
PhÇn viÖc sè 7.1:

C¸c c«ng viÖc trong ca
NhËp chi phÝ b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng

Ghi chó: NhËp chi phÝ lµ nhËp d÷ liÖu vÒ tÊt c¶ c¸c chi phÝ cña kh¸ch vµo tµi kho¶n cña kh¸ch hoÆc ho¸ ®¬n chÝnh. HÇu hÕt c¸c chi phÝ ®Òu ®îc tù ®éng
cËp nhËt, hoÆc trùc tiÕp (nh ®èi víi chi phÝ thuª buång vµ thuÕ) hoÆc th«ng qua viÖc chuyÓn d÷ liÖu trong m¹ng m¸y tÝnh néi bé gi÷a c¸c bé phËn dÞch
vô (nh ®èi víi chi phÝ ®å uèng, ®iÖn tho¹i). Mét sè chi phÝ ®îc cËp nhËt thñ c«ng nh phÝ giÆt lµ, göi fax hoÆc c¸c dÞch vô kh¸c.
Bíc

1. KiÓm tra chøng
tõ.

C¸ch lµm

KiÓm tra c¸c chøng tõ xem
chóng cã ®îc ®iÒn chÝnh
x¸c kh«ng.

Tiªu chuÈn

Chøng tõ ph¶i cã ®ñ th«ng tin:
DÞch vô kh¸ch ®· sö dông.
Tªn kh¸ch.
Sè buång.
Chi phÝ.
Ngµy th¸ng.
Ch÷ ký cña kh¸ch.

Lý do

§¶m b¶o r»ng chøng tõ
®ã ®îc tÝnh cho ®óng
buång.

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 7,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

Lµm b»ng chøng cho
kh¸ch trong trêng hîp
cã tranh c·i vÒ chi phÝ.

2. NhËp chøng tõ.

Tu©n theo quy tr×nh chÝnh x¸c
cña PMS.

ViÖc nhËp c¸c chi phÝ ph¶i
®îc thùc hiÖn suèt c¶ ngµy.

§¶m b¶o r»ng c¸c tµi
kho¶n cña kh¸ch lu«n
®îc cËp nhËt.

3. Lu chøng tõ.

§Ó chøng tõ trong tñ hå s¬.

KiÓm tra tªn vµ sè buång
tríc khi lu hå s¬.

§¶m b¶o r»ng c¸c chøng
tõ ®îc lu trong cÆp hå
s¬ ®óng, ®Ó dÔ dµng t×m
®îc khi cÇn thiÕt.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 7:
PhÇn viÖc sè 7.2:

C¸c c«ng viÖc trong ca
Xö lý sai lÖch th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng buång

Bé phËn LÔ t©n kh«ng thÓ biÕt hÕt c¸c t×nh tr¹ng thùc tÕ trong mçi buång kh¸ch mµ ph¶i dùa vµo bé phËn Buång ®Ó cã th«ng tin. Bé phËn Buång ph¶i
dùa vµo bé phËn LÔ t©n ®Ó cã c¸c th«ng tin lµ buång nµo cã kh¸ch vµo, buång kh¸ch ®· tr¶. §ã lµ yÕu tè ®Æc biÖt quan träng khiÕn bé phËn Buång vµ
bé phËn LÔ t©n ph¶i thêng xuyªn liªn l¹c chÆt chÏ víi nhau vÒ t×nh tr¹ng buång. Th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng buång mµ c¶ hai bé phËn cã ®îc ph¶i gièng
nhau, nÕu kh«ng th× x¶y ra sù sai lÖch th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng buång.
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. KiÓm tra sù sai
lÖch th«ng tin
vÒ t×nh tr¹ng
buång.

T×m ra danh s¸ch nh÷ng
phßng bÞ sai lÖch t×nh tr¹ng
buång trong PMS.

ViÖc nµy ph¶i ®îc thùc
hiÖn Ýt nhÊt 3 lÇn trong ngµy,
vµ thêng xuyªn h¬n n÷a
trong nh÷ng ngµy nhiÒu
kh¸ch.

§Ó ch¾c ch¾n r»ng t×nh
tr¹ng buång trong PMS lµ
chÝnh x¸c.

2. Xö lý c¸c
buång trèng
gi¶ t¹o*
(Skippers).

X¸c nhËn víi bé phËn Buång
r»ng buång ®ã thùc sù trèng.

Bé phËn Buång ph¶i kiÓm
tra kü xem cã dÊu hiÖu cña
hµnh lý kh«ng.

Cã thÓ ®ã lµ kh¸ch ®i du
lÞch víi rÊt Ýt hµnh lý.

Bé phËn LÔ t©n x¸c ®Þnh vÒ
c¸c chi tiÕt ho¸ ®¬n.

NÕu thanh to¸n qua c«ng
ty hoÆc b»ng thÎ tÝn
dông, cã thÓ kh¸ch ®· ®i
mµ kh«ng th«ng b¸o cho
bé phËn LÔ t©n.

NÕu cã ho¸ ®¬n cha thanh
to¸n, h·y b¸o ngay cho
ngêi gi¸m s¸t.

Cã thÓ kh¸ch ®· rêi
kh¸ch s¹n mµ kh«ng
thanh to¸n ho¸ ®¬n. ViÖc
nµy cÇn ph¶i ®îc xem
xÐt kü h¬n v× cã thÓ ¶nh
hëng lín tíi doanh thu.
CÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö
lý khÈn cÊp.

KiÕn thøc

* Buång trèng gi¶ t¹o
lµ c¸c buång mµ theo
bé phËn Buång th× ®ã
lµ buång trèng, nhng
theo bé phËn LÔ t©n
th× ®ã lµ buång mµ
kh¸ch ®· lµm thñ tôc
nhËn buång.
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Bíc

3. Xö lý c¸c
buång cã
kh¸ch gi¶ t¹o*
(sleepers).

4. §iÒu chØnh
chÝnh x¸c t×nh
tr¹ng buång.

C¸ch lµm

X¸c nhËn víi bé phËn Buång
xem buång ®ã thùc sù cã
kh¸ch kh«ng.

Bé phËn Buång hoÆc bé
phËn LÔ t©n ph¶i thay ®æi t×nh
tr¹ng buång.

Tiªu chuÈn

Lý do

Bé phËn Buång nªn kiÓm tra
kü xem thùc tÕ cã ai ®ã
®ang ë trong buång kh«ng.

Cã thÓ buång ®ã vÉn cßn
bÈn tõ ngµy h«m tríc.
NÕu trong buång kh«ng
cã hµnh lý, buång ®ã
®îc xem lµ buång trèng.

NÕu cã ngêi ®ang ë trong
buång, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh
xem ®ã lµ ai (viÖc nµy
thêng ®îc thùc hiÖn cïng
bé phËn an ninh).

§Ó bé phËn LÔ t©n kiÓm
tra xem cã nhÇm lÉn g×
kh«ng (kh¸ch cha ®îc
lµm thñ tôc nhËp buång
vµo PMS, hoÆc kh¸ch bÞ
nhËp sai sè buång).

Kh«ng ®îc cã sù kh¸c biÖt
vÒ t×nh tr¹ng buång sau khi
®· kiÓm tra toµn bé c¸c
buång trong danh s¸ch.

T×nh tr¹ng buång gi÷a hai
bé phËn Buång vµ lÔ t©n
ph¶i lu«n khíp nhau, c¶
trong PMS vµ thùc tÕ.

KiÕn thøc

* Buång cã kh¸ch gi¶
t¹o lµ c¸c buång mµ
theo bé phËn Buång
lµ ®ang cã kh¸ch,
nhng bé phËn LÔ t©n
l¹i kh«ng cã ghi chÐp
g× vÒ viÖc cã kh¸ch
thuª buång ®ã.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 7:
PhÇn viÖc sè 7.3:

C¸c c«ng viÖc trong ca
Xö lý thay ®æi buång

Cã nhiÒu lý do ®Ó ®æi buång. Trong sè c¸c lý do ®ã cã:
 Háng hãc kü thuËt trong buång.
 Cã vÊn ®Ò vÒ tiÕng ån (tõ buång bªn c¹nh hoÆc tõ c¸c kh¸ch s¹n kh¸c).
 Kh¸ch kh«ng thÝch buång ®ã.
 Kh¸ch kh«ng thÝch khung c¶nh nh×n tõ trong buång.
 Kh¸ch muèn cã lo¹i buång tiªu chuÈn cao/thÊp h¬n.
Bíc

1. Bè trÝ buång
kh¸c.

2. Th«ng b¸o cho
kh¸ch.

C¸ch lµm

Bè trÝ mét buång trong PMS
phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña
kh¸ch.

Liªn l¹c víi kh¸ch ®Ó x¸c
nhËn hä ®· s½n sµng chuyÓn
®Õn buång míi cha.

Tiªu chuÈn

Lý do

§¶m b¶o r»ng buång sÏ
trèng vµ s¹ch vµo thêi ®iÓm
chuyÓn buång.

§Ó viÖc chuyÓn buång cã
thÓ thùc hiÖn ngay, kh«ng
nªn tr× ho·n.

Yªu cÇu phôc vô buång
kiÓm tra kü buång.

§Ó ®¶m b¶o r»ng kh¸ch
sÏ kh«ng t×m thÊy c¸c
vÊn ®Ò (kh¸c).

ChuÈn bÞ ch×a kho¸ cho
buång míi.

§Ó kh¸ch cã ngay ch×a
kho¸ míi vµo thêi ®iÓm
chuyÓn buång.

KiÓm tra ch×a kho¸ míi tríc
khi giao cho kh¸ch.
Khi kh¸ch ®· s½n sµng, yªu
cÇu nh©n viªn hµnh lý ®Õn
buång kh¸ch ®Ó gióp kh¸ch
chuyÓn hµnh lý.

KiÕn thøc

HiÓu biÕt vÒ tÊt c¶ c¸c
lo¹i buång.
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Bíc

3. Hoµn thµnh
viÖc chuyÓn
buång.

C¸ch lµm

Hoµn thµnh viÖc chuyÓn
buång trong PMS.

Tiªu chuÈn

Lý do

ChuyÓn kh¸ch trong PMS
b»ng c¸ch thay ®æi sè
buång.
§iÒn vµo phiÕu chuyÓn
buång c¸c th«ng tin:
- Tªn kh¸ch.
- Ngµy th¸ng.
- Giê chuyÓn buång.
- Sè buång cò.
- Sè buång míi.
- Lý do ®æi buång.
- Gi¸ buång míi vµ cò.
ChuyÓn c¸c b¶n sao cña
phiÕu chuyÓn buång ®Õn
c¸c bé phËn sau:
- Bé phËn Buång.
- Bé phËn phôc vô ¨n uèng
t¹i buång.
- Bé phËn tæng ®µi ®iÖn
tho¹i.

§Ó hå s¬ cña kh¸ch ®îc
®æi sang buång míi mét
c¸ch chÝnh x¸c.

Lu b¶n gèc phiÕu chuyÓn
buång vµo hå s¬.

Trong trêng hîp cÇn
thiÕt lu«n cã b¶n gèc ®Ó
®èi chiÕu.

ChuyÓn tÊt c¶ c¸c chøng tõ
vµ giÊy tê cña kh¸ch sang
ng¨n hå s¬ cña buång míi.

§Ó tµi liÖu cña kh¸ch
®îc ®Ó cïng chç víi hå
s¬ buång kh¸ch.

NÕu lµ hÖ thèng ch×a kho¸
c¬ häc, h·y yªu cÇu kh¸ch
tr¶ l¹i ch×a kho¸ buång cò.

§Ó cã ch×a khãa cho
kh¸ch míi vµo.

KiÕn thøc

§Ó th«ng b¸o cho c¸c bé
phËn. Th«ng b¸o cho bé
phËn Buång v× ®©y lµ
buång trèng bÈn míi ph¸t
sinh. Th«ng b¸o cho bé
phËn phôc vô t¹i buång
trong trêng hîp xÕp
buång cho kh¸ch VIP.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

127

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÓm tra l¹i ®Ó ch¾c ch¾n
c¸c bíc ®· ®îc thùc hiÖn
chÝnh x¸c.

NÕu viÖc chuyÓn buång
kh«ng ®îc thùc hiÖn
®óng, c¸c chi phÝ cã thÓ
bÞ tÝnh nhÇm cho kh¸ch
kh¸c.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 7:
PhÇn viÖc sè 7.4:
Bíc

1. X¸c ®Þnh thêi
gian b¸o thøc.

C¸c c«ng viÖc trong ca
C¸c cuéc gäi b¸o thøc
C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

H·y hái kh¸ch: “Quý «ng
muèn nhËn cuéc gäi b¸o thøc
vµo lóc mÊy giê, tha «ng
T£N KH¸CH?”

Ghi thêi gian b¸o thøc, dïng
c¸ch tÝnh 24 giê.

Dïng c¸ch tÝnh 24 giê ®Ó
tr¸nh nhÇm lÉn.

Nh¾c l¹i giê vµ ngµy b¸o
thøc cho kh¸ch.

§¶m b¶o r»ng b¹n ®·
hiÓu chÝnh x¸c ®iÒu
kh¸ch nãi.

X¸c ®Þnh sè buång.

§Ó cuéc gäi b¸o thøc
®îc ghi l¹i chÝnh x¸c.

KiÕn thøc

Kh¼ng ®Þnh sè buång vµ tªn
kh¸ch trong hÖ thèng PMS.
2. KÕt thóc cuéc
nãi chuyÖn.

3. Ghi l¹i cuéc
gäi b¸o thøc.

Chóc kh¸ch ngñ ngon:
“Chóc Quý «ng ngñ ngon,
tha «ng T£N KH¸CH.”

Gäi kh¸ch b»ng tªn riªng.

§Æt ch¬ng tr×nh vµo trong
hÖ thèng gäi b¸o thøc hoÆc
ghi vµo b¶ng gäi b¸o thøc.

KiÓm tra sè buång, xem sè
buång cã chÝnh x¸c vµ ®îc
viÕt râ rµng kh«ng.

V× phÐp lÞch sù.

Chê cho ®Õn khi kh¸ch ®Æt
m¸y ®iÖn tho¹i xuèng tríc
(trong trêng hîp kh¸ch gäi
®iÖn tho¹i).
Gi¶m nguy c¬ m¾c sai
lÇm.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 7:
PhÇn viÖc sè 7.5:

C¸c c«ng viÖc trong ca
KiÓm tra tµi kho¶n cã d nî cao

B¸o c¸o d nî cao cho b¹n mét bøc tranh tæng thÓ vÒ c¸c ho¸ ®¬n kh¸ch s¹n víi sè d cao h¬n so víi møc tÝn dông cho phÐp.
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. KiÓm tra b¸o
c¸o d nî cao.

In b¸o c¸o d nî cao vµ kiÓm
tra chi tiÕt tõng kh¸ch cã tªn
trong b¸o c¸o nµy.

KiÓm tra trong ng¨n tñ hå s¬
vÒ c¸c chi tiÕt thanh to¸n.

Cã thÓ c¸c chi tiÕt vÒ
thanh to¸n ®îc nhËp
vµo PMS kh«ng chÝnh
x¸c.

2. Liªn l¹c víi
kh¸ch.

§Ó l¹i lêi nh¾n cho kh¸ch, ®Ò
nghÞ kh¸ch liªn l¹c víi bé
phËn LÔ t©n.

Liªn l¹c víi tõng kh¸ch cã
d nî cao vît qu¸ cho
phÐp.

§Ó viÖc thanh to¸n bæ
sung ®îc ®¶m b¶o.

Yªu cÇu thanh to¸n bæ sung
theo h×nh thøc:
- §Æt cäc.
- Xin ng©n hµng cÊp phÐp
cho møc thanh to¸n b»ng
thÎ tÝn dông cao h¬n.
- Chøng nhËn thanh to¸n
qua c«ng ty.

3. §iÒu chØnh
PMS.

NhËp c¸c chi tiÕt thanh to¸n
míi vµo PMS.

NÕu kh«ng cã thanh to¸n bæ
sung nµo ®îc b¶o ®¶m,
h·y th«ng b¸o ngay cho
ngêi gi¸m s¸t.

§Ó cã thÓ thùc hiÖn c¸c
biÖn ph¸p thÝch hîp kh¸c
(cã nguy c¬ kh¸ch s¹n sÏ
mÊt mét kho¶n thu, do ®ã
ph¶i thùc hiÖn khÈn
tr¬ng).

PMS ph¶i ph¶n ¸nh ®óng
c¸c chi tiÕt thanh to¸n ®îc
cËp nhËt cña tÊt c¶ c¸c
kh¸ch.

§Ó kh«ng cÇn ph¶i liªn
l¹c l¹i víi kh¸ch vÒ c¸c
chi tiÕt thanh to¸n liªn
quan.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 7:
PhÇn viÖc sè 7.6:
Bíc

1. KiÓm tra buång
trèng.

C¸c c«ng viÖc trong ca
Xö lý trêng hîp kh¸ch gia h¹n lu tró
C¸ch lµm

KiÓm tra trong PMS xem cã
cßn buång trèng cho thêi
gian gia h¹n ë thªm nµy
kh«ng.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÓm tra buång kh¸ch ®ang
ë xem cã trèng ngµy tiÕp
theo kh«ng.

