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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án  

Trong vài thập kỉ gần đây, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế của đất 

nước, ngành du lịch đã mang lại cho nền kinh tế quốc dân một nguồn thu đáng kể. 

Đảng và Nhà nước ta xác định “Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhằm góp phần thực hiện công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  IX, X cũng chỉ 

rõ “Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn, xếp thứ hai về doanh thu trong số các 

ngành xuất khẩu của Việt Nam”. 

 Để phát triển nhanh, bền vững và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

của quốc gia, ngành du lịch không chỉ tự thân nỗ lực, mà còn phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố, trong đó có thông tin và hoạt động thông tin du lịch (HĐTTDL). Có thể 

thấy, thông tin được tổ chức tốt là cơ sở để các nhà quản lí hoạch định chính sách 

phát triển du lịch, để cán bộ du lịch nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn. Ngoài 

ra, thông tin còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương về vai trò 

của du lịch. Đặc biệt, thông tin là chiếc “cầu nối” giữa điểm du lịch với du khách, là 

công cụ tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến hữu hiệu làm hài hòa lợi ích giữa doanh 

nghiệp và khách du lịch.  

Hiểu được tầm quan trọng của thông tin, những năm qua, ngành du lịch đã 

dành nguồn kinh phí không nhỏ đầu tư cho hoạt động thông tin (HĐTT) với một 

mạng lưới các cơ quan thông tin (CQTT) rộng khắp trên toàn quốc và phát hành 

nhiều loại sản phẩm thông tin (SPTT) du lịch nhằm giới thiệu đất nước, con người và 

du lịch Việt Nam… Các SPTT du lịch này được đưa tới người dùng tin (NDT) qua 

các dịch vụ như cung cấp tài liệu gốc, thông tin du lịch trực tuyến, trao đổi thông tin, 

tư vấn thông tin, phổ biến thông tin… và được truyền tải trên nhiều phương tiện 

thông tin khác nhau. Những hoạt động này phần nào đáp ứng được nhu cầu tin (NCT) 

của NDT và các lĩnh vực liên quan.   
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Bên cạnh những mặt đạt được, HĐTT phục vụ du lịch còn nhiều hạn chế, các  

CQTT hoạt động còn mang tính đơn lẻ, chưa mang tính hệ thống, thiếu sự điều 

hành giám sát của cơ quan quản lí các cấp. Các sản phẩm và dịch vụ thông tin 

(SP&DVTT) du lịch còn trùng lặp, thiếu tính chuyên nghiệp, việc cung cấp thông 

tin nhiều khi chưa kịp thời, chính xác, thậm chí nhiều doanh nghiệp vì mục đích lợi 

nhuận đã đưa ra những thông tin quảng cáo thiếu tính trung thực... Điều này không 

những gây tâm lí không tốt, không thiện cảm cho khách, cho doanh nghiệp du lịch, 

mà còn dẫn đến tình trạng khó quản lí thông tin, hoạch định chính sách phát triển thị 

trường du lịch Việt Nam.   

 Nguyên nhân của những hạn chế trên có nhiều, song chủ yếu là do 

HĐTTDL chưa được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương. Đến nay 

vẫn chưa có một cơ sở dữ liệu (CSDL) du lịch dùng chung cho toàn ngành, thiếu sự 

phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lí, doanh nghiệp du lịch, người 

làm du lịch, thậm chí cả của những người dân địa phương và du khách… dẫn đến 

HĐTTDL đạt hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành 

du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục 

vụ du lịch (HTTTDL) đảm bảo sự thống nhất từ trung ương đến địa phương, từ cơ 

quan quản lí các cấp đến từng đơn vị, đảm bảo việc bổ sung, chia sẻ nguồn lực thông 

tin giữa các CQTT trong toàn ngành với mục tiêu cung cấp thông tin đầy đủ, chính 

xác, kịp thời đến NDT du lịch trong và ngoài nước trở nên cần thiết và cấp bách. Vì 

vậy, chúng tôi chọn “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại 

Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học thông tin – thư viện.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Từ những năm 60 của thế kỉ XX đến nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam 

đã có nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về hệ thống, HTTT nói chung, luận giải 

tầm quan trọng của thông tin/SPTT trong hoạt động du lịch. Các nghiên cứu về lĩnh 

vực này có thể chia thành hai nhóm chủ đề chính sau:  
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2.1. Các nghiên cứu về lí thuyết hệ thống và hệ thống thông tin  

2.1.1. Nghiên cứu về lí thuyết hệ thống  

Nghiên cứu HTTT dựa trên lí thuyết hệ thống là một hướng nghiên cứu 

mang tính khoa học và phù hợp với thực tiễn trong thời đại ngày nay bởi lí thuyết hệ 

thống là một khoa học nghiên cứu các vấn đề chung nhất của hệ thống.  

Lí thuyết hệ thống được sáng lập bởi LV.Bertalanffy (1901-1972, người Áo), 

với tác phẩm Lí thuyết hệ thống tổng quát [78]. Từ góc độ nghiên cứu sinh học, ông 

cho rằng: “Mọi tổ chức hữu cơ đều là những hệ thống được tạo nên từ các tiểu hệ 

thống và ngược lại cũng là một phần của hệ thống lớn hơn”. Trong học thuyết của 

mình, V.Bertalanffy khẳng định “Chỉnh thể bao giờ cũng lớn hơn phép cộng cơ học 

của các yếu tố cấu thành”. Tính cấu thành này dẫn đến việc sản sinh nhiều thuộc 

tính mới chỉ có ở hệ thống do tác động qua lại giữa các phần tử như: tính thích nghi, 

tính trồi, tính nhất thể và quản lí... Đây là công trình có tính chất nền tảng cho sự 

hình thành và phát triển của lí thuyết hệ thống.  

Sau này, dựa trên lí thuyết chung về hệ thống, trong mỗi lĩnh vực cụ thể, mỗi 

nhà khoa học lại đưa ra học thuyết về lí thuyết hệ thống phù hợp nhằm nghiên cứu và 

giải quyết vấn đề theo quan điểm tổng thể như: K.Boulding (Khoa học quản lí); 

Stefford Beer, Norbert Wiener, Ross Ashby (Điều kiển học); Claude Shanon (Lí 

thuyết thông tin); Pincus và Minahan (Công tác xã hội)…  

Ở Việt Nam, một số nhà khoa học vận dụng thành công lí thuyết hệ thống như 

GS.Hoàng Tụy đã tiếp cận và áp dụng lí thuyết hệ thống để giải quyết bài toán quản lí 

kinh tế và xã hội [73]; GS.VS Đào Thế Tuấn áp dụng lí thuyết hệ thống trong nghiên 

cứu xã hội học nông thôn [71]; GS.Nguyễn Đình Hòe có cuốn “Tiếp cận hệ thống 

trong nghiên cứu môi trường và phát triển”[34], đã khẳng định: môi trường là một hệ 

thống mở. Với sự xuất hiện của con người, bản chất của hệ thống trở thành hệ thống 

sinh thái nhân văn. Đó là hệ thống đa diện, đa giá trị, mềm và có tính thích ứng.  

Bước sang thế kỉ XXI, lí thuyết hệ thống được nhân loại coi là lí thuyết của tư 

duy và hành động, giúp con người nhận thức đầy đủ hơn và có những ứng xử thông 
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minh hơn, hài hòa hơn trong môi trường đa dạng của tự nhiên và xã hội. Vì vậy, có 

thể khẳng định lí thuyết hệ thống là kim chỉ nam cho việc xây dựng HTTTDL.   

2.1.2. Nghiên cứu về hệ thống thông tin  

Phương tiện truyền bá đầu tiên cho quá trình xử lí thông tin có chủ đích đối 

với thông tin là HTTT. Trên thế giới, những nghiên cứu lí luận về HTTT bắt đầu 

xuất hiện từ những năm 60 của thế kỉ XX. Tùy theo góc độ nghiên cứu khác nhau, 

các nhà khoa học đưa ra những luận điểm khác nhau về HTTT, song tựu trung lại 

các nghiên cứu mang tính lí luận về HTTT có thể chia thành hai xu hướng:  

Thứ nhất là xu hướng nghiên cứu các vấn đề về lí thuyết và phương pháp xây 

dựng HTTT. Theo xu hướng này phải kể đến các tác phẩm tiêu biểu biểu như 

“Management information systems” của các tác giả J.Obien, Laudon K, 

Radhakrishna,M[89],[92],[97]; “Management information systems: strategy and 

action” của tác giả Charleas Parker [80]; “Principles of information systems 

Management” của Soye Soseph G.Nellis [101]. Bên cạnh đó, còn có công trình đề 

cập lí luận về quản trị HTTT tiêu biểu phải kể đến “Management information 

systems for the information Age” của tác giả S.haag, M.Cummings and J.Dawkins 

[100]; “Introduction to Information Systems” của tác giả J.Obien [88]; “Information 

Systems Development as action reseach–soft Systems methodology and 

structuration theory của tác giả Rose,J [99]. 

Xu hướng thứ hai nghiên cứu về HTTT quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố kĩ 

thuật, cách sử dụng, phân phối thông tin và sự ảnh hưởng tích cực của CNTT đến hiệu 

quả hoạt động trong các tổ chức và trong xã hội như “An effiiciency – Based 

Management  information” của tác giả Mcmahon,w.w [95]; “Interpreting the 

management of Information Systems Security” của tác giả Dhillon,G[81]; 

“Managing management Information Systems của tác giả Donnelly Jim [82]. Đặc 

biệt tác phẩm “Information retrieval system: charactericting testing and evaluation” 

của Lancaster [86] đã trình bày xu thế phát triển của HTTT trong HĐTT thư viện, nêu 

các phương pháp đánh giá của HTTT trên cơ sở các tiêu chí về mặt kĩ thuật và kinh tế 

trong quá trình hoạt động của hệ thống.  
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So với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam nghiên cứu về HTTT có phần muộn 

hơn. Năm 1973, công trình nghiên cứu đầu tiên về HTTT trong lĩnh vực thông tin – 

thư viện là luận văn đại học của tác giả Nguyễn Hữu Hùng “Nghiên cứu quá trình tìm 

tin trong các hệ thống thông tin từ chuẩn tự động”, trong đó tác giả đã đề cập đến vấn 

đề bản chất của bài toán thông tin trong hệ thống, quá trình thông tin, tổ chức xử lí, 

biến đổi thông tin và cách tiếp cận để đánh giá hiệu quả, tối ưu hóa hoạt động của 

HTTT tư liệu. Luận văn đã được Hội đồng Trường đề nghị công bố và sau đó được in 

trong cuốn sách “Các hệ thống thông tin  tư liệu tự động hóa” [106].  

 Về lí luận xây dựng HTTT quản lí có giáo trình “Các hệ thống thông tin quản 

lý” của PGS.TS Đoàn Phan Tân, trong đó tác giả đúc kết lại các kiến thức cơ bản về 

hệ thống, HTTT quản lí dựa trên máy tính, như HTTT xử lí tác nghiệp, HTTT hỗ 

trợ quyết định, hệ thông tin điều hành và hệ chuyên gia... kiến thức về CNTT và 

truyền thông, cơ sở công nghệ của các HTTT hiện đại [61] như một gợi ý cho người 

đọc hiểu hơn các vấn đề về HTTT. 

Song song với các công trình nghiên cứu HTTT mang tính lí luận, tại Việt Nam 

còn có nhiều công trình nghiên cứu mang tính thực tiễn về HTTT thuộc các lĩnh vực 

hoạt động trong xã hội. Qua quá trình khảo sát cho thấy một số công trình có hướng 

nghiên cứu gần với hướng nghiên cứu của luận án:  

Luận án “Hoàn thiện HTTT trong quản lí kinh tế” của Đoàn Thị Thu Hà [26]. 

Với kiến thức lí luận và thực thực tiễn quản lí kinh doanh tác giả đã phân tích vị trí, vai 

trò của thông tin và những điều kiện cần thiết để hoàn thiện HTTT kinh tế theo cơ chế 

đổi mới phù hợp với từng cấp: cấp nhà nước, cấp xí nghiệp và các cơ quan hữu quan. 

 Luận án  “Hoàn thiện HTTT phục vụ quản lí kinh tế - xã hội” của Bùi Đức 

Lợi [50].  Với phương pháp tiếp cận hệ thống và quan điểm đổi mới của Đại hội VI, 

VII của Đảng, tác giả đã đưa ra mô hình HTTT kinh tế - xã hội theo định hướng thị 

trường với mạng lưới thu thập và xử lí thông tin gồm 4 cấp: Cơ quan trung ương 

Đảng và nhà nước (cấp 1), cơ quan quản lí cấp tỉnh, thành phố (cấp 2), cơ quan 

quản lí huyện thị (cấp 3), các tổ chức cơ sở (cấp 4).  

Luận án “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTTT quản lí 

giáo dục phổ thông” của Vương Thanh Hương [46]. Với cách tiếp cận liên ngành 
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khoa học thông tin và khoa học giáo dục, tác giả đưa ra 6 biện pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động hệ thống, trong đó nhấn mạnh biện pháp cải tiến cơ chế thu thập và các 

kênh thông tin bằng việc thiết kế công cụ, thống nhất cơ chế thu thập, xử lí và báo 

cáo dữ liệu theo 3 cấp quản lí: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

phòng Giáo dục và Đào tạo, tăng cường phân cấp; hoàn thiện cơ cấu tổ chức của 

HTTT quản lí giáo dục phổ thông; triển khai lựa chọn và phát triển các chỉ số giáo 

dục; tin học hóa hệ thống tổng hợp dữ liệu giáo dục; nâng cao trình độ đội ngũ 

CBTT; và hợp tác liên kết trong phát triển HTTT quản lí giáo dục. Các biện pháp này 

được kiểm nghiệm và được chấp nhận trong bối cảnh phát triển giáo dục, kinh tế - xã 

hội Việt Nam.  

Có thể nhận thấy, HTTT trong luận án của ba tác giả nêu trên mặc dù ở góc 

độ nghiên cứu khác nhau, ở các ngành khác nhau, nhưng có một điểm chung là mô 

hình hệ thống đều thực hiện theo mô hình phân cấp và sự phân cấp này gắn với các 

cấp quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, các luận án này đều 

chưa làm rõ cơ chế vận hành hệ thống.  

2.2. Công trình nghiên cứu về tổ chức quản lí thông tin và ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch  

Đầu tiên là công trình nghiên cứu “Information Management in the Travel 

Industry: the Role and Impact of the Internet” của tác giả Haitao Song [85], đã đi 

sâu phân tích lợi ích của Internet trong hoạt động du lịch, những quan điểm khác 

nhau trong việc sử dụng mạng Internet của nhà cung ứng du lịch, của khách du lịch 

trong giao dịch thương mại điện tử như đặt phòng, đặt tour qua mạng... Trên cơ sở 

thực tế, tác giả đưa ra mô hình quản lí thông tin dựa trên trục lõi tri thức và ngành 

IMBOK (Information Management Body of Knowledge) với hai vấn đề tách biệt: 

một là, Internet (công nghệ thông tin) và mặt kia là lợi ích (chiến lược kinh doanh).  

Tuy nhiên, việc tổ chức quản lí thông tin du lịch trên mạng Internet với việc 

ứng dụng công nghệ web không phải lúc nào đạt được tiện ích tối đa, đôi khi nó cũng 

có những bất cập. Từ thực tế, đó luận án “Tourism Information Systems Intergration 

and utilization within the Sematic web” của Brooke Abrahams [79] đã nghiên cứu 
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vấn đề hội nhập thông tin và những ưu, nhược điểm của công nghệ web, song cũng 

tìm ra nguyên nhân làm cho du khách gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin trực tuyến 

là do sự tích hợp thông tin không đồng nhất giữa các trang web. Để khắc phục tình 

trạng này, tác giả đã đưa ra sơ đồ dòng dữ liệu, và mô hình tích hợp thông tin du lịch 

trong môi trường web dựa trên công nghệ web và các công nghệ có liên quan hỗ trợ 

việc cung cấp thông tin du lịch một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời tới NDT.  

Cũng để khắc phục những bất cập trong việc ứng dụng công nghệ web trong 

hoạt động quản lí du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam triển khai nghiên cứu hai đề 

tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống phương tiện thiết kế tự động trang web trên 

Internet phục vụ quản lí và phát triển du lịch”[13] và đề tài “Xây dựng môi trường 

quản lí hoạt động trên mạng Intranet nhằm hỗ trợ công tác quản lí nhà nước về du 

lịch” do Nguyễn Thanh Châu làm chủ nhiệm [14]. Hai đề tài đã đưa ra giải pháp 

xây dựng hệ thống cung ứng thiết kế tự động trang web và ứng dụng giao dịch, trao 

đổi thông tin trên mạng Internet nhằm hỗ trợ các đơn vị trong ngành có cơ hội, hội 

nhập vào mạng thông tin toàn cầu, xây dựng mạng Internet tại Tổng cục Du lịch, 

phần mềm trao đổi và quản lí thông tin trên mạng intranet, mô hình "Môi trường 

điện tử hoá quản lí” tại Tổng cục Du lịch hoạt động trên nền tảng các chuẩn về 

thông tin, dữ liệu... nhằm hỗ trợ công tác quản lí nhà nước về du lịch.  

 Ngoài các công trình nghiên cứu kể trên, còn có một số bài nghiên cứu vai trò 

của web, của Internet đối với sự phát triển của ngành du lịch như: “Tourism and the 

Internet: opportunities for direct marketing” của tác giả Walle H [102], “Destination 

Information Management System for tourist” của Abdulhamid Shafii Muhammad 

[77], "Công nghệ phát triển website cho ngành du lịch" của Thái Hà [28].  

Để phát huy tối đa sức mạnh của CNTT, của mạng Internet phục vụ các hoạt 

động của ngành du lịch, HĐTT nói riêng, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã triển khai đề 

tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam trước những thách thức khoa học 

công nghệ hiện nay”[2] và đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng định hướng xây 

dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong ngành du lịch đến năm 2015 
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tầm nhìn đến năm 2020”[3], do tác giả Lê Tuấn Anh cùng nhóm nghiên cứu đã đánh 

giá thực trạng ứng dụng CNTT tại một số đơn vị tiêu biểu trong ngành. Từ đó,  nhóm 

tác giả đã phác thảo các giải pháp đương đầu với thách thức về công nghệ nảy sinh 

trong công tác quản lí nhà nước, điều hành tác nghiệp, công tác tuyên truyền quảng 

bá của ngành du lịch và đưa ra dự thảo “Chiến lược phát triển và ứng dụng CNTT và 

truyền thông trong ngành du lịch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” với 4 

nội dung chính: ứng dụng CNTT và truyền thông, xây dựng du lịch điện tử; đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp nội dung, chú trọng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở; 

phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông trong ngành; phát triển nguồn nhân lực 

CNTT và truyền thông trong ngành du lịch.  

Có thể là không đầy đủ, song với những công trình nghiên cứu vừa điểm trên 

đây cho thấy các công trình mới dừng lại ở việc nghiên cứu lí luận về hệ thống, 

HTTT và hoạt động ứng dụng CNTT trong ngành du lịch. Ở Việt Nam, đến nay, chưa 

có công trình nào đề cập đến việc xây dựng HTTTDL một cách tổng thể.  

 Đề tài luận án “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam” 

là hoàn toàn mới. Luận án kế thừa kết quả nghiên cứu của công trình đi trước để lựa 

chọn phương pháp nghiên cứu, cơ sở lí luận, tham khảo những kinh nghiệm để xây 

dựng HTTTDLViệt Nam theo hướng hoàn thiện, nhằm tập hợp được nguồn lực 

thông tin trong toàn ngành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ từ trung ương đến địa 

phương, đáp ứng được NCT của NDT du lịch trong và ngoài nước.  

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1 Mục tiêu nghiên cứu   

 Đưa ra luận chứng cơ sở khoa học về lí luận và thực tiễn của HTTTDL, đề 

xuất mô hình và các giải pháp xây dựng HTTTDL tại Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án có 3 nhiệm vụ chính:   

Hệ thống hoá chọn lọc (có sự phát triển) làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về 

HTTTDL 



12 

 

 

Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và HĐTTDL tại Việt Nam;  

Đề xuất mô hình và các giải pháp xây dựng HTTTDL tại Việt Nam.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Nghiên cứu lí luận và thực tiễn về HTTTDL từ đó đề xuất mô 

hình và các giải pháp xây dựng HTTTDL ở Việt Nam. 

- Về không gian: Luận án sử dụng số liệu ở Tổng cục Du lịch, một số Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, cơ sở đào tạo du lịch, một số doanh nghiệp du lịch Việt 

Nam; đồng thời sử dụng số liệu thống kê của một số quốc gia tiêu biểu đã thành 

công trong xây dựng HTTTDL. 

- Về thời gian: Luận án sử dụng số liệu từ năm 2001 đến nay để phân tích, 

đánh giá thực trạng và rút ra kết luận, đề xuất các giải pháp chủ yếu đến năm 2020 

và xác định định hướng đến năm 2030. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Luận án sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, và vận 

dụng lí thuyết hệ thống để nghiên cứu, giải quyết các vấn đề đặt ra. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, số liệu: tìm hiểu, tiếp cận và 

kế thừa các kiến thức mang tính lí luận, các công trình nghiên cứu có liên quan đến 

lĩnh vực thông tin, HTTT, hoạt động du lịch... chủ trương đường lối của Đảng, của 

nhà nước, của ngành về HĐTT, hoạt động du lịch.  

 - Phương pháp phỏng vấn: hỏi và trưng cầu ý kiến trực tiếp một số nhà quản 

lí, CBTT trong ngành du lịch để tìm hiểu và làm rõ thực trạng HĐTTDL những mặt 

đã đạt được, những mặt hạn chế và hướng giải quyết. 
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 - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: phục vụ việc khảo sát, đánh giá thực 

trạng tổ chức và HĐTTDL thông qua hai mẫu phiếu:  

Mẫu phiếu khảo sát HĐTT tại các đơn vị trong ngành du lịch dùng để khảo 

sát trình độ của CBTT trong ngành du lịch, hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ HĐTT cũng như công tác tổ chức HĐTT tại các đơn vị; tìm hiểu 

SP&DVTT du lịch hiện có, sự phối hợp trong việc xây dựng và chia sẻ nguồn lực 

thông tin giữa các CQTT  trong ngành. 

