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Công ty Cổ phần Elite Hospitality Group  

Tổ chức Lễ trao chứng chỉ 

“Kỹ năng sư phạm quốc tế chuyên ngành Du lịch - Khách sạn" 

 

(Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 15 tháng 12, 2017) – Công ty cổ phần Elite 

Hospitality Group, đại diện độc quyền của Viện Đào tạo Khách sạn và Lưu trú Hoa kỳ 

(AHLEI) lần đầu tiên tổ chức Lễ trao chứng chỉ  “Kỹ năng sư phạm quốc tế chuyên 

ngành Du lịch - Khách sạn - Certified Hospitality Educator (CHE)” cho 30 giảng viên đại 

diện từ Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Văn Lang, Hoa Sen, Cao đẳng quốc tế Kent và 

Trung cấp Du Lịch & Khách Sạn Saigontourist. 

 

Chứng chỉ chuyên nghiệp CHE do AHLEI cấp được công nhận trên toàn cộng đồng giáo dục 

quốc tế. Để nhận được chứng chỉ chuyên nghiệp, học viên phải hội tụ đầy đủ kinh nghiệm 

giảng dạy và kiến thức thực tiễn trong ngành Du lịch và Khách sạn theo quy trình thẩm định 

của AHLEI.  

CHE được thiết kế dành riêng cho các giảng viên chuyên ngành mong muốn được chuẩn hóa 

nghiệp vụ sư phạm và nâng cao chất lượng giảng dạy, đối tượng có thể tham gia CHE là giảng 

viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, tân giảng viên và các chuyên gia trong ngành mong 

muốn tham gia giảng dạy.  

Bà Paulina Ngô, Giám đốc điều hành Elite phát biểu: “Elite tự hào là đơn vị tiên phong trong 

lĩnh vực chuẩn hóa và quốc tế hóa chất lượng đào tạo và giáo dục theo xu hướng hiện đại và 

hội nhập nhằm đóng góp cho chiến lược phát triển du lịch bền vũng của Việt Nam.  

Rất vinh dự cho chúng tôi được công nhận cho 30 nhà giáo dục đầu tiên của Việt Nam đạt 

được danh hiệu uy tín này.” 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Elite Hospitality Group qua địa chỉ email: info@elite-

hospitality-group.com hoặc truy cập www.elite-hospitality-group.com  
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Vài nét về Elite Hospitality Group 

Được thành lập vào năm 2010, Elite là đại diện độc quyền của AHLEI tại Việt Nam. Elite là thành viên của Hiệp 

hội Khách sạn Việt Nam, Hội viên sáng lập Chi hội quảng bá du lịch Nha Trang là điểm đến. Elite là nguồn cung 

cấp công nghệ đào tạo quốc tế chất lượng cao trong ngành khách sạn và lưu trú. Đến nay, Elite đã đào tạo và 

cấp chứng chỉ chuyên nghiệp cho nhiều chuyên gia và quản lý ngành khách sạn tại Việt Nam. Elite cũng là đơn 

vị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tập đoàn quản lý khách sạn trong và ngoài nước.  

 

Vài nét về AHLEI 

Được thành lập từ năm 1953, AHLEI là một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Hiệp Hội Khách Sạn và Lưu Trú 

Hoa Kỳ (the American Hotel & Lodging Association – AHLA).  AHLA là Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú lớn nhất 

thế giới, gồm có hơn 15.000 thành viên (hơn 1,8 triệu phòng khách sạn). AHLEI là tổ chức lớn nhất thế giới 

chuyên cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong ngành quản lý khách sạn và lưu trú. 

AHLEI có hơn 350 chương trình đào tạo (đào tạo tại chỗ, đào tạo từ xa, trực tuyến, video…). Hiện nay có hơn 

1,200 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề trên toàn cầu đang sử dụng chương 

trình và phương pháp đào tạo của AHLEI. Tính thực tiễn của chương trình đào tạo luôn là tiêu chí hàng đầu của 

AHLEI, vì thế giáo trình và giáo án luôn được biên soạn bởi các chuyên gia trong ngành khách sạn và lưu trú 

 

Vài nét về Trường Trung cấp Du Lịch & Khách Sạn Saigontourist 

Trường Trung cấp Du Lịch & Khách Sạn Saigontourist được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 1989 từ Trường Sơ 

cấp nghiệp vụ Du lịch và Khách sạn. Được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp thành trường 

Trung học Nghiệp vụ Du lịch & Khách sạn thuộc Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn (Quyết định số 2211/QĐUB 

NCVX ngày 02 tháng 05 năm 1996). Năm 1997 được sự tài trợ của chính phủ Luxembourg Trường được nâng 

cấp và xây dựng với qui mô và trang thiết bị kỹ thuật tương xứng với tầm quan trọng là trường quốc gia đào tạo 

chuyên ngành khách sạn & du lịch Việt Nam. Năm 2009 trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Du lịch và 

Khách sạn Saigontorist. Đội ngũ giáo viên được đào tạo và bồi dưỡng tại các trường quốc tế chuyên ngành 

khách sạn & du lịch. Hoàn thiện về kỹ năng chuyên môn sư phạm đạt trình độ về nghề nghiệp và kiến thức quản 

lý hiện đại như các trường tiên tiến trên thế giới. 

 

 

 

 