§¶m b¶o r»ng cßn buång
trèng cho thêi gian yªu
cÇu.

KiÓm tra t×nh tr¹ng buång
trèng trong kh¸ch s¹n.
KiÓm tra lo¹i buång cßn
trèng.

§¶m b¶o r»ng buång ®ã
cha ®îc ®Ó dµnh cho
kh¸ch kh¸c.

NÕu kh«ng cßn buång trèng,
h·y liªn hÖ víi ngêi gi¸m
s¸t.

Ngêi gi¸m s¸t cã thÓ
xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc
gia h¹n lu tró trong
trêng hîp ®Æt buång
vît qu¸ c«ng suÊt
(overbooking).

2. KiÓm tra sè d.

KiÓm tra d nî cña kh¸ch
trªn hå s¬ cña kh¸ch.

Khi ®ång ý cho kh¸ch ë
thªm, kh¸ch s¹n ph¶i ch¾c
ch¾n r»ng sÏ thu ®îc
kho¶n thanh to¸n ë thªm
nµy.

TiÒn ®Æt cäc/møc ®îc
phÐp thanh to¸n b»ng thÎ
tÝn dông cã thÓ kh«ng ®ñ
®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ
cho thêi gian ë thªm nµy.

3. Th«ng b¸o cho
bé phËn Buång
vµ c¸c bé phËn
kh¸c cã liªn
quan.

Gäi cho gi¸m s¸t viªn bé
phËn Buång, th«ng b¸o cho
hä biÕt cã kh¸ch gia h¹n ë
thªm.

Th«ng b¸o cho bé phËn
Buång.

§Ó bé phËn Buång biÕt
buång ®ã kh¸ch sÏ ë
thªm chø kh«ng ph¶i sÏ
tr¶ buång (theo lÞch).

Th«ng b¸o cho c¸c bé phËn
kh¸c cã liªn quan.

§Ó kh¸ch tiÕp tôc ®îc
hëng c¸c quyÒn lîi.

KiÕn thøc

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

4. Hoµn thµnh
viÖc gia h¹n ë
thªm.

C¸ch lµm

CÊp thÎ ch×a kho¸ míi vµ
hoµn thµnh viÖc ghi chÐp vµo
sæ.

Tiªu chuÈn

CÊp thÎ ch×a kho¸ míi.

Gia h¹n ë thªm ph¶i ®îc ghi
chÐp vµo sæ cña bé phËn LÔ
t©n víi c¸c th«ng tin:
Tªn kh¸ch.
Sè buång.
Ngµy tr¶ buång theo lÞch cò.
Ngµy tr¶ buång theo lÞch
míi.

Lý do

KiÕn thøc

ThÎ ch×a kho¸/ ch×a khãa
tõ chØ ®îc lËp tr×nh cho
thêi gian ë kh¸ch s¹n.
ThÎ ch×a khãa cò ®· bÞ v«
hiÖu vµo ngµy tr¶ buång
theo lÞch cò cña kh¸ch.
§Ó c¸c nh©n viªn kh¸c
trong bé phËn LÔ t©n biÕt
vÒ viÖc kh¸ch gia h¹n ë
thªm.

Trong c¸c kh¸ch s¹n
lín, viÖc gia h¹n ë
thªm nãi chung kh«ng
®îc ghi chÐp vµo sæ
cña bé phËn.
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C«ng viÖc sè 7:
PhÇn viÖc sè 7.7:
Bíc

1. §iÒn th«ng tin
vµo phiÕu yªu
cÇu kÐt an
toµn.

C¸c c«ng viÖc trong ca
KÐt an toµn - Giao ch×a kho¸ ng¨n kÐt
C¸ch lµm

§a cho kh¸ch phiÕu yªu
cÇu kÐt an toµn vµ yªu cÇu
kh¸ch ®iÒn vµo phiÕu nµy.

Tiªu chuÈn

Lý do

X¸c ®Þnh xem cã ph¶i ®ã lµ
kh¸ch trong kh¸ch s¹n
kh«ng.

KÐt an toµn chØ dµnh cho
kh¸ch lu tró trong kh¸ch
s¹n.

§¶m b¶o r»ng b¹n nh×n râ
kh¸ch ký tªn vµo phiÕu.

§Ó tr¸nh gi¶ m¹o.

Ch÷ ký trªn phiÕu ph¶i trïng
hîp víi ch÷ ký trªn phiÕu
®¨ng ký kh¸ch s¹n.

§Ó ®¶m b¶o r»ng b¹n
®ang lµm viÖc víi ®óng
ngêi kh¸ch. Ch÷ ký trªn
phiÕu yªu cÇu kÐt an toµn
®îc kiÓm tra vµ ph¶i ký
l¹i mçi lÇn kh¸ch muèn
më kÐt an toµn.

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 6,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

2. Giao ch×a kho¸
ng¨n kÐt.

C¸ch lµm

§a ch×a kho¸ cho kh¸ch.

Tiªu chuÈn

Gi¶i thÝch quy tr×nh sö dông
kÐt an toµn cho kh¸ch, tu©n
theo c¸c quy ®Þnh cña kh¸ch
s¹n.
DÉn kh¸ch ®Õn khu vùc ®Ó
kÐt an toµn.

3. KÕt thóc quy
tr×nh.

§Ó phiÕu yªu cÇu kÐt an toµn
vµo tËp hå s¬ cña kh¸ch.

Lý do

Kh¸ch ph¶i cã tr¸ch
nhiÖm b¶o vÖ an toµn
ch×a kho¸ sau khi nhËn.
V× mçi ng¨n kÐt chØ cã 1
ch×a kho¸ riªng, nªn
trong trêng hîp kh¸ch bÞ
mÊt ch×a kho¸, hä ph¶i
chÞu chi phÝ cao ®Ó kh¾c
phôc.

Cïng víi kh¸ch më kÐt an
toµn.

Ng¨n kÐt an toµn chØ
®îc më khi cã 1 ch×a
kho¸ cña kh¸ch s¹n vµ 1
ch×a kho¸ cña riªng ng¨n
®ã.

Tr¸nh ra mét chç kh¸c, ®Ó
cho kh¸ch mét m×nh khi hä
®Ó tµi s¶n vµo trong kÐt an
toµn.

HÇu hÕt mäi ngêi ®Òu
kh«ng muèn ®Ó lé nh÷ng
thø hä ®Ó trong kÐt an
toµn.

Cïng víi kh¸ch kho¸ kÐt an
toµn.

§¶m b¶o r»ng kÐt an
toµn ®îc ®ãng vµ kho¸
ch¾c ch¾n.

PhiÕu yªu cÇu kÐt an toµn
ph¶i ®îc lu gi÷ cïng
phiÕu ®¨ng ký kh¸ch s¹n
cña kh¸ch.

§Ó gi÷ mäi tµi liÖu quan
träng ë cïng mét n¬i.

KiÕn thøc

Quy ®Þnh vÒ kÐt an
toµn cña kh¸ch s¹n.
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C«ng viÖc sè 7:
PhÇn viÖc sè 7.8:
Bíc

1. §iÒn vµo phiÕu
yªu cÇu kÐt an
toµn.

C¸c c«ng viÖc trong ca
KÐt an toµn - Më ng¨n kÐt
C¸ch lµm

LÊy ra khái tËp hå s¬ cña
kh¸ch vµ ®iÒn th«ng tin vµo.

Tiªu chuÈn

§iÒn c¸c th«ng tin sau:
Ngµy th¸ng
Giê
Ch÷ ký cña kh¸ch
Ch÷ ký t¾t cña b¹n
B¹n ph¶i quan s¸t viÖc kh¸ch
ký lªn tê phiÕu.

2. Më kÐt an toµn.

§i vµo khu vùc ®Ó kÐt an
toµn cïng víi kh¸ch.

Mang theo ch×a kho¸ an
toµn cña bé phËn LÔ t©n.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó cã b»ng chøng vÒ
ngêi ®i vµo khu vùc kÐt
an toµn trong kho¶ng thêi
gian nµo ®ã.

§¶m b¶o r»ng b¹n ®ang
tiÕp ®óng ngêi kh¸ch.
§Ó cã thÓ më ®îc kÐt an
toµn.

§Ò nghÞ kh¸ch tra ch×a kho¸
vµo æ kho¸.
Më kÐt ra.
§Ó cho kh¸ch mét m×nh khi
lÊy ®å tõ kÐt ra.
Kho¸ kÐt l¹i cïng víi kh¸ch.

HÇu hÕt mäi ngêi ®Òu
kh«ng muèn tiÕt lé nh÷ng
vËt hä ®Ó trong kÐt an
toµn.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 7:
PhÇn viÖc sè 7.9:
Bíc

1. L¾ng nghe.

2. BiÓu lé sù
®ång c¶m.

C¸c c«ng viÖc trong ca
Xö lý phµn nµn cña kh¸ch
C¸ch lµm

L¾ng nghe kh¸ch mét c¸ch
ch¨m chó víi ®óng ng«n ng÷
h×nh thÓ.

BiÓu lé ®óng mùc b»ng ng«n
ng÷ h×nh thÓ.

Tiªu chuÈn

Lý do

Cè g¾ng ®a kh¸ch ra xa
khái quÇy.

§Ó cã thÓ tËp trung nãi
chuyÖn mµ ngêi kh¸c
kh«ng nghe thÊy.

T¹o cho kh¸ch c¬ héi “x¶
h¬i”.

§Ó cho kh¸ch cã thÓ dÞu
®i.

Ghi chÐp nÕu cÇn thiÕt.

§Ó cho thÊy b¹n ®ang xö
lý mét c¸ch nghiªm tóc
vµ ®¶m b¶o r»ng b¹n ghi
l¹i nh÷ng ®iÓm quan
träng kh¸ch kh«ng ph¶i
nh¾c l¹i n÷a.

Tr¸nh ng¾t lêi kh¸ch.

§iÒu nµy lµm kh¸ch tøc
giËn thªm vµ ®ã lµ viÖc
lµm thiÕu lÞch sù.

Nh×n vµo m¾t kh¸ch.
GËt ®Çu x¸c nhËn.

Cho thÊy b¹n ®ang l¾ng
nghe.

C¸m ¬n kh¸ch ®· cho kh¸ch
s¹n biÕt.

B»ng c¸ch th«ng b¸o cho
b¹n, kh¸ch t¹o cho b¹n
c¬ héi ®Ó kh¾c phôc vÊn
®Ò.

Dïng ng«i “ t«i” khi nãi
chuyÖn víi kh¸ch.

Cho thÊy r»ng c¸ nh©n
b¹n c¶m thÊy cã tr¸ch
nhiÖm, r»ng b¹n sÏ quan
t©m ®Õn viÖc nµy (ngay
c¶ trong trêng hîp b¹n
kh«ng g©y ra chuyÖn
nµy).

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 6,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.
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3. Xin lçi kh¸ch.

4. Gi¶i thÝch cho
kh¸ch biÕt viÖc
b¹n sÏ lµm.

C¸ch lµm

H·y nãi: “T«i thùc sù lÊy lµm
tiÕc v× viÖc nµy ®· x¶y ra,
tha «ng X”.

Gi¶i thÝch cho kh¸ch vÒ viÖc
b¹n dù ®Þnh lµm.

Tiªu chuÈn

Lý do

Xin lçi kh¸ch.

Cho thÊy r»ng b¹n rÊt lÊy
lµm tiÕc v× kh¸ch ®· gÆp
r¾c rèi.

Gäi kh¸ch b»ng tªn riªng.

Cho thÊy r»ng b¹n biÕt
tªn kh¸ch, ®Ó lµm cho
cuéc nãi chuyÖn th©n mËt
h¬n.

T¹o ra cho kh¸ch nh÷ng lùa
chän (nÕu cã thÓ).
Ch¾c ch¾n r»ng b¹n chØ
cam kÕt vÒ nh÷ng ®iÒu mµ
b¹n ®¶m b¶o thùc hiÖn
®îc.

NÕu b¹n kh«ng thùc hiÖn
®îc ®iÒu ®· høa, b¹n sÏ
lµm cho kh¸ch thÊt väng
h¬n.

Kh«ng ®îc ®æ lçi cho bé
phËn/®ång nghiÖp kh¸c.

B¹n lµ ®¹i diÖn cña kh¸ch
s¹n vµ lµ mét thµnh viªn
cña tæ lµm viÖc.

KiÓm tra l¹i xem kh¸ch cã
®ång ý víi gîi ý cña b¹n
kh«ng.

§¶m b¶o r»ng viÖc b¹n
®Þnh lµm lµ ®îc sù ®ång
ý cña kh¸ch.

NÕu b¹n thÊy bÊt tiÖn khi xö
lý phµn nµn hay gÆp khã
kh¨n khi giao tiÕp víi mét
kh¸ch nµo ®ã, lu«n ph¶i liªn
hÖ víi cÊp trªn cña m×nh.

Cã mét sè t×nh huèng mµ
b¹n sÏ gÆp khã kh¨n khi
gi¶i quyÕt, trong nh÷ng
trêng hîp ®ã tèt h¬n lµ
®Ó cÊp trªn chÞu tr¸ch
nhiÖm gi¶i quyÕt tiÕp.

KiÕn thøc

Tham kh¶o chÝnh
s¸ch cña kh¸ch s¹n
vÒ xö lý phµn nµn cña
kh¸ch.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

137

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

Bíc

5. Liªn hÖ víi
ngêi cã tr¸ch
nhiÖm ®Ó gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

Liªn hÖ víi c¸c bé phËn cã
tr¸ch nhiÖm ®Ó gi¶i quyÕt t×nh
huèng ®ã.

Th«ng b¸o néi dung phµn
nµn.
Th«ng b¸o nh÷ng ®iÒu b¹n
®· ®ång ý víi kh¸ch.
NhËn lêi cam kÕt cña
ngêi/bé phËn cã tr¸ch
nhiÖm gi¶i quyÕt.
Yªu cÇu cho biÕt thêi gian
cÇn ®Ó xö lý.
Yªu cÇu hä liªn hÖ víi b¹n
ngay khi vÊn ®Ò ®îc kh¾c
phôc.

§¶m b¶o r»ng bé phËn
chøc n¨ng ®îc biÕt ®Çy
®ñ vÒ vÊn ®Ò vµ cam kÕt
ch¾c ch¾n sÏ gi¶i quyÕt.

6. Ghi nhËn phµn
nµn.

Ghi l¹i nh÷ng phµn nµn cña
kh¸ch vµo sæ theo dâi.

7. Liªn hÖ víi
kh¸ch.

Gäi ®iÖn tho¹i cho kh¸ch.

Sæ theo dâi phµn nµn cña
kh¸ch ph¶i cã c¸c th«ng tin:
Ngµy th¸ng.
Tªn kh¸ch.
Sè buång.
Thêi gian phµn nµn.
Néi dung phµn nµn.
Thêi gian kh¾c phôc vô viÖc.
Tªn cña b¹n.
§Ò xuÊt cho t¬ng lai.

B¹n vÉn lµ ngêi “nî”
kh¸ch viÖc gi¶i quyÕt vÊn
®Ò.
Víi sæ theo dâi phµn nµn,
kh¸ch s¹n cã thÓ n¾m b¾t
®îc sè lîng vµ néi
dung nh÷ng phµn nµn
cña kh¸ch ®Ó cã hµnh
®éng thÝch hîp, tr¸nh t¸i
diÔn c¸c lêi phµn nµn ®ã.

KiÓm tra xem kh¸ch ®· hµi
lßng cha.

Ch¾c ch¾n r»ng kh¸ch
hoµn toµn hµi lßng víi
gi¶i ph¸p ®a ra.

Gäi kh¸ch b»ng tªn.

§Ó cuéc gäi th©n mËt
h¬n.

Hái kh¸ch xem cßn viÖc g×
mµ b¹n cã thÓ gióp n÷a
kh«ng.

T¹o cho kh¸ch c¬ héi yªu
cÇu c¸c dÞch vô bæ sung
kh¸c.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 7:
C¸c c«ng viÖc trong ca
PhÇn viÖc sè 7.10: Giao ca
Bíc

C¸ch lµm

1. Ghi sæ bµn
giao.

T« ®Ëm nh÷ng vÊn ®Ò quan
träng trong ca cña b¹n.

2. KiÓm tra xem
danh môc c¸c
c«ng viÖc cÇn
lµm trong ca
®· hoµn thµnh
cha.

X¸c ®Þnh c¸c c«ng viÖc ®·
®îc hoµn thµnh vµ ký nhËn.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

§Ó cho c¸c ca sau biÕt râ
nh÷ng viÖc mµ ca b¹n ®·
thùc hiÖn. Bªn c¹nh ®ã,
sæ bµn giao lµ quyÓn sæ
quan träng ghi l¹i c¸c vÊn
®Ò cña bé phËn LÔ t©n ®Ó
tham kh¶o sau nµy.