             Mẫu phiếu điều tra nhu cầu thông tin dùng để khảo sát NCT, thói quen sử 

dụng SP&DVTT của NDT du lịch; tìm hiểu những bất cập NDT thường gặp trong 

việc tìm kiếm thông tin du lịch; ý kiến phản hồi, đánh giá chất lượng SP&DVTT do 

các đơn vị trong ngành du lịch cung cấp. 

 Phương pháp thống kê: dùng để xử lí số liệu khảo sát thực trạng HĐTTDL 

Việt Nam; sử dụng các biểu mẫu thống kê để minh họa cho các vấn đề nghiên cứu.  

6. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án   

6.1. Ý nghĩa lí luận 

  Luận án là công trình tổng quan cơ sở lí luận về HTTTDL bao gồm khái 

niệm, yếu tố cấu thành, yếu tố môi trường tác động đến hệ thống; các quan điểm, 

nguyên tắc, phương pháp, yêu cầu xây dựng HTTTDL và tiêu chí đánh giá hiệu quả 

hoạt động của HTTTDL.  

 6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận án đi sâu tìm hiểu, đánh giá thực trạng tổ chức và HĐTTDL và đi đến 

nhận định hiện nay ngành du lịch Việt Nam mới có HĐTTDL chưa có HTTTDL.    

  Luận án đề xuất được mô hình của HTTTDL tại Việt Nam, cùng bảy giải 

pháp thực thi mô hình nhằm khắc phục những tồn tại của HĐTTDL trong nhiều 

năm qua, với mục tiêu đáp ứng NCT của NDT du lịch trong và ngoài nước, góp 

phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững. 
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  7. Bố cục của luận án  

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và 

phụ lục, phần chính luận án gồm 3 chương: 

 Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn về hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

   Chương 2.Thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin du lịch tại Việt Nam  

 Chương 3. Các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch   

                            tại Việt Nam  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN   

VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DU LỊCH  

1.1. Cơ sở lí luận về hệ thống thông tin phục vụ du lịch   

1.1.1. Các khái niệm cơ bản  

1.1.1.1. Hệ thống   

Hệ thống là một khái niệm rộng, được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau. 

Theo tiếng Latin gốc, “System” có nghĩa là một sự thống nhất tổng thể còn hiểu theo 

lối chiết tự thì “hệ” là sự ràng buộc, “thống” là mối quan hệ thường xuyên, liên tục, 

có cái chung với nhau. Hiện nay, vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về hệ thống, 

ở mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau, các nhà khoa học lại đưa ra các định nghĩa, khái 

niệm khác nhau về hệ thống. 

LV. Bertalanffy tiếp cận hệ thống từ góc độ sinh vật, ông cho rằng “Hệ thống 

là một tổng thể, duy trì sự tồn tại bằng sự tương tác giữa các tổ hợp tạo nên nó” [78]. 

GS Hoàng Tụy tiếp cận hệ thống từ góc độ quản lí kinh tế và xã hội, ông cho 

rằng “Hệ thống là một tổng thể gồm nhiều yếu tố (bộ phận) quan hệ và tương tác với 

nhau và với môi trường xung quanh một cách phức tạp” [73]. 

 PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng, tiếp cận hệ thống từ góc độ HTTT, ông cho rằng 

“Hệ thống là tập hợp các phần tử có cấu trúc tương tác với nhau trong hoạt động của 

mình nhằm đạt tới mục tiêu chung” [37]. 

Mặc dù tiếp cận từ các góc độ nghiên cứu hệ thống thuộc các lĩnh vực 

khác nhau, song các nhà khoa học đều thống nhất cho rằng: hệ thống là một tập 

hợp các phần tử hay các bộ phận khác nhau có mối quan hệ tác động qua lại với 

nhau và được sắp xếp theo một trình tự đảm bảo tính thống nhất và có khả năng 

thực hiện một số chức năng và mục tiêu nhất định. Mục tiêu của hệ thống là lí do 

tồn tại hệ thống. 
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1.1.1.2. Hệ thống thông tin  

 Thuật ngữ thông tin (Information - tiếng Anh) có nguồn gốc từ thuật ngữ 

Latinh “Informatio” có nghĩa là diễn giải, thông báo. Theo nghĩa thông thường, 

thông tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu 

biết của con người [60, tr.14]. Ngày nay, có nhiều định nghĩa về thông tin, ở mỗi 

góc độ tiếp cận khác nhau, các nhà khoa học đã đưa ra các cách hiểu khác nhau về 

thông tin.  

 Các nhà triết học xem thông tin là sự phản ánh của thế giới vật chất: thông 

tin là sự phản ánh của tự nhiên và xã hội (thế giới vật chất) bằng ngôn từ, kí hiệu, 

hình ảnh... nói rộng hơn bằng tất cả các phương tiện tác động lên giác quan của con 

người [60, tr.14].  

Theo quan điểm của lí thuyết thông tin, thông tin là sự loại trừ tính bất định của 

hiện tượng ngẫu nhiên. Như vậy, thuộc tính cơ bản của thông tin là đối lập với bất định 

và ngẫu nhiên. Điều này được C. Shanon xác định trong lí thuyết thông tin toán học: 

thông tin là sự phản ánh tính trật tự, tính tổ chức của hệ thống.Từ đây, thông tin 

trong hệ thống xã hội được xem là tri thức được diễn đạt trong các thông điệp có khả 

năng nâng cao tính trật tự, tính đa dạng nội tại của hệ thống.[41, tr.338].  

Theo quan điểm của các nhà quản lí: Thông tin là những nhân tố góp phần 

giúp con người nắm bắt và nhận thức đúng đắn, đầy đủ các hiện tượng xảy ra trong 

tự nhiên và xã hội, các sự kiện diễn ra trong không gian và thời gian, các vấn đề chủ 

quan và khách quan... trên cơ sở đó có thể đưa ra những quyết định chính xác, kịp 

thời, có hiệu quả và có ý nghĩa tích cực nhất [50]. 

Như vậy, thông tin chính là bộ phận tri thức được sử dụng để định hướng, để 

điều khiển với mục đích duy trì, hoàn thiện và phát triển hệ thống. Trong hệ thống 

xã hội, thông tin xã hội là phần tri thức luân chuyển tuần hoàn không ngừng thông 

qua các quá trình thu thập, xử lí, bảo quản, tìm kiếm, phân phối và sử dụng. Trên cơ 

sở các cách hiểu về thông tin đã đưa ra, trong luận án này khái niệm thông tin được 

hiểu như sau:  
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Thông tin là tri thức, là tin tức mang lại cho con người sự hiểu biết, nhận 

thức tốt hơn về thế giới vật chất, hiểu hơn về những đối tượng trong đời sống xã 

hội... giúp ta thực hiện hợp lí công việc cần làm để đạt mục tiêu đã đặt ra.   

Tuy nhiên, để giúp con người đạt mục tiêu thì thông tin phải có chất lượng. 

Thông tin có chất lượng là khi thông tin đảm bảo ba tiêu chí: nội dung phải chính xác, 

phù hợp, đồng bộ; hình thức phải tiện lợi, hấp dẫn tạo được ấn tượng với NDT; thông 

tin phải đưa đến NDT đúng lúc họ cần, và phải được cập nhật thường xuyên.  

Để tổ chức, quản lí và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tới 

NDT thì vấn đề nghiên cứu xây dựng HTTT là vô cùng cần thiết. Vì vậy, từ những 

60 của thế kỉ XX, vấn đề về thông tin, tổ chức quản lí thông tin, xây dựng HTTT 

không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu của nhà khoa học mà còn là vấn đề quan tâm của 

các tổ chức, các ngành, các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có 

một định nghĩa thống nhất về HTTT, tùy từng góc độ nghiên cứu các nhà khoa học 

đưa ra khái niệm khác nhau:   

Tiếp cận hệ thống thông tin theo góc độ tổ chức:   

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng: HTTT bao gồm tập hợp có tổ chức các 

đơn vị thông tin được tin học hóa hoặc không được tin học hóa, có tác động tương 

hỗ với nhau theo một số giao thức thích hợp [41, tr.241].  

 Theo tác giả Huỳnh Ngọc Tín: HTTT là hệ thống được tổ chức thống nhất 

từ trên xuống dưới, có chức năng xử lí, phân tích, tổng hợp các thông tin giúp “nhà 

quản lí” quản lí tốt cơ sở của mình, và trợ giúp ra quyết định hoạt động kinh doanh. 

Một hệ thống quản lí được phân thành nhiều cấp từ trên xuống dưới và chuyển từ 

dưới lên trên [65, tr.14]. 

Với hai khái niệm HTTT trên, hai tác giả có điểm chung là đều nhấn mạnh ở 

góc độ tổ chức các CQTT trong hệ thống. PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng nhấn mạnh 

cụm từ “Bao gồm tập hợp có tổ chức các đơn vị thông tin....tác động tương hỗ với 

nhau theo một số giao thức thích hợp” còn tác giả Huỳnh Ngọc Tín lại khẳng định  

“HTTT là hệ thống được tổ chức thống nhất từ trên xuống dưới... và được phân 

thành nhiều cấp từ trên xuống dưới và chuyển từ dưới lên trên”. Điều này đồng 
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nghĩa với việc HTTT chỉ được hình thành khi các đơn vị thông tin được tổ chức, 

theo một trật tự nhất định.  

Tiếp cận hệ thống thông tin theo chức năng hoạt động của hệ thống: 

   Theo Laudon,K: HTTT là một tập hợp các bộ phận liên kết làm nhiệm vụ thu 

thập, xử lí, lưu trữ và phân phối thông tin trợ giúp quá trình ra quyết định, giám sát 

và đánh giá cho các đơn vị, cá nhân trong tổ chức [92].  

Theo PGS.TS Đoàn Phan Tân: HTTT là hệ thống sử dụng nguồn nhân lực và 

CNTT để tiếp nhận các nguồn dữ liệu như yếu tố đầu vào và xử lí chúng thành các 

SPTT là yếu tố đầu ra [61, tr.81]. 

Với khái niệm HTTT trên, cả hai tác giả đều nhấn mạnh đến chức năng hoạt 

động của hệ thống. Tác giả Laudon,K cho rằng “HTTT là một tập hợp các bộ phận 

liên kết làm nhiệm vụ thu thập, xử lí, lưu trữ và phân phối thông tin”. Đồng nhất với 

quan điểm này, PGS.TS Đoàn Phan Tân ngoài việc khẳng định chức năng của 

HTTT là “Tiếp nhận các nguồn dữ liệu như yếu tố đầu vào và xử lí chúng thành các 

SPTT là yếu tố đầu ra”, ông còn nhấn mạnh yếu tố “HTTT là hệ thống sử dụng 

nguồn nhân lực và CNTT”. Điều này có nghĩa là, để vận hành được HTTT và để 

HTTT hoạt động đạt hiệu quả cao, hệ thống cần có nguồn nhân lực có trình độ 

chuyên môn, am hiểu về tổ chức, quản lí, đặc biệt là trong thời đại phát triển khoa 

học và công nghệ, thì HTTT phải được trang bị kĩ thuật tin học, ứng dụng CNTT 

với mục tiêu tạo ra các SPTT có giá trị ở đầu ra trợ giúp quá trình ra quyết định, 

phối hợp và kiểm tra các đơn vị, cá nhân trong tổ chức.  

Qua sự phân tích các khái niệm định nghĩa trên luận án đưa ra khái niệm về 

HTTT như sau: Hệ thống thông tin bao gồm tập hợp các đơn vị thông tin được tổ 

chức theo một trật tự nhất định, chúng tác động tương hỗ với nhau cùng thực hiện 

chức năng thu thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin với mục tiêu chung là cung 

cấp thông tin cho người dùng tin đạt hiệu quả cao. HTTT được cấu thành bởi ba 

nhóm yếu tố:    

Nhóm yếu tố tổ chức: HTTT là tập hợp các đơn vị thông tin được tổ chức theo 

một trật tự nhất định có tác động tương hỗ với nhau.   
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Nhóm yếu tố hoạt động thông tin: Gồm yếu tố dữ liệu, thông tin, quá trình xử 

lí thông tin và HĐTT gồm các quá trình thu thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin 

Nhóm yếu tố vận hành: Để vận hành được HTTTDL phải có CBTT, cơ sở vật 

chất, kĩ thuật và hạ tầng CNTT và một cơ chế phối hợp HĐTT.  

HTTT có những tính chất cơ bản sau:   

1) HTTT có tính nhất thể và đặc tính này được thể hiện thông qua hai khía 

cạnh sau:   

- Các phần tử hay chính là các cơ quan thông tin  được tổ chức sắp xếp theo 

trật tự để tạo nên cấu trúc một hệ thống. Cấu trúc của hệ thống là yếu tố quyết 

định cơ chế vận hành hệ thống. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên “tính trồi” và là 

khả năng mới của HTTT, nếu các CQTT đứng riêng rẽ thì không thể thành. Điều 

này có nghĩa là, các CQTT kết hợp với nhau sẽ tạo nên sức mạnh và đạt hiệu quả 

cao trong HĐTT.  

- HTTT phải có môi trường hoạt động: môi trường là tập hợp các phần tử 

không thuộc hệ thống nhưng có thể tác động vào hệ thống hoặc bị tác động bởi hệ 

thống. HTTT và môi trường không thể tách rời nhau.  

2) Tính năng động: HTTT mang tính chất là một cơ thể sống, gồm các giai 

đoạn phát sinh, phát triển, và chuyển giao. Hệ thống thay đổi phù hợp với điều kiện 

thực tế theo thời gian và không gian, nghĩa là nó muốn tồn tại và phát triển thì phải 

biến đổi theo môi trường xung quanh.   

3) Tính hướng đích: Các CQTT, các hoạt động của HTTT đều hướng tới mục 

tiêu là đáp ứng NCT của NDT.  

4) HTTT phải có cơ chế điều khiển: Cơ chế điều khiển nhằm phối hợp, dẫn 

dắt chung các CQTT của hệ thống để chúng không trượt ra ngoài mục tiêu của hệ 

thống. HTTT được điều khiển bởi hai nguyên lí: nguyên lí liên hệ ngược và nguyên 

lí phân cấp.  

Ngoài các tính chất cơ bản trên, trong thời kì khoa học và công nghệ, HTTT 

còn mang một đặc trưng cơ bản là: HTTT phải được xây dựng trên nền tảng công 
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nghệ hiện đại. HTTT phải có một kết cấu mềm dẻo và có khả năng tiến hóa. Một 

HTTT sẽ nhanh lỗi thời nếu không có khả năng thay đổi, mềm dẻo và mở rộng để 

phù hợp với sự biến đổi và phát triển của tổ chức, của khoa học công nghệ đặc biệt 

là CNTT và truyền thông.  

 1.1.1.3.  Hệ thống thông tin phục vụ du lịch  

Du lịch là một hoạt động không thể thiếu trong đời sống của con người, và 

xuất hiện từ khi có con người. Vì vậy, du lịch là một hoạt động mang tính tự nhiên. 

Xã hội loài người càng phát triển, nhu cầu tự nhiên này của con người ngày càng 

tăng. Đặc biệt, từ những năm 50 của thế kỉ XX, khi một bộ phận người đã đủ ăn, đủ 

mặc thì du lịch trở thành một nhu cầu không thể thiếu và trở thành một hiện tượng 

kinh tế xã hội phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.  

 Tuy nhiên, do khác nhau về điều kiện kinh tế - xã hội, thời gian, không gian 

và xuất phát từ các góc độ nghiên cứu khác nhau, mỗi ngành khoa học, mỗi nhà 

nghiên cứu lại có những cách hiểu khác nhau về du lịch. 

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp quốc (UNWTO):  

Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành, tạm trú, 

trong mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc trong 

mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn; cũng như mục đích hành nghề và 

những mục đích khác nữa, trong thời gian liên tục nhưng không quá một 

năm, ở bên ngoài môi trường sống định cư; nhưng loại trừ các du hành 

mà có mục đích chính là kiếm tiền. Du lịch cũng là một dạng nghỉ ngơi 

năng động trong môi trường sống khác hẳn nơi định cư.  

Theo Luật du lịch Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005: “Du lịch 

là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn 

nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định”. [56]. 

Theo GS.TSKH Lương Xuân Quỳ:  

Du lịch là một ngành kinh doanh bao gồm hoạt động tổ chức hướng dẫn 

du lịch, sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ của những doanh nghiệp, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Du_l%E1%BB%8Bch_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
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nhằm đáp ứng nhu cầu về: đi lại, lưu trú, ăn uống, tham quan, giải trí, tìm 

hiểu và những nhu cầu khác nhau của khách du lịch. Các hoạt động đó 

mang lại lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội thiết thực cho nước làm du lịch 

và cho bản thân doanh nghiệp[58]. 

Xuất phát từ các định nghĩa trên, có thể hiểu, ngành du lịch là tổng hợp các 

điều kiện, hiện tượng và các mối quan hệ tác động qua lại giữa khách du lịch với nhà 

cung cấp sản phẩm du lịch, với chính quyền và cộng đồng dân cư ở địa phương trong 

quá trình thu hút, tiếp đón khách du lịch, từ đó hoạt động du lịch được hiểu là:  

Hoạt động du lịch là hoạt động của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh du lịch, cộng đồng dân cư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến du 

lịch [57]. Nói một cách khác, hoạt động du lịch được tổ chức để giải quyết mối quan 

hệ "cung" - "cầu" trong kinh doanh du lịch, xuất phát từ "cung" để "cầu" tốt nhất 

nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trên cả hai phương diện kinh tế và xã hội. Để hoạt 

động du lịch đạt hiệu quả cao, các tổ chức, cá nhân cần có thông tin liên quan đến 

lĩnh vực của mình, vì vậy, thông tin du lịch có thể được hiểu là:  

Thông tin du lịch là những thông tin trực tiếp, hoặc gián tiếp có liên quan 

hoặc có ảnh hưởng tới hoạt động du lịch nói chung, tới các tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến du lịch nói riêng, giúp NDT giải quyết hợp lí các công việc đạt được 

mục tiêu đã đặt ra.  

Để có thông tin du lịch, các tổ chức, cá nhân phải thu thập dữ liệu du lịch là 

các số liệu, sự kiện khách quan về du lịch, và xử lí chúng thành thông tin du lịch có 

mục đích, có nghĩa đối với người sử dụng. Cũng giống như các loại thông tin khác, 

thông tin du lịch được thể hiện dưới nhiều hình thức: ngôn ngữ nói, ngôn ngữ văn 

bản, âm thanh, hình ảnh trực quan… và được truyền tải tới NDT thông qua nhiều 

phương tiện khác nhau: phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng (Internet, Wan, 

Lan), truyền miệng, hoặc thông qua các loại hình ấn phẩm, tài liệu khác nhau... 

Tuy nhiên, thông tin du lịch không thể tồn tại rời rạc, lẻ tẻ. Để phát huy giá trị 

của thông tin trong hoạt động du lịch, các thông tin này phải được các đơn vị, cá nhân  

tập hợp, tổ chức thành hệ thống.   
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Với mục tiêu đáp ứng được NCT của NDT, HTTTDL cũng giống như các 

HTTT khác. Tuy nhiên, do xuất phát từ bản chất của hoạt động du lịch là có sự tham 

gia của nhiều tổ chức, nhiều đối tượng với phạm vi hoạt động không giới hạn nên đối 

tượng, địa bàn cung cấp thông tin, dữ liệu, dòng dữ liệu và hoạt động của HTTTDL 

có những điểm khác biệt cụ thể như sau: 

Đối tượng NDT du lịch không chỉ là những đơn vị, những người công tác 

trong ngành, mà còn cả những người ngoài ngành, người dân địa phương, đặc biệt 

có một đối tượng quyết định sự tồn tại của ngành du lịch đó là khách du lịch trong 

và ngoài nước.  

 Địa bàn cung cấp thông tin không chỉ giới hạn trong đơn vị, địa phương, khu 

vực, quốc gia mà còn mở rộng trên toàn thế giới. 

Dữ liệu của hệ thống xuất phát từ nhiều nguồn tin khác nhau. 

Dòng dữ liệu của hệ thống: dòng dữ liệu di chuyển theo nhiều hướng tạo nên 

sự chuyển động thông tin đa dạng trong hệ thống. 

Sản phẩm thông tin: chứa đựng thông tin trực tiếp, hoặc gián tiếp có liên quan 

tới hoạt động du lịch.  

 Hoạt động của hệ thống có nội dung và hình thức phong phú phù hợp với 

từng đối tượng NDT. 

Từ những khác biệt đó nên HTTTDL có thể được xem xét theo các quan điểm 

khác nhau:  

Theo quan điểm tổ chức: HTTTDL được xem là một tập hợp của nhiều CQTT 

có tác động tương hỗ lẫn nhau, được phân cấp phù hợp với bộ máy tổ chức của ngành 

du lịch, phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch ở từng cấp, nhằm quản lí và kiểm soát 

được thông tin du lịch và HĐTT trong ngành du lịch.  

Theo quan điểm chức năng hoạt động của hệ thống thông tin: HTTTDL là hệ 

thống sử dụng nguồn nhân lực và CNTT để thực hiện quy trình thu thập, xử lí, lưu 

trữ và cung cấp thông tin tới NDT du lịch. 
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Theo quan điểm quản lí hoạt động du lịch: HTTTDL là công cụ hỗ trợ các 

đơn vị trong ngành thực hiện các chức năng quản lí, kinh doanh, nghiên cứu và đào 

tạo du lịch; hỗ trợ các cơ quan quản lí kiểm soát được hoạt động du lịch trên phạm 

vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành du lịch.  

 Từ các định nghĩa về hệ thống, về thông tin, về HTTT, về những điểm khác 

biệt giữa HTTTDL với các HTTT khác và các quan điểm khác nhau về HTTTDL, 

luận án này tổng hợp lại và đưa ra khái niệm về HTTTDL như sau:  

HTTTDL là một tập hợp các CQTT du lịch được tổ chức theo một cấu trúc 

nhất định, có sử dụng nguồn nhân lực và CNTT. Chúng (các CQTT du lịch) tác 

động tương hỗ với nhau và được phân cấp thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lí, lưu 

trữ và cung cấp thông tin, với mục tiêu chung là cung cấp thông tin đầy đủ, chính 

xác, kịp thời tới mọi đối tượng NDT nhằm thỏa mãn NCT du lịch, hỗ trợ công tác 

quản lí thông tin du lịch và các hoạt động khác trong ngành du lịch.  