Tham kh¶o Ch¬ng 7,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

Gi¸m s¸t viªn trong ca ph¶i
lu«n ®îc th«ng b¸o vÒ c¸c
c«ng viÖc ®ang lµm dë.

§Ó ngêi gi¸m s¸t cã thÓ
xem xÐt viÖc ®Ó cho c«ng
viÖc dë dang lµ cã hîp lý
kh«ng.

C¸c c«ng viÖc dë dang ph¶i
®îc bµn giao l¹i cho ca
sau.

§¶m b¶o r»ng mäi c«ng
viÖc ®îc thùc hiÖn theo
tiªu chuÈn.

Ghi râ c¸c c«ng viÖc nµo ®·
hoµn thµnh, c«ng viÖc nµo
cßn ®ang dang dë.

§Ó t¹o thuËn lîi cho ca
sau hoµn thµnh nèt c«ng
viÖc cña b¹n.

HÇu hÕt c¸c kh¸ch
s¹n ®Òu cã danh môc
chi tiÕt c¸c c«ng viÖc
cÇn hoµn thµnh trong
mçi ca. Th«ng
thêng, c¶ nh©n viªn
lÔ t©n vµ Gi¸m s¸t
viªn ®Òu cã nh÷ng
danh môc kiÓm tra
c¸c c«ng viÖc ®Æc
biÖt.

Sæ bµn giao ph¶i bao gåm
c¸c môc sau:
Danh môc c«ng viÖc ®ang
lµm/ c«ng viÖc cha hoµn
thµnh trong ca.
C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt (cña
kh¸ch) cÇn tiÕp tôc xö lý.
Danh môc bæ sung nh÷ng
kh¸ch ®Õn muén /®i sím.
C¸c tin nh¾n khÈn.
C¸c viÖc quan träng nh
kh¸ch phµn nµn, mÊt ®å,
v.v..

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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3. Bµn giao ch×a
kho¸.

4. KÕt thóc c«ng
viÖc.

C¸ch lµm

Bµn giao tÊt c¶ c¸c ch×a kho¸
cña bé phËn LÔ t©n trong ca
cña b¹n.

Rêi khái n¬i lµm viÖc cña
b¹n.

Tiªu chuÈn

C¸c ch×a kho¸ ph¶i bµn giao:
KÐt an toµn.
Ng¨n kÐo ®ùng tiÒn mÆt.
Ch×a khãa chñ.
KiÓm tra tói ¸o vµ tói quÇn
cña b¹n.

Dän cho s¹ch vµ ng¨n n¾p
tríc khi rêi khái quÇy.
§¶m b¶o r»ng quÇy ®îc bæ
sung mäi vËt dông cÇn thiÕt.
§Õm quü tiÒn dù phßng cña
b¹n.
§ãng m· sè thu ng©n.
§¨ng xuÊt ra khái hÖ thèng
PMS.
Hái ngêi gi¸m s¸t xem b¹n
®· rêi kh¸ch s¹n ®îc cha.

Lý do

KiÕn thøc

§¶m b¶o r»ng ca sau cã
®ñ ch×a kho¸ ®Ó lµm viÖc.

Ch¾c ch¾n r»ng b¹n
kh«ng mang theo ch×a
kho¸ nµo ®i.
§Ó cho ca lµm viÖc tiÕp
theo cã thÓ b¾t ®Çu c«ng
viÖc mét c¸ch ng¨n n¾p
vµ cã tæ chøc.

Xem C«ng viÖc sè 1:
ChuÈn bÞ lµm viÖc,
PhÇn viÖc sè 1.4 vµ
1.5.
Xem C«ng viÖc sè 8:
Lµm thñ tôc tr¶
buång, PhÇn viÖc sè
8.11.

Ngêi gi¸m s¸t cña b¹n
chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi
toµn bé ca lµm viÖc, b¹n
chØ cã thÓ ra vÒ sau khi
®îc phÐp cña ngêi
gi¸m s¸t.
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C«ng viÖc sè 7:
C¸c c«ng viÖc trong ca
PhÇn viÖc sè 7.11: Danh môc kiÓm tra nh÷ng viÖc cÇn lµm trong ca (KiÕn thøc)
NéI DUNG

1. Danh môc kiÓm
tra trong ca.

M¤ T¶

Mçi ca lµm viÖc ®Òu cã c¸c
c«ng viÖc kh¸c nhau. §Ó
®¶m b¶o r»ng mäi c«ng viÖc
®Òu ®îc thùc hiÖn, cÇn ph¶i
so¹n ra danh môc kiÓm tra.
C¸c danh môc nµy chØ râ
nh÷ng viÖc ph¶i lµm vµ thêi
gian ph¶i hoµn thµnh mét
c«ng viÖc.

Tiªu chuÈn

Lý do

Lµm theo danh môc kiÓm tra
cho vÞ trÝ c«ng viÖc cña b¹n.

§¶m b¶o r»ng b¹n ®·
hoµn thµnh mäi viÖc mµ
b¹n cã tr¸ch nhiÖm ph¶i
lµm.

Th«ng b¸o cho ngêi gi¸m
s¸t nÕu b¹n kh«ng thÓ hoµn
thµnh ®îc c«ng viÖc nµo
®ã.

§Ó ngêi gi¸m s¸t cã thÓ
cã hµnh ®éng phï hîp.

KiÕn thøc

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 7:
C¸c c«ng viÖc trong ca
PhÇn viÖc sè 7.12: §æi ngo¹i tÖ (FOREX)
Bíc

1. ChÊp nhËn
®ång ngo¹i tÖ.

C¸ch lµm

NhËn ngo¹i tÖ tõ kh¸ch.

Tiªu chuÈn

§Õm l¹i tiÒn chËm r·i vµ râ
rµng tríc mÆt kh¸ch.

§Ó b¹n ®ång ý víi sè tiÒn
®· nhËn.

KiÓm tra c¸c tê tiÒn xem cã
bÞ r¸ch hoÆc kh¶ nghi kh«ng

§¶m b¶o r»ng b¹n nhËn
c¸c tê tiÒn thËt vµ kh«ng
cã tiÒn gi¶.

§¶m b¶o r»ng tû gi¸ quy ®æi
®îc hiÓn thÞ vµ cËp nhËt
trªn b¶ng.
Khi nghi ngê, h·y liªn hÖ víi
ngêi gi¸m s¸t.
2. TÝnh to¸n trÞ
gi¸.

NhËp sè tiÒn cÇn ®æi vµo
PMS.

Lý do

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 7,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.
BiÕt ®îc kh¸ch s¹n
chÊp nhËn nh÷ng
®ång ngo¹i tÖ nµo.

ë hÇu hÕt c¸c quèc gia,
®©y lµ mét yªu cÇu ph¸p
lý. §ã lµ mét viÖc lÞch sù
®èi víi kh¸ch.

NhËp sè lîng tiÒn.

§Ó biÕt trÞ gi¸ sè tiÒn ®æi
b»ng ®ång tiÒn ®Þa
ph¬ng.

Kh¼ng ®Þnh sè lîng b»ng
lêi víi kh¸ch.

§Ó th«ng b¸o cho kh¸ch.

In phiÕu ®æi tiÒn.

§Ó b¹n cã thÓ cho kh¸ch
xem phiÕu ®æi tiÒn.

BiÕt vÒ quy tr×nh thu
®æi ngo¹i tÖ trong
PMS.
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3. Tr¶ tiÒn.

C¸ch lµm

Rót ®óng sè tiÒn tõ quü tiÒn
mÆt dù phßng cña b¹n.

Tiªu chuÈn

Lý do

Gi¶i thÝch víi kh¸ch vÒ
phiÕu ®æi tiÒn.

§Ó kh¸ch hiÓu vÒ mäi
kho¶n phÝ.

§Ò nghÞ kh¸ch ký vµo b¶n
thu ®æi.

§Ó cã b»ng chøng r»ng
kh¸ch ®· ®ång ý.

Gi÷ mét b¶n sao cïng víi
c¸c hãa ®¬n, ®a cho kh¸ch
mét b¶n sao.

Phßng kÕ to¸n cÇn cã
b¶n thu ®æi nµy; kh¸ch
còng thêng yªu cÇu cã
mét b¶n.

Rót ®óng sè tiÒn tõ kho¶n
tiÒn mÆt dù phßng cña b¹n
(nÕu ngo¹i tÖ nµy kh«ng
®îc dïng ®Ó thanh to¸n
cho kh¸ch).

Bëi v× ®©y lµ kho¶n tiÒn
b¹n cÇn.

§Õm tiÒn tríc mÆt kh¸ch.

§Ó kiÓm tra kü r»ng b¹n
cã ®óng sè tiÒn cho
kh¸ch vµ t¹o cho kh¸ch
c¬ héi ®Õm tiÒn cïng b¹n.

KiÕn thøc

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 7:
C¸c c«ng viÖc trong ca
PhÇn viÖc sè 7.13: Xö lý th cña kh¸ch
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

1. T×m sè buång
cã th /th
®iÖn tö /fax /bu
phÈm.

Tra sè buång cña tõng kh¸ch
cã th trong PMS hoÆc trong
danh s¸ch kh¸ch cña kh¸ch
s¹n.

Ghi sè buång mét c¸ch râ
rµng lªn gãc tr¸i cña b× th,
bu kiÖn hoÆc tê fax.

§Ó dÔ dµng t×m ®îc sè
buång vµ kh«ng bÞ nhÇm
lÉn víi c¸c ch÷ sè kh¸c
trªn b× th.

Kh«ng cÇn thiÕt ph¶i
ghi chÐp sè liÖu vÒ
th ®iÖn tö cña kh¸ch
v× chóng ®· ®îc tù
®«ng lu gi÷ trong
m¸y tÝnh.
(Lêi khuyªn: H·y t¹o
mét th môc ®Æc biÖt
trong “Hép th ®Õn”,
®Ó lu gi÷ c¸c th
®iÖn tö cña kh¸ch Ýt
nhÊt trong 1 th¸ng).

2. So¹n mét lêi
nh¾n cho
kh¸ch.

NhËp tin nh¾n vµo PMS hoÆc
sæ nhËn fax.

Tin nh¾n bao gåm:
- Ngµy nhËn th/fax
- Lo¹i th (bao gãi, phong
b×)
§¶m b¶o r»ng tin nh¾n ®·
®îc chuyÓn ®i.

§Ó th«ng b¸o kÞp thêi cho
kh¸ch.

Tu©n theo quy tr×nh
xö lý tin nh¾n.

KiÓm tra sè buång tríc khi
®Ó th /th ®iÖn tö /fax vµo
trong « tñ.

§¶m b¶o r»ng th/bao
gãi ®îc ®Ó ®óng chç.

§Ó th trong « tñ quÇy hoÆc
3. Ph©n ph¸t th
/th ®iÖn tö /fax trong tËp hå s¬ thÝch hîp, c¸c
bao gãi lín ®îc ®Ó ë n¬i quy
/bu phÈm.
®Þnh.

NÕu lµ bao gãi lín, h·y ghi
chó n¬i cÊt bao gãi ®ã vµo
sæ nhËn th.
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C¸ch lµm

H·y hái: “Tha «ng, buång
4. Giao th /th
®iÖn tö /fax cho cña «ng sè bao nhiªu?”
hoÆc: “Tha «ng X, buång
kh¸ch.
cña «ng sè bao nhiªu?”

Tiªu chuÈn

KiÓm tra sè buång tríc khi
giao th cho kh¸ch.

§¶m b¶o r»ng th/fax
®îc trao cho ®óng ngêi
nhËn.

Xo¸ tin nh¾n cho kh¸ch
trong PMS.

§Ó tÝn hiÖu lêi nh¾n
kh«ng cßn hiÓn thÞ trong
PMS.
Lµm b»ng chøng r»ng th
®· ®îc kh¸ch nhËn.

Ký t¾t vµo vÞ trÝ thÝch hîp
trong sæ th.
5. Th /fax cña
kh¸ch ®· rêi
kh¸ch s¹n.

6. Th /fax cña
kh¸ch cha
®Õn.

KiÓm tra xem b¹n cã ®Þa chØ
®Ó göi chuyÓn tiÕp kh«ng.

KiÓm tra ngµy kh¸ch ®Õn
trong PMS.

Lý do

NÕu kh«ng cã ®Þa chØ göi
chuyÓn tiÕp th× göi vÒ ®Þa chØ
nhµ riªng hoÆc ®Þa chØ c«ng
ty cña kh¸ch.

Kh¸ch s¹n ph¶i thùc hiÖn
mäi nç lùc ®Ó th ®Õn
®îc víi kh¸ch.

NÕu kh«ng cã ®Þa chØ (râ
rµng) th× göi tr¶ l¹i cho ngêi
göi.

§Ó ngêi göi biÕt lµ
kh¸ch cha nhËn ®îc
th.

Ghi ®Þa chØ göi chuyÓn tiÕp
vµo sæ ghi chÐp.

Lu l¹i ®Þa chØ mµ th ®·
®îc chuyÓn tiÕp ®Õn.

Ghi ngµy kh¸ch ®Õn trªn
gãc tr¸i cña b× th /fax.

§Ó dÔ dµng t×m kiÕm.

NhËp tin nh¾n cho kh¸ch
vµo PMS.

§Ó kh¸ch cã ®îc th«ng
b¸o ngay khi ®Õn.

NÕu ®ã lµ bu kiÖn th× ghi
chó vµo sæ ghi chÐp ë LÔ
t©n vµo ngµy mµ kh¸ch ®Õn.

§©y lµ biÖn ph¸p bæ
sung, ®Ó ®¶m b¶o r»ng
tÊt c¶ c¸c nh©n viªn lÔ
t©n ®Òu biÕt cã bu kiÖn.

CÊt th /fax ë n¬i quy ®Þnh.

§Ó mäi ngêi cïng biÕt
n¬i t×m th cho kh¸ch
cha ®Õn.

KiÕn thøc

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

7. Th/fax cña
kh¸ch-kh«ng
cã hå s¬ lu.

Tiªu chuÈn

C¸ch lµm

KiÓm tra mäi hå s¬ trong
PMS vµ lu gi÷ th/fax ®ã ë
n¬i quy ®Þnh.

KiÓm tra
Tªn kh¸ch (c¶ hä vµ tªn).

Lý do

§Ó b¶o ®¶m r»ng viÖc ®Æt
buång kh«ng ph¶i ®îc
thùc hiÖn díi mét c¸i tªn
kh¸c.

KiÓm tra c¸ch ®¸nh vÇn
kh¸c nhau cña c¸i tªn ®ã.
KiÓm tra tªn c«ng ty (nÕu
biÕt).
Gi÷ th /fax Ýt nhÊt lµ 1
th¸ng (hoÆc theo quy ®Þnh
cña kh¸ch s¹n).

Cã thÓ lµ kh¸ch s¾p ®Õn
nhng kh«ng (cha) ®Æt
buång tríc.

KiÓm tra danh s¸ch kh¸ch
®Õn hµng ngµy.
Sau mét th¸ng, th /fax cã
thÓ ®îc göi tr¶ l¹i ngêi
göi.
Ghi l¹i ®Þa chØ göi tr¶ l¹i
trong sæ th.

§Ó lu ®Þa chØ göi tr¶ l¹i
th.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 7:
C¸c c«ng viÖc trong ca
PhÇn viÖc sè 7.14: NhËn vµ chuyÓn lêi nh¾n cho kh¸ch
Bíc

1. NhËn lêi nh¾n
cho kh¸ch.

C¸ch lµm

Hái “ngêi nh¾n” vÒ tªn cña
ngêi nhËn lêi nh¾n.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

Xin tªn hä vµ tªn thêng gäi
cña kh¸ch.

§Ó tr¸nh nhÇm lÉn gi÷a
c¸c kh¸ch.

B¶ng ch÷ c¸i ng÷ ©m
quèc tÕ.

§¸nh vÇn l¹i tªn nÕu cÇn
thiÕt.

Tham kh¶o Ch¬ng 3,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

NÕu cã thÓ h·y xin tªn c«ng
ty.
Hái tªn ®oµn, nÕu cã thÓ.
Hái xem kh¸ch ë ®©u (nhµ
hµng, héi nghÞ, ®¹i s¶nh…).
X¸c ®Þnh ngay xem ®ã cã
ph¶i lµ kh¸ch trong kh¸ch
s¹n kh«ng.

ChØ nhËn nh¾n tin cho
c¸c kh¸ch cã thÓ (sÏ) t×m
thÊy ®îc trong kh¸ch
s¹n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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2. ViÕt lêi nh¾n.

C¸ch lµm

Hái “ngêi nh¾n” vÒ néi dung
lêi nh¾n cÇn chuyÓn.

Tiªu chuÈn

ViÕt néi dung lêi nh¾n râ
rµng hoÆc ®a vµo m¸y tÝnh.

Lý do

§Ó kh¸ch ®äc lêi nh¾n dÔ
dµng.

Ghi râ c¸c th«ng tin sau:

3. Liªn l¹c víi
kh¸ch.

NhËp lêi nh¾n ®ã vµo PMS
(nÕu lµ cho kh¸ch trong
kh¸ch s¹n) vµ chuyÓn lêi
nh¾n cho kh¸ch.

- Tªn ngêi nh¾n (®¸nh
vÇn nÕu cÇn thiÕt).

§Ó kh¸ch biÕt ai göi lêi
nh¾n cho hä.

- Sè ®iÖn tho¹i cña ngêi
nh¾n.
- Tªn kh¸ch.
- N¬i kh¸ch cã thÓ ®ang cã
mÆt.
- Néi dung chÝnh x¸c cña
lêi nh¾n.
- Thêi gian nhËn lêi nh¾n.

§Ó kh¸ch cã thÓ liªn hÖ
víi ngêi göi.

Nh¾c l¹i lêi nh¾n (®Æc biÖt lµ
sè ®iÖn tho¹i, ngµy th¸ng vµ
c¸c tªn riªng).

§¶m b¶o r»ng b¹n ®· ghi
chÝnh x¸c lêi nh¾n.

§Ó kh¸ch biÕt r»ng kh¸ch
s¹n hiÖn ®ang gi÷ lêi nh¾n
dµnh cho hä.

§ã cã thÓ lµ mét tin nh¾n
khÈn hoÆc lµ tin nh¾n mµ
kh¸ch ®ang ®îi.

Lêi nh¾n ph¶i ®îc nh©n
viªn hµnh lý chuyÓn ®i ngay
cho kh¸ch.
Ghi l¹i tªn cña nh©n viªn
chuyÓn lêi nh¾n.

§Ó b¹n cã thÓ t×m ®îc
kh¸ch.

KiÕn thøc

Th«ng thêng, c¸c
kh¸ch s¹n sö dông
lo¹i giÊy ghi lêi nh¾n
®Æc biÖt, nhê ®ã
kh¸ch s¹n tù ®éng cã
®îc ®îc b¶n sao
cña lêi nh¾n ®·
chuyÓn ®i. NÕu kh«ng
th× dïng sæ ghi chÐp
lêi nh¾n ®Ó lu gi÷
c¸c lêi nh¾n ®· nhËn.
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C«ng viÖc sè 7:
C¸c c«ng viÖc trong ca
PhÇn viÖc sè 7.15: Xö lý c¸c bu phÈm ®Æc biÖt cña kh¸ch
C¸c bu phÈm ®Æc biÖt cã thÓ lµ: hoa, th b¶o ®¶m, c¸c bu kiÖn lín cÇn ph¶i ký khi nhËn, ch×a kho¸ xe h¬i, v.v...
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. KiÓm tra xem
kh¸ch ®· nhËn
buång trong
kh¸ch s¹n
cha.

T×m trong PMS.

ChØ chÊp nhËn c¸c bu
phÈm ®Æc biÖt göi cho c¸c
kh¸ch ®· nhËn buång hoÆc
®· ®Æt buång tríc.

V× c¸c bu phÈm nµy cã
thÓ lµ nh÷ng vËt cã gi¸ trÞ
vµ kh¸ch s¹n chØ nªn b¶o
qu¶n chóng cho kh¸ch
cña kh¸ch s¹n.

2. KiÓm tra xem
kh¸ch cã trong
kh¸ch s¹n
kh«ng.

T×m c¸ch liªn l¹c víi kh¸ch
trong buång cña hä hoÆc ë
nh÷ng n¬i mµ hä ®· cho biÕt.

X¸c nhËn víi kh¸ch xem hä
cã muèn tù m×nh ra nhËn
bu phÈm kh«ng.

Th«ng thêng kh¸ch
®ang mong ®îi bu phÈm
®ã, v× thÕ cÇn ph¶i liªn
l¹c víi kh¸ch ngay.

3. Ghi vµo sæ.

Ghi chÐp viÖc chuyÓn ®i vµo
sæ chuyÓn ph¸t bu phÈm
®Æc biÖt.

ChØ thùc hiÖn khi bu phÈm
kh«ng ®îc kh¸ch trùc tiÕp
nhËn.

Kh¸ch s¹n chÞu tr¸ch
nhiÖm mét khi bu phÈm
®îc mét trong sè c¸c
nh©n viªn kh¸ch s¹n
nhËn.

C¸c th«ng tin sau ph¶i ®îc
ghi l¹i:
- Tªn kh¸ch.
- Sè buång.
- Ngêi göi.
- Ngµy vµ giê chuyÓn ®Õn.
- Néi dung cña bu phÈm.
- Sè giÊy biªn nhËn (nÕu do
kh¸ch s¹n ký thay).

§Ó dÔ truy t×m th«ng tin
vÒ viÖc chuyÓn bu
phÈm.

C¸c ®å vËt cã gi¸ trÞ nªn ®Ó
trong kÐt cña kh¸ch s¹n.

§Ó c¸c ®å vËt nµy kh«ng
bÞ thÊt l¹c.

4. §Ó bu phÈm
t¹i n¬i an toµn.

§Ó c¸c bu phÈm t¹i n¬i quy
®Þnh.

KiÕn thøc

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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5. §Ó l¹i lêi nh¾n
cho kh¸ch.

C¸ch lµm

§a th«ng tin lêi nh¾n vµo
PMS.

Tiªu chuÈn

Lý do

Th«ng tin lêi nh¾n bao gåm:
- Ngµy nhËn bu phÈm.
- Lo¹i bu phÈm (bao gãi /
phong b×).
- Ngêi göi.

§Ó kh¸ch nhËn ®îc
th«ng b¸o mét c¸ch kÞp
thêi.

Ch¾c ch¾n r»ng lêi nh¾n ®ã
®· ®îc chuyÓn ®i.
6. ChuyÓn lêi
nh¾n vµ lÊy
ch÷ ký x¸c
nhËn cña
kh¸ch.

Yªu cÇu kh¸ch ký vµo sæ ghi
chÐp th.

KiÓm tra tªn vµ sè buång,
(c¶ trong sæ ghi chÐp vµ trªn
bao b× bu phÈm).

§Ó ®¶m b¶o r»ng bu
phÈm ®îc göi cho ®óng
ngêi.

KiÕn thøc
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C¤NG VIÖC 8. Lµm thñ tôc tr¶ buång
Giíi thiÖu:
Lµm thñ tôc tr¶ buång thêng lµ lÇn giao tiÕp cuèi cïng cña kh¸ch ®èi víi kh¸ch s¹n. §ã còng lµ c¬ héi cuèi cïng ®Ó b¹n söa
ch÷a c¸c sai sãt cã thÓ x¶y ra trong thêi gian kh¸ch lu tró t¹i kh¸ch s¹n, vµ còng lµ c¬ héi cuèi cïng ®Ó ®¶m b¶o r»ng kh¸ch
sÏ quay trë l¹i víi (chuçi) kh¸ch s¹n cña b¹n trong t¬ng lai. Nãi chung, kh¸ch kh«ng “thÝch” thñ tôc tr¶ buång. Do vËy, viÖc
lµm thñ tôc tr¶ buång cÇn ph¶i nhanh chãng vµ kh«ng phiÒn nhiÔu cho kh¸ch.
Nªn nhí: Ên tîng cuèi cïng kÐo dµi m·i m·i.
KiÕn thøc chung:
Ch¬ng 7, Gi¸o tr×nh NghiÖp vô LÔ t©n, (VTCB)
B¹n ph¶i sö dông thµnh th¹o PMS cña kh¸ch s¹n.
PhÇn viÖc sè 8.1:
PhÇn viÖc sè 8.2:
PhÇn viÖc sè 8.3:
PhÇn viÖc sè 8.4:
PhÇn viÖc sè 8.5:
PhÇn viÖc sè 8.6:
PhÇn viÖc sè 8.7:
PhÇn viÖc sè 8.8:
PhÇn viÖc sè 8.9:
PhÇn viÖc sè 8.10:
PhÇn viÖc sè 8.11:

ChuÈn bÞ
C¸c hå s¬ ®oµn kh¸ch (KiÕn thøc)
Lµm thñ tôc tr¶ buång cho kh¸ch lÎ
Lµm thñ tôc tr¶ buång cho kh¸ch ®oµn
Ph¬ng thøc thanh to¸n - TiÒn mÆt vµ SÐc du lÞch
Ph¬ng thøc thanh to¸n - ThÎ tÝn dông
Ph¬ng thøc thanh to¸n - PhiÕu thanh to¸n
Ph¬ng thøc thanh to¸n - Ghi sæ nî c«ng ty
Gi¶i quyÕt c¸c kho¶n chi phÝ cã tranh chÊp
Gi¶i quyÕt c¸c chi phÝ ph¸t sinh
KÕt thóc viÖc thu ng©n

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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c«ng viÖc 8. lµm thñ tôc tr¶ buång

Chµo kh¸ch

1

ChuÈn bÞ ho¸ ®¬n

2

®Ò nghÞ gióp kh¸ch
mang hµnh lý

3

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 8:
PhÇn viÖc sè 8.1:
Bíc

1. ChuÈn bÞ chç
lµm viÖc.

Lµm thñ tôc tr¶ buång
ChuÈn bÞ
C¸ch lµm

KiÓm tra quÇy s¹ch sÏ vµ
ng¨n n¾p, s½n sµng lµm thñ
tôc tr¶ buång.

Tiªu chuÈn

§¶m b¶o r»ng b¹n cã ®ñ sè
lîng v¨n phßng phÈm:
- KÑp hå s¬.
- Bót.
- DËp ghim cã ghim.
- GiÊy dïng cho m¸y quÐt
thÎ tÝn dông.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó viÖc lµm thñ tôc tr¶
buång diÔn ra su«n sÎ.

§¶m b¶o r»ng b¹n cã ®ñ
tiÒn lÎ trong kho¶n tiÒn dù
phßng.
2. ChuÈn bÞ cho
b¶n th©n.

KiÓm tra c¸c chi tiÕt ®Ó lµm
thñ tôc tr¶ buång trong ngµy.

BiÕt sè lîng kh¸ch tr¶
buång.
BiÕt chi tiÕt vÒ nh÷ng c¸
nh©n tr¶ buång.

§Ó b¹n s½n sµng vµ
kh«ng ph¶i ®i t×m th«ng
tin khi kh¸ch ®· ®øng
tríc mÆt b¹n.

BiÕt hå s¬ cña kh¸ch
®oµn gåm nh÷ng g×.

BiÕt c¸c chi tiÕt vÒ c¸c ®oµn
tr¶ buång.
BiÕt c¸c chi tiÕt cña kh¸ch
VIP ®i trong ngµy.
BiÕt c¸c chi tiÕt c¸c phi hµnh
®oµn tr¶ buång trong ngµy.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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3. ChuÈn bÞ c«ng
viÖc.

C¸ch lµm

KiÓm tra xem mäi viÖc ph¶i
lµm tríc khi tiÕn hµnh thñ
tôc tr¶ buång ®· hoµn thµnh
cha.

Tiªu chuÈn

KiÓm tra tñ hå s¬, mçi «
ph¶i bao gåm (theo ®óng
thø tù):
- PhiÕu ®¨ng ký.
- PhiÕu giao dÞch thÎ tÝn
dông hoÆc chøng nhËn
thanh to¸n cña c«ng ty
(nÕu cã).
- PhiÕu yªu cÇu kÐt an toµn
(nÕu cã).
- C¸c chøng tõ cña c¸c bé
phËn kh¸c, chøng minh
cho c¸c kho¶n tiÒn tÝnh
trong ho¸ ®¬n cña kh¸ch.
§¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c chi
phÝ ®· ®îc nhËp vµo hå s¬.

Lý do

§iÒu quan träng lµ mäi tµi
liÖu hç trî ph¶i ®îc t×m
l¹i mét c¸ch dÔ dµng ®Ó
c¸c yªu cÇu cña kh¸ch
®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch
nhanh chãng.

§Ó b¹n kh«ng ph¶i t×m
c¸c chøng tõ hoÆc nhËp
c¸c chøng tõ mét khi viÖc
lµm thñ tôc tr¶ buång ®·
b¾t ®Çu.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 8:
PhÇn viÖc sè 8.2:
NéI DUNG

Hå s¬ ®oµn.

Lµm thñ tôc tr¶ buång
C¸c hå s¬ ®oµn kh¸ch (KiÕn thøc)
M¤ T¶

Tiªu chuÈn

V× c¸c ®oµn thêng cã rÊt
nhiÒu th«ng tin vµ giÊy tê liªn
quan nªn hÇu hÕt c¸c kh¸ch
s¹n ®Òu lu riªng c¸c hå s¬
®oµn.

Hå s¬ ®oµn sÏ ®îc lu t¹i
mét vÞ trÝ trung t©m.

§Ó mäi ngêi cïng lÊy
®îc hå s¬ ®oµn mét
c¸ch dÔ dµng.

CÇn duy tr× thø tù cña c¸c
lo¹i giÊy tê trong hå s¬
®oµn.

§Ó t×m kiÕm th«ng tin dÔ
dµng h¬n.

Nãi chung, c¸c th«ng tin sau
cã thÓ t×m thÊy trong hå s¬
®oµn (theo thø tù tõ trªn
xuèng díi):

Lý do

KiÕn thøc

Tê th«ng tin vÒ ®oµn.
Ch¬ng tr×nh cña ®oµn.
Th«ng tin vÒ ®Æt cäc.
X¸c nhËn cuèi cïng vÒ ®Æt
buång.
 Th tõ giao dÞch liªn quan
®Õn viÖc ®Æt buång.
 Chi tiÕt ®Æt buång ban ®Çu.
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C«ng viÖc sè 8:
PhÇn viÖc sè 8.3:
Bíc

Lµm thñ tôc tr¶ buång
Lµm thñ tôc tr¶ buång cho kh¸ch lÎ
C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. Chµo kh¸ch.

Nh×n kh¸ch vµ nãi: “Xin chµo
«ng (bµ) T£N KH¸CH, «ng
muèn tr¶ buång ph¶i kh«ng
¹?”

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.
Chµo kh¸ch.
Gäi tªn kh¸ch (nÕu b¹n
biÕt).

§Ó kh¸ch biÕt lµ b¹n chó
ý ®Õn hä.

2. Chµo kh¸ch khi
b¹n ®ang bËn.

Nh×n kh¸ch vµ mØm cêi.

Nh×n kh¸ch.
MØm cêi.

Cho thÊy r»ng b¹n ®·
nh×n thÊy kh¸ch.

Khi b¹n cã thÓ tiÕp kh¸ch,
h·y c¸m ¬n hä v× ®· chê.

V× phÐp lÞch sù.

Yªu cÇu ®ång nghiÖp gióp
®ì nÕu cã nhiÒu h¬n hai
kh¸ch ®ang ®îi lµm thñ tôc
tr¶ buång.

Nãi chung kh¸ch ®Òu véi
vµng khi tr¶ buång, vµ
kh«ng nªn ®Ó hä chê qu¸
l©u.

Cïng kh¸ch x¸c nhËn l¹i sè
buång vµ tªn cña kh¸ch.

§Ó ch¾c ch¾n r»ng b¹n
®ang lµm thñ tôc tr¶
buång cho ®óng kh¸ch.

KiÓm tra ngµy kh¸ch tr¶
buång.

§Ó b¹n biÕt râ nÕu kh¸ch
tr¶ buång sím (®iÒu nµy
¶nh hëng ®Õn sè lîng
buång trèng).

3. Hái sè buång.

H·y hái: “Buång cña Quý
kh¸ch lµ sè bao nhiªu?”

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 7,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.
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Bíc

4. X¸c ®Þnh c¸c
chi phÝ ph¸t
sinh.

5. ChuÈn bÞ ho¸
®¬n.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

H·y hái: “S¸ng nay «ng cã
dïng b÷a s¸ng hoÆc cã dïng
®å uèng trong tñ ®å uèng
trong buång kh«ng, tha «ng
T£N KH¸CH?”

KiÓm tra xem cã kho¶n chi
phÝ ph¸t sinh sau nµo
kh«ng, vÝ dô nh:
- ¡n s¸ng.
- Tñ ®å uèng.

C¸c chi phÝ nµy thêng
®Õn sau khi kh¸ch ®· tr¶
buång (®Æc biÖt lµ khi
kh«ng cã kÕt nèi m¹ng
m¸y tÝnh néi bé). Thanh
to¸n c¸c kho¶n nµy trong
khi lµm thñ tôc tr¶ buång
dÔ dµng h¬n lµ ph¶i thu
c¸c chi phÝ ph¸t sinh
muén.

H·y gäi tªn kh¸ch.

Lµm cho c©u hái th©n
thiÖn h¬n.

LÊy c¸c chøng tõ/ho¸ ®¬n
chi tiÕt tõ tËp hå s¬ cña
buång kh¸ch.