Với khái niệm như trên, có thể hiểu, HTTTDL là sự kết hợp của các CQTT 

du lịch. Mỗi CQTT có nhiệm vụ thu thập dữ liệu du lịch và các dữ liệu có liên 

quan đến hoạt động du lịch, xử lí chúng thành các thông tin hữu ích, và được lưu 

trữ có hệ thống nhằm trợ giúp các hoạt động du lịch. HTTTDL được tổ chức theo 

một chỉnh thể thống nhất phù hợp với các cấp quản lí khác nhau, các CQTT không 

chỉ có mối quan hệ tương tác với nhau mà còn có sự tương tác với yếu tố môi 

trường, với mục tiêu chung là cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tới 

mọi đối tượng NDT du lịch. Như vậy, HTTTDL chúng tôi đề cập trong luận án là 

HTTT được tiếp cận ở góc độ tổ chức tức là sự sắp xếp các CQTT theo một trật tự 

nhất định với quy trình HĐTT đảm bảo chức năng hoạt động của hệ thống.     

1.1.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin phục vụ du lịch  

Từ khái niệm HTTTDL như trên, có thể xác định HTTTDL được tạo bởi ba 

nhóm thành phần chính đó là nhóm yếu tố tổ chức (cấu trúc) hệ thống, nhóm yếu tố 

đảm bảo hệ thống hoạt động theo chức năng, và nhóm yếu tố vận hành hệ thống. 

Các nhóm này có mối quan hệ hữu cơ và không thể tách rời nhau.   
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1.1.2.1. Nhóm yếu tố tổ chức (cấu trúc) hệ thống thông tin phục vụ du lịch  

 Để hình thành một HTTTDL trước hết cần có CQTT thuộc các đơn vị trong 

ngành du lịch. Các cơ quan này chính là phần tử tạo nên hệ thống, có nhiệm vụ thu 

thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin tới NDT. Tuy nhiên, để tạo nên hệ thống 

các CQTT phải được sắp xếp, tổ chức theo một trật tự nhất định và được quản lí, 

điều hành thống nhất từ trên xuống dưới, cơ quan cấp trên quản lí điều hành, 

hướng dẫn cơ quan cấp dưới, cơ quan cấp dưới phải có nhiệm báo cáo lên cấp 

trên, các cơ quan gắn kết hoạt động thống nhất vì mục tiêu chung.  

1.1.2.2. Nhóm yếu tố đảm bảo hệ thống thông tin phục vụ du lịch hoạt 

động theo chức năng 

Chức năng của HTTTDL thực chất là hoạt động chuyên môn có tổ chức bao 

gồm các quá trình thu thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin tới NDT du lịch. 

Các yếu tố đảm bảo cho hệ thống thực hiện chức năng là dữ liệu, quá trình xử lí, 

thông tin/SP&DVTT.  

Đầu vào của HTTTDL là dữ liệu du lịch, do đó dữ liệu du lịch là nguyên liệu 

gốc, là số liệu, sự kiện khách quan về du lịch. Dữ liệu có đặc tính lưu giữ sự kiện, 

mang tính ổn định, bị động và được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. 

 Đầu ra của hệ thống là dữ liệu du lịch đã qua xử lí tạo thành thông tin du 

lịch có mục đích, có ý nghĩa đối với người sử dụng. Thông tin du lịch có đặc tính 

cung cấp sự kiện, mang tính động, phục vụ trực tiếp hoạt động tại đơn vị, các hoạt 

động quản lí du lịch, kinh doanh du lịch, nghiên cứu du lịch, đào tạo nguồn nhân 

lực du lịch và cung cấp thông tin cho NDT du lịch.  

Tuy nhiên, thông tin không thể “trần trụi” tồn tại mà nó phải trú ngụ thông 

qua các SPTT. SPTT du lịch là kết quả của quá trình xử lí thông tin do cá nhân/đơn 

vị trong ngành du lịch biên tập và phát hành nhằm cung cấp thông tin phục vụ các 

hoạt động du lịch, thỏa mãn NCT của NDT du lịch.  

SPTT đến được với NDT thông qua các DVTT. DVTT du lịch được hiểu là 

toàn bộ các hoạt động cung cấp hoặc hỗ trợ NDT tiếp cận thông tin, tài liệu của các 
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đơn vị, CQTT trong ngành du lịch nhằm thỏa mãn kịp thời, thuận lợi và hiệu quả 

với NCT của NDT du lịch.  

Như vậy, dữ liệu du lịch sau khi được CQTT xử lí sẽ trở thành thông tin. 

Những thông tin này đến với NDT thông qua các SP&DVTT. Như vậy SP&DVTT 

chính là tập hợp đầu ra của hệ thống.  

Khả năng kết hợp đầu vào, đầu ra của hệ thống chính là quá trình xử lí 

thông tin. Mọi quá trình xử lí thông tin do con người thực hiện hay có sự hỗ trợ  

bằng máy tính đều thực hiện theo quy trình: dữ liệu được nhập ở đầu vào, con 

người/máy tính sẽ thực hiện quá trình xử lí để tạo được thông tin ở đầu ra. Quá trình 

nhập dữ liệu, xử lí và xuất thông tin đều có thể được lưu trữ ở nhiều dạng, nhiều 

hình thức khác nhau, trên các vật mang tin khác nhau như: giấy, phim, băng từ, đĩa 

từ, đĩa quang và các vật mang tin khác. Kết quả của quá trình xử lí là thông tin và  

SPTT du lịch.  

1.1.2.3. Nhóm yếu tố vận hành hệ thống thông tin phục vụ du lịch  

 Để HTTTDL vận hành và đạt hiệu quả cao trong HĐTT, hệ thống cần đội 

ngũ CBTT có trình độ, điều kiện về cơ sở vật chất – kĩ thuật cần thiết đảm bảo việc 

xử lí thông tin, cùng tập hợp cơ chế đảm bảo cho CQTT phối hợp HĐTT với nhau.  

- Cán bộ thông tin: Là yếu tố quan trọng quyết định phần lớn sự hoạt động và 

thành công của HTTTDL nói chung, trong mỗi CQTT nói riêng. Bởi họ là người đảm 

nhiệm công việc xử lí, tổ chức quản lí thông tin, là người làm chủ các nguồn tin có 

nhiệm vụ thu thập, xử lí, cập nhật thông tin bảo quản thông tin theo trật tự nhất định; 

tạo lập các SP&DVTT du lịch; tổ chức khai thác tuyên truyền giới thiệu chúng tới 

NDT; quản lí và sử dụng các phương tiện kĩ thuật trong HĐTTDL. Trong thời đại 

điện tử, họ còn là người giám sát, điều khiển và hoàn thiện quá trình tự động hóa.   

- Cơ sở vật chất – kĩ thuật: Là trụ sở làm việc, kho lưu trữ, trang thiết bị, cơ sở 

hạ tầng CNTT và viễn thông…có thể coi là một điều kiện “cần” đặc biệt quan trọng 

trong việc tạo lập và cung cấp các SP&DVTT du lịch cho hệ thống.     

Trụ sở làm việc, kho lưu trữ: Là các toà nhà làm việc, toà nhà chứa trang 

thiết bị lưu trữ và bảo quản thông tin – tư liệu.  
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 Thiết bị kĩ thuật: Là phương tiện kĩ thuật truyền thống và hiện đại cho phép 

tiến hành quá trình xử lí dữ liệu, là yếu tố đảm bảo cách thức hoạt động của hệ thống.  

 Phương tiện kĩ thuật mang tính truyền thống có bảng phân loại, bảng từ 

khóa, thiết bị in, sao chụp, phương tiện tìm tin...và các công cụ phục vụ công tác 

thông tin.  

Phương tiện kĩ thuật hiện đại gồm các thiết bị vật lí sử dụng trong HTTT. 

Thiết bị này chủ yếu là máy vi tính, thiết bị đầu cuối, thiết bị ngoại vi, máy in, và 

mạng lưới viễn thông dùng để truyền dữ liệu, cho phép tạo, truyền và nhận tin tức 

điện tử, thông qua thiết bị được kết nối với nhau bằng các kênh.  

Phần mềm là các chương trình máy tính bao gồm phần mềm hệ thống, phần 

mềm chuyên dụng và các thủ tục dành cho người sử dụng.  

 Phần mềm hệ thống là phần mềm điều khiển và hỗ trợ sự vận hành của máy 

tính như: hệ điều hành DOS, WINDOWS, LINUX, UNIX, chương trình dịch, ngôn 

ngữ lập trình dữ liệu.  

Phần mềm chuyên dụng: Là phần mềm được biên soạn dành cho người sử 

dụng nhằm giải quyết một nhiệm vụ xác định hoặc giúp người sử dụng phát triển các 

chương trình nhằm thỏa mãn các yêu cầu riêng như: soạn thảo văn bản Word, bảng 

tính điện tử Excel, quản trị cơ sở dữ liệu  Foxpro, Access ...[62, tr.37]. Trong HĐTT 

thư viện có ba loại phần mềm chuyên dụng: phần mềm tư liệu CDS/ISIS, phần mềm 

quản trị thư viện tích hợp Libol, Ilib..., phần mềm quản lí các bộ sưu tập số 

Greenstone, Dspace... phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind và cổng thông tin thư 

viện Drupa; Primo Central Index; Hệ thống tìm kiếm tài nguyên tập trung Encore…   

- Cơ chế vận hành hệ thống: Để HTTTDL hoạt động hợp với quy luật khách 

quan, hệ thống cần một tập hợp cơ chế vận hành hệ thống, bao gồm cơ chế quản lí, 

điều hành, cơ chế phối hợp thống nhất HĐTT giữa các CQTT trong hệ thống, giúp 

chủ thể quản lí (CQTT cấp trên) điều khiển các chủ thể bị quản lí (CQTT cấp dưới) 

thông qua các quy tắc, ràng buộc hành vi đối với từng đối tượng trong hệ thống 

nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các đơn vị/cá nhân và NDT khi 

tham gia HTTTDL.  
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1.1.3. Một số yếu tố môi trường tác động đến hệ thống thông tin phục 

vụ du lịch  

  Để xây dựng HTTTDL hoàn chỉnh, thích ứng với sự phát triển của ngành du lịch 

và xã hội, một trong những yếu tố không thể thiếu đó là hệ thống phải được hoạt động 

thích ứng với môi trường mà nó tồn tại. Các yếu tố môi trường tác động lên hệ thống, 

sẽ xác định xu hướng phát triển, tình trạng tồn tại của HTTTDL các yếu tố đó gồm:  

1.1.3.1. Người dùng tin và nhu cầu tin du lịch  

NDT vừa là đối tượng phục vụ, vừa là người tiêu thụ các SP&DVTT của 

HTTT, đồng thời, họ cũng là người sản sinh ra thông tin mới. Sau khi nhận được 

thông tin theo yêu cầu, NDT tham gia vào các công đoạn của HĐTT như đánh giá 

nguồn tin, giúp đỡ lựa chọn và bổ sung tài liệu, hiệu chỉnh các HĐTT. Việc tạo lập và 

phát hành thông tin đạt được hiệu quả cao hay không lại phụ thuộc vào trình độ của 

NDT. Trình độ thông tin của NDT thể hiện ở khối lượng và chất lượng thông tin mà 

họ lĩnh hội được. Khả năng khai thác tốt, hợp lí các nguồn tin là yếu tố bảo đảm sự 

phát triển của HTTT. Và thông tin phản hồi từ NDT du lịch là một trong yếu tố quan 

trọng để điều chỉnh nâng cao chất lượng các SP&DVTT của HTTTDL.  

Điều kiện kinh tế xã hội càng phát triển, thì nhu cầu đi du lịch của khách du 

lịch ngày càng nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa với việc NCT du lịch càng cao. NCT 

của NDT du lịch chính là nhu cầu về các SP&DVTT du lịch. HTTTDL có chức năng 

đảm bảo thông tin, tạo lập SPTT và cung cấp thông tin tới người dùng thông qua 

DVTT. Vì vậy, qua khai thác và sử dụng thông tin, NDT lại tạo ra những thông tin 

mới. Cứ như thế, chu trình này diễn ra liên tục, nhu cầu về SP&DVTT ngày càng gia 

tăng, đòi hỏi HTTTDL phải ra đời và không ngừng phát triển.  

1.1.3.2. Môi trường pháp lí  

Môi trường pháp lí tác động trực tiếp đến HTTTDL là chính sách thông tin và 

hệ thống văn bản pháp luật về du lịch.  

Chính sách thông tin là tập hợp các luật, văn bản quy phạm và các hướng dẫn 

trực tiếp tác động tới vòng đời của thông tin. Vòng đời này bao gồm quá trình lập 

kế hoạch, tạo lập, sản xuất, thu thập, phân phối, phổ biến và tìm kiếm thông tin.  
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Hệ thống văn bản pháp luật về du lịch, cơ chế tổ chức và HĐTT của ngành là 

công cụ để CQTT lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, là kim chỉ nam cho các hoạt động 

xây dựng và phát triển nguồn tin; là cơ sở để CQTT hợp tác, phối hợp nhau tổ chức, 

phát triển nguồn lực thông tin, thiết lập tiêu chuẩn lựa chọn, bổ sung thông tin, tạo ra 

SP&DVTT có chất lượng, loại bỏ những SP&DVTT không phù hợp. Chính sách 

thông tin còn là công cụ để các cơ quan chức năng quản lí, điều hành HTTT, bảo vệ 

quyền truy nhập và sử dụng thông tin của NDT, bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp và 

chính đáng của các chủ thể tạo ra SPTT.  

Ngoài ra, để HTTT hoạt động có hiệu quả với nhiều SP&DVTT phù hợp, 

CQTT phải có hạ tầng thông tin quốc gia cho phép hòa nhập với cộng đồng thông 

tin trong khu vực và quốc tế. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách thông 

tin của mỗi quốc gia.  

1.1.3.3. Khoa học và công nghệ   

Khoa học và công nghệ là yếu tố chủ chốt làm thay đổi nghiệp vụ xử lí 

thông tin, và tác động tới tất cả các quá trình tạo ra SP&DVTT: từ việc tạo lập nội 

dung thông tin, quá trình phân phối thông tin đến quá trình trao đổi và truyền tin 

tạo ra tính đa dạng, phong phú và năng động cho HTTT đảm bảo cho HTTT có 

khả năng cung cấp SPTT tới NDT mọi lúc, mọi nơi không bị giới hạn về không gian 

và thời gian. 

Khoa học và công nghệ là cơ sở bảo đảm tìm tin thống nhất trong HTTT tự 

động hoá và thống nhất các tiêu chuẩn, chuẩn hoá khổ mẫu trao đổi thông tin và 

giao diện liên quan… tạo điều kiện để các CQTT tổ chức, chia sẻ nguồn lực thông 

tin, giúp NDT rút ngắn chi phí về mặt thời gian, cho phép NDT khai thác trực tiếp 

tới nguồn tài liệu, đồng thời có thể sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhiều cơ quan, 

doanh nghiệp du lịch khác nhau. 

Khoa học và công nghệ còn cho phép phạm vi hoạt động của HTTTDL được 

mở rộng. Khoa học và công nghệ là cơ sở để HTTTDL tương tác với các HTTT của 

các ngành, các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động du lịch trong và ngoài nước 

thông qua mạng và hệ thống viễn thông.  
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Ngoài các yếu tố trên, yếu tố môi trường tác động đến HTTTDL còn có 

HTTT của các bộ ban ngành có liên quan đến hoạt động, quản lí du lịch như văn 

hóa, ngoại giao, công an, hải quan, giao thông vận tải, quản lí môi trường…; nguồn 

dữ liệu, thông tin từ các cơ quan nghiên cứu, thư viện, TTTT không thuộc ngành du 

lịch; các tổ chức cá nhân, cơ quan đại diện từ nước ngoài…Các yếu tố này tương tác 

với HTTTDL trong việc cung cấp nguồn tin, tạo lập, phát hành các SP&DVTT du  

lịch, và truyền tải thông tin du lịch qua nhiều kênh khác nhau đến NDT du lịch.  

1.1.4. Quan điểm, nguyên tắc yêu cầu và phương pháp xây dựng hệ thống 

thông tin phục vụ du lịch  

1.1.4.1. Quan điểm xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch  

 Để xây dựng được HTTTDL hoàn chỉnh, đảm bảo tính tối ưu, giải quyết hài 

hòa quyền lợi của người xây dựng và sử dụng hệ thống, khi xây dựng HTTTDL phải 

dựa trên các quan điểm:  

Thứ nhất: HTTTDL phải phù hợp với bộ máy tổ chức của ngành. Điều này sẽ 

đảm bảo việc tổ chức quản lí và giám sát HĐTTDL từ trung ương đến địa phương.   

Thứ hai: HTTTDL phải tuân theo quy luật cung cầu.Thông tin do hệ thống 

cung cấp không thể phát triển theo hướng cái mà ngành du lịch có, mà phải hướng tới 

nhu cầu của NDT, phục vụ và đáp ứng NCT của NDT du lịch.  

 Thứ ba: HTTTDL đảm bảo yêu cầu về khả năng tự tổ chức và thích nghi 

trong quá trình vận hành, thể hiện ở chỗ hệ thống tuân thủ quy luật “vòng đời” của 

các hệ tổ chức phải trải qua các giai đoạn phát sinh, phát triển và cuối cùng là giai 

đoạn chuyển giao. Giai đoạn phát sinh: trả lời câu hỏi vì sao phải xây dựng hệ thống, 

phác thảo mô hình hệ thống, xây dựng hệ thống. Giai đoạn phát triển là thời gian khai 

thác và sử dụng hệ thống. Giai đoạn chuyển giao là khi hệ thống không còn khả năng 

đáp ứng với những thay đổi của yêu cầu và biến đổi của môi trường, không giải quyết 

được các vấn đề mới phát sinh, đòi hỏi hệ thống phải có những cải tiến, phải được 

nâng cấp, biến đổi phù hợp với môi trường.  Có như vậy HTTTDL mới đáp ứng được 

NCT ngày càng cao và môi trường xã hội về du lịch luôn biến động.  
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1.1.4.2. Một số nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

Để đảm bảo nhu cầu thông tin trong hoạt động du lịch, quản lí và điều hành 

HĐTT trong hệ thống, khi xây dựng HTTTDL cần tuân thủ các nguyên tắc sau:  

Nguyên tắc có mục tiêu (tính hướng đích của hệ thống): Nói đến hệ thống là 

nói đến mục tiêu. Việc quản lí hệ thống lớn là phải giải quyết đúng mối quan hệ 

giữa mục tiêu chung của toàn hệ thống và mục tiêu riêng của từng đơn vi. Kết hợp 

các mục tiêu trong – ngoài, trên – dưới bảo đảm cho hệ thống hoạt động hài hoà và 

phát triển thuận lợi.  

 Nguyên tắc đảm bảo độ tin cậy: Thông tin phải được phân cấp theo vai trò 

và chức năng của chúng. Mỗi đối tượng sẽ đòi hỏi các nội dung thông tin, 

SP&DVTT khác nhau. Đối với thông tin được lưu trữ trong HTTT tự động hóa phải 

được bảo mật và việc truy nhập vào hệ thống phải được sự đồng ý của người có 

trách nhiệm trong hệ thống.  

Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi: Các giải pháp xây dựng hệ thống phải xuất 

phát từ thực tiễn cơ cấu tổ chức, quản lí của ngành du lịch, từ thực trạng hoạt động 

du lịch, HĐTT làm cơ sở để xác định mục tiêu, cấu trúc và cơ chế hoạt động của 

HTTTDL.  

 Nguyên tắc liên hệ ngược: Là mối quan hệ điều khiển giữa chủ thể quản lí và 

đối tượng quản lí gồm hai chiều thông tin: thông tin điều khiển (chỉ đạo) từ trên 

xuống, thông tin từ Chính phủ, các cơ quan quản lí cấp trên đến những đơn vị/cá 

nhân cấp dưới, từ chủ thể quản lí đến đối tượng quản lí. Đó là một chuỗi mệnh lệnh, 

quyết định, chỉ thị càng xuống dưới càng được chi tiết hoá, thường ăn khớp với cấu 

trúc thứ bậc của bộ máy tổ chức ngành du lịch, phù hợp với cấu trúc của HTTTDL. 

Thông tin liên hệ ngược tức là chiều thông tin báo cáo từ cấp dưới lên cấp trên, từ 

cấp thấp đến cấp cao, từ đối tượng quản lí đến chủ thể quản lí. Nó được xử lí dần 

cho đến cấp cao nhất của hệ thống. Không có chiều thông tin liên hệ ngược thì 

không thể quản lí được thông tin và HĐTT trong HTTTDL.  

Nguyên tắc phân cấp: Là nguyên lí quan trọng của điều khiển học. Đối với đối 

tượng quản lí là HĐTT của các đơn vị trong ngành du lịch ở nhiều cấp quản lí (từ 
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trung ương đến địa phương, từ cơ quan quản lí đến doanh nghiệp du lịch) thì không 

thể xử lí thông tin chỉ tập trung vào một TTTT. Với nguyên lí phân cấp, một hệ thống 

lớn bao gồm nhiều hệ thống nhỏ, mỗi hệ thống nhỏ có tính độc lập tương đối, và là 

đối tượng quản lí của hệ thống lớn. Sự phân cấp hợp lí tạo cho mỗi cấp dưới có quyền 

độc lập tự chủ xử lí thông tin phục vụ hoạt động cho đơn vị, nhưng vẫn đảm bảo 

được sự thống nhất của hệ thống.  

1.1.4.3. Các yêu cầu đối với việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

 Để thực hiện được các chức năng của HTTTDL khi thiết kế xây dựng hệ 

thống phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Việc xây dựng HTTT đạt được mục đích là hỗ trợ cho việc ra quyết định [14, 

tr.94], bảo đảm việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các đối 

tượng NDT du lịch.  

HTTT được xây dựng dựa trên các kĩ thuật tiên tiến và phù hợp về xử lí 

thông tin [61, tr.94], có khả năng lưu trữ thông tin lớn, bổ sung và chia sẻ nguồn 

lực thông tin giữa các CQTT.  

HTTT phải có kết cấu linh hoạt và có khả năng phát triển mở rộng hệ thống, 

có thể xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, dễ dàng truy nhập vào mạng của 

các HTTT kinh tế - xã hội và các tổ chức trong và ngoài nước.  

Ngoài các yêu cầu trên, riêng đối với HTTT tự động hóa (tức là HTTT hoạt 

động trong môi trường mạng) còn phải đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin.   

1.1.4.4. Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch  

 Từ quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu xây dựng HTTTDL như trên cho thấy 

đây là lĩnh vực phức tạp, đa ngành nên không thể chỉ sử dụng phương pháp nghiên 

cứu đơn lẻ, mà cần phải có sự kết hợp của nhiều phương pháp. Dưới đây là hai 

phương pháp chính được sử dụng để xây dựng HTTTDL như sau:  

 - Tiếp cận hệ thống  

Tiếp cận hệ thống là phương pháp giải quyết các vấn đề phức tạp dựa trên tư 

duy hệ thống. Ở đây, HTTTDL là một thực thể phức tạp bao gồm các CQTT có mối 
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liên hệ ràng buộc với nhau được khảo cứu phân tích từ đó tìm ra quy luật vận động 

trong từng phân hệ, khái quát thành những quy luật cho cả hệ thống. Đây là phương 

pháp tiếp cận đi từ tổng quát đến chi tiết, nên khi sử dụng phương pháp này phải 

tuân theo các yêu cầu:  

Việc nghiên cứu các CQTT không được tách rời một cách tuyệt đối ra khỏi hệ 

thống. Trong quá trình nghiên cứu phải xem HTTTDL trong chỉnh thể vốn có của 

nó, với nhiều mối liên hệ giữa phần tử trong hệ thống cũng như các yếu tố bên 

ngoài tác động vào hệ thống và ngược lại. Hệ thống chỉ phát triển theo hướng tự 

hoàn thiện và thích nghi khi là hệ thống mở, nên khi xem xét HTTTDL phải đặt nó 

trong hệ thống khác lớn hơn, đồng thời nhìn nhận mỗi CQTT thành viên, mỗi bộ 

phận cũng là một hệ thống nhưng ở cấp độ nhỏ hơn.  

Do hệ thống là một thể hoàn chỉnh có tính trồi, tính chất này có được do cách 

sắp xếp tổ chức các CQTT tạo nên hệ thống, cùng cơ chế quản lí vận hành đảm bảo 

có sự phân cấp, phân quyền sẽ tạo hiệu quả HĐTT vượt trội hơn so với tổng nỗ lực 

của các phần tử hoạt động riêng rẽ. Vì vậy, khi nghiên cứu hệ thống phải quan tâm 

đến “tính trồi” của hệ thống. Điều này cũng có nghĩa là khi xây dựng hệ thống  phải 

đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực tổ chức quản lí, các vấn đề về kĩ thuật và nghiệp vụ 

xử lí thông tin đảm bảo tính tương hợp ở mọi khâu có thể cho các CQTT kết hợp lại 

thành hệ thống, tạo nguồn lực thông tin du lịch dùng chung trong toàn ngành, giảm 

tổng chi phí tạo lập và phát hành SP&DVTT, đáp ứng được NCT của NDT du lịch.  

Việc xây dựng HTTTDL phải lần lượt trải qua các bước sau: 

Bước 1: Khảo sát hiện trạng  

Bước này tập trung vào việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan tới 

HTTTDL gồm các công việc: Khảo sát cơ cấu tổ chức của ngành du lịch, đặc điểm 

hoạt động du lịch Việt Nam; thực trạng tổ chức và HĐTTDL tại Việt Nam; NDT và 

NCT trong hoạt động du lịch, văn bản pháp quy tác động đến HĐTTDL, sự phối hợp 

HĐTT của ngành du lịch với bộ ngành có liên quan... 

Bước 2: Phân tích và thiết kế mô hình hệ thống  

Trên cơ sở khảo sát hiện trạng tiến hành phân tích các lĩnh vực ứng dụng và 

bài toán mà hệ thống cần giải quyết, xác định mục tiêu, chức năng, cấu trúc, dòng 
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dữ liệu, cơ chế hoạt động ra sao. Bước này này sẽ trả lời cho câu hỏi HTTTDL gồm 

“những gì” “hoạt động như thế nào” và sẽ “làm gì” cho người sử dụng.  

Bước 3: Thực thi mô hình HTTTDL trong môi trường thực 

 Sau khi đã hoàn tất việc thiết kế mô hình, việc tiếp theo là nghiên cứu các 

giải pháp đảm bảo cho hệ thống vận hành và phát triển trong môi trường thực theo 

hướng hoàn thiện, đảm bảo tính tối ưu, giải quyết hài hòa quyền lợi của người xây 

dựng và người sử dụng hệ thống, đáp ứng được NCT của NDT một cách đầy đủ, 

kịp thời, chính xác.  

- Phương pháp mô hình hóa 

Phương pháp mô hình hóa là phương pháp nghiên cứu hệ thống thông qua 

việc xây dựng mô hình nhằm đơn giản hóa HTTTDL trong môi trường thực bằng mô 

hình mô phỏng lại các đặc trưng cơ bản của hệ thống và dựa vào mô hình để đưa ra 

kết luận của hệ thống được nghiên cứu. Đây là phương pháp nghiên cứu khi biết cả 

ba yếu tố đầu vào, đầu ra và cấu trúc hệ thống. Phương pháp này dễ thực hiện, chi phí 

thấp, thời gian nghiên cứu trong thực tế ngắn.  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là HTTTDL – một vấn đề phức tạp nhiều 

khi không thể thử nghiệm trong thời gian ngắn do hạn chế về nhân lực và vật lực. Mô 

hình hóa cho phép người nghiên cứu nắm được các yếu tố, quan hệ cơ bản một cách 

phổ quát, đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả, thể hiện cách thức thực hiện công việc 

trong HTTT. Vì vậy, mô hình HTTTDL là hình ảnh mô tả những thành phần, những 

tương tác đặc trưng nhất của HTTTDL với mục đích mô phỏng cấu trúc và các hoạt 

động của hệ thống trong môi trường thực một cách đơn giản và dễ hiểu.  

 Để phù hợp với khái niệm mô hình trên đây, việc xây dựng mô hình 

HTTTDL cần đáp ứng yêu cầu sau:   

1) Mô hình HTTTDL phải phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với cơ cấu 

tổ chức của ngành du lịch Việt Nam.  

 2) Bản chất của mô hình là đơn giản hóa HTTTDL thực, nhưng sự đơn giản đó 

không loại bỏ những yếu tố quan trọng, tức là mô hình phải đặc tả được cấu trúc, dòng 
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dữ liệu, cơ chế quản lí và điều hành hệ thống, cơ chế tổ chức HĐTT, cùng mối quan hệ 

tương tác giữa chúng và các hoạt động cơ bản của hệ thống. Để thực hiện điều này, 

trước khi xây dựng mô hình phải xác định được mục tiêu, chức năng của hệ thống.   

Xây dựng mô hình là một quá trình.Trong bước tiếp cận đầu tiên cần phải 

diễn tả đối tượng nghiên cứu bằng lời thông qua chữ viết, sau đó dùng mô hình sơ 

đồ để mô tả cơ chế hoạt động của hệ thống. Qua đó, có thể hình dung được hệ thống 

như nó vốn có trong thực tế hoặc nó phải có như mong muốn. 

1.1.5. Hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

Theo Đại Từ điển tiếng Việt, “Hiệu quả là kết quả đích thực” của một hoạt 

động, công việc nào đó [76, tr.702]. Như vậy, nói đến hiệu quả là nói đến mục tiêu 

đặt ra được hoàn thành ở mức độ nào, hay nói một cách khác hiệu quả là phép so 

sánh để chỉ mối quan hệ giữa kết quả đạt được với mục tiêu đề ra. 

Khái niệm hiệu quả khi xem xét phải được gắn với bối cảnh thực và con người 

thực. Các nhà kinh tế cho rằng, hiệu quả gắn liền với việc mang lại lợi nhuận hoặc tỉ lệ 

thu hồi vốn cao đầu tư cao. Còn các nhà lãnh đạo quản lí sản xuất trực tiếp lại cho rằng 

hiệu quả hoạt động được đo bằng tổng số và chất lượng của sản phẩm làm ra [46, tr.28].  

Hiệu quả đối với HTTT là một khái niệm phức tạp và vẫn còn được tranh luận 

trong các công trình thông tin học ứng dụng. Nhà thông tin học Séc A.Merta xác 

định, hiệu quả của HTTT là năng lực cung cấp cho NDT tối đa các loại DVTT đáp 

ứng yêu cầu chất lượng với thời gian tối thiểu. Nhà thông tin học nổi tiếng Liên Xô 

(cũ) Sreider trong công trình “Khía cạnh xã hội của Thông tin học” [106] coi HTTT 

có hiệu quả khi hệ thống đạt mục tiêu đề ra một cách nhanh và/hoặc rẻ. Còn TSKH 

KopưlovV.A. cho rằng, hiệu quả của HTTT phản ánh qua mức độ phù hợp của hệ 

thống với mục tiêu, sự hoàn thiện về phương diện kĩ thuật và sự hợp lí về kinh tế 

[108]. Như vậy, các quan niệm về hiệu quả của HTTT đưa ra đều dựa trên kết quả 

công việc của hệ thống, có nghĩa là dựa vào mức độ thỏa mãn nhu cầu của NDT. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận xét của nhà khoa học thông tin thư viện Hoa 

Kỳ F.Lancaster "NDT quan tâm kết quả cuối cùng của HTTT ra sao chứ không phải 

ở việc HTTT hoạt động như thế nào"[86].  
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Tóm lại, có thể khẳng định, HTTT được coi là thành công và được đánh giá 

đạt hiệu quả cao là khi hệ thống đi vào hoạt động phải có chất lượng và đạt được 

hiệu suất mong muốn.  

1.1.5.1.  Chất lượng  

Đây là một phạm trù phức tạp với nhiều quan điểm khác nhau:   

Theo Đại từ điển tiếng Việt, chất lượng là cái tạo nên bản chất sự vật làm cho 

sự vật này khác với sự vật kia [76, tr.248]. Theo cách hiểu này, bản chất lại là thuộc 

tính căn bản, vốn có bên trong của sự vật.  

Trong tiêu chuẩn ISO 9000:2005, chất lượng được hiểu là: Mức độ đáp ứng 

các yêu cầu của một tập hợp có đặc tính vốn có. Ở cách hiểu này, đặc tính là nét 

riêng, tạo nên sự khác biệt giữa sự vật này với sự vật khác.  

Như vậy, chất lượng mang hai đặc trưng: luôn luôn gắn liền với thực thể vật 

chất nhất định, không có chất lượng tách biệt khỏi thực thể. Thực thể được hiểu 

theo nghĩa rộng, không chỉ là sản phẩm mà còn bao hàm cả các hoạt động, quá 

trình, doanh nghiệp hay con người. Chất lượng được đo bằng sự thoả mãn nhu cầu. 

Việc đánh giá chất lượng cao hay thấp của một sự vật hay một sản phẩm phải đứng 

trên quan điểm người dùng. Cùng một mục đích sử dụng như nhau, sản phẩm nào 

thỏa mãn nhu cầu của người dùng cao hơn thì có chất lượng cao hơn.  

Chất lượng đối với HTTT, đến nay, trong các tài liệu vẫn còn có nhiều  ý kiến 

khác nhau. Tuy nhiên, xuất phát từ các cách hiểu về chất lượng như trên, có thể hiểu, 

chất lượng HTTT là mức độ tốt xấu của các yếu tố bên trong hệ thống, nói một cách 

khác, đó chính là chất lượng của các yếu tố cấu thành nên HTTT. Từ quan điểm này, 

cùng với khái niệm về HTTTDL (ở mục 1.1.1.3), có thể nói, HTTTDL thực sự có 

chất lượng khi các yếu tố cấu thành nên hệ thống đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Về cơ cấu tổ chức: Các CQTT (phần tử) của hệ thống được tổ chức sắp xếp 

theo một trật tự nhất định với một cơ chế phối hợp HĐTT vừa đảm bảo sự điều 

hành quản lí, giám sát từ cơ quan quản lí cấp trên, vừa phát huy được tính chủ động, 

tự chủ của cơ quan cấp dưới.  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9000:2005&action=edit&redlink=1
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 - Về hoạt động thông tin: Quy trình thu thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp 

thông tin tới NDT du lịch đảm bảo khoa học, tạo ra được các SP&DVTT phù hợp 

với NDT du lịch.  

- Về đội ngũ cán bộ: Đảm bảo trình độ chuyên môn, trình độ tin học, các kĩ 

năng cần thiết cho việc xử lí thông tin. 

- Cơ sở vật chất, kĩ thuật, hạ tầng CNTT: Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, 

phương tiện kĩ thuật, hạ tầng CNTT, phát triển và ứng dụng CNTT một cách toàn diện, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả HĐTT.   

Các yếu tố trên phối hợp với nhau tạo được các thông tin đáp ứng được NCT 

của NDT du lịch. Tuy nhiên, thông tin được tạo ra phải mang giá trị và giá trị đó thể 

hiện chất lượng của thông tin. Theo các nhà thông tin học, chất lượng của thông tin bị 

chi phối bởi ba nhóm yếu tố chính: nhóm yếu tố nội dung, nhóm yếu tố thời gian, và 

nhóm yếu tố hình thức. Thông tin của HTTTDL cũng bao gồm ba nhóm yếu tố này.   

- Đối với nhóm yếu tố nội dung: Nội dung thông tin du lịch phải đảm bảo ba 

đặc tính: chính xác, phù hợp, và đồng bộ. Ba đặc tính này được thể hiện như sau:  

Thông tin du lịch chính xác là thông tin không được sai lệch so với nguồn tin 

được xử lí. Tuy nhiên, nguồn thông tin được xử lí cần được đảm bảo độ tin cậy.  

Thông tin du lịch phù hợp là thông tin phải liên quan tới công việc nhiệm vụ 

đang cần được giải quyết.  

Thông tin du lịch đồng bộ là thông tin phải đầy đủ các yếu tố mà NDT muốn 

biết để giải quyết công việc. [41, tr.300]. 

Đối với nhóm yếu tố thời gian: Yếu tố này gồm hai đặc trưng sau:  

 Thông tin du lịch phải kịp thời: Tức là thông tin phải được đưa đến NDT đúng 

lúc họ cần, giúp NDT điều chỉnh kế hoạch đúng với thực tế hoặc điều chỉnh kịp thời 

quyết định của bản thân.  

Thông tin du lịch phải mang tính thời sự: Tức là thông tin phải được thời sự 

và được CQTT cập nhật thường xuyên hàng giờ, hàng ngày.   
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Yếu tố nội nội dung và yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định chất lượng của 

thông tin du lịch.  

Đối với nhóm yếu tố hình thức: Thông tin du lịch phải đáp ứng được tính chi 

tiết và hấp dẫn, tạo được ấn tượng phù hợp với từng đối tượng NDT.  

Như vậy, cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động HTTTDL chính là mức độ đáp 

ứng NCT của NDT du lịch. Mức độ này được đánh giá thông qua ý kiến phản hồi của 

NDT về những thông tin mà họ nhận được từ HTTTDL. Để có căn cứ đánh giá chất 

lượng hoạt động của HTTT, có thể xác định mức độ thỏa mãn NCT qua công thức:  

E =  n x 100%                                                                                                                   

      N 

Trong đó:  E: Tỉ lệ % NDT đánh giá thông tin do HTTTDL cung cấp đáp ứng được NCT     

      N: Tổng số NDT được điều tra có ý kiến phản hồi  

                 n: Tổng số NDT đánh giá thông tin du lịch do hệ thống cung cấp đáp ứng 

được NCT 

Với công thức trên, khi E càng lớn thì chất lượng hoạt động của HTTTDL 

cũng càng cao. Điều này đồng nghĩa với việc, HTTTDL tiệm cận với việc đạt mục 

tiêu đặt ra là đáp ứng được NCT của NDT. Dựa trên chỉ số E, có thể chia chất lượng 

của HTTT thành 5 tầng mức độ:  

Mức Nội dung Tỉ lệ (E) %  

1 Kém  Dưới 20  

2 Trung bình   20  - cận 40 

3 Khá    40 - cận 60  

4 Tốt 60 –  80 

5 Xuất sắc  trên 80 

Nguồn: Tự tổng hợp 

Ngoài cách đánh giá mức độ đáp ứng NCT thành 5 tầng mức độ như trên, 

còn có thể đánh giá mức độ đáp ứng NCT cho NDT theo 4 mức độ: đầy đủ, tương 

đối đầy đủ, đáp ứng một phần và không đáp ứng. Tỉ lệ NDT đánh giá thông tin do 

hệ thống cung cấp ở mức độ đầy đủ và tương đối đầy đủ đạt trên 60% trở lên, khi 

đó hệ thống được đánh giá hoạt động có chất lượng. 
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Như vậy, thông qua ý kiến đánh giá của NDT, nếu ý kiến đánh giá của NDT 

là tích cực nghĩa là thông tin mà NDT nhận được từ hệ thống ở mức đầy đủ và phù 

hợp (chính xác) đạt ngưỡng E>60%, thì HTTTDL được đánh giá hoạt động đạt chất 

lượng tốt.   

Khi HTTTDL đáp ứng được NCT của NDT du lịch, cũng có nghĩa hệ thống 

(thông tin) trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp NDT giải quyết công việc, giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong hoạt động du lịch, góp phần nâng cao doanh thu và lợi 

nhuận từ các hoạt động du lịch và đây cũng chính là chỉ tiêu trực tiếp đánh giá hiệu 

quả hoạt động của HTTTDL.  

1.1.5.2. Hiệu suất   

Cùng với tiêu chí đánh giá chất lượng, để đánh giá hiệu quả hoạt động của 

HTTTDL còn một tiêu chí nữa không kém phần quan trọng đó chính là vấn đề chi phí 

để thực hiện mục tiêu. Cách tính chi phí này được gọi là hiệu suất. Hiệu suất chính là 

kết quả lao động biểu hiện bằng khối lượng công việc làm được trong một thời gian 

nhất định. Nói một cách khác, hiệu suất là phép so sánh giữa kết quả đạt được với chi 

phí bỏ ra trong quá trình thực hiện mục tiêu. Để gia tăng hiệu suất có nhiều cách: 

- Giảm thiểu chi phí nguồn lực đầu vào mà vẫn giữ nguyên sản lượng ở đầu ra; 

- Hoặc giữ nguyên các yếu tố đầu vào, gia tăng sản lượng đầu ra; 

- Hoặc vừa giảm chi phí đầu vào, vừa tăng sản phẩm đầu ra.  

Như vậy, hiệu suất được xác định bởi quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của hệ 

thống đó. Một HTTT đạt được hiệu suất cao là khi với một đầu vào được xác định 

lại thu hồi được đầu ra tối đa, hoặc thu được một đầu ra xác định với một đầu vào 

tối thiểu, với HTTT đầu ra chính là các SPTT. Vì vậy, để đánh giá hiệu suất của 

HTTTDL, có thể áp dụng công thức sau:  

H = T(cp)      

                                                              T (sp) 

Trong đó :   H:        Hiệu suất  

         T(cp): Tổng chi phí đầu vào tạo ra SPTT 

               T (sp): Tổng sản lượng SPTT 
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Với công thức trên, khi tỉ số “H càng thấp” cũng đồng nghĩa với việc 

HTTTDL được đánh giá là hoạt động có hiệu quả, tức là tổng chi phí không đổi 

nhưng tổng sản phẩm tăng hoặc SPTT có chất lượng, nhưng giá thành để tạo ra nó 

thấp hơn so với khi chưa có hệ thống.  

1.2. Cơ sở thực tiễn về hệ thống thông tin phục vụ du lịch   

1.2.1. Cơ cấu tổ chức của ngành du lịch Việt Nam  

 Hoạt động của ngành du lịch Việt Nam được bắt đầu từ ngày 09/7/1960 với 

việc Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 26/CP thành lập Công ti Du lịch 

Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương. Trải qua 54 năm hình thành và phát triển, 

ngành du lịch đã trải qua nhiều lần thay đổi tổ chức bộ máy với các mốc thời gian tiêu 

biểu như sau:  

Năm 1967, trong điều kiện đế quốc Mĩ leo thang, đánh phá miền Bắc Việt Nam, 

để đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia, Công ti Du lịch Việt Nam được chuyển giao cho 

Bộ Công an quản lí.  

Ngày 18/8/1969, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 145/CP chuyển 

giao Công ti Du lịch Việt Nam từ Bộ Ngoại thương sang trực thuộc Phủ Thủ tướng (nay 

là Văn phòng Chính phủ) nhằm củng cố, phát triển du lịch phù hợp với tình hình mới.  

Ngày 26/7/1978, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quyết định số 

262/NQ–QH-K6 đổi tên Công ti Du lịch Việt Nam thành Tổng cục Du lịch Việt Nam 

trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Từ đây, ngành du lịch có một cơ quan quản lí nhà 

nước về du lịch trong  phạm vi cả nước.  

 Ngày 9/4/1990, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 119-HĐBT thành 

lập Tổng công ti Du lịch Việt Nam (gồm các doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục) trực 

thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch.  

Ngày 12/8/1991, tại kì họp thứ 8 Quốc hội khóa 9, ngành du lịch đã được tách 

khỏi Bộ Văn hóa,Thông tin, Thể thao và Du lịch, chuyển sang Bộ Thương nghiệp và 

đổi tên Bộ Thương nghiệp thành Bộ Thương mại và Du lịch. Đây là dấu mốc đánh 

dấu nhận thức du lịch là ngành kinh tế.  

http://www.vietnamtourism.gov.vn/view.php?type=1&itemid=381
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Ngày 17/10/1992, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/CP thành lập lại 

Tổng cục Du lịch Việt Nam trực thuộc Chính phủ. Việc thành lập lại Tổng cục Du 

lịch mở ra một thời kì mới vừa đón tầm thời đại, vừa phù hợp với đường lối xây 

dựng nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lí 

nhà nước, thúc đẩy ngành du lịch ngày càng phát triển.  

Ngày 18/9/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 94-CP về việc quy định 

chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch với vị trí và chức 

năng là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lí nhà 

nước về du lịch trong phạm vi cả nước, quản lí nhà nước về các dịch vụ công trong 

du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần 

vốn của nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc.  