§Ó cã s½n sµng trong
trêng hîp kh¸ch yªu
cÇu. Sau khi lµm thñ tôc
tr¶ buång, c¸c giÊy tê nµy
®îc lu gi÷ t¹i chç quy
®Þnh.

KiÓm tra tªn trªn phiÕu ®¨ng
ký kh¸ch s¹n.

§¶m b¶o r»ng b¹n ®ang
lµm thñ tôc tr¶ buång cho
®óng kh¸ch vµ b¹n ®ang
xem xÐt ®óng c¸c chøng
tõ liªn quan ®Õn ngêi
kh¸ch nµy.

Kh¸ch cÇn ®îc kiÓm tra vµ
hái râ c¸c kho¶n thanh to¸n.

ViÖc ®iÒu chØnh hãa ®¬n
tríc khi lµm thñ tôc tr¶
buång dÔ dµng h¬n.

In mét b¶n nh¸p vÒ c¸c
kho¶n thanh to¸n vµ ®a cho
kh¸ch xem.

KiÕn thøc

Xem phÇn chi phÝ
ph¸t sinh sau, phÇn
viÖc sè 8.10.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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6. X¸c ®Þnh
ph¬ng thøc
thanh to¸n.

C¸ch lµm

H·y hái: “Quý «ng muèn
thanh to¸n nh thÕ nµo, tha
«ng T£N KH¸CH?” hoÆc:
“Quý «ng muèn thanh to¸n
c¸c chi phÝ vµ c¸c kho¶n phô
tréi cña m×nh nh thÕ nµo,
tha «ng T£N KH¸CH?”

Tiªu chuÈn

Lý do

H·y gäi tªn kh¸ch.

Lµm cho cuéc nãi chuyÖn
th©n mËt h¬n.

X¸c ®Þnh ph¬ng thøc thanh
to¸n.

§Ó b¹n cã thÓ tiÕn hµnh
lµm thñ tôc tr¶ buång
theo ®óng quy c¸ch.

HiÓu biÕt vÒ c¸c
ph¬ng thøc thanh
to¸n ®îc kh¸ch s¹n
chÊp nhËn.

Xem phÇn c¸c
ph¬ng thøc thanh
to¸n, phÇn viÖc sè 8.5
- 8.8.

7. TiÕn hµnh
thanh to¸n.

8. In ho¸ ®¬n cuèi
cïng.

KiÕn thøc

In b¶ng ho¸ ®¬n cuèi cïng vµ
®a cho kh¸ch.

In/viÕt râ trªn 3 liªn ho¸ ®¬n.

V× b¹n cÇn cã ba b¶n.

B¶n gèc ®îc ®a cho
kh¸ch.
B¶n sao gi÷ l¹i ®Ó qu¶n lý.
Mét b¶n sao cho thuÕ vô.
Hái kh¸ch cã muèn ghim
c¸c chøng tõ thanh to¸n
thµnh mét tËp (nh phiÕu
giao dÞch thÎ tÝn dông) cïng
víi ho¸ ®¬n thanh to¸n.

NhiÒu kh¸ch muèn tÊt c¶
chøng tõ ®îc ghim l¹i
víi nhau.
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Bíc

9. Hoµn thµnh
viÖc lµm thñ
tôc tr¶ buång.

C¸ch lµm

C¸m ¬n kh¸ch v× ®· lu tró
t¹i kh¸ch s¹n vµ chóc hä cã
mét ngµy/chuyÕn ®i thó vÞ:
“C¸m ¬n Quý «ng ®· lu l¹i
T£N KH¸CH S¹N, t«i hy
väng «ng ®· rÊt hµi lßng khi
lu tró t¹i kh¸ch s¹n cña
chóng t«i. Chóc chuyÕn ®i
b×nh an / mét ngµy vui vÎ,
tha «ng T£N KH¸CH”

Tiªu chuÈn

Lý do

Thu l¹i mäi thø cña kh¸ch
s¹n mµ kh¸ch cã thÓ vÉn
®ang gi÷:
- Ch×a khãa buång.
- Ch×a kho¸ kÐt an toµn.
- (c¸c) PhÝch c¾m ®iÖn.

§Ó cho mäi thø ®îc tr¶
l¹i kh¸ch s¹n tríc khi
kh¸ch rêi kh¸ch s¹n.

§Ò nghÞ gióp kh¸ch mang
hµnh lý.

§Ó kh¸ch kh«ng ph¶i tù
mang hµnh lý (nÆng).

KiÕn thøc

Ên tîng cuèi cïng
kÐo dµi m·i m·i.
Tham kh¶o Ch¬ng 7,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

§Ò nghÞ dïng xe tiÔn kh¸ch
ra s©n bay.
§Ò nghÞ ®îc ®Æt chç tiÕp
theo (®Æc biÖt lµ cho c¸c
kh¸ch s¹n trong cïng
chuçi).

Lµ mét dÞch vô bæ sung
cho kh¸ch (vµ lµ lîi
nhuËn tiÒm n¨ng cho
kh¸ch s¹n trong chuçi).

C¸m ¬n kh¸ch ®· lu tró t¹i
kh¸ch s¹n.

Cho thÊy kh¸ch s¹n ®¸nh
gi¸ cao viÖc kh¸ch lùa
chän lu tró t¹i kh¸ch
s¹n.

Gäi tªn kh¸ch.

§Ó cuéc nãi chuyÖn th©n
mËt h¬n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 8:
PhÇn viÖc sè 8.4:

Lµm thñ tôc tr¶ buång
Lµm thñ tôc tr¶ buång cho kh¸ch ®oµn

Nãi chung c«ng viÖc nµy thêng do c¸c nh©n viªn lÔ t©n l©u n¨m hoÆc c¸c gi¸m s¸t viªn thùc hiÖn. Tuy nhiªn, hä cã thÓ yªu cÇu b¹n tham gia
hç trî trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc tr¶ buång cho ®oµn kh¸ch, ®Ó tõ ®ã b¹n cã thÓ hiÓu râ vÒ quy tr×nh tæng thÓ nµy.
Bíc

1. ChuÈn bÞ lµm
thñ tôc tr¶
buång cho
kh¸ch ®oµn.

C¸ch lµm

Tu©n theo c¸c híng dÉn vÒ
®oµn mét c¸ch cÈn thËn.

Tiªu chuÈn

Lý do

Gi÷ mét kho¶ng trèng thÝch
hîp ®Ó lµm n¬i tËp trung
hµnh lý cña kh¸ch.

§Ó cho c¸c hµnh lý cña
mét ®oµn ®îc ®Æt cïng
mét chç.

KiÓm tra c¸c híng dÉn vÒ
lËp ho¸ ®¬n.

§¶m b¶o r»ng ho¸ ®¬n
®îc lËp theo quy ®Þnh,
®óng híng dÉn cña
ngêi trëng ®oµn/híng
dÉn viªn.

In b¶ng thanh to¸n cho
®oµn.

§Ó trëng ®oµn hoÆc
híng dÉn viªn x¸c nhËn/
®èi chiÕu.

KiÓm tra c¸c chøng tõ trong
hå s¬ cña ®oµn.

§Ó b¹n gi¶i quyÕt bÊt cø
th¾c m¾c nµo.

Th«ng b¸o cho ngêi kiÓm
tra tñ ®å uèng.
2. X¸c nhËn ho¸
®¬n.

Yªu cÇu trëng ®oµn hoÆc
híng dÉn viªn kiÓm tra hãa
®¬n thanh to¸n cña ®oµn.

Cã s½n c¸c chøng tõ chi tiÕt
khi trëng ®oµn hoÆc híng
dÉn viªn yªu cÇu.

Cã thÓ tr¶ lêi c¸c th¾c
m¾c mét c¸ch ®Çy ®ñ.

§Ò nghÞ trëng ®oµn/híng
dÉn viªn nh¾c c¸c thµnh
viªn trong ®oµn thanh to¸n
mäi chi phÝ dÞch vô riªng
tríc khi rêi khái kh¸ch s¹n.

§¶m b¶o r»ng ®oµn ®·
thanh to¸n mäi kho¶n
tríc khi rêi kh¸ch s¹n.

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 7,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.
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Bíc

3. Hoµn thµnh
viÖc lµm thñ
tôc tr¶ buång.

C¸ch lµm

TËp hîp mäi th«ng tin vÒ
®oµn vµ lµm thñ tôc tr¶
buång cho ®oµn trªn hÖ
thèng PMS.

Tiªu chuÈn

Lý do

§Ò nghÞ trëng ®oµn/híng
dÉn viªn ký vµo hãa ®¬n
thanh to¸n.

§Ó chøng tá r»ng hä ®·
®ång ý víi c¸c chi phÝ.

Trao b¶n gèc cho trëng
®oµn/híng dÉn viªn.

§Ó hä thanh to¸n.

Gi÷ b¶n sao ho¸ ®¬n ®Ó
qu¶n lý.

Bé phËn kÕ to¸n yªu cÇu.

LÊy hå s¬ cña ®oµn ra khái
chç ®Ó hå s¬ “®oµn ®ang
lu tró”.

§oµn kh¸ch kh«ng cßn
lu tró trong kh¸ch s¹n
n÷a.

Thu gom mäi chøng tõ (nh
ho¸ ®¬n nhµ hµng, phiÕu
hµnh lý) vµ ghim l¹i cïng
ho¸ ®¬n chÝnh ®· cã ch÷ ký
cña ®¹i diÖn ®oµn kh¸ch.

Cã kh¶ n¨ng tr¶ lêi c¸c
c©u hái sau nµy.

§Ó ho¸ ®¬n chÝnh ®· ký
cïng víi c¸c chøng tõ liªn
quan vµo n¬i quy ®Þnh.

§Ó hå s¬ cña c¸c ®oµn
®îc ®Ó ë cïng mét chç.

KiÕn thøc

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n

C«ng viÖc sè 8:
PhÇn viÖc sè 8.5:

Lµm thñ tôc tr¶ buång
Lµm ph¬ng thøc thanh to¸n - TiÒn mÆt vµ SÐc du lÞch

Ghi chó: Nãi chung c¸c kh¸ch s¹n ®Òu cã quy ®Þnh nghiªm ngÆt liªn quan ®Õn c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n, ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ c¸c quy ®Þnh
nµy.
Bíc

1. Lo¹i tiÒn.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

T¹o cho kh¸ch c¬ héi ®Ó
thanh to¸n b»ng lo¹i tiÒn
mµ hä muèn.

Hái kh¸ch xem hä muèn
thanh to¸n b»ng lo¹i tiÒn
nµo.

BiÕt ®îc kh¸ch s¹n
chÊp nhËn lo¹i tiÒn
nµo.
KiÕn thøc vÒ quy tr×nh
thu ®æi ngo¹i tÖ.

ChØ chÊp nhËn c¸c lo¹i tiÒn
theo qui ®Þnh cña kh¸ch
s¹n.
Tu©n thñ quy tr×nh ®æi ngo¹i
tÖ.
2. SÐc du lÞch.

HÇu hÕt c¸c kh¸ch s¹n ®Òu
chÊp nhËn thanh to¸n sÐc du
lÞch. H·y hái kh¸ch xem hä
muèn dïng lo¹i sÐc nµo ®Ó
thanh to¸n.

KiÕn thøc

BiÕt kh¸ch s¹n cña b¹n
chÊp nhËn lo¹i sÐc du lÞch
nµo.
BiÕt chÝnh s¸ch cña kh¸ch
s¹n vÒ tû lÖ hoa hång.

§Ó b¹n biÕt kh¸ch s¹n
chÊp nhËn mét lo¹i sÐc
du lÞch nµo ®ã hay kh«ng.

BiÕt quy ®Þnh cña
kh¸ch s¹n vÒ xö lý
c¸c lo¹i sÐc gi¶.
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Bíc

3. NhËn thanh
to¸n.

C¸ch lµm

§a cho kh¸ch hãa ®¬n nh¸p
vµ nhËn tiÒn mÆt hoÆc sÐc du
lÞch tõ kh¸ch.

Tiªu chuÈn

§Õm l¹i tiÒn hoÆc sÐc du
lÞch tríc mÆt kh¸ch.

§Õm chËm r·i.

Lý do

§¶m b¶o r»ng b¹n nhËn
®ñ sè tiÒn tríc khi chÊp
nhËn
.
§Ó kh¸ch thÊy râ viÖc
b¹n ®ang lµm.

Kh¸ch ph¶i ký vµo sÐc tríc
mÆt b¹n, ch÷ ký ®ã ph¶i phï
hîp víi ch÷ ký ®· cã s½n
trªn sÐc.

§©y lµ yªu cÇu b¾t buéc
khi nhËn sÐc.

Kh«ng chÊp nhËn c¸c tê
tiÒn r¸ch, tr«ng ®¸ng ngê.

C¸c tê tiÒn ®ã cã thÓ
kh«ng ®îc ng©n hµng
chÊp nhËn.

KiÓm tra c¸c tê tiÒn cã mÖnh
gi¸ lín, ®Ò phßng tiÒn gi¶.

V× lý do an ninh.

KiÕn thøc

Tham kh¶o Ch¬ng 7,
Gi¸o tr×nh nghiÖp vô
LÔ t©n.

§ãng ng¨n kÐo ®ùng tiÒn
ngay.
4. NhËp sè tiÒn
thanh to¸n.

NhËp sè tiÒn ph¶i thanh to¸n
vµo hå s¬ cña kh¸ch trªn
m¸y tÝnh theo ®óng c¸c
híng dÉn vÒ thu ng©n.

NhËp ®óng sè tiÒn vµo tµi
kho¶n.

§Ó c¶ kh¸ch vµ nh©n
viªn lÔ t©n ®ång ý vÒ sè
tiÒn.

In ho¸ ®¬n cuèi cïng.

B¶n sao ®îc gi÷ l¹i ®Ó
qu¶n lý.

ChuyÓn b¶n gèc cho kh¸ch,
®Æt trong mét phong b× hay
tËp hãa ®¬n.

Kh¸ch sÏ yªu cÇu b¶n
gèc ®Ó thanh to¸n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 8:
PhÇn viÖc sè 8.6:

Lµm thñ tôc tr¶ buång
Ph¬ng thøc thanh to¸n - ThÎ tÝn dông

Ghi chó: Nãi chung c¸c kh¸ch s¹n ®Òu cã c¸c quy ®Þnh nghiªm ngÆt liªn quan ®Õn c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n; cÇn ph¶i lu«n tu©n thñ nghiªm
tóc. Quy tr×nh thanh to¸n thÎ tÝn dông cã thÓ kh¸c nhau gi÷a c¸c kh¸ch s¹n.
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

1. X¸c ®Þnh lo¹i
thÎ tÝn dông.

H·y hái kh¸ch: “Quý «ng sÏ
thanh to¸n b»ng lo¹i thÎ tÝn
dông nµo, tha «ng T£N
KH¸CH?”

X¸c ®Þnh lo¹i thÎ tÝn dông.
Gäi tªn kh¸ch.

§¶m b¶o r»ng kh¸ch s¹n
chÊp nhËn lo¹i thÎ tÝn
dông ®ã.

Lµm quen víi c¸c lo¹i
thÎ tÝn dông mµ kh¸ch
s¹n cña b¹n chÊp
nhËn.

2. Thu tiÒn.

Yªu cÇu kh¸ch ®a thÎ tÝn
dông vµ ®a thÎ vµo m¸y
quÐt thÎ tÝn dông hoÆc cµ sè
thÎ.

KiÓm tra tªn trªn thÎ cã phï
hîp víi tªn cña kh¸ch
kh«ng.

Kh¸ch chØ cã thÓ sö dông
thÎ tÝn dông cña chÝnh hä
®Ó thanh to¸n.

BiÕt c¸ch sö dông
m¸y quÐt thÎ tÝn dông
hoÆc m¸y in dÊu thÎ.

KiÓm tra ch÷ ký trªn thÎ cã
trïng víi ch÷ ký trªn phiÕu
®¨ng ký kh¸ch s¹n kh«ng.
KiÓm tra ngµy hÕt h¹n cña
thÎ tÝn dông.
ChuÈn bÞ phiÕu giao dÞch
thÎ.
NhËp chÝnh x¸c sè tiÒn trªn
ho¸ ®¬n cña kh¸ch.
§Ò nghÞ kh¸ch ký vµo phiÕu
giao dÞch thÎ.
KiÓm tra ch÷ ký ë mÆt sau
thÎ tÝn dông.
Tr¶ thÎ tÝn dông cho kh¸ch.

Ch¾c ch¾n vÒ ®é x¸c
thùc cña thÎ tÝn dông.

C¶nh gi¸c víi thÎ gi¶.

§¶m b¶o r»ng thÎ vÉn
cßn gi¸ trÞ.

Tham kh¶o Ch¬ng 7,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

3. TiÕp tôc quy
tr×nh lµm thñ
tôc tr¶ buång.

§©y lµ yªu cÇu cña c«ng
ty ph¸t hµnh thÎ tÝn dông.