Ngày 8/8/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2007/NĐ-CP về việc sáp 

nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  

Đến nay, ngành du lịch Việt Nam có một cơ cấu tổ chức tương đối hoàn 

chỉnh với một hệ thống quản lí du lịch nhà nước từ trung ương tới địa phương không 

ngừng đổi mới và hoàn thiện cùng sự phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo nhà nước về 

du lịch. Sự ra đời và lớn mạnh không ngừng của hệ thống cơ sở đào tạo du lịch, 

doanh nghiệp du lịch đã tạo nên một diện mạo mới cho du lịch Việt Nam phát triển 

trên cả ba lĩnh vực: quản lí nhà nước về du lịch, kinh doanh du lịch, hoạt động nghiên 

cứu và đào tạo nguồn nhân lực du lịch.  

1) Hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về du lịch  

 Hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về du lịch là hệ thống tổ chức quyền lực 

nhà nước trong lĩnh vực du lịch, bao gồm những cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, phương thức hoạt động và phạm vi tác động khác nhau, nhằm đảm bảo tổ 

chức và quản lí có hiệu quả lĩnh vực du lịch. Đến nay, hệ thống cơ quan quản lí nhà 

nước về du lịch theo trình tự từ trung ương đến địa phương như sau:  

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: Ngày 25/12/2007, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 185/2007/NĐ – CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Theo Nghị định này, Bộ Văn hoá, Thể 
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thao và Du lịch là cơ quan trực thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà 

nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước. Trong 

lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có 31 nhiệm vụ, quyền hạn liên 

quan đến quản lí du lịch và 5 nhóm nhiêm vụ quyền hạn trực tiếp quản lí nhà nước về 

du lịch. Tiếp đến, để thích ứng với tình hình mới, ngày 16/7/2013, Chính phủ ban 

hành Nghị định số 76/2013/NĐ-CP thay cho Nghị định 185/2007/NĐ–CP. Theo 

nghị định 76/2013/NĐ-CP, nhiệm vụ quản lí nhà nước về du lịch của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch có 21 nhiệm vụ chung với các lĩnh vực khác và 5 nhiệm vụ quy 

định riêng về du lịch gồm: Tài nguyên và quy hoạch du lịch; Khu, tuyến, điểm và đô 

thị du lịch; Hướng dẫn du lịch; Kinh doanh du lịch; Xúc tiến du lịch. 

- Tổng cục Du lịch: Ngày 19/5/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 63/QĐ-TTg và ngày 13/3/2014 ban hành Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch. 

Theo Quyết định này, Tổng cục Du lịch với vai trò Cơ quan Du lịch Quốc gia, trực 

thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lí nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

quản lí nhà nước về du lịch trong phạm vi cả nước. Như vậy, thực chất chức năng 

chung về quản lí ngành được chuyển về Bộ, nhưng nhiệm vụ quản lí nhà nước về du 

lịch là do Tổng cục Du lịch đảm nhiệm. 

 - Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch: chịu sự chỉ đạo và quản lí về tổ chức và 

công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, thực hiện chức năng quản lí hành 

chính, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh, thành phố; 

chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục 

Du lịch về chuyên môn nghiệp vụ du lịch. 

- Phòng Văn hoá–Thông tin: chịu sự chỉ đạo và quản lí về tổ chức và công tác 

của Ủy ban nhân dân cấp thành phố, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh, thực hiện chức 

năng quản lí hành chính, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa 

bàn huyện, thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về chuyên môn nghiệp vụ du lịch. 
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 2) Doanh nghiệp du lịch 

Doanh nghiệp du lịch thực hiện chức năng hoạt động kinh doanh du lịch. 

Doanh nghiệp chịu sự quản lí, giám sát của Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và một số ngành có liên quan.  

3) Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch  

Cơ sở đào tạo du lịch thực hiện chức năng nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân 

lực du lịch ngành, được phân thành: hệ thống trường đại học, cao đẳng; hệ thống 

trường trung cấp và cơ sở đào tạo nghề. Các cơ sở này chịu sự chỉ đạo quản lí của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với một số cơ sở 

đào tạo ở địa phương, ngoài việc chịu sự quản lí của hai Bộ, còn chịu sự quản lí của 

UBND tỉnh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

  Ngoài ra, để đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kì đổi mới, hội 

nhập, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, ngày 

03/02/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/1999/QĐ-TTg “Về 

việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch” do một Phó Thủ tướng làm trưởng 

ban để chỉ đạo và điều phối hoạt động các bộ, ngành và địa phương liên quan trong 

việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình quốc gia về phát 

triển du lịch và điều chỉnh một số quy định, chính sách liên quan đến du lịch trong 

từng giai đoạn phát triển kinh tế. Ngày 25/12/2002, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 

số 18/2002/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam – một tổ chức 

mang tính nghề nghiệp, chịu sự quản lí nhà nước của Tổng cục Du lịch. Hiệp hội du 

lịch được thành lập trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân có hoạt động du lịch, 

nhằm tăng cường khả năng liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh, 

bình ổn thị trường, tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp; tham gia tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của pháp luật về du lịch. [67].  

1.2.2. Đặc điểm hoạt động du lịch Việt Nam  

Qua 55 năm (1960-2015) hình thành và phát triển, ngành du lịch trải qua 

nhiều thời kì, nhiều giai đoạn với những cơ chế hoạt động khác nhau: giai đoạn 

http://www.vietnamtourism.gov.vn/view.php?type=1&itemid=377
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1960-1975, ngành du lịch hoạt động theo cơ chế tuyệt đối về hành chính và kế 

hoạch hóa tập trung; giai đoạn 1976 – 1985, ngành du lịch hoạt động theo cơ chế 

quản lí tập trung, quan liêu, bao cấp.  

Với cơ chế hoạt động ở hai giai đoạn trên, hoạt động du lịch không phát 

triển, thậm chí còn bị tụt hậu so với ngành du lịch của một số nước có điều kiện 

tương đồng. Đây là thời kì “khủng hoảng” của ngành du lịch.  

Năm 1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã mở ra công cuộc đổi mới đất 

nước, với đường lối đổi mới và chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước đã tạo đà 

cho du lịch phát triển. Tuy nhiên, hoạt động du lịch thực sự diễn ra sôi động từ những 

năm 90 của thế kỉ XX, được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành quan tâm và du lịch 

được xác định là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế 

xã hội của đất nước, cùng những tiềm năng phát triển du lịch và sự biến động không 

ngừng về kinh tế, chính trị xã hội của thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Từ 

những thực tế đó, hoạt động du lịch Việt Nam mang những đặc điểm sau:  

1.2.2.1. Nhà nước tổ chức, quản lí và điều hành mọi hoạt động du lịch  

Hoạt động du lịch diễn ra phức tạp với sự đa dạng về chủ thể, về hình thức tổ 

chức và quy mô hoạt động. Để ngành du lịch phát triển hòa nhịp với công cuộc đổi 

mới, Đảng ta đã đề ra những chủ trương định hướng phát triển du lịch phù hợp với 

từng giai đoạn. Điều này được thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ VI, VII, VIII và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng:  

Du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội (Nghị quyết 45/CP, ngày 22/6/1993 của Chính phủ); Văn kiện Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996) xác định “Phát triển mạnh du lịch, 

từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm du lịch có tầm cỡ trong khu 

vực”. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001) “Phát triển du lịch 

thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu sau năm 2010 Việt 

Nam được xếp vào nhóm quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu 

vực, phát triển nhanh dịch vụ du lịch chất lượng ... góp phần tạo bước phát 

triển vượt bậc của khu vực dịch vụ”; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 
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(năm 2011) cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch “Hình thành một số 

trung tâm dịch vụ, du lịch có tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa sản 

phẩm và các loại hình du lịch, nâng cao chất lượng để đat tiêu chuẩn quốc 

tế [51, tr.189]. 

Cùng sự lãnh đạo của Đảng, xuất phát từ đặc trưng của nền kinh tế thị trường 

là phức tạp, năng động và nhạy cảm, hoạt động du lịch đòi hỏi phải có một chủ thể có 

tiềm lực về mọi mặt đứng ra tổ chức, quản lí. Chủ thể ấy chính là Nhà nước – vừa là 

người quản lí, vừa là người tổ chức hoạt động. Để hoàn thành sứ mệnh, Nhà nước đề 

ra pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch...và sử dụng các công cụ 

này để tổ chức và quản lí hoạt động du lịch.  

Hệ thống khung pháp lí về du lịch đầu tiên đánh dấu trong lịch sử ngành du 

lịch Việt Nam là Pháp lệnh du lịch 1999 và sau đó Luật Du lịch được ban hành ngày 

14/6/2005, được hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/ 

6/2007. Để phù hợp với tình hình mới, ngày 14/11/2013, Chính phủ tiếp tục ban hành 

Nghị định số 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

92/2007/NĐ-CP... và các quy định khác có liên quan như: Luật Doanh nghiệp, Luật 

Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường... Nội dung các văn bản này đều hướng tới việc 

quản lí chặt chẽ các hoạt động du lịch, đề rõ nguyên tắc, chính sách phát triển du 

lịch; phân công trách nhiệm, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện cũng như các hành vi bị 

nghiêm cấm khi các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, tạo ra sự ổn định, 

công bằng, điều tiết được thị trường, ngăn ngừa và xử lí những đột biến xấu, điều 

chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình diễn ra hoạt động du lịch.   

Cùng với việc ban hành hệ thống văn bản pháp luật, để đáp ứng sự nghiệp đổi 

mới đất nước, ngành du lịch chủ động xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Việt 

Nam giai đoạn 2001-2010 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030. Các chiến lược đều xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải 

pháp phát triển du lịch, cùng kế hoạch hành động, và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 

tổ chức, doanh nghiệp du lịch.  

http://www.business.gov.vn/Portals/0/2013/Tai%20lieu/180_2013_ND_CP.pdf
http://www.business.gov.vn/Portals/0/2013/Tai%20lieu/92_2007_ND_CP.pdf
http://www.business.gov.vn/Portals/0/2013/Tai%20lieu/92_2007_ND_CP.pdf
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Từ nội dung chiến lược, ngành du lịch và các địa phương triển khai xây dựng 

chương trình phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, chương trình hành động quốc gia về du 

lịch, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia, vùng du lịch và các địa phương, 

bắt buộc các địa phương, tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động du lịch phải tuân 

theo, tạo môi trường hoạt động du lịch đúng hướng và hiệu quả, qua đó ngành du lịch 

đạt được mục tiêu thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, duy trì thị trường 

khách quốc tế truyền thống và thu hút được thị trường mới có lượng khách tăng 

trưởng nhanh và ổn định. 

 Điều này đã được chứng minh qua con số mà ngành du lịch đạt được trong 

giai đoạn 2001-2014: tỉ lệ khách tăng trưởng không ngừng, nếu năm 2001, mới có 

14.030.000 lượt khách du lịch thì đến năm 2014 đạt 46.374.312 lượt khách du lịch; 

thu nhập từ du lịch tăng từ 20,5 nghìn tỉ đồng năm 2001 lên đến 230 nghìn tỉ đồng 

năm 2014; đóng góp của ngành du lịch vào GDP Việt Nam tăng lên từ 3,45% (năm 

2001) đến hơn 6% (năm 2014).  

1.2.2.2. Thế mạnh hoạt động du lịch Việt Nam dựa vào tài nguyên du 

lịch biển đảo và tài nguyên du lịch văn hóa - lịch sử  

Việt Nam có bờ biển dài 3260 km và trên 3000 hòn đảo lớn nhỏ với nhiều 

cảnh quan phong phú, cùng 125 bãi tắm biển, trong đó nhiều bãi tắm rất đẹp có giá 

trị cho du lịch biển, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí mà không phải quốc gia nào 

cũng có. Các bãi tắm nổi tiếng từ bắc đến nam có thể kể đến như Trà Cổ, Quan Lạn, 

Ðồ Sơn, Cát Bà, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Lăng Cô, Ðà Nẵng, Nha Trang, 

Mũi Né, Vũng Tàu, Hà Tiên, Phú Quốc… Đây là nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên, 

tạo ra nhiều lợi thế để phát triển du lịch, là thế mạnh cạnh tranh của du lịch Việt 

Nam so với các nước khác trong khu vực.  

Cùng với thế mạnh phát triển du lịch biển đảo, Việt Nam là đất nước có lịch 

sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều 

có những nét đặc trưng về văn hoá, phong tục tập quán và lối sống riêng. Điều này đã 

tạo nên hơn 40.000 công trình văn hóa, kiến trúc, di tích lịch sử, nghệ thuật, cùng 

nhiều di sản phi vật thể, di sản tư liệu được UNESCO công nhận là di sản thế giới 
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như Nhã nhạc - nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, 

quan họ Bắc Ninh, ca trù, hát xoan Phú Thọ, mộc bản triều Nguyễn và bia tiến sĩ Văn 

Miếu (Hà Nội)…cùng những thuần phong mỹ tục, và nhiều thể loại văn hóa nghệ 

thuật dân gian, tôn giáo, lễ hội, nghề thủ công đặc sắc…Đây là nguồn tài nguyên du 

lịch nhân văn, là “quốc hồn”, là “bản sắc” riêng của dân tộc Việt Nam, và là sản 

phẩm du lịch độc đáo thu hút khách du lịch đến với Việt Nam.  

Với tài nguyên du lịch trên, Việt Nam có nhiều thuận lợi phát triển loại hình du 

lịch biển đảo và du lịch văn hóa - lịch sử. Đây cũng chính là điểm khác biệt của du 

lịch Việt Nam với du lịch nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt theo 

đánh giá từ Tổng cục Du lịch, những năm qua, du lịch biển đảo chiếm khoảng 70% 

hoạt động của ngành du lịch Việt Nam [30]. Xác định được tầm quan trọng của du lịch 

biển đảo, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội  2011-2020 đã đưa ra định hướng “Phát 

triển mạnh kinh tế biển tương xứng với vị thế, tiềm năng biển của nước ta, gắn phát 

triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển, trong 

đó chú trọng đến phát triển du lịch biển đảo”.  

1.2.2.3. Công tác tổ chức quản lí tài nguyên du lịch chưa chặt chẽ, Việt 

Nam chưa có thương hiệu du lịch quốc gia 

 Mặc dù Luật Du lịch đã quy định “Nhà nước thống nhất quản lí tài nguyên du 

lịch”. Tuy nhiên, trên thực tế ngành du lịch không quản lí trực tiếp tài nguyên du lịch 

nào. Điều này dẫn đến tài nguyên du lịch bị khai thác bừa bãi, xuống cấp nhanh 

chóng do tầm nhìn ngắn hạn trong quản lí, lợi ích cục bộ giữa các địa phương, các 

ngành và bệnh “thành tích”, cơ chế “xin – cho”, trong khi “tiếng nói” của ngành du 

lịch không có ý nghĩa quyết định nên đã dẫn đến tình trạng Việt Nam chưa có sản 

phẩm du lịch đặc thù mang đậm bản sắc dân tộc, chất lượng sản phẩm du lịch chưa 

cao, giá cả thiếu cạnh tranh; nhiều khu du lịch, điểm du lịch phát triển tự phát, nhiều 

chương trình du lịch đơn điệu, trùng lặp, dịch vụ du lịch chưa đa dạng; Cùng với đó, 

cơ sở hạ tầng kĩ thuật phục vụ du lịch còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; 

nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành. HĐTT quảng bá 

và xúc tiến du lịch còn thiếu tính chuyên nghiệp, thông tin du lịch chưa được cung 

cấp đầy đủ, kịp thời cho NDT. Những điều này dẫn đến một thực tế đó là Việt Nam 
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chưa có thương hiệu du lịch quốc gia. Hoạt động du lịch của Việt Nam còn kém sức 

cạnh tranh, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam thua kém một số nước trong khu vực 

như: Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Singapore... 

Qua sự phân tích như trên, có thể nói, đặc điểm Nhà nước tổ chức quản lí và 

điều hành mọi hoạt động du lịch là đặc điểm mang tính định hướng, tổ chức, quản lí 

đảm bảo cho hoạt động du lịch được vận hành thống nhất từ trung ương đến địa 

phương; đặc điểm thứ hai Thế mạnh hoạt động du lịch Việt Nam dựa vào tài 

nguyên du lịch biển đảo và du lịch văn hóa lịch sử là đặc điểm đảm bảo cho ngành 

du lịch hoạt động dựa trên thế mạnh về tài nguyên du lịch; còn đặc điểm thứ ba về 

công tác tổ chức quản lí tài nguyên du lịch chưa chặt chẽ, Việt Nam chưa có thương 

hiệu du lịch quốc gia là đặc điểm về những hạn chế, yếu kém của ngành dẫn đến 

việc ngành du lịch kém sức cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Đây là những 

đặc điểm cốt lõi chi phối, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch của Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay.  

1.2.3. Mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030  

 Với quan điểm phát triển đột phá đáp ứng được những yêu cầu mới của thời 

đại về tính chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập, hiệu quả và bền vững tương xứng với 

tiềm năng của đất nước, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, ngày 

30/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số  2473/QĐ- TTg “Về 

việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, trong 

đó đã xác định các mục tiêu như sau:   

 * Mục tiêu tổng quát  

 Đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính 

chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất – kĩ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản 

phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa 

dân tộc, cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới;   

 Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển. 
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 * Mục tiêu cụ thể  

 Tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch bình quân thời kì 2011-2020 đạt 11,5 – 

12% năm.  

 Năm 2015: Việt Nam đón 7- 7,5 triệu lượt khách quốc tế, 36 - 37 triệu lượt 

khách nội địa; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 10 - 11 tỷ USD, đóng góp 5,5 - 

6% GDP cả nước; có tổng số 390.000 buồng lưu trú với 30 - 35% đạt chuẩn từ 3-5 

sao; tạo ra 2,2 triệu lao động trong đó có 620 ngàn lao động trực tiếp du lịch.  

 Năm 2020: Việt Nam đón từ 10 - 10,5 triệu lượt khách quốc tế, 47 - 48 triệu 

lượt khách nội địa; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 18 - 19 tỷ USD, đóng góp từ 

6,5 - 7% GDP cả nước, có tổng số 580.00 buồng lưu trú với 35 - 40% đạt chuẩn từ 

3-5 sao; tạo ra 3 triệu việc làm trong đó có 870 ngàn lao động trực tiếp du lịch.  

 Năm 2030: tổng doanh thu từ khách du lịch tăng gấp 2 lần năm 2020 [11] 

 Qua những con số trong mục tiêu chiến lược như trên, có thể khẳng định, 

Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất coi trọng phát triển du lịch đồng thời 

thể hiện sự quyết tâm phấn đấu không chỉ riêng ngành du lịch mà cần có sự gia 

nhập của nhiều bộ, ban ngành liên quan và sự tham gia của mọi người dân. 

1.2.4.Một số văn bản pháp quy về hoạt động thông tin du lịch ở Việt Nam   

Cùng với việc ban hành nhiều văn bản pháp quy về phát triển du lịch, Chính 

phủ và cơ quan quản lí ngành du lịch còn ban hành nhiều văn bản về phát hành các 

SPTT phục vụ HĐTT tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch. Đầu tiên là Luật 

du lịch Việt Nam năm 2005 chính thức được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông 

qua, tại chương VIII, điều 81 mục 3 đã chỉ rõ: “Cơ quan quản lí nhà nước về du lịch 

ở trung ương thành lập CSDL du lịch quốc gia và tổ chức thông tin du lịch tại các 

cửa khẩu quốc tế” [57]. Việc ban hành Luật Du lịch Việt Nam đã khẳng định một 

bước tiến lớn về khuôn khổ pháp lí đáp ứng được yêu cầu thể chế hoá chủ trương, 

chính sách của Đảng phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, 

đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn và tiến trình hội nhập của Việt Nam, trong đó 

có lĩnh vực HĐTTDL.  
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Sau Luật Du lịch, Chính phủ ban hành nhiều quyết định, chỉ thị, văn bản định 

hướng phát triển xây dựng HTTT, SPTT du lịch phục vụ hoạt động du lịch nói chung, 

HĐTT tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch nói riêng tiêu biểu như:  

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2011, trong phần giải pháp đã chỉ rõ 

“Nâng cấp hình thành hệ thống dịch vụ thông tin, tư vấn đồng bộ trên toàn quốc” 

[11] nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tới NDT du lịch, góp phần 

thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững trong thời kì hội nhập quốc tế.  

Để thực hiện nội dung chiến lược, ngày 22/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ra 

Quyết định số 201/QĐ-TTg “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ở mục giải pháp đã xác định ngành du 

lịch phải “Hoàn thiện hệ thống CSDL và thống kê du lịch”[19]; Tiếp đến ngày 

18/2/2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 321/QĐ – TTg “Phê duyệt 

chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020” ở mục phát triển 

thương hiệu du lịch Việt Nam chỉ rõ “Xây dựng ngân hàng dữ liệu phục vụ truyền 

thông thương hiệu du lịch Việt Nam; sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm tiêu biểu để 

truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam tại thị trường du lịch trọng điểm; xây 

dựng và sử dụng hiệu quả hệ thống CSDL ngành du lịch phục vụ công tác quản 

lí”…[17]. Và gần đây nhất, ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 

số 2151/QĐ-TTg “Phê duyệt chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-

2020”, trong mục nhiệm vụ và giải pháp chương trình chỉ rõ: “xây dựng các ấn 

phẩm điện tử; xây dựng CSDL phục vụ quảng bá xúc tiến du lịch qua mạng 

internet; sản xuất các ấn phẩm,vật phẩm xúc tiến du lịch với nhiều hình thức, chất 

liệu và ngôn ngữ khác nhau...”[18]. 