PhÇn viÖc sè 8.3, lµm
thñ tôc tr¶ buång cho
kh¸ch lÎ.
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C«ng viÖc sè 8:
PhÇn viÖc sè 8.7:

Lµm thñ tôc tr¶ buång
Ph¬ng thøc thanh to¸n - PhiÕu thanh to¸n

Ghi chó: Nãi chung c¸c kh¸ch s¹n ®Òu cã c¸c quy ®Þnh nghiªm ngÆt liªn quan ®Õn c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n; cÇn ph¶i lu«n tu©n thñ nghiªm
tóc.
C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. X¸c nhËn phiÕu
thanh to¸n.

LÊy phiÕu thanh to¸n tõ tñ hå
s¬, n¬i phiÕu thanh to¸n ®îc
ghim cïng phiÕu ®¨ng ký.

KiÓm tra ®Ó cã ®óng phiÕu
thanh to¸n b»ng c¸ch ®èi
chiÕu tªn kh¸ch.

§¶m b¶o r»ng b¹n ®ang
xö lý ®óng phiÕu thanh
to¸n.

2. Quy tr×nh
thanh to¸n
b»ng phiÕu
thanh to¸n.

KiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh
x¸c c¸c dÞch vô ®îc thanh
to¸n b»ng phiÕu.

In ho¸ ®¬n

§ãng tµi kho¶n.

§Ýnh kÌm phiÕu thanh to¸n
vµo ho¸ ®¬n.

Tr¸nh thÊt l¹c.

3. TiÕp tôc quy
tr×nh lµm thñ
tôc tr¶ buång.

Thanh to¸n hãa ®¬n c¸c
kho¶n ph¸t sinh.

Bíc

KiÕn thøc

C¸c ph¬ng ph¸p
thanh to¸n, tham
kh¶o Ch¬ng 7, Gi¸o
tr×nh NghiÖp vô LÔ
t©n.
PhÇn viÖc sè 8.3, lµm
thñ tôc tr¶ buång cho
kh¸ch lÎ.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 8:
PhÇn viÖc sè 8.8:

Lµm thñ tôc tr¶ buång
Ph¬ng thøc thanh to¸n - Ghi sæ nî c«ng ty

Ghi chó: Nãi chung c¸c kh¸ch s¹n ®Òu cã c¸c quy ®Þnh nghiªm ngÆt liªn quan ®Õn c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n, cÇn ph¶i lu«n tu©n thñ nghiªm
tóc.
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. X¸c nhËn l¹i
viÖc thanh to¸n
ghi sæ.

X¸c nhËn víi kh¸ch viÖc
thanh to¸n ghi sæ.

Cïng kh¸ch kiÓm tra c¸c
híng dÉn lËp ho¸ ®¬n.

§¶m b¶o r»ng ho¸ ®¬n
®îc lËp theo ®óng c¸ch.

2. Quy tr×nh
thanh to¸n ghi
sæ.

X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c
kho¶n chi phÝ mµ kh¸ch ®îc
phÐp ghi sæ nî.

§ãng tµi kho¶n.
In ho¸ ®¬n ghi sæ.

§Ó in ho¸ ®¬n cuèi cïng.

Kh¸ch x¸c nhËn ho¸ ®¬n
ghi sæ vµ ký x¸c nhËn (chØ
dµnh cho kh¸ch th¬ng gia).

Lµm b»ng chøng lµ kh¸ch
®· ®ång ý c¸c kho¶n chi
phÝ (chØ dµnh cho kh¸ch
th¬ng gia).

§Ýnh kÌm ho¸ ®¬n ghi sæ
cïng th chøng thùc vµo
b¶ng thanh to¸n.

§Ó tr¸nh bÞ mÊt.

CÊt vµo n¬i quy ®Þnh.

§Ó gi÷ tÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n
ghi sæ cïng nhau.

3. TiÕp tôc quy
tr×nh lµm thñ
tôc tr¶ buång.

Thanh to¸n hãa ®¬n c¸c
kho¶n ph¸t sinh.

KiÕn thøc

Ph¬ng thøc thanh
to¸n.
Tham kh¶o Ch¬ng 7
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

PhÇn viÖc sè 8.3, lµm
thñ tôc tr¶ buång cho
kh¸ch lÎ.
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C«ng viÖc sè 8:
PhÇn viÖc sè 8.9:
Bíc

1. TiÕp nhËn c¸c
chi tiÕt.

2. X¸c minh chi
phÝ cã th¾c
m¾c.

Lµm thñ tôc tr¶ buång
Gi¶i quyÕt c¸c kho¶n chi phÝ cã tranh chÊp
C¸ch lµm

Yªu cÇu kh¸ch gi¶i thÝch râ
rµng víi b¹n vÒ kho¶n chi phÝ
mµ kh¸ch kh«ng ®ång ý vµ lý
do.

LÊy c¸c chøng tõ vÒ chi phÝ
cã th¾c m¾c.

Tiªu chuÈn

Lý do

T×m c¸c tµi liÖu chøng tõ liªn
quan trong ng¨n hå s¬.

TÊt c¶ chøng tõ liªn quan
®îc lu gi÷ trong ng¨n
tñ hå s¬ kh¸ch hµng.

Trong trêng hîp cã th¾c
m¾c vÒ gi¸ thuª buång, h·y
t×m c¸c tµi liÖu vÒ ®Æt buång
trong hå s¬ ®Æt buång.

C¸c giÊy tê cã liªn quan
®Õn viÖc ®Æt buång ®îc
lu gi÷ t¹i bé phËn ®Æt
buång, gi÷ b¶n sao t¹i bé
phËn LÔ t©n.

KiÓm tra xem sè buång vµ
tªn kh¸ch cã trïng hîp víi
chøng tõ kh«ng.

§©y lµ b»ng chøng cho
thÊy kh¸ch ®· sö dông
dÞch vô ®ã.

KiÕn thøc

KiÓm tra xem chøng tõ ®ã
cã ®îc kh¸ch ký kh«ng.

3. ChØnh söa chi
phÝ.

KhÊu trõ sè tiÒn trªn ho¸ ®¬n
cña kh¸ch.

NÕu ®iÒu nµy ®óng, h·y
th«ng b¸o cho ngêi gi¸m
s¸t.

Ngêi gi¸m s¸t cña b¹n
cã thÈm quyÒn thu xÕp
®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt víi
kh¸ch.

Xin lçi kh¸ch.

V× kh¸ch s¹n g©y ra lçi
®ã.

KhÊu trõ chi phÝ theo híng
dÉn cña kÕ to¸n.

KÕ to¸n cã nh÷ng quy
®Þnh râ rµng liªn quan
®Õn c¸c kho¶n cã th¾c
m¾c.

Gi¶i thÝch lý do khÊu trõ mét
c¸ch râ rµng.

§Ó t×m ra gi¶i ph¸p nÕu
lçi nµy lÆp l¹i nhiÒu lÇn.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

4. §a ho¸ ®¬n
®· chØnh söa.

C¸ch lµm

In ho¸ ®¬n míi cho kh¸ch.

Tiªu chuÈn

In ho¸ ®¬n ®· chØnh söa.
§Ò nghÞ kh¸ch x¸c nhËn ho¸
®¬n míi.

5. TiÕp tôc quy
tr×nh lµm thñ
tôc tr¶ buång.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó kh¸ch cã c¬ héi x¸c
minh ho¸ ®¬n ®· ®îc
ghi ®óng.

PhÇn viÖc sè 8.3:
Lµm thñ tôc tr¶ buång
cho kh¸ch lÎ.
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C«ng viÖc sè 8:
Lµm thñ tôc tr¶ buång
PhÇn viÖc sè 8.10: Gi¶i quyÕt c¸c chi phÝ ph¸t sinh
§©y lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh sau khi kh¸ch ®· lµm thñ tôc tr¶ buång. VÝ dô, chi phÝ vÒ ®å uèng trong buång hoÆc c¸c chi phÝ kh¸c ®· bÞ nh©n viªn
kh¸ch s¹n vµ kh¸ch bá sãt khi lµm thñ tôc tr¶ buång do chøng tõ kh«ng ®îc chuyÓn kÞp thêi vÒ bé phËn thanh to¸n. Nãi chung, c¸c kh¸ch s¹n ®Òu cã
c¸c quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ c¸c chi phÝ ph¸t sinh muén. C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh muén cã gi¸ trÞ nhá còng nh c¸c chi phÝ thanh to¸n tiÒn mÆt
thêng ®îc xem xÐt bá qua v× sÏ tèn qu¸ nhiÒu c«ng søc ®Ó thu l¹i chóng.
Bíc

1. KiÓm tra c¸c
chi tiÕt chøng
tõ.

C¸ch lµm

So s¸nh mét c¸ch cÈn thËn
c¸c chi tiÕt cña chøng tõ víi
c¸c chi tiÕt trong PMS.

Tiªu chuÈn

KiÓm tra:
Sè buång.
Tªn kh¸ch.
Ngµy trªn chøng tõ phï hîp
víi thêi gian kh¸ch lu tró
kh«ng?

Lý do

§Ó ch¾c ch¾n r»ng c¸c
chi phÝ ph¸t sinh muén
®îc tÝnh ®óng cho
kh¸ch.

2. KiÓm tra c¸c
chi tiÕt thanh
to¸n.

KiÓm tra xem kh¸ch ®· thanh
to¸n ho¸ ®¬n cña hä theo
ph¬ng thøc nµo.

ViÖc chi phÝ ph¸t sinh muén
®îc thanh to¸n nh thÕ
nµo phô thuéc vµo ph¬ng
thøc thanh to¸n kh¸ch ®·
dïng ®Ó thanh to¸n hãa ®¬n
cña hä.

NÕu hãa ®¬n ®· ®îc
thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,
chi phÝ ph¸t sinh muén rÊt
khã thu ®îc.

3. TÝnh chi phÝ
ph¸t sinh
muén vµo thÎ
tÝn dông.

TÝnh chi phÝ ph¸t sinh muén
vµ chuÈn bÞ thñ tôc tÝnh thªm
vµo thÎ tÝn dông cña kh¸ch.

Më l¹i hå s¬ cña kh¸ch.
NhËp chi phÝ ph¸t sinh muén
vµo PMS.

§Ó cã thÓ nhËp vµo chi
phÝ.

M« t¶ râ rµng vÒ néi dung
cña chi phÝ.

§Ó cho kh¸ch dÔ hiÓu.

KiÕn thøc

Gi¶i quyÕt c¸c chi phÝ
ph¸t sinh.
Tham kh¶o Ch¬ng 7,
Gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

4. TÝnh chi phÝ
ph¸t sinh
muén vµo sæ
ghi nî c«ng ty.

C¸ch lµm

TÝnh chi phÝ ph¸t sinh muén
vµ kiÓm tra c¸c híng dÉn vÒ
lËp ho¸ ®¬n.

Tiªu chuÈn

Lý do

TÝnh tiÒn vµo thÎ tÝn dông
cña kh¸ch (ch÷ ký trong hå
s¬).

Cã ch÷ ký cña kh¸ch trªn
phiÕu ®¨ng ký, do ®ã, c¸c
c«ng ty ph¸t hµnh thÎ nãi
chung sÏ chÊp nhËn
thanh tãan chi phÝ nµy.

Göi b¶n sao chi phÝ ph¸t
sinh muén vµ phiÕu giao
dÞch thÎ cho kh¸ch.

§Ó th«ng b¸o cho kh¸ch
biÕt vÒ chi phÝ ph¸t sinh
muén nµy.

Kh¼ng ®Þnh r»ng chi phÝ
ph¸t sinh muén sÏ ®îc
c«ng ty cña kh¸ch thanh
to¸n.

ChØ ®îc phÐp tÝnh kho¶n
thu muén nµy vµo hãa
®¬n nî nÕu trong híng
dÉn c«ng ty chÊp nhËn
tr¶ kho¶n tiÒn nµy.

Më l¹i hå s¬ cña kh¸ch.
NhËp chi phÝ ph¸t sinh muén
vµo PMS.

§Ó cã thÓ nhËp vµo chi
phÝ.

M« t¶ râ rµng néi dung cña
chi phÝ.
In b¶ng thanh to¸n cïng chi
phÝ ph¸t sinh muén.
§Ýnh kÌm mét b¶n sao
híng dÉn vÒ lËp ho¸ ®¬n.

§Ó cho c«ng ty cña
kh¸ch dÔ hiÓu.

§Ó b¶ng thanh to¸n vµo n¬i
®Ó hå s¬ kh¸ch tr¶ buång
ghi sæ nî.

Lµm b»ng chøng cho kÕ
to¸n. KÕ to¸n sÏ göi c¸c
ho¸ ®¬n ghi nî tíi c¸c
c«ng ty.

KiÕn thøc
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Bíc

5. TÝnh chi phÝ
ph¸t sinh
muén cho
kh¸ch tr¶ tiÒn
mÆt.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

ChØ tÝnh chi phÝ muén nÕu cã
c¬ héi thÝch hîp ®Ó cã thÓ thu
®îc phÝ ®ã.

X¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt
vÒ ®Þa chØ.

Chi phÝ ph¸t sinh muén
chØ cã thÓ thu ®îc nÕu
cã ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt vÒ
®Þa chØ cña kh¸ch.

Më l¹i hå s¬ cña kh¸ch.

KiÕn thøc

NhËp chi phÝ ph¸t sinh muén
vµo PMS.
M« t¶ râ rµng néi dung cña
chi phÝ.

§Ó kh¸ch dÔ dµng hiÓu
®îc chi phÝ ®ã.

In b¶ng thanh to¸n cïng víi
chi phÝ ph¸t sinh muén.
Göi th cho kh¸ch cïng
b¶ng thanh to¸n míi.

§Ó ®Ò nghÞ kh¸ch vui
lßng thanh to¸n chi phÝ
nµy.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 8:
Lµm thñ tôc tr¶ buång
PhÇn viÖc sè 8.11: KÕt thóc viÖc thu ng©n
C¸c bíc cô thÓ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc PMS trong kh¸ch s¹n cña b¹n thuéc lo¹i g×. Díi ®©y lµ c¸c bíc chung.
Bíc

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

1. In b¸o c¸o kÕ
to¸n cuèi ca ®Ó
®èi chiÕu.

In b¸o c¸o ®óng tõ PMS.

Cïng víi ngêi gi¸m s¸t x¸c
nhËn r»ng b¹n cã thÓ kÕt
thóc viÖc thu ng©n.

Ph¶i cã ®ñ nh©n viªn ®Ó
phôc vô kh¸ch.
Khi b¹n b¾t ®Çu lµm c«ng
viÖc ®èi chiÕu, tèt h¬n lµ
b¹n kh«ng bÞ lµm phiÒn.

2. ChuÈn bÞ
®èi chiÕu/ kiÓm
tra chøng tõ.

TËp hîp mäi tµi liÖu/ chøng tõ
liªn quan ®Õn c¸c giao dÞch
díi m· truy cËp cña b¹n.

Mang theo toµn bé chøng
tõ.

§Ó b¹n cã tµi liÖu hç trî.

S¾p xÕp theo m· giao dÞch:
- C¸c ho¸ ®¬n ghi nî.
- C¸c ho¸ ®¬n tr¶ b»ng thÎ
tÝn dông xÕp theo tõng lo¹i
thÎ kh¸c nhau.
- C¸c ho¸ ®¬n ®a tiÒn mÆt
cho kh¸ch.
- C¸c ho¸ ®¬n tr¶ b»ng tiÒn
mÆt.
- C¸c ho¸ ®¬n ®· chØnh
söa.
- C¸c ho¸ ®¬n cho c¸c
kho¶n chi nhá.

§Ó b¹n cã thÓ chuÈn bÞ
lµm kiÓm tra/ ®èi chiÕu
chøng tõ mét c¸ch cã tæ
chøc.

Céng tæng sè tiÒn theo m·
giao dÞch cña b¹n.

KiÕn thøc
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3. C©n ®èi c¸c
giao dÞch.

C¸ch lµm

§èi chiÕu sè tiÒn ®· nhËp
trong PMS víi sè tiÒn giao
dÞch thùc tÕ.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

Giao dÞch thùc tÕ ph¶i t¬ng
øng víi c¸c giao dÞch trong
PMS.

Ph¶i cã b»ng chøng cho
mäi giao dÞch trong PMS.
TÊt c¶ c¸c giao dÞch ph¶i
®îc nhËp vµo PMS

T×m vµ kh¾c phôc ngay bÊt
cø sù kh¸c biÖt nµo.

Sù kh¸c biÖt nµo còng cã
nghÜa lµ sai sãt vµ cÇn
®îc söa ch÷a.

NÕu tæng sè tiÒn trªn
ho¸ ®¬n, phiÕu thu
hoÆc phiÕu thanh
to¸n trïng víi tæng sè
tiÒn trong PMS díi
tªn truy cËp cña b¹n
th× ®îc gäi lµ “c©n
b»ng”.

Th«ng b¸o cho ngêi gi¸m
s¸t biÕt nÕu vÉn cßn sù kh¸c
biÖt mµ kh«ng tù gi¶i quyÕt
®îc.
4. ChuÈn bÞ tiÒn
mÆt.