 Qua hệ thống văn bản trên, có thể thấy, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam rất 

quan tâm chỉ đạo HĐTTDL, đặc biệt chú trọng việc xây dựng hệ thống DVTT 

đồng bộ trên toàn quốc với các SPTT hiện đại nhằm tích hợp các nguồn lực thông 

tin trong toàn ngành, tạo dựng hình ảnh điểm đến, hình ảnh du lịch Việt Nam trên 

toàn thế giới.  
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1.2.5 Vai trò của hệ thống thông tin trong hoạt động du lịch  

 Hoạt động du lịch bao gồm nhiều lĩnh vực như quản lí du lịch, kinh doanh du 

lịch, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực du lịch… Để các hoạt động đạt kết quả 

cao, việc trước tiên các tổ chức/cá nhân cần phải có thông tin liên quan đến lĩnh vực 

của mình một cách đầy đủ, chính xác. Với nhiệm vụ thu thập, xử lí, lưu trữ và cung 

cấp thông tin tới từng đối tượng NDT du lịch, HTTTDL giữ một vai trò quan trọng 

trong hoạt động du lịch. Điều này được thể hiện như sau:  

Hỗ trợ cơ quan quản lí các cấp thực hiện tốt công tác quản lí du lịch: 

HTTTDL cung cấp thông tin về đường lối, chiến lược, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

pháp luật của nhà nước; kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, tiềm năng du lịch, các 

giá trị văn hoá của từng vùng miền, từng địa phương; xu hướng phát triển du lịch, 

nhu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, địa điểm loại hình du lịch được ưa thích, 

các số liệu thống kê, báo cáo, các thông tin phản hồi từ du khách…Đây là những 

thông tin quan trọng giúp các cơ quan quản lí du lịch thực hiện tốt chức năng chính 

của công tác quản lí như: lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh các hoạt 

động du lịch sát với thực tế của ngành và đơn vị, giúp nhà lãnh đạo xây dựng chiến 

lược, chính sách, đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn, từng thời 

kì phát triển của ngành du lịch.  

Ngoài ra, HTTTDL còn cung cấp số liệu khách, đoàn khách, môi trường du 

lịch, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại điểm du lịch… giúp các bộ, ngành có liên 

quan như công an, văn hóa, môi trường... phối hợp cùng cơ quan quản lí du lịch 

thực hiện công tác quản lí, giám sát doanh nghiệp du lịch trong hoạt động kinh 

doanh, giảm thiểu sự ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường xã hội.  

Tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch: HTTTDL cung cấp 

thông tin về điểm đến, điểm du lịch, phong tục tập quán của các dân tộc, quốc gia trên 

thế giới, những văn bản pháp luật, quy định trong hoạt động du lịch, thông tin nghiệp 

vụ du lịch, thông tin phản hồi các du khách… Đây là những thông tin quan trọng giúp 

doanh nghiệp du lịch xây dựng mới và điều chỉnh các sản phẩm dịch vụ du lịch mang 

lại sự hài lòng cho khách du lịch; giúp người hoạt động trong ngành có thể tự cập 
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nhật thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, nâng cao khả 

năng tư duy mở ra nhiều cơ hội tri thức và nghề nghiệp, giúp họ có thể hướng dẫn và 

trả lời bất cứ câu hỏi nào của khách du lịch khi họ muốn tìm hiểu đất nước – con 

người Việt Nam; giúp họ có phông giao tiếp rộng, tránh được những điều cấm kị, tạo 

cho khách một tâm lí thoả mái khi tham gia các chuyến du lịch tại Việt Nam. Ngoài 

ra, HTTTDL còn là công cụ hỗ trợ để các doanh nghiệp tuyên truyền, quảng cáo tiếp 

thị các sản phẩm và dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại 

hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp du lịch.  

Giúp khách du lịch tiềm năng yên tâm, tin tưởng lựa chọn các điểm đến: 

HTTTDL cung cấp thông tin về tiềm năng du lịch, điểm du lịch, tuyến điểm du lịch, 

hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ, thời gian xuất phát và kết thúc, các yếu tố 

liên quan trực tiếp đến du lịch như văn hoá, xã hội, kinh tế và các yếu tố khác như an 

toàn, vệ sinh… Những thông tin này giúp du khách hiểu rằng chuyến đi của họ được 

thực hiện trong những điều kiện nào, quyền lợi của họ có được đảm bảo không; họ sẽ 

được tham gia các hoạt động gì; các điểm du lịch có phù hợp với nhu cầu, sở thích và 

điều kiện cá nhân của họ không; giúp họ chủ động lựa chọn những điểm du lịch, tự 

khám phá sự thú vị riêng cho từng chuyến tham quan mà không bị gò bó bởi sự sắp 

đặt trước của các công ti du lịch. HTTTDL trở thành phương tiện cung cấp thông tin 

hướng dẫn khách du lịch lựa chọn điểm đến, lựa chọn sản phẩm du lịch phù hợp, là 

cầu nối giữa điểm du lịch với du khách.  

Giúp nhà đầu tư du lịch yên tâm tin tưởng thực hiện các dự án đầu tư du lịch  

HTTTDL cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh du lịch, bản sắc văn hoá vùng 

miền, nguồn nhân lực... cũng như các chủ trương, chính sách ưu đãi của nhà nước, 

địa phương cho dự án, giúp nhà đầu tư yên tâm, tin tưởng triển khai, kí kết thực hiện 

các dự án tại các điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Vì vậy, HTTTDL là cơ sở để 

nhà đầu tư phân tích, nghiên cứu thực hiện những dự án phát triển du lịch.  

 Góp phần nâng cao chất đào tạo nguồn nhân lực du lịch: HTTTDL cung cấp 

nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo về du lịch; các quy chế, quy 

định trong công tác đào tạo, nhu cầu nguồn nhân lực du lịch, phương pháp học tập, 
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phương pháp giảng dạy tiên tiến và sáng kiến kinh nghiệm… những thông tin này là 

cơ sở để cơ sở đào tạo thực hiện đúng các quy định, đảm bảo chất lượng dạy và học; 

giúp người dạy nâng cao chất lượng bài giảng, cải tiến và vận dụng các phương 

pháp giảng dạy mới, tạo nên giờ giảng sinh động, hấp dẫn, cuốn hút người học; giúp 

người học cập nhật kiến thức nâng cao khả năng nghiên cứu, tư duy sáng tạo, hoàn 

thành tốt các kì thi và làm khoá luận tốt nghiệp mở ra những cơ hội tri thức và nghề 

nghiệp… Như vậy, có thể nói, HTTTDL giữ vai trò quan trọng và có tác động tích 

cực trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, là công cụ quản lí, thước đo 

đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào 

tạo nguồn nhân lực du lịch phù hợp với nhu cầu của ngành du lịch, của xã hội.  

Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu du lịch: HTTTDL cung 

cấp thông tin lí luận, thực tiễn về du lịch, thị trường, tiêu chuẩn định mức kinh tế – 

kĩ thuật… các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lí và hiệu quả kinh doanh du lịch; 

kết quả áp dụng các đề tài nghiên cứu về môi trường cảnh quan, bảo tồn sinh 

thái...Với nguồn thông tin đầy đủ, đa chiều, và có chất lượng HTTTDL giúp nhà 

nghiên cứu đưa ra những luận cứ khoa học có tính khả thi và cho ra đời đề tài 

nghiên cứu mới, quy trình công nghệ mới, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực 

của du lịch đến môi trường, cải tạo, bảo vệ môi trường và định hướng cho ngành du 

lịch phát triển bền vững.  

Nâng cao nhận thức người dân địa phương trong việc giữ gìn, bảo tồn và 

phát huy bản sắc văn hóa, giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh của dân tộc: 

HTTTDL cung cấp thông tin về nguồn gốc, đặc điểm, giá trị của các di tích, danh 

lam thắng cảnh, phong tục tập quán của dân tộc giúp người dân hiểu được giá trị 

của điểm du lịch cũng như bản sắc văn hóa vùng miền nơi họ đang cư trú, lợi ích 

của hoạt động du lịch mang lại. Từ đó, họ có ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa của dân tộc, giữ gìn hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh, cũng như cách giao tiếp, ứng xử với du khách, tạo ấn tượng tốt đối với du 

khách quốc tế về văn hóa Việt Nam. Khi đó, người dân trở thành những tuyên 

truyền viên, hướng dẫn viên du lịch không chuyên nhưng có sự cuốn hút đặc biệt 
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với du khách. Điều này mang lại nhiều lợi ích về xã hội, về sự phát triển của ngành 

du lịch cũng như lợi ích kinh tế cho chính người dân bản địa.   

 1.2.6. Mô hình hệ thống thông tin phục vụ du lịch của một số nước 

trên thế giới  

Để phục vụ cho việc xây dựng HTTTDL, luận án đã lựa chọn ngẫu nhiên 4 

quốc gia, vùng lãnh thổ đại diện cho những châu lục có thế mạnh tiềm năng và 

phương thức hoạt động du lịch có nét tương đồng với du lịch Việt Nam: Trung Quốc 

(châu Á), Tây Ban Nha (châu Âu), Úc (châu Đại Dương) và các nước vùng Caribê 

(châu Mỹ) để tìm hiểu mô hình HTTTDL tại các quốc gia này, từ đó rút ra bài học 

kinh nghiệm để vận dụng cho Việt Nam.  

Trung Quốc  

Trung Quốc, một quốc gia nằm ở châu Á, có bề dày lịch sử lâu đời với 

nhiều di tích, danh lam thắng cảnh vĩ đại nổi tiếng toàn thế giới, là quốc gia có thị 

trường khách du lịch quốc tế chiếm 34% tổng lượng khách du lịch trong khu vực. 

Năm 2010, số lượt khách du lịch quốc tế đạt 134 triệu, đóng góp vào nền kinh tế 

33,5 tỉ USD, số lượt khách du lịch nội địa đạt 1,39 tỉ với đóng góp 85 tỉ nhân dân tệ, 

đóng góp của du lịch vào GDP đạt 11,7% [6].  

Cơ quan quản lí nhà nước về du lịch Trung Quốc là Cục Du lịch quốc gia 

Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Quốc Vụ viện (Chính phủ). Chức năng, nhiệm vụ 

của Cục du lịch quốc gia là xây dựng, ban hành và giám sát các chính sách du lịch, 

xây dựng chiến lược phát triển khu du lịch... quản lí thông tin du lịch nói chung, 

thông tin tuyên truyền quảng bá du lịch nói riêng. Cục du lịch quốc gia Trung Quốc 

đã tổ chức HTTTDL theo mô hình sau:  

Cấp trung ương: Quản lí và phát hành các SPTT cấp quốc gia, các SPTT này 

cung cấp cho khách du lịch tại cửa khẩu, sân bay… 

Cấp địa phương: Quản lí và phát hành các SPTT về tiềm năng du lịch địa 

phương; SPTT này được cung cấp cho khách, ngay khi đặt chân tới địa phương đó.  

Cấp đơn vị cơ sở: Quản lí và phát hành các SPTT giới thiệu chi tiết về điểm 

du lịch; SPTT này phát cho khách tại điểm du lịch.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_t%E1%BB%87
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Cách tổ chức hệ thống phát hành và cung cấp SPTT du lịch theo mô hình trên 

rất hợp với lộ trình của khách, tạo điều kiện cho khách tìm hiểu tiềm năng du lịch phù 

hợp với không gian và trình tự tiếp cận từng điểm đến của du khách [72, tr 51]; nâng 

cao được tính chủ động và tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức HĐTT cho từng 

cấp, song việc phối hợp, hợp tác HĐTT giữa các đơn vị cùng cấp bị hạn chế.  

Tây Ban Nha 

Tây Ban Nha, quốc gia nằm ở châu Âu, là điểm đến hàng đầu của du lịch 

nghỉ lễ, là nước được thu hút khách du lịch quốc tế đứng thứ ba trên thế giới. Có 

thể thấy rằng, Tây Ban Nha là nước có các thành phố di sản thứ hai trên thế giới, 

đứng thứ ba trong số các nước có các khu vực tự nhiên nằm trong diện bảo tồn 

sinh quyển và là nước sở hữu nhiều bãi biển xanh nhất của Bắc Bán cầu. Năm 

2013,Tây Ban Nha đón hơn 60 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch 

khoảng 50 tỉ Euro, đóng góp của du lịch vào GDP đạt 12%.[8], [45, tr.50];  

Để có được kết quả trên, du lịch Tây Ban Nha xác định HĐTT tuyên truyền 

quảng bá và xúc tiến du lịch được coi là một trong những hoạt động quan trọng 

thúc đẩy sự phát triển du lịch. Để phát huy vai trò thông tin, tránh sự trùng chéo 

trong HĐTTDL, Tây Ban Nha đã quản lí thông tin du lịch thành hai khu vực: khu 

vực công và khu vực tư.  

- Khu vực công: Gồm cơ quan du lịch trung ương và chính quyền địa phương 

Cơ quan du lịch trung ương là cơ quan du lịch Tây Ban Nha trực thuộc Bộ 

Công nghiệp, Du lịch và Thương mại Tây Ban Nha. Cơ quan này chịu trách nhiệm 

tuyên truyền quảng bá và xúc tiến hình ảnh du lịch Tây Ban Nha mang tầm cỡ 

quốc gia, xúc tiến du lịch ra nước ngoài như một điểm đến. Thông tin du lịch do 

cơ quan cung cấp phản ảnh toàn bộ hình ảnh du lịch Tây Ban Nha nói chung, 

nhưng không xúc tiến một sản phẩm du lịch hay một dịch vụ du lịch cụ thể, không 

đưa ra bất cứ một thông tin nào liên quan đến việc đặt chỗ hay thông tin về một 

doanh nghiệp cụ thể.   



55 

 

 

Chính quyền địa phương: thực hiện tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch 

của địa phương như một điểm đến du lịch thuộc phạm vi Tây Ban Nha. Chính 

quyền có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường du lịch địa phương, nghiên cứu nhu cầu 

của du khách và cung cấp thông tin giới thiệu hoạt động du lịch thuộc địa phương.   

Khu vực tư: Là doanh nghiệp và hiệp hội du lịch - đây là đơn vị trực tiếp 

thực hiện hoạt động xúc tiến, cung cấp thông tin về sản phẩm du lịch, các dịch vụ 

du lịch do đơn vị cung cấp.  

Với mô hình HTTTDL như trên, Tây Ban Nha đã phân định rõ ràng chức 

năng, nhiệm vụ của mỗi cấp: Cơ quan du lịch Tây Ban Nha đóng vai trò chủ đạo 

trong việc thực hiện cung cấp thông tin và xúc tiến du lịch ở thị trường xa; chính 

quyền địa phương trong HĐTT cũng tương tự như vai trò của cơ quan du lịch Tây 

Ban Nha nhưng chỉ ở cấp độ vùng/địa phương trong khi đó các doanh nghiệp du 

lịch mới là đơn vị cung cấp thông tin và xúc tiến các sản phẩm du lịch cụ thể. Với 

việc phân biệt cấp độ, và phạm vi hoạt động, du lịch Tây Ban Nha đã tránh được 

tình trạng trùng chéo thông tin, tạo dựng được các thị trường khác nhau, tạo ra dòng 

khách du lịch đến Tây Ban Nha không ngừng tăng [45, tr.52].  

Úc (Australia)  

 Úc có tên chính thức là Liên bang Australia, là một quốc gia thuộc châu Đại 

Dương. Úc được biết đến là thiên đường du lịch về thiên nhiên hoang dã, nơi chào 

đón du khách với hơn 10.000 bãi tắm và những vùng hoang mạc xen kẽ vùng nhiệt 

đới cùng hệ sinh thái độc đáo. Năm 2013, Úc thu hút được hơn 5,9 triệu lượt khách 

du lịch quốc tế, gần 80 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu từ du lịch đạt 

khoảng 30 tỉ đô la mỗi năm. Úc coi ngành du lịch là 1 trong 4 lĩnh vực đầu tư trọng 

điểm quốc gia. Kế hoạch phát triển ngành du lịch của Úc  đến 2020 ước đạt  từ 115-

140 tỉ đô Úc  [47] 

Đứng đầu ngành du lịch nước Úc là Ban Quản lí du lịch quốc gia trực thuộc 

Chính phủ. Ban quản lí du lịch quốc gia có nhiệm vụ quảng bá du lịch trong nước, 

quốc tế và tiến hành các nghiên cứu và dự báo trong tương lai về sự phát triển của 

ngành. Ban quản lí này tổ chức HTTTDL theo mô hình sau:  
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 Cấp 1: Là các tổng công ti quản lí du lịch lớn, gồm các cơ quan, liên ngành 

liên quan đến du lịch, hoặc các khách sạn lớn. Thành phần này tuy ít về số lượng, 

nhưng lại chiếm vai trò chủ đạo trong việc vạch ra chiến lược, các biện pháp quản lí 

và xây dựng hệ thống quản lí thông tin. Đây cũng là nhóm sử dụng CNTT trong 

quản lí thông tin du lịch, lưu trữ lượng thông tin lớn về du lịch tại Úc cũng như trên 

toàn thế giới.  

Cấp 2: Là các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ. Thành phần này có nguồn 

tài nguyên nói chung và nguồn lực tài chính nhỏ hơn. Do vậy, họ chỉ tập trung vào 

chuyên môn kĩ thuật và có xu hướng tập trung hoạt động kinh doanh đơn thuần 

nhiều hơn là vạch ra chiến lược cho toàn ngành du lịch trong nước. [4],[69]. 

Với cách tổ chức HTTTDL theo hai cấp như trên, các doanh nghiệp lớn sẽ 

hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong việc tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch, 

qua đó tăng khả năng cạnh tranh cho ngành du lịch với các ngành du lịch trong 

khu vực và trên thế giới.    

 Các nước vùng Caribê 

 Vùng Caribê gồm 27 nước đa số là các hòn đảo nhỏ, thuộc châu Mỹ. Vùng 

biển Caribê từ lâu đã nổi tiếng trên thế giới là nơi có những bãi biển đẹp. Du lịch 

biển đảo là sản phẩm du lịch chiếm thế mạnh trong cụm ngành công nghiệp không 

khói nơi đây. Để đứng vững trong môi trường cạnh tranh với các vùng du lịch khác, 

đặc biệt là vùng Địa Trung Hải, năm 1989, các nước vùng Caribê đã liên kết 

HĐTTDL bằng việc thành lập Cơ quan du lịch vùng Caribê (CTO), thành viên là 

các cơ quan phụ trách du lịch, công ti, tổ chức và cá nhân hoạt động du lịch thuộc 

vùng Caribê. Mục tiêu cơ quan du lịch vùng Caribê hướng tới: nâng cao chất lượng 

và số lượng khách du lịch đến với vùng Caribê; tăng cường mối liên hệ của Du lịch 

Caribê đối với các tổ chức trong khu vực và trên thế giới; các quốc gia thành viên 

hỗ trợ nhau trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch; đồng thời 

phát triển toàn diện hệ thống thông tin du lịch thông qua các hoạt động:   
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Thứ nhất: Xây dựng website du lịch chung cho vùng với tên miền: 

http://wwwonecaribbean.org bằng 6 thứ tiếng Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban 

Nha, Italia. Tại webiste này, NDT có thể tìm hiểu du lịch Caribê, các sản phẩm du 

lịch đặc trưng, tìm kiếm thông tin về dịch vụ du lịch, công ti du lịch, khách du lịch 

có thể trực tiếp liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ, trực tiếp đặt tour, và các dịch vụ 

khác qua mạng.  

Thứ hai: Biên tập và phát hành ấn phẩm, vật phẩm du lịch chung cho du lịch 

vùng Caribê; biên tập thông tin quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng 

ở những thị trường trọng điểm.  

Thứ ba: Tổ chức diễn đàn thông tin thường niên Caribê tại các hội chợ quốc tế. 

 Với sự phối hợp HĐTT như trên, các quốc gia thuộc vùng Caribê đã tận 

dụng được mọi cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch mà không tốn kém kinh phí, tạo sự 

đồng thuận trong phát triển du lịch giữa các quốc gia với nhau. Qua đó, lượng khách 

du lịch quốc tế đến vùng Caribê tăng rõ rệt. Điều này được chứng minh bằng số lượt 

khách du lịch đến vùng Caribê như sau: năm 1990 khách du lịch quốc tế đến vùng 

Caribê là 11 triệu lượt, doanh thu 8,7 tỉ USD;  năm 2005, khách du lịch quốc tế đến 

vùng Caribê là 20 triệu lượt, doanh thu gần 20 tỉ USD [45,tr.71]. Hiện nay, vùng 

biển Caribê có khoảng 25 triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Một số quốc gia thành 

viên có tỉ trọng ngành du lịch đóng góp vào GDP rất cao: như Bahama 92%, 

Bacbadot 73%, Đôminica là 51%, Jamaica là 34%.  

Qua nghiên cứu, tìm hiểu mô hình HTTTDL của một số nước và vùng lãnh 

thổ nêu trên, luận án rút ra một số kết luận như sau:  

1) Trung Quốc, Tây Ban Nha, Úc là ba trong số các nước và vùng lãnh thổ 

được khảo sát thực hiện tổ chức HTTTDL theo mô hình phân cấp. Mặc dù sự phân 

cấp không giống nhau, song HTTTDL tại các quốc gia này đều có một điểm chung là 

có sự phân biệt thành từng cấp, với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ nhất 

định. Qua đó quản lí điều hành được HĐTT trong toàn ngành, nội dung thông tin 

đồng nhất, tránh được tình trạng trùng lặp thông tin, giảm kinh phí phát hành SPTT.  

http://wwwonecaribbean.org/
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2) Các nước vùng Caribê phát triển du lịch dựa vào tiềm năng thế mạnh của 

các nước thành viên trong vùng và tạo thành khối thống nhất, phối hợp HĐTT với 

nhau, tập hợp và phát huy được nguồn lực thông tin tuyên truyền quảng bá và xúc 

tiến du lịch của quốc gia thành viên bằng nhiều ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. 

Qua đó hình thành nhu cầu chưa có và kích hoạt được nhu cầu đã có trong các đối 

tượng khách du lịch tiềm năng.  

Kết luận trên đây thực sự là bài học kinh nghiệm qu ý báu từ thực tiễn có thể 

vận dụng để xây dựng HTTTDL tại Việt Nam như sau:  

 Việc xây dựng HTTTDL Việt Nam cũng có thể áp dụng theo mô hình phân 

cấp như Trung Quốc, Tây Ban Nha hay Úc. Mô hình này sẽ giúp ngành du lịch quản 

lí được HĐTT du lịch, đảm bảo sự tương tác, sự thống nhất HĐTT giữa các CQTT 

trong hệ thống. Tuy nhiên, khi vận dụng vào Việt Nam, việc phân cấp phải tuân theo 

định hướng phát triển và phù hợp với sự quản lí điều hành của nhà nước về du lịch, 

phù hợp với thực tế cơ cấu tổ chức và đặc điểm hoạt động du lịch Việt Nam.  