LÊy ®óng sè tiÒn mÆt tõ trong
ng¨n tiÒn cña b¹n.

PMS sÏ tÝnh to¸n ®óng tæng
sè tiÒn.

Sè tiÒn ph¶i trïng khíp
víi sè tiÒn trong ng¨n kÐo
cña b¹n trõ ®i sè tiÒn
trong quü dù phßng ban
®Çu.

§Ó néi tÖ riªng, ngo¹i tÖ vµ
sÐc du lÞch riªng.

§Ó dÔ dµng h¬n cho kÕ
to¸n.

Cho b¸o c¸o tiÒn mÆt vµo
trong phong b× (ghi râ sè
tiÒn mÆt trong phong b×).

Theo yªu cÇu cña bé
phËn kÕ to¸n.

Niªm phong/ d¸n phong b×
cÈn thËn vµ ký t¾t lªn mÐp
d¸n.

§Ó kh«ng bÞ ngêi kh¸c
x¸o trén.

ViÕt tªn cña b¹n, ngµy
th¸ng vµ ca trùc cña b¹n lªn
phong b×.

§Ó dÔ dµng s¾p xÕp theo
ca vµ bé phËn ®Ó lµm
c«ng viÖc kÕ to¸n.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

5. Nép phong b×
®ùng tiÒn.

C¸ch lµm

§Æt vµo n¬i quy ®Þnh (thêng
lµ trong kÐt an toµn).

Tiªu chuÈn

Lý do

Nép phong b× tiÒn vµo kÐt.

§©y lµ n¬i an toµn cho
tiÒn mÆt.

Ghi c¸c chi tiÕt vÒ phong b×
tiÒn vµo sæ, bao gåm:
- Ngµy th¸ng.
- Tªn bé phËn.
- Tªn cña b¹n.
- Ch÷ ký t¾t cña b¹n.

§Ó cã ghi chÐp vÒ nh÷ng
g× cã trong kÐt.

§õng bao giê ®Ó ngêi kh¸c
cÊt tiÒn cña b¹n.

B¹n ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ tiÒn mÆt cho
®Õn khi nã ®îc nép an
toµn vµo kÐt.

KiÕn thøc
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6. CÊt hoÆc bµn
giao quü dù
phßng.

C¸ch lµm

§Õm l¹i sè tiÒn trong quü dù
phßng vµ cÊt vµo n¬i quy
®Þnh.

Tiªu chuÈn

Lý do

§Õm l¹i sè tiÒn trong quü dù
phßng; cÇn cã ®ñ sè lîng
tiÒn mÆt cÇn thiÕt theo quy
®Þnh cña kh¸ch s¹n vÒ quü
dù phßng.

B¹n ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ quü dù phßng
trong ca cña m×nh. Sè
tiÒn trong quü cÇn lu«n
lu«n ë møc ®· quy ®Þnh.

NÕu b¹n bµn giao tiÒn trong
quü dù phßng cho ®ång
nghiÖp, h·y cïng ngêi ®ã
®Õm l¹i sè tiÒn nµy.

§Ó x¸c nhËn r»ng c¶ hai
®· ®ång ý víi sè tiÒn cã
trong quü.

NÕu b¹n thÊy “thõa” hoÆc
“thiÕu” h·y b¸o ngay cho
ngêi gi¸m s¸t.

TiÒn thõa vµ tiÒn thiÕu
ph¶i ®îc b¸o c¸o vµ
®iÒu chØnh.

§¶m b¶o b¹n cã ®ñ tiÒn lÎ
trong quü dù phßng cho ca
sau

§Ó b¹n cã thÓ b¾t ®Çu ca
lµm viÖc mét c¸ch cã tæ
chøc.

KiÕn thøc

§Ó tiÒn vµo n¬i quy ®Þnh.
7. §¨ng xuÊt khái
PMS.

Tho¸t m· truy nhËp cña b¹n
khái hÖ thèng

Mçi ngêi ph¶i lµm viÖc theo
tªn truy cËp riªng cña m×nh.

§Ó dÔ dµng t×m ra ai ®·
thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc
kh¸c nhau.

Trong mét sè kh¸ch
s¹n, cã c¸c m· sè
truy cËp kh¸c nhau
cho mçi ca.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C¤NG VIÖC 9. KiÓm to¸n ®ªm
Giíi thiÖu:
Ca ®ªm lµ ca lµm viÖc thø ba trong chu kú ho¹t ®éng 24 giê cña bé phËn LÔ t©n. Th«ng thêng ca ®ªm b¾t ®Çu lóc 23
giê vµ kÕt thóc lóc 7 giê s¸ng h«m sau. Tuú theo hÖ thèng vµ tæ chøc cña kh¸ch s¹n, nh×n chung nh©n viªn lµm viÖc ca
®ªm cã thÓ ®¶m nhiÖm hai c«ng viÖc: C¸c c«ng viÖc cña lÔ t©n (t¬ng tù nh ca ngµy) vµ c«ng viÖc kÕ to¸n (c©n ®èi
c¸c giao dÞch tµi chÝnh vµ doanh thu cña toµn kh¸ch s¹n trong ngµy).
Hµng ®ªm, quy tr×nh ®ãng ngµy ®îc thùc hiÖn ®Ó kÕt thóc ho¹t ®éng kinh doanh trong ngµy vµ më ra ngµy tiÕp theo.
Trong kho¶ng thêi gian nµy, PMS cña kh¸ch s¹n thêng “t¹m ngõng” vµ bé phËn LÔ t©n thêng lµm viÖc thñ c«ng.

KiÕn thøc chung
Ch¬ng 7, Gi¸o tr×nh NghiÖp vô LÔ t©n, VTCB.
PhÇn viÖc sè 9.1:
PhÇn viÖc sè 9.2:

ChuÈn bÞ lµm viÖc
Thùc hiÖn quy tr×nh ®ãng ngµy

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 9:
PhÇn viÖc sè 9.1:
Bíc

1. ChuÈn bÞ khu
vùc lµm viÖc.

KiÓm to¸n ®ªm
ChuÈn bÞ lµm viÖc
C¸ch lµm

KiÓm tra quÇy lµm viÖc cho
s¹ch sÏ vµ cã tæ chøc, s½n
sµng cho ca lµm viÖc cña
b¹n.

Tiªu chuÈn

§¶m b¶o r»ng b¹n cã ®ñ sè
v¨n phßng phÈm:
- KÑp hå s¬.
- Bót.
- DËp ghim cã ghim.
- GiÊy cho m¸y quÐt thÎ tÝn
dông.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó thñ tôc tr¶ buång
®îc tiÕp tôc mét c¸ch
su«n sÎ.

NhËn quü dù phßng.

2. ChuÈn bÞ cho
b¶n th©n.

§äc sæ ghi chÐp vµ chó ý c¸c
b¸o c¸o v¾n t¾t hoÆc giao ca.

§¶m b¶o r»ng b¹n cã ®ñ
tiÒn lÎ trong quü dù phßng.

§Æc biÖt quan träng v×
b¹n kh«ng thÓ ®æi tiÒn lÎ
vµo ban ®ªm.

§äc sæ ghi chÐp cña c¸c
ngµy b¹n kh«ng ®i lµm.

§Ó b¹n hiÓu râ vÒ nh÷ng
g× ®· x¶y ra trong khi b¹n
kh«ng lµm viÖc.

HiÓu râ c¸c vÊn ®Ò næi bËt
tõ c¸c ca tríc.

§Ó b¹n chuÈn bÞ tèt vµo
lóc b¾t ®Çu ca lµm viÖc.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 9:
PhÇn viÖc sè 9.2:
Bíc

1. ChuÈn bÞ.

KiÓm to¸n ®ªm
Thùc hiÖn quy tr×nh ®ãng ngµy
C¸ch lµm

In c¸c b¸o c¸o thÝch hîp.

Tiªu chuÈn

CÇn in c¸c b¸o c¸o sau:
Danh s¸ch kh¸ch ®Õn trong
ngµy.

Lý do

KiÕn thøc

§Ó b¹n biÕt kh¸ch nµo cã
thÓ ®ang ®Õn.

Danh s¸ch kh¸ch ®Õn ngµy
mai.
Danh môc buång trèng
s¹ch.

C¸c b¸o c¸o hç trî.

§Ó b¹n cã tÊt c¶ c¸c b¸o
c¸o ®Ó ®iÒu hµnh kh¸ch
s¹n khi PMS “t¹m
ngõng”.

ChØ cã c¸c ®Æt buång lo¹i cã
b¶o ®¶m thÝch hîp míi ®îc
xem lµ kh¸ch kh«ng ®Õn.

§èi víi c¸c buång cã
®¶m b¶o, kh¸ch s¹n vÉn
cã thu nhËp.

Danh môc nhãm kh¸ch tr¶
buång ngµy mai.

2. Huû c¸c ®Æt
buång lo¹i
kh«ng b¶o
®¶m.

Huû bá tÊt c¶ c¸c ®Æt buång
mµ kh¸ch dù kiÕn ®Õn trong
ngµy ®ã nhng thuéc lo¹i
kh«ng b¶o ®¶m.

C¸c ®Æt buång lo¹i
kh«ng b¶o ®¶m nªn
®îc ca ngµy huû bá
tríc ®ã (tèt nhÊt lµ
kho¶ng 16 giê).
Khi quy tr×nh ®ãng
ngµy ®îc thùc hiÖn
th× mäi ®Æt buång cho
ngµy ®ã mµ ®Õn thêi
®iÓm nµy kh¸ch vÉn
cha ®Õn sÏ ®îc tù
®éng chuyÓn thµnh
“kh¸ch kh«ng ®Õn”.
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3. C©n ®èi c¸c
kho¶n thanh
to¸n.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Lý do

Thu thËp c¸c kho¶n thanh
to¸n do bé phËn LÔ t©n nhËn
®îc trong ba ca.

KiÓm tra c¸c kho¶n chi phÝ
cña kh¸ch ®· ®îc nhËp
trong ngµy ®Ó tr¸nh sai sãt.

§Ó bé phËn kÕ to¸n nhËn
®îc c¸c tµi liÖu theo
®óng thø tù.

KiÕn thøc

S¾p xÕp c¸c chøng tõ liªn
quan theo ®óng thø tù.
4. NhËp doanh
thu.

NhËp vµ kiÓm tra doanh thu
cña tÊt c¶ c¸c bé phËn.

KiÓm tra kü c¸c giao dÞch ®Ó
tr¸nh sai sãt.
TËp hîp mäi kho¶n thu.

5. Xem xÐt b¸o
c¸o kh¸c biÖt
vÒ gi¸.

KiÓm tra c¸c sai sãt trong
b¸o c¸o kh¸c biÖt vÒ gi¸
buång.

KiÓm tra tÊt c¶ c¸c chi tiÕt,
tèi thiÓu lµ:
Gi¸ thuª buång.
Sè kh¸ch trong buång.
Quy ®Þnh vÒ lËp ho¸ ®¬n.
C¸c chi tiÕt thanh to¸n.
Th«ng tin thÞ trêng.

§Ó cho ngµy lµm viÖc tiÕp
theo biÕt râ vÒ sè tiÒn mµ
kh¸ch s¹n thu ®îc trong
ngµy h«m tríc.
B¸o c¸o nµy sÏ cho b¹n
mét c¸i nh×n tæng quan vÒ
nh÷ng kh¸ch ®· nhËn
buång kh¸ch s¹n vµ x¸c
®Þnh xem c¸c chi tiÕt ®·
nhËp vµo PMS cã chÝnh
x¸c kh«ng. CÇn thêng
xuyªn kiÓm tra tríc khi
nhËp gi¸ thuª buång vµ
thuÕ.

6. Ch¹y chøc
n¨ng “nhËp gi¸
buång vµ
thuÕ”.

Theo c¸c híng dÉn trong
PMS.

TÊt c¶ c¸c sai sãt ph¶i ®îc
chØnh söa tríc khi b¾t ®Çu
quy tr×nh nµy.

TÊt c¶ gi¸ thuª buång sÏ
®îc tù ®éng tÝnh vµo
tõng buång kh¸ch khi
ch¹y quy tr×nh nµy.

7. B¾t ®Çu quy
tr×nh c«ng viÖc
®ãng ngµy.

Theo c¸c híng dÉn trong
PMS.

Sao lu c¸c b¸o c¸o phßng
khi cÇn sö dông.

PMS sÏ kh«ng thÓ truy
cËp ®îc sau mét thêi
gian nhÊt ®Þnh.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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Bíc

8. ChuÈn bÞ b¸o
c¸o cho ngêi
qu¶n lý.

C¸ch lµm

So¹n c¸c thèng kª cÇn thiÕt
vµ nép chóng cho ngêi cã
thÈm quyÒn.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÕn thøc

B¸o c¸o cho ngêi qu¶n lý
bao gåm:
- C¸c thèng kª vÒ lÔ t©n.
- Doanh thu cña tõng bé
phËn.
- Dù b¸o.
- Th«ng tin vÒ c¸c ®oµn vµ
c¸c héi nghÞ.

V× mäi bé phËn cÇn ®îc
th«ng b¸o vµo buæi s¸ng
vÒ ho¹t ®éng cña hä
trong ngµy h«m tríc.

BiÕt c¸c thuËt ng÷
sau:
MTD (month to date):
kÕt qu¶ tõ ®Çu th¸ng
tÝnh ®Õn ngµy nµy vµ
YTD (year to date):
kÕt qu¶ tõ ®Çu n¨m
tÝnh ®Õn ngµy nµy .

TÊt c¶ c¸c bé phËn còng
®Òu ph¶i ®îc nhËn mét
b¶n sao b¸o c¸o.
9. In c¸c b¸o
c¸o.

In lÇn lît c¸c b¸o c¸o cho
c¸c bé phËn kh¸c nhau.

Mäi bé phËn ®Òu cÇn nhËn
®îc b¸o c¸o ®Ó b¾t ®Çu
mét ngµy lµm viÖc.
Ph©n ph¸t c¸c b¸o c¸o nµy
theo híng dÉn.

10. KiÓm tra c¸c
ng¨n hå s¬.

KiÓm tra tÊt c¶ c¸c « xem
chóng cã chøa ®ùng c¸c
th«ng tin chÝnh x¸c kh«ng.

KiÓm tra tñ hå s¬, mçi «
ph¶i cã (theo cïng thø tù):
PhiÕu ®¨ng ký.
PhiÕu in dÊu thÎ tÝn dông
hoÆc giÊy x¸c nhËn ghi nî
kÌm theo (nÕu cã).
PhiÕu ®¨ng ký sö dông kÐt
an toµn (nÕu cã).
C¸c chøng tõ tõ c¸c bé
phËn kh¸c, hç trî cho viÖc
tÝnh tiÒn vµo ho¸ ®¬n cña
kh¸ch.

§Ó cho c¸c bé phËn cã
thÓ b¾t ®Çu mét ngµy lµm
viÖc víi c¸c b¸o c¸o
chÝnh x¸c mµ kh«ng ph¶i
chê ®îi.
§iÒu quan träng lµ mäi tµi
liÖu hç trî ph¶i ®îc t×m
thÊy dÔ dµng mµ kh¸ch
kh«ng ph¶i chê qu¸ l©u.
V× ban ®ªm thêng rÊt
yªn tÜnh vµ lµ thêi gian
thuËn lîi nhÊt ®Ó kiÓm tra
l¹i tñ ®ùng hå s¬.

182

C¤NG VIÖC 10. An toµn vµ an ninh
Giíi thiÖu:
Bé phËn LÔ t©n thêng ®îc xem lµ thÇn kinh trung ¬ng cña kh¸ch s¹n. Nãi c¸ch kh¸c, c¸c nh©n viªn bé phËn LÔ t©n ph¶i
hiÓu ®Çy ®ñ vÒ c¸c nguy c¬ vÒ an toµn vµ an ninh. ViÖc tu©n thñ chÝnh x¸c c¸c quy tr×nh vµ híng dÉn sÏ gióp b¹n b¶o vÖ
chÝnh m×nh, ®ång nghiÖp, kh¸ch trong kh¸ch s¹n vµ kh¸ch ®Õn th¨m kh¸ch s¹n.

PhÇn viÖc sè 10.1:
PhÇn viÖc sè 10.2:
PhÇn viÖc sè 10.3:
PhÇn viÖc sè 10.4:
PhÇn viÖc sè 10.5:
PhÇn viÖc sè 10.6:
PhÇn viÖc sè 10.7:
PhÇn viÖc sè 10.8:

S¾p xÕp khu vùc lµm viÖc
§¶m b¶o an toµn
§¶m b¶o an ninh
Xö lý trong trêng hîp mÊt ch×a kho¸
Xö lý trong trêng hîp cã ®e däa ®¸nh bom
S¬ cøu
Phßng ch¸y ch÷a ch¸y
§¶m b¶o an toµn vµ an ninh cña kh¸ch
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C«ng viÖc sè 10: An toµn vµ an ninh
PhÇn viÖc sè 10.1: S¾p xÕp khu vùc lµm viÖc
Bíc

1. Lµm s¹ch c¸c
vÕt ®æ.

2. Dän s¹ch c¸c
lèi ®i.

C¸ch lµm

§¶m b¶o r»ng quÇy lµm viÖc
vµ sµn nhµ ®Òu s¹ch sÏ.

§¶m b¶o kh«ng ®Ó (hoÆc
®¸nh r¬i) c¸c ®å vËt trªn c¸c
lèi ®i l¹i.

Tiªu chuÈn

Lý do

Kh«ng ®Ó chÊt láng gÇn
m¸y tÝnh hoÆc c¸c thiÕt bÞ
®iÖn kh¸c.

C¸c chÊt láng bÞ ®æ ra
c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cã thÓ
g©y ho¶ ho¹n.

Sµn kh«ng ®îc cã c¸c chÊt
láng bÞ ®æ ra.

§Ó tr¸nh cho nh©n viªn
vµ kh¸ch khái bÞ trît
ch©n.

NhÆt ngay tÊt c¶ c¸c mÈu
vôn r¬i trªn lèi ®i.

§Ó kh«ng ai bÞ vÊp vµo
chóng.

KiÕn thøc

Thïng, hép ph¶i ®îc ®Ó
vµo n¬i quy ®Þnh.

3. KiÓm tra c¸c
cöa tho¸t hiÓm.

Ch¾c ch¾n r»ng chóng ph¶i
®îc ®ãng chÆt.

C¸c lèi tho¸t hiÓm vµ ®êng
dÉn ®Õn c¸c lèi tho¸t hiÓm
ph¶i th«ng tho¸ng.

Trong trêng hîp ph¶i s¬
t¸n, c¸c lèi ®i nµy sÏ
th«ng tho¸ng.

Kh«ng bao giê ®îc kho¸
c¸c cöa tho¸t hiÓm.

Trong trêng hîp tho¸t
hiÓm, c¸c lèi ®i nµy ph¶i
th«ng tho¸ng.

Lèi ®i phÝa sau cöa còng
ph¶i ®îc th«ng tho¸ng.
4. KiÓm tra c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn.

KiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn xem
chóng cßn lµm viÖc tèt
kh«ng.

Kh«ng cã d©y ®iÖn bÞ láng.

§Ó kh«ng ai bÞ th¬ng.

Kh«ng cã thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó
ngá.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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C«ng viÖc sè 10: An toµn vµ an ninh
PhÇn viÖc sè 10.2: §¶m b¶o an toµn
Bíc

C¸ch lµm

1. BiÕt vÒ quy t¾c
an toµn cña
kh¸ch s¹n.

Tù lµm quen víi c¸c quy t¾c
nµy.

2. BiÕt c¸c sè
®iÖn tho¹i khÈn
cÊp.

BiÕt n¬i t×m kiÕm c¸c sè ®iÖn
tho¹i khÈn cÊp.

Tiªu chuÈn

BiÕt n¬i t×m c¸c v¨n b¶n vÒ
quy t¾c an toµn.
Tham dù tÊt c¶ c¸c kho¸
®µo t¹o dµnh cho b¹n.
Häc thuéc lßng c¸c sè ®iÖn
tho¹i khÈn cÊp sau ®©y:

Lý do

V× trong trêng hîp khÈn
cÊp, b¹n cã thÓ ph¶n øng
theo b¶n n¨ng.

BiÕt vÒ quy tr×nh an
toµn cña kh¸ch s¹n.

§Ó b¹n kh«ng ph¶i ®i t×m
kiÕm chóng trong trêng
hîp khÈn cÊp.

BiÕt c¸c sè ®iÖn tho¹i
khÈn cÊp.

Cøu ho¶.
Cøu th¬ng.
C¶nh s¸t.
Tæng gi¸m ®èc kh¸ch s¹n.
Gi¸m ®èc an ninh kh¸ch
s¹n.
Gi¸m ®èc trùc ban.
3. BiÕt c¸c lèi
tho¸t hiÓm.

Lµm quen víi vÞ trÝ cña c¸c lèi
tho¸t hiÓm.

BiÕt Ýt nhÊt hai lèi tho¸t hiÓm
gÇn nhÊt tõ quÇy lÔ t©n.

§Ó b¹n cã thÓ ph¶n øng
ngay lËp tøc trong trêng
hîp khÈn cÊp.

Cã thÓ híng dÉn kh¸ch
®Õn vÞ trÝ cña lèi tho¸t hiÓm
gÇn nhÊt (còng nh tõ tÊt c¶
buång kh¸ch).
4. BiÕt c¸ch sö
dông b×nh
ch÷a ch¸y.

Tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o
®Æc biÖt.

BiÕt c¸ch vËn hµnh b×nh
ch÷a ch¸y trong khu vùc lÔ
t©n.

KiÕn thøc

§Ó b¹n cã thÓ ph¶n øng
ngay lËp tøc trong trêng
hîp cã ho¶ ho¹n nhá.
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C«ng viÖc sè 10: An toµn vµ an ninh
PhÇn viÖc sè 10.3: §¶m b¶o an ninh
Bíc

1. BiÕt vÒ c¸c quy
t¾c an ninh cña
kh¸ch s¹n.

C¸ch lµm

Tù lµm quen víi c¸c quy t¾c
an ninh cña kh¸ch s¹n.

Tiªu chuÈn

BiÕt n¬i t×m c¸c v¨n b¶n vÒ
quy t¾c an ninh.
Tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o
dµnh cho b¹n.

2. Kh«ng tiÕt lé
sè buång.

Kh«ng bao giê tiÕt lé sè
buång cho ngêi kh«ng ®îc
phÐp.

ChØ vµo sè buång trªn thÎ
ch×a kho¸.

Lý do

KiÕn thøc

Theo c¸ch nµy, b¹n sÏ
biÕt m×nh ph¶i lµm g×
trong c¸c t×nh huèng kh¸c
nhau.
§Ó kh«ng ai nghe thÊy sè
buång.

Kh«ng ®îc ®äc sè buång
lªn qu¸ to.
3. Kh«ng tiÕt lé
tªn kh¸ch.

Kh«ng bao giê tiÕt lé tªn cña
kh¸ch ®ang ë trong kh¸ch
s¹n.

Kh«ng bao giê ®îc tiÕt lé
tªn cña kh¸ch.

§ã lµ vÊn ®Ò vÒ an ninh
vµ riªng t.

4. Kh«ng ®îc
më cöa buång
kh¸ch.

Kh«ng ®îc më cöa buång
kh¸ch b»ng ch×a kho¸ tæng.

ChØ ®îc më cöa buång cho
kh¸ch b»ng ch×a kho¸ cña
kh¸ch.

Theo c¸ch nµy, b¹n ®¶m
b¶o r»ng kh¸ch ®· vµo
®óng buång cña hä.

NÕu b¹n ®îc yªu cÇu lµm
viÖc ®ã, ph¶i x¸c ®Þnh l¹i
kh¸ch b»ng c¸ch kiÓm tra l¹i
tªn vµ sè buång cña hä.

§¶m b¶o r»ng ngêi
kh«ng ®îc phÐp kh«ng
®îc vµo buång kh¸ch.

Ph¶i cã Ýt nhÊt mét ngêi
®øng sau quÇy.

Kh«ng ®îc ®Ó cho ngêi
kh«ng ®îc phÐp ®øng
sau quÇy. Cã nhiÒu tµi
s¶n gi¸ trÞ trong quÇy
(tiÒn dù phßng, tiÒn ®Æt
cäc vµ ch×a kho¸ tæng).

5. Kh«ng ®îc rêi
khái quÇy mµ
kh«ng chó ý.

§¶m b¶o r»ng lu«n cã ai ®ã
®øng phÝa sau quÇy.

Tiªu chuÈn kü n¨ng nghiÖp vô lÔ t©n
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6. Kh«ng ®Ó ng¨n
kÐo ®ùng tiÒn
më.

C¸ch lµm

§¶m b¶o r»ng ng¨n kÐo
®ùng tiÒn mÆt cña b¹n lu«n
®ãng.

Tiªu chuÈn

Ph¶i ®ãng ng¨n kÐo ®ùng
tiÒn l¹i khi b¹n lµm viÖc trªn
quÇy.

Lý do

B¹n lµ ngêi chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ tiÒn mÆt dù
phßng.

Ph¶i kho¸ ng¨n kÐo ®ùng
tiÒn khi b¹n ®i khái quÇy lÔ
t©n.
7. Kh«ng nhËn
c¸c bao gãi
®¸ng nghi ngê.

Kh«ng ®îc nhËn c¸c bao
gãi mµ b¹n kh«ng tin tëng
hoÆc kh«ng biÕt râ vÒ nguån
gèc.

Khi kh«ng ch¾c ch¾n, h·y
liªn hÖ víi ngêi gi¸m s¸t.

§¶m b¶o r»ng kh«ng cã
c¸c bao gãi nguy hiÓm
®îc ®a ®Õn kh¸ch s¹n.

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 10: An toµn vµ an ninh
PhÇn viÖc sè 10.4: Xö lý trong trêng hîp mÊt ch×a kho¸
Bíc

1. NhËn d¹ng
kh¸ch.

2. Trao ch×a kho¸
míi (ch×a kho¸
truyÒn thèng).

3. Trao ch×a
kho¸ míi (ch×a
kho¸ ®iÖn tö).

C¸ch lµm

H·y hái: “Xin vui lßng cho t«i
biÕt tªn vµ sè buång, tha
«ng?”

CÊp ch×a kho¸ dù phßng sau
khi b¹n ®· nhËn ®îc chÊp
thuËn.

ChuÈn bÞ mét ch×a kho¸ míi
cho buång cña kh¸ch.

Tiªu chuÈn

Lý do

KiÓm tra tªn vµ sè buång ®·
cho trong PMS.

§¶m b¶o r»ng kh¸ch
®ang hái ®óng ch×a kho¸
cña hä

Hái kh¸ch ®Ó nhËn d¹ng.

Ch¾c ch¾n r»ng ®ã lµ
kh¸ch ®óng buång.

Th«ng b¸o cho ngêi gi¸m
s¸t vµ/hoÆc bé phËn an ninh
tríc khi ®a ch×a kho¸ dù
phßng cho kh¸ch.

Cã nguy c¬ an ninh tõ
viÖc mÊt ch×a kho¸, cÇn
ph¶i chØ râ ®iÒu nµy cho
kh¸ch thÊy.

§¶m b¶o r»ng b¹n ®· kiÓm
tra « ®ùng ch×a kho¸ hµng
ngµy ®Ó t×m ch×a kho¸ bÞ
mÊt.

§¶m b¶o r»ng kh¸ch s¹n
qu¶n lý ®îc toµn bé c¸c
ch×a kho¸ vµ c¸c ch×a
kho¸ bÞ mÊt ®îc thay
thÕ.

Ghi l¹i trong sæ ghi chÐp vÒ
ch×a kho¸.

§Ó ghi l¹i c¸c ch×a kho¸
®· cÊp ra.

ChuÈn bÞ mét ch×a kho¸ míi
vµ kh«ng trïng víi ch×a cò.

§Ó trong trêng hîp ch×a
kho¸ cò ®îc t×m thÊy th×
ngêi kh«ng ®îc phÐp
kh«ng vµo ®îc buång
kh¸ch.

KiÕn thøc

HÖ thèng ch×a khãa,
tham kh¶o Ch¬ng 5,
gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.

HÖ thèng ch×a khãa,
tham kh¶o Ch¬ng 5,
gi¸o tr×nh NghiÖp vô
LÔ t©n.
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PhÇn viÖc sè 10.5: Xö lý trong trêng hîp cã ®e do¹ ®¸nh bom
Bíc

1. BiÕt c¸c quy
t¾c cña kh¸ch
s¹n.

C¸ch lµm

Tù lµm quen víi c¸c quy t¾c
cña kh¸ch s¹n.

Tiªu chuÈn

BiÕt n¬i t×m c¸c v¨n b¶n vÒ
quy t¾c.
Tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o
dµnh cho b¹n.

2. Xö lý cuéc gäi.

3. TiÕp tôc xö lý
theo híng
dÉn.

Yªu cÇu ngêi gäi ®iÖn tho¹i
cung cÊp cho b¹n cµng nhiÒu
chi tiÕt cµng tèt.

Lý do

§Ó ch¾c ch¾n r»ng b¹n
cã thÓ ph¶n øng theo b¶n
n¨ng trong trêng hîp cã
®e do¹ bÞ ®¸nh bom.

§Ò nghÞ ngêi gäi nh¾c l¹i
th«ng ®iÖp.
NhËn c¸c chi tiÕt.
Ghi l¹i nÕu cã thÓ.

§Ó ch¾c ch¾n r»ng b¹n
®· hiÓu râ tÊt c¶ c¸c chi
tiÕt.
§Ó b¹n kh«ng bÞ quªn
c¸c ®iÒu ®· nghe ®îc.

Chó ý ®Õn c¸c ©m thanh
xung quanh ngêi gäi.

ViÖc nµy sÏ gióp cho
ngêi cã thÈm quyÒn
®ãan ®îc cuéc gäi tõ
®©u.

§iÒn vµo mÉu ®e do¹ bÞ
®¸nh bom ngay lËp tøc.

§Ó sau cuéc gäi, b¹n nhí
®îc nhiÒu th«ng tin
nhÊt.

LÆng lÏ th«ng b¸o cho ngêi
gi¸m s¸t vµ/hoÆc gi¸m ®èc
an ninh.

§Ó tr¸nh g©y hèt ho¶ng,
chØ th«ng b¸o cho nh÷ng
ngêi cÇn ®îc th«ng
b¸o.

KiÕn thøc
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PhÇn viÖc sè 10.6: S¬ cøu
Bíc

1. BiÕt c¸c nh©n
viªn s¬ cøu.

2. BiÕt n¬i t×m
hép s¬ cøu.

C¸ch lµm

Tiªu chuÈn

Cã mét danh s¸ch nh÷ng
ngêi cã ®ñ tr×nh ®é thùc hiÖn
s¬ cøu.

Danh s¸ch nµy ph¶i ®Ó s½n
t¹i quÇy lÔ t©n.

§Ó b¹n cã thÓ liªn hÖ trùc
tiÕp víi hä.

Ph¶i cã Ýt nhÊt mét ngêi
biÕt s¬ cøu lµm viÖc trong
ca.

§Ó s½n sµng øng phã
trong trêng hîp khÈn
cÊp.

Mçi bé phËn ®Òu cã hép s¬
cøu riªng.

§Ó cã ®Çy ®ñ nh÷ng thø
cÇn thiÕt khi cÇn.

NÕu b¹n lÊy thø g× ®ã ra
khái hép s¬ cøu, ®¶m b¶o
r»ng b¹n ®· bæ sung l¹i.

§Ó ®¶m b¶o r»ng hép s¬
cøu cã ®ñ ®å dïng.

Tù lµm quen víi n¬i ®Ó c¸c
hép s¬ cøu.

Lý do

KiÕn thøc
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C«ng viÖc sè 10: An toµn vµ an ninh
PhÇn viÖc sè 10.7: Phßng ch¸y ch÷a ch¸y
Bíc

1. BiÕt vÒ quy
tr×nh phßng
ch¸y ch÷a
ch¸y cña
kh¸ch s¹n.

2. Xö lý theo
híng dÉn.

C¸ch lµm

Tù lµm quen víi quy tr×nh
phßng ch¸y ch÷a ch¸y cña
kh¸ch s¹n.

Tiªu chuÈn

BiÕt n¬i t×m c¸c v¨n b¶n vÒ
quy t¾c phßng ch¸y ch÷a
ch¸y.

Lý do

V× trong trêng hîp khÈn
cÊp, b¹n cã thÓ ph¶n øng
l¹i theo b¶n n¨ng.

KiÕn thøc

BiÕt vÒ quy t¾c phßng
ch¸y ch÷a ch¸y cña
kh¸ch s¹n.

Tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o
dµnh cho b¹n.
Theo quy ®Þnh cña
kh¸ch s¹n.
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C«ng viÖc sè 10: An toµn vµ an ninh
PhÇn viÖc sè 10.8: §¶m b¶o an toµn vµ an ninh cña kh¸ch
Bíc

NhËn biÕt nh÷ng
ngêi kh¶ nghi.

C¸ch lµm

Dùa vµo kinh nghiÖm c¸
nh©n hoÆc ph¸t hiÖn nh÷ng
kh¸ch kh«ng mong ®îi.

Tiªu chuÈn

NÕu ph¸t hiÖn bÊt kú t×nh
huèng nghi vÊn nµo cÇn
th«ng b¸o cho ngêi gi¸m
s¸t cña b¹n biÕt ngay.

Lý do

KiÕn thøc

V× ngêi gi¸m s¸t thêng
cã nhiÒu kinh nghiÖm xö
lý nh÷ng t×nh huèng
t¬ng tù.

Chó ý c¸c chi tiÕt nhá.
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