Một trong những thế mạnh của du lịch Việt Nam là du lịch biển đảo và du 

lịch văn hóa – lịch sử. Do đó, áp dụng kinh nghiệm phối hợp HĐTTDL của các 

nước vùng Caribê vào các vùng, tỉnh, thành phố có thế mạnh du lịch biển đảo và du 

lịch văn hóa – lịch sử hoặc các doanh nghiệp có sản phẩm du lịch giống nhau là cơ 

sở phát huy được sức mạnh nguồn lực thông tin của HTTTDL nói chung, của mỗi 

CQTT nói riêng, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của CQTT thành viên, đáp 

ứng NCT của NDT du lịch mọi lúc, mọi nơi. Và để triển khai phối hợp HĐTT, 

ngành du lịch Việt Nam phải có sự đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin, thống nhất 

nghiệp vụ thông tin và có cơ chế xây dựng, chia sẻ nguồn lực thông tin.  

Tiểu kết chương 1 

Qua việc hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về HTTTDL, có thể nhận 

thấy HTTTDL là một hệ thống mở và được tạo bởi 3 nhóm yếu tố: yếu tố tổ chức (các 

CQTT phải được tổ chức theo một trật tự nhất định); yếu tố chức năng (các quá trình: 

thu thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin); và yếu tố vận hành (CBTT, cơ sở vật 

chất, kĩ thuật và cơ chế vận hành hệ thống). Các yếu tố này có sự tương tác với nhau, 
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và chịu sự tác động các yếu tố môi trường như NDT và NCT du lịch, môi trường pháp 

lí, khoa học và công nghệ. Khi xây dựng hệ thống phải tuân theo những quan điểm, 

nguyên tắc, phương pháp, yêu cầu nhất định dựa trên nền tảng của lí thuyết hệ thống. 

HTTTDL được đánh giá thành công và đạt hiệu quả cao là khi hệ thống đi vào hoạt 

động đạt hai tiêu chí: tiêu chí chất lượng là khi thông tin do hệ thống cung cấp đáp 

ứng được NCT của NDT du lịch đạt ngưỡng từ 60% trở lên, và đạt tiêu chí hiệu suất 

là khi chi phí tạo lập các SPTT đạt mức độ một đầu vào xác định với đầu ra tối đa.    

Ngoài ra, việc xây dựng HTTTDL còn bị chi phối và chịu sự ảnh hưởng của 

các vấn đề thực tiễn như: cơ cấu tổ chức của ngành du lịch, đặc điểm hoạt động du 

lịch Việt Nam, mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030, các văn bản pháp quy chỉ đạo HĐTTDL ở Việt Nam và khẳng định 

HTTTDL là thành phần không thể thiếu trong hoạt động du lịch. Đồng thời ở chương 

1 còn nghiên cứu mô hình HTTTDL của một số quốc gia và vùng lãnh thổ có nét 

tương đồng với Việt Nam: Trung Quốc, Tây Ban Nha, Úc, các nước vùng Caribê để 

có cái nhìn toàn diện và thực tế hơn, từ đó rút ra một số kinh nghiệm vận dụng cho 

việc xây dựng HTTTDL tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN  

PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM  

Dựa trên tư duy về hệ thống, khái niệm và các yếu tố cấu thành HTTTDL đã 

đưa ra ở chương 1, trong chương 2, luận án đi sâu tìm hiểu thực trạng tổ chức và 

HĐTTDL, từ đó làm căn cứ hình thành tổ chức HTTTDL Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. 

2.1. Thực trạng tổ chức cơ quan thông tin du lịch  

 Ngay sau khi ngành du lịch Việt Nam ra đời, HĐTTDL được hình thành và 

từ đó đến nay, hoạt động này đóng vai trò tích cực vào quá trình phát triển của 

ngành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều lần thay đổi bộ máy tổ chức và chịu sự 

quản lí của nhiều cơ quan chủ quản khác nhau nên HĐTTDL chưa được quan tâm 

thỏa đáng và chưa phát triển liên tục. Khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, 

cùng với việc Việt Nam gia nhập WTO, thông tin được xác định là một trong những 

yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của hoạt động du lịch. Vì vậy, 

HĐTTDL được quan tâm nhiều hơn, và nhiều CQTT được thành lập. Đến nay, 

ngành du lịch Việt Nam đã có nhiều CQTT tham gia hoạt động du lịch từ trung 

ương đến địa phương dưới nhiều hình thức, tên gọi với cơ cấu tổ chức khác nhau. 

2.1.1. Trung tâm Thông tin du lịch  

 TTTTDL được thành lập theo Quyết định số 336/QĐ-TCDL ngày 

25/11/2008 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch, tiền thân là Trung tâm CNTT 

du lịch. Trung tâm trực thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng, nhiệm vụ sau:   

Thực hiện chức năng thông tin nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong ngành 

du lịch, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch; 

Trình Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn về phát triển 

CNTT của ngành du lịch.  
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Xây dựng hoặc tham gia xây dựng và thẩm định dự án phát triển mạng 

lưới thông tin, dự án CNTT thuộc phạm vi quản lí của Tổng cục Du lịch.  

Chủ trì, phối hợp tổ chức xây dựng CSDL du lịch quốc gia; tổ chức 

thông tin du lịch tại các cửa khẩu quốc tế và các khu du lịch.  

Xây dựng hoặc tham gia xây dựng và sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm 

tuyên truyền, quảng bá về du lịch Việt Nam theo chương trình kế hoạch 

đã được phê duyệt; tham gia tổ chức thực hiện các sự kiện xúc tiến du 

lịch trong và ngoài nước theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch.  

Xây dựng, quản lí, khai thác các DVTT để phát triển trang thông tin điện 

tử (website) phục vụ việc quản lí, điều hành của Tổng cục Du lịch.  

Thu thập, chọn lọc, xử lí, lưu trữ và phát triển các nguồn thông tin khoa 

học và công nghệ trong nước và thế giới liên quan đến du lịch nhằm 

phục vụ công tác quản lí và phát triển du lịch [66]. 

 Trung tâm Thông tin du lịch có cơ cấu tổ chức như sau:  

1. Giám đốc và các phó giám đốc 

2. Tổ chức trung tâm gồm: Phòng Hệ thống thông tin, phòng Nghiên cứu - 

Ứng dụng công nghệ, phòng Thông tin – Quảng bá, phòng Tổ chức – Hành chính, 

phòng Kế hoạch – Tài chính, chi nhánh TTTTDL tại miền Trung, chi nhánh 

TTTTDL tại miền Nam.  

Sau khi TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch ra đời, nhận thấy tầm quan trọng của 

HĐTTDL với phát triển du lịch, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành 

lập TTTT với nhiệm vụ biên tập, phát hành SPTT phục vụ công tác tuyên truyền quảng 

bá du lịch địa phương. Tính đến tháng 3/2015, toàn quốc có 60/63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương có TTTTDL với tổng số 60 trung tâm. Ba tỉnh chưa có TTTTDL là 

Hòa Bình, Gia Lai và Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của từng địa 

phương, các trung tâm có nhiều tên gọi khác nhau như: TTTTDL, Trung tâm Xúc 

tiến du lịch, Trung tâm Quảng bá, xúc tiến văn hóa – du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư - thương mại và du lịch (sau đây gọi chung là TTTTDL). Trong 60  trung tâm có 
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47 trung tâm trực thuộc sở văn hóa, thể thao và du lịch, 01 trung tâm trực thuộc sở Kế 

hoạch và Đầu tư, 12 trung tâm trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh [PL5, tr 225]. Các 

trung tâm này đều có một trong những chức năng nhiệm vụ sau:  

- Thu thập, xử lí và cung cấp thông tin phục vụ du lịch, xây dựng CSDL du 

lịch địa phương. 

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các sản phẩm du lịch mới, thực hiên các 

chương trình xúc tiến du lịch.  

Về cơ bản, tùy theo điều kiện cụ thể, TTTTDL thuộc tỉnh, thành phố này có 

những đơn vị phòng ban không giống nhau và số lượng phòng ban cũng không 

thống nhất, đơn cử Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng có phòng Hành 

chính – Tài chính, phòng Đào tạo – Dịch vụ, phòng Thị trường du lịch, phòng 

Thông tin du lịch và Đội xích lô du lịch; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Yên 

Bái có hai phòng: phòng Xúc tiến du lịch và phòng Hành chính – Kĩ thuật; Trung 

tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Ninh có bốn phòng: Văn phòng, phòng Thông 

tin du lịch, phòng Xúc tiến du lịch và phòng Phi vật thể... Thậm chí một số trung 

tâm không phân thành bộ phận chức năng mà ban giám đốc điều hành dưới hình 

thức các nhóm hoạt động theo mảng công việc.  

Chính vì chưa có một mô hình thống nhất trong việc tổ chức cùng với cơ chế và 

phương thức hoạt động của các TTTTDL nên việc chia sẻ thông tin giữa các TTTTDL 

hiện nay là vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, việc thành lập bộ máy tổ chức TTTTDL 

phụ thuộc quan điểm, nhận thức và chủ trương phát triển du lịch của lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố, của sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nếu quan tâm đầu tư 

TTTTDL cho HĐTT tuyên truyền, quảng bá du lịch sẽ đưa du lịch phát triển và mang 

lại hiệu quả cho địa phương.  

2.1.2. Bộ phận thông tin thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch  

 Ngoài việc phân công cho TTTTDL thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng 

bá và xúc tiến du lịch, trong các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay còn có 

bộ phận phụ trách HĐTT, có chức năng phối hợp với TTTTDL thuộc tỉnh, thành 
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phố biên tập và phát hành các SPTT phục vụ hoạt động du lịch địa phương, quản lí 

và điều hành mạng tại đơn vị.  

 Bộ phận thông tin này không được tổ chức thành một đơn vị riêng, mà thuộc 

về một phòng hoặc là phòng Nghiệp vụ du lịch hoặc là Xúc tiến du lịch, hay Văn 

phòng sở.   

2.1.3. Phòng/bộ phận thông tin và điều hành mạng thuộc doanh 

nghiệp du lịch  

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, hiện nay, toàn quốc có 1.132 

doanh nghiệp lữ hành,15.381 cơ sở lưu trú du lịch [PL4,tr.224]. Để phục vụ hoạt 

động chuyên môn, hầu hết các doanh nghiệp lớn và vừa đều có phòng/bộ phận quản 

trị thông tin và điều hành mạng với chức năng quản lí hệ thống mạng, phần mềm 

phục vụ hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị, quản lí webste (nếu có), phụ trách biên tập, 

cung cấp thông tin tuyên truyền quảng bá sản phẩm và dịch vụ du lịch của đơn vị 

tới khách hàng.  

Bộ phận thông tin này không được tổ chức thành một đơn vị riêng, mà là một 

bộ phận thuộc một trong số phòng Kinh doanh, Nhân sự, Thị trường, Truyền thông 

thương hiệu, Maketting... 

2.1.4. Thư viện/trung tâm thông tin thuộc cơ sở đào tạo du lịch  

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo Quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã 

hội, tính đến năm 2012, Việt Nam có 62 trường đại học, 80 trường cao đẳng, 117 

trường trung cấp tham gia đào tạo nguồn nhân lực du lịch (chưa kể đến các trung 

tâm đào tạo) với 123 chuyên ngành, nghề du lịch và liên quan đến du lịch [56]. Để 

phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên và người 

học, các cơ sở đào tạo đều có thư viện hoặc TTTT thư viện (sau đây gọi chung là 

thư viện) với chức năng, nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, 

sách, báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu tham khảo và các loại tài liệu khác. 

Với thư viện thuộc cơ sở đào tạo quy mô lớn, thư viện là một đơn vị trực 

thuộc Ban Giám hiệu. Với các cơ sở đào tạo có quy mô nhỏ, thư viện thường là một 

bộ phận thuộc phòng Đào tạo, hoặc phòng Hành chính.   



64 

 

 

Ngoài các CQTT như trên, ngành du lịch còn có thư viện thuộc Viện Nghiên 

cứu và phát triển du lịch với chức năng thu thập, bổ sung, khai thác tư liệu phục vụ 

hoạt động chuyên môn, hoạt động nghiên cứu cho cán bộ, viên chức trong viện và 

phục vụ NDT ngoài đơn vị nếu có nhu cầu.  

Như vậy, tính đến tháng 3/2015, ngành du lịch có gần 17.000 cơ quan, bộ 

phận tham gia HĐTT rộng khắp trên toàn quốc gồm:  

01 TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch 

47 TTTTDL trực thuộc sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 12 trung tâm trực Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 01 trung tâm trực thuộc sở Kế 

hoạch và Đầu tư.  

63 Bộ phận thông tin nằm trong các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

259 Thư viện nằm trong các cơ sở đào tạo du lịch  

01 Thư viện trực thuộc Viện Nghiên cứu và phát triển du lịch  

1.132 Phòng/bộ phận thông tin và điều hành mạng nằm trong các doanh 

nghiệp lữ hành. 

15.381 Phòng/bộ phận thông tin và điều hành mạng nằm trong các cơ sở lưu 

trú du lịch.  

Các CQTT trên có cơ chế quản lí và kinh phí hoạt động khác nhau:  

Đối với các TTTTDL, bộ phận thông tin thuộc sở văn hóa, thể thao và du 

lịch là đơn vị hoạt động theo cơ chế hành chính sự nghiệp nên kinh phí hoạt động 

phụ thuộc vào ngân sách của từng cấp, từng địa phương, trong đó kinh phí TTTTDL 

dành cho phát hành SPTT chiếm từ 20-50% tổng kinh phí hoạt động của đơn vị, bộ 

phận thông tin thuộc sở dành khoảng 0,3 – 0,5% tổng kinh phí hoạt động của đơn vị 

[PL1, tr.194]. HĐTT chưa theo cơ chế thị trường, thủ tục thanh quyết toán rườm rà, 

kết quả công việc chưa gắn với quyền lợi kinh tế và chế độ khuyến khích vật chất.    

Đối với thư viện thuộc cơ sở đào tạo hoạt động theo quy chế nội bộ của cơ sở 

đào tạo: các thư viện thuộc cơ sơ đào tạo công lập là đơn vị hành chính sự nghiệp 

có thu, kinh phí hoạt động phụ thuộc vào việc phân khai kinh phí được cấp hàng 

năm và một phần thu từ dịch vụ của thư viện; thư viện thuộc cơ sở đào tạo dân lập 
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là đơn vị kinh doanh nên kinh phí hoạt động phụ thuộc quy mô người học và một 

phần từ dịch vụ thư viện.  

Đối với doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, bộ phận thông tin có 

nhiệm vụ tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch của doanh nghiệp tới 

khách hàng. Mức độ kinh phí dành cho HĐTT nhiều hay ít phụ thuộc vào nguồn 

thu, sự nhận thức của lãnh đạo đơn vị, và các sự kiện quảng bá du lịch do ngành, địa 

phương tổ chức… mỗi năm chiếm từ 0,05 – 15% trên tổng doanh thu của đơn vị 

[PL1, tr.194].  

Tóm lại, hiện nay, ngành du lịch Việt Nam có nhiều CQTT tham gia HĐTTDL, 

song cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các CQTT chưa đồng nhất, cơ chế 

quản lí và kinh phí hoạt động cũng khác nhau, chưa có sự quản lí điều hành thống 

nhất từ trung ương đến địa phương, chưa có cơ chế phối hợp HĐTT và những quy 

định ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của các CQTT khi tham gia HĐTTDL.  

2.2. Thực trạng hoạt động thông tin phục vụ du lịch  

Để đánh giá thực trạng HĐTTDL Việt Nam, luận án lần lượt nghiên cứu tìm 

hiểu các quá trình sau:  

2.2.1. Thu thập, xử lí dữ liệu/thông tin và các sản phẩm thông tin du lịch    

2.2.1.1. Thu thập, xử lí dữ liệu/thông tin du lịch  

 Xuất phát từ tính chất, đặc thù hoạt động du lịch, các CQTT có thể thu thập 

dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, căn cứ chức năng hoạt động của 

ngành du lịch, việc thu thập xử lí thông tin có thể chia thành bốn lĩnh vực chính 

gồm: quản lí nhà nước về du lịch, tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch, 

nghiên cứu du lịch và phát triển nguồn nhân lực du lịch.    

1) Thu thập và xử lí thông tin trong hoạt động quản lí nhà nước về du lịch  

Hoạt động du lịch rất đa dạng, phức tạp nên việc quản lí, điều hành hoạt 

động du lịch không chỉ có các cơ quan quản lí trong ngành, mà còn có sự tham gia 

của một số cơ quan thuộc bộ ngành có liên quan.   
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* Thông tin quản lí du lịch do các đơn vị trong ngành du lịch phát hành  

-  Thông tin chỉ đạo: Là thông tin trong các loại văn bản mang tính pháp lí quy 

định các đơn vị/cá nhân trong ngành phải thực hiện khi tham gia du lịch. Thông tin này 

do Quốc hội, Chính phủ, cơ quan quản lí du lịch các cấp xây dựng và chỉ đạo thực hiện.  

Căn cứ tính chất, nội dung văn bản cần soạn thảo, lãnh đạo cơ quan giao cho 

một đơn vị hoặc một công chức, viên chức soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo. Đơn 

vị/cá nhân được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thu thập, xử lí thông tin, trường hợp 

cần thiết phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan góp ý. Văn 

bản, biểu mẫu trước khi phát hành phải do người có thẩm quyền kí duyệt và chịu 

trách nhiệm độ chính xác về nội dung và thể thức.  

Thông tin chỉ đạo tuân theo nguyên tắc đơn vị cấp trên gửi văn bản, biểu 

mẫu xuống cấp dưới qua đường công văn/thư điện tử, cấp dưới tiếp nhận thi hành 

tại đơn vị, đồng thời phối hợp với đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện.  

Văn bản chỉ đạo được CQTT sưu tầm, xử lí thành CSDL văn bản pháp luật, 

thủ tục hành chính, hệ thống biểu mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh 

doanh lưu trú, lượt khách du lịch quốc tế và nội địa, doanh thu... 

- Thông tin báo cáo: Là số liệu thống kê hoạt động du lịch... do cơ quan quản 

lí du lịch các cấp, doanh nghiệp du lịch và các cơ sở đào tạo thực hiện chế độ báo 

cáo theo định kì hoặc đột xuất.   

Mỗi đơn vị có nhiệm vụ thu thập dữ liệu và xử lí theo sự phân công của đơn 

vị cấp trên. Thủ trưởng đơn vị phân công cho một cá nhân/một nhóm người chịu 

trách nhiệm báo cáo. Người làm báo cáo thu thập, xử lí thông tin, khi hoàn tất 

trình người có thẩm quyền kí duyệt. Người kí là người chịu trách nhiệm pháp lí về 

nội dung, số liệu trong báo cáo.  

Thông tin báo cáo tuân theo nguyên tắc đơn vị cấp dưới báo cáo lên cấp 

quản lí trực tiếp cao hơn, hình thức gửi báo cáo qua đường công văn/thư điện tử, 

đơn vị cấp trên tổng hợp dữ liệu. Dữ liệu được xử lí và in thành niên giám thống 

kê theo từng giai đoạn. Hiện nay, niên giám này được TTTTDL phát hành và lấy 

số liệu từ Tổng cục Du lịch.      

http://www.vhttdlqnam.gov.vn/vi/download/Bieu-mau-nghiep-vu-Du-lich/Bieu-mau-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-kinh-doanh-lu-hanh/
http://www.vhttdlqnam.gov.vn/vi/download/Bieu-mau-nghiep-vu-Du-lich/Bieu-mau-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-kinh-doanh-luu-tru/
http://www.vhttdlqnam.gov.vn/vi/download/Bieu-mau-nghiep-vu-Du-lich/Bieu-mau-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-kinh-doanh-luu-tru/
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* Dữ liệu/ thông tin quản lí hoạt động du lịch do các bộ ngành liên quan phát hành  

 Các bộ, ngành như văn hóa, ngoại giao, công an, giao thông vận tải, tài 

nguyên môi trường... soạn thảo, ban hành văn bản, giấy phép thuộc lĩnh vực thuộc 

ngành quản lí bắt buộc các đơn vị/cá nhân phải thực hiện khi tham gia hoạt động du 

lịch. Quy trình thu thập, xử lí thông tin và soạn thảo của các bộ ngành có liên quan 

đến quản lí du lịch cũng giống như ngành du lịch. Các đơn vị thuộc ngành du lịch 

tiếp nhận văn bản và triển khai áp dụng, đồng thời xây dựng báo cáo định kì hay đột 

xuất tới các bộ, ngành có liên quan theo quy định chung.  

Việc thu thập, xử lí thông tin chỉ đạo, thông tin báo cáo giữa cơ quan quản lí 

và chịu sự quản lí nhìn chung còn thực hiện theo phương thức truyền thống là tập 

hợp, xử lí thông tin và gửi văn bản, báo cáo theo đường công văn. Ngành du lịch 

chưa có mạng truyền dữ liệu bằng máy vi tính. Bên cạnh đó, việc ban hành, hoặc nộp 

báo cáo còn chậm, quá trình triển khai thực hiện còn thiếu sự phối hợp, đôi lúc cơ 

quan quản lí còn buông lỏng chưa nghiêm, nội dung văn bản nhiều khi chưa đồng 

nhất giữa trung ương, địa phương, giữa các bộ, ngành có liên quan, đã dẫn đến tình 

trạng thông tin thiếu tính kịp thời và không đồng nhất.  

2) Thu thập, xử lí thông tin trong hoạt động tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch   

Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch là một trong những biện pháp quan 

trọng để thu hút khách du lịch, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng và chiếm lĩnh thị 

trường du lịch.Với tầm quan trọng như vậy, HĐTT tuyên truyền, quảng bá và xúc 

tiến du lịch được nhiều đơn vị quan tâm và thực hiện.   

* Tổng cục Du lịch  

Vụ Thị trường Du lịch và TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch là hai đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ thu thập, xử lí thông tin tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch của 

ngành. Các đơn vị căn cứ sự chỉ đạo của Tổng cục xác định chuyên đề, thị trường và 

đối tượng tuyên truyền, làm cơ sở triển khai thu thập, xử lí thông tin phù hợp. Với 

SPTT quan trọng phục vụ chiến dịch quảng bá lớn hoặc thị trường du lịch trọng 

điểm, đơn vị mời chuyên gia, thậm chí còn thuê tư vấn nước ngoài tham gia cùng 
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xử lí nội dung, hình thức, ảnh minh họa phù hợp đặc tính của từng thị trường, sau 

khi hoàn tất, có tổ chức nghiệm thu, nếu đạt yêu cầu mới được phát hành.   

* Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

 TTTTDL hoặc phòng Nghiệp vụ du lịch là hai đơn vị được Ủy ban nhân dân 

tỉnh/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ biên tập các SPTT phục vụ  

tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch địa phương. Để hoàn thành nhiệm vụ, 

đơn vị/CBTT triển khai thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, xử lí thông tin, 

và biên tập thành các ấn phẩm hoặc lưu trữ trên các website.  

* Doanh nghiệp du lịch  

Với chức năng đặc thù là kinh doanh du lịch, doanh nghiệp thường chú trọng 

thông tin quảng bá về khả năng của doanh nghiệp, uy tín và chất lượng của các sản 

phẩm dịch vụ hiện có. Căn cứ lĩnh vực cần quảng cáo, lãnh đạo giao cho phòng 

maketting/phòng kinh doanh/phòng thông tin và điều hành mạng thực hiện nhiệm 

vụ thu thập, xử lí thông tin, sau khi hoàn tất được lãnh đạo duyệt, thông tin được 

đưa lên website, hoặc đưa vào ấn phẩm. Đặc biệt, để bảo sự hấp dẫn cả về nội dung lẫn 

hình thức, một số doanh nghiệp còn thuê cơ quan quảng cáo chuyên nghiệp hỗ trợ việc 

phát hành các ấn phẩm, vật phẩm của đơn vị (một số loại tập gấp, tờ rơi, ảnh, đồ lưu 

niệm) nhằm giải thích và mô tả sản phẩm, tạo nên sức hấp dẫn thuyết phục khách 

hàng quyết định lựa chọn sản phẩm du lịch của đơn vị.  

Có thể nói, việc thu thập, xử lí thông tin tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch 

của các đơn vị trong ngành mới dừng lại ở phạm vi tương tác giữa bộ phận thông tin 

với các bộ phận của chính đơn vị đó, chưa có sự tương tác giữa các đơn vị, giữa các 

CQTT với nhau. Điều này, dẫn đến nội dung thông tin quảng bá về cùng một điểm du 

lịch giữa trung ương và địa phương nhiều khi không đồng nhất. Đặc biệt do chưa có 

đơn vị đứng ra quản lí các SPTT phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, một 

số doanh nghiệp vì mục đích lợi nhuận đã đưa ra những thông tin quảng bá thiếu tính 

trung thực về sản phẩm và dịch vụ du lịch mà doanh nghiệp hiện có.  
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3) Thu thập, xử lí thông tin trong hoạt động nghiên cứu du lịch 

 Xuất phát từ những bất cập trong hoạt động du lịch, đơn vị giao cho tổ 

chức/cá nhân nhận nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết bất cập đó, hoặc tổ chức/cá nhân 

đăng kí với ngành/đơn vị về ý tưởng, hoặc các cá nhân tự nghiên cứu. Khi hình thành 

ý tưởng, tổ chức/cá nhân sưu tầm tài liệu, thu thập thông tin lí luận và thực tế, nắm 

vững vấn đề nghiên cứu, từ đó đưa ra luận điểm, học thuyết, phương pháp giải quyết 

bất cập nâng cao các hoạt động du lịch.  

Kết quả nghiên cứu được công bố trong các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí 

chuyên ngành, báo cáo tham luận khoa học, kỉ yếu hội nghị, hội thảo, chương trình, 

đề tài nghiên cứu; luận văn, luận án đề án, dự án, và các loại hình sinh hoạt học thuật 

khác... Riêng chương trình, đề tài, dự án kết quả nghiên cứu phải có hội đồng 

nghiệm thu, sau khi tổ chức/cá nhân hoàn tất công trình nghiên cứu của mình, có 

nhiệm vụ báo cáo kết quả nghiên cứu cho lãnh đạo cấp trên trực tiếp, đồng thời nộp 

sản phẩm về CQTT của đơn vị. Sản phẩm được CQTT xử lí thông tin (mô tả, phân 

loại, đánh từ khóa, tóm tắt, chú giải ), và số hóa tài liêu tạo thành các CSDL khoa 

học, tạo các điểm truy cập thông tin khác nhau phục vụ NDT.  

Hoạt động nghiên cứu du lịch góp phần quan trọng để cải tiến, nâng cao chất 

lượng hoạt động du lịch. Tuy nhiên, việc thu thập, xử lí thông tin trong hoạt động 

nghiên cứu mới dừng lại ở sự tương tác giữa đơn vị nghiên cứu với CQTT của chính 

đơn vị đó, chưa có sự tương tác giữa CQTT với nhau, và đã dẫn đến tình trạng các 

chủ đề, đề tài nghiên cứu nhiều khi bị trùng lặp gây lãng phí và không kiểm soát được 

nguồn tin.   

4) Thu thập, xử lí thông tin trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực du lịch  

Để phục vụ hoạt động đào tạo, bên cạnh dữ liệu/thông tin chỉ đạo, thông tin 

báo cáo, cơ sở đào tạo còn có thư viện thực hiện nhiệm vụ bổ sung, xử lí và lưu 

trữ tài liệu phục vụ cán bộ, giảng viên và người học. Căn cứ tính chất đặc thù của 

trường, cán bộ thư viện lựa chọn và bổ sung tài liệu (thu thập tài liệu) phù hợp thông 

qua các hình thức:  
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- Mua tài liệu từ cơ quan phát hành và nhà xuất bản. Đây là hình thức chủ yếu 

của thư viện.  

- Thu nhận tài liệu nội bộ do nhà trường xuất bản, các công trình khoa học, tài 

liệu hội thảo, khóa luận đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, 

giáo trình, tập bài giảng, và các dạng tài liệu khác .  

- Ngoài ra, thư viện còn bổ sung tài liệu qua các hình thức khác như: sưu tầm, 

nhận tặng biếu, hoặc trao đổi tài liệu... 

Sau khi tài liệu được bổ sung, cán bộ thư viện thực hiện quy trình xử lí thông 

tin thực chất là công tác xử lí tài liệu. Việc xử lí tài liệu thường qua các công đoạn: 

phân loại, biên mục mô tả, định chủ đề, định từ khóa, tóm tắt, chú giải tài liệu, kết 

quả tài liệu (thông tin), sau đó được tổ chức, sử dụng với nhiều mục đích: tổ chức 

mục lục, tổ chức kho mở, biên tập các thư mục giới thiệu sách mới, thư mục chuyên 

đề, xây dựng CSDL khai thác mạng Internet... 

 Để thực hiện các công đoạn xử lí thông tin (tài liệu), thư viện áp dụng chuẩn 

nghiệp vụ thư viện.Tuy nhiên, hiện nay, các thư viện thuộc cơ sở đào tạo du lịch 

trên toàn quốc còn chưa sử dụng các chuẩn nghiệp vụ thống nhất:   

+ Đối với công tác biên mục mô tả một số thư viện mô tả tài liệu theo tiêu 

chuẩn quốc tế (ISBD), một số thư viện mô tả theo quy tắc biên mục Anh - Mỹ 

(AACR2);  

+ Đối với công tác phân loại tài liệu đa số thư viện sử dụng khung phân loại 

thập phân Deway DDC, một số khác dùng bảng phân loại dùng cho thư viện khoa 

học tổng hợp... 

 Trong việc định từ khóa tài liệu, phần lớn các thư viện còn sử dụng phương 

pháp định từ khóa tự do, chưa áp dụng theo một bộ từ khóa có kiểm soát hay từ 

điển, từ chuẩn du lịch, điều này gây khó khăn trong việc tra tìm thông tin. 

Song song với việc xử lí tài liệu theo hình thức truyền thống, một số thư viện 

còn triển khai xây dựng và vận hành thư viện điện tử, áp dụng phần mềm tư liệu 

khác nhau như Libol, Elib, Greenton, CDS/ISIS ...hoặc các phần mềm tự viết để hỗ 

trợ việc xử lí thông tin.   
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 5)Thu thập và xử lí thông tin phản hồi từ người dùng tin  

Việc thu thập thông tin phản hồi từ NDT là việc làm cần thiết đối với mỗi 

CQTT. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của tác giả thực hiện năm 2014 cho thấy, 

CQTT du lịch chưa chú trọng việc thu thập thông tin phản hồi. Hoạt động này chủ 

yếu được thực hiện ở thư viện thuộc cơ sở đào tạo có quy mô lớn nhằm khảo sát 

chất lượng dịch vụ, chất lượng tài liệu, nội dung tài liệu mà NDT cần, loại hình tra 

cứu, phương thức phục vụ thông qua hình thức quan sát, phỏng vấn, phát phiếu điều 

tra, hòm thư góp ý... 

Các CQTT du lịch mới triển khai việc thu thập thông tin phản hồi trên 

website, nhằm lấy ý kiến nhận xét của NDT về nội dung, hình thức của chính 

website đó. Các CSDL, ấn phẩm thông tin được ngành du lịch sử dụng như phương 

tiện chủ yếu để cung cấp thông tin cho NDT, nhưng việc cung cấp thông tin mới 

mang tính một chiều từ CQTT, mà chưa quan tâm đến NCT của NDT du lịch. Hàng 

năm, CQTT chưa chủ động xây dựng kế hoạch thu thập thông tin phản hồi mang 

tính định kì, việc làm này mới được một số cá nhân/đơn vị của ngành thực hiện 

trong các đề tài nghiên cứu khoa học. Song các kết quả nghiên cứu đó chưa thực sự 

được quan tâm.  

Từ những phân tích trên, có thể thấy, việc thu thập thông tin phản hồi từ NDT 

chưa được các CQTT quan tâm, chưa tạo được cơ chế phản hồi thông tin thường 

xuyên từ NDT du lịch.    

Qua sự phân tích như trên dễ dàng nhận thấy việc thu thập và xử lí thông tin 

của ngành du lịch còn thiếu tầm vĩ mô, chưa có cơ chế phân định quyền hạn chức 

năng nhiệm vụ cho từng cấp, từng cơ quan, chưa có một đơn vị đầu mối quản lí 

hoạt động thu thập, xử lí thông tin, chưa có quy định mang tính pháp lí về chế độ 

cung cấp thông tin định kì từ địa phương đến trung ương, giữa vụ, phòng, ban tới 

CQTT nói chung, và TTTTDL nói riêng. Dữ liệu/thông tin nằm rải rác ở các cục, vụ, 

viện, phòng ban, doanh nghiệp... CQTT muốn thu thập thông tin phải thực hiện 

phương thức truyền thống là tự tìm hiểu, tìm đọc, nghiên cứu và sưu tầm tài liệu; 

làm công văn đề nghị bộ, ngành, đơn vị có liên quan cung cấp số liệu; phát triển hệ 
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thống cộng tác viên; gửi phiếu điều tra, phiếu tham khảo thông tin gửi các đơn vị có 

liên quan... Điều này dẫn đến tình trạng thông tin bị phân tán, chồng chéo, thậm chí 

còn vừa thừa (do nhiều đơn vị của ngành yêu cầu cấp dưới báo cáo), vừa thiếu vì 

chưa có đơn vị đầu mối xử lí, tổng hợp lưu trữ chung, thông tin thiếu tính kịp thời, 

độ tin cậy không cao, chưa đảm bảo sự đồng nhất thông tin giữa các đơn vị. Điều 

này chính là tác nhân dẫn đến sự tương tác giữa các CQTT với nhau còn mờ nhạt.  

2.2.1.2. Sản phẩm thông tin du lịch 

Với cơ chế thu thập và xử lí dữ liệu như trên, cho thấy, hầu hết các đơn vị 

trong ngành đều tham gia phát hành SPTT với mục đích khác nhau. Vì vậy, số 

lượng cũng như loại hình SPTT du lịch hiện nay khá nhiều, tiêu biểu và nổi trội hơn 

cả là bốn loại hình sau:  

1) Ấn phẩm về thông tin du lịch  

Ấn phẩm về thông tin du lịch là loại ấn phẩm được in ấn trên các loại chất  liệu 

khác nhau chứa đựng thông tin du lịch, được các CQTT biên tập, phát hành với mục 

đích cung cấp thông tin tới NDT du lịch. Hiện nay, ngành du lịch Việt Nam có các  

nhiều loại ấn phẩm với mục đích sử dụng khác nhau cụ thể:   

- Sách về điểm du lịch, tuyến điểm du lịch và  sách hướng dẫn du lịch  

 Sách về điểm du lịch, tuyến điểm du lịch là loại ấn phẩm chứa đựng các thông 

tin về lịch sử hình thành điểm du lịch, giới thiệu cảnh quan và các giá trị về tự nhiên và 

nhân văn của điểm du lịch, sự kết nối giữa các điểm, tuyến điểm và khu du lịch. 

Sách hướng dẫn du lịch là ấn phẩm có nội dung giới thiệu những thông tin 

chung về điều kiện kinh tế xã hội, tiềm năng du lịch, các sản phẩm du lịch chủ yếu, 

đặc điểm của từng điểm du lịch, hệ thống cơ sở dịch vụ như lưu trú, ăn uống, bản đồ 

của từng vùng, từng địa phương, kèm theo hình ảnh giới thiệu, thông tin liên lạc cần 

thiết khi đi du lịch Việt Nam. Ngoài ra, còn có thông tin về cơ quan đại diện ngoại 

giao của một số nước, đại điện hãng hàng không, một số doanh nghiệp du lịch chủ 

yếu của Việt Nam.    
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Cơ quan phát hành các loại sách này gồm có TTTTDL các cấp, bộ phận thông 

tin thuộc sở văn hóa, thể thao du lịch với mục đích tạo dựng và nâng cao hình ảnh 

điểm đến cho du khách, nâng cao kiến thức cho cán bộ trong ngành, giúp người dân 

hiểu hơn giá trị của các điểm du lịch.  

 Do nhiều đơn vị phát hành nên NDT dễ tìm kiếm các loại sách về điểm du 

lịch, tuyến điểm du lịch, hướng dẫn du lịch từ nhiều nguồn khác nhau. Song đôi lúc 

NDT gặp sự cố: thông tin về một điểm du lịch, tuyến điểm du lịch lại không đồng 

nhất về nội dung, làm cho NDT lúng túng không biết lựa chọn thông tin nào là đúng.  

- Sách về “Số liệu thống kê chủ yếu ngành du lịch giai đoạn 2000 – 2012” 

Đây là ấn phẩm chính thống trong lĩnh vực thống kê du lịch với hệ thống số 

liệu tương đối toàn diện kèm theo bình luận, phân tích, đánh giá về các chỉ tiêu 

thống kê du lịch. Sách được xuất bản bằng tiếng Việt và phiên bản bằng tiếng Anh 

do TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch phát hành, với mục đích nâng cao nhận thức 

chung của xã hội về du lịch, hỗ trợ nhà lãnh đạo, quản lí các cấp định tính và định 

lượng rõ hơn vị trí, vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân, và sự 

tương quan với các ngành/lĩnh vực khác của đất nước, với ngành du lịch một số 

quốc gia/vùng lãnh thổ khác trên thế giới, qua đó hoạch định chính sách và đầu tư 

nguồn lực phù hợp cho phát triển du lịch. 

- Niên giám du lịch Việt Nam  

Niên giám du lịch Việt Nam là ấn phẩm phát hành định kì, nội dung chứa 

đựng thông tin về đặc điểm du lịch Việt Nam, địa chỉ liên hệ với các cơ quan quản 

lí về du lịch của địa phương, các trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch; thông tin 

về công ti lữ hành quốc tế và nội địa, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, khách 

sạn, nhà hàng, cửa hàng tiêu biểu, sự kiện du lịch diễn ra trong năm...được xây dựng 

bằng ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp.  

Niên giám được thiết kế theo dạng CSDL và được lưu trữ trên đĩa CD – ROM, 

được cập nhật thông tin thường xuyên 3 tháng/lần, nhằm tạo khả năng tìm kiếm 

nhanh, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của du khách. Hiện nay, CQTT duy nhất 

được phát hành Niên giám du lịch Việt Nam là TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch.  
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- Bản tin du lịch   

 Bản tin là ấn phẩm được phát hành định kì, với nội dung là các tin tức về tình 

hình hoạt động du lịch trong và ngoài nước, mô hình, kinh nghiệm phát triển du lịch 

ở một số nước trong khu vực và trên thế giới và một số chủ đề về nghiệp vụ du lịch. 

Mục đích phát hành bản tin du lịch nhằm phục vụ hoạt đông chuyên môn của đơn 

vị, của ngành và hoạt động tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch. Đơn vị tham 

gia phát hành bản tin là TTTTDL các cấp, một số sở văn hóa, thể thao và du lịch và 

doanh nghiệp du lịch. Bản tin được phát hành theo hai hình thức: in trên giấy và lưu 

trên website. Nội dung các bản tin tương đối đảm bảo việc chuyển tải những tin tức 

của ngành.   

  - Bản đồ du lịch 

Đây là ấn phẩm được phát hành không định kì, nội dung gồm những hình ảnh 

thu nhỏ khái quát thông tin về đường phố, sông ngòi, các cơ quan lớn đóng trên địa 

bàn, tuyến đường, điểm du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, 

chợ, bưu điện, bến xe, kèm theo các thông tin thuộc tính cơ bản và mang tính định 

hướng giúp NDT dễ dàng khai thác thông tin, tìm kiếm, xác định vị trí trên bản đồ, 

giúp khách du lịch dễ dàng tra cứu các dữ liệu cơ bản về du lịch, các điểm du lịch 

trong hành trình tour; hỗ trợ cơ quan quản lí xây dựng quy hoạch, quản lí tuyến du 

lịch, điểm du lịch, và các hoạt động liên quan đến du lịch.  

Bản đồ du lịch do các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch, sở văn hóa, thể thao 

và du lịch, TTTTDL các cấp phát hành. Bản đồ du lịch có nhiều loại như: bản đồ du 

lịch quốc gia, bản đồ du lịch tỉnh, thành phố, bản đồ điểm du lịch, bản đồ tuyến du 

lịch... được in trên giấy hoặc được số hóa được lưu giữ trong máy tính và được truyền 

qua hệ thống mạng. Hiện nay, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với một số tỉnh, thành phố 

dựa trên công nghệ GIS (Geographic Information System) xây dựng được một kho dữ 

liệu điện tử dạng lược đồ cho 8 điểm du lịch tiêu biểu của Việt Nam: Hà Nội, TP Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Hải Phòng, Hạ Long – Bãi Cháy. 

Tuy nhiên, đến nay, ngành du lịch vẫn chưa có đầy đủ các loại bản đồ cho các điểm du 

lịch và nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. 
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- Logo, tập gấp, tờ rơi, tranh ảnh, bưu thiếp, lịch treo tường, lịch bàn, lịch 

quyển, đồ lưu niệm…  

Đây là những ấn phẩm được phát hành không định kì với nội dung đơn giản 

theo từng chiến dịch quảng bá du lịch với mục đích phục vụ đối tượng NDT là khách 

du lịch. Những SPTT này được phát miễn phí, cung cấp trực tiếp cho khách du lịch 

tiềm năng giúp họ tiếp cận nội dung thông tin trước khi quyết định đi du lịch.  

Ấn phẩm được nhiều cấp, nhiều đơn vị biên tập, đối với các SPTT cấp quốc 

gia do Tổng cục Du lịch đảm nhận, chất lượng tương đối đảm bảo, song vẫn thiếu 

những ấn phẩm mang tính trọng điểm phù hợp với từng thị trường; Một số ấn phẩm 

do doanh nghiệp phát hành chưa thực sự gây ấn tượng và chưa tạo lập được thương 

hiệu đối với du khách. Một số tập gấp, tờ rơi còn đưa thông tin quảng cáo thiếu tính 

trung thực... Điều này, làm mất đi lòng tin của khách du lịch, làm ảnh hưởng trực tiếp 

tới ngành du lịch.  

- Ngoài ra, ngành du lịch còn có một số ấn phẩm thông tin dạng khác như:  

Ấn phẩm tra cứu: Sổ tay du lịch, cẩm nang tra cứu du lịch là những ấn phẩm 

được phát hành không định kì, nội dung chứa đựng thông tin mang tính chỉ dẫn, giải 

thích những dữ liệu, sự kiện du lịch riêng biệt, những kinh nghiệm du lịch...Tại thư 

viện còn có các ấn phẩm thư mục chuyên đề, thư mục giới thiệu sách mới... được 

trình bày sắp xếp theo một trật tự nhất định đảm bảo cho việc tra cứu thông tin được 

thuận tiện dễ dàng.  

 Ấn phẩm bằng hình ảnh (chương trình truyền hình, các đoạn video clips): Là 

những ấn phẩm được phát hành không định kì, nội dung giới thiệu tiềm năng du lịch 

của một địa phương, hay một điểm đến với mục đích phục vụ hoạt động tuyên 

truyền quảng bá du lịch.  

Báo chí: Là những ấn phẩm được phát hành định kì, nội dung mang tính thời 

sự và được phát hành rộng rãi trong ngành và xã hội. Báo chí là hình thức cung cấp 

thông tin phổ biến nhất, có khả năng tiếp cận nhanh đến mọi đối tượng.  
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Pano, áp phích, băng rôn, ảnh cỡ lớn…: Là những ấn phẩm phát hành không 

định kì với nội dung đơn giản nhằm phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch 

trong các dịp tổ chức lễ hội và các sự kiện của ngành.  

Qua sự phân tích từng loại ấn phẩm về thông tin du lịch như trên dễ dàng nhận 

thấy, ngành du lịch có nhiều loại ấn phẩm về thông tin du lịch, trong đó ấn phẩm phục 

vụ công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch được đặc biệt quan tâm 

và chiếm tỉ lệ nhiều nhất, song đây cũng là loại ấn phẩm mang nhiều bất cập. Theo 

đánh giá của một số chuyên gia WTO, các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch của 

Việt Nam còn kém chất lượng về màu sắc, cách thức in ấn, không ấn tượng, lời văn dài 

dòng, nặng về mô tả, chưa đưa ra những thông tin chính theo yêu cầu của du khách. 

Ngoài ra, các ấn phẩm này chưa có sự quản lí thống nhất thông tin quảng bá, dẫn đến 

hiện tượng thông tin về một sản phẩm du lịch nhiều khi không đồng nhất giữa các 

nguồn cung cấp; hoặc thông tin trong quảng cáo đôi lúc không đúng với sản phẩm du 

lịch thực tế [72].  

2) Website 

Website là một loại tổ chức thông tin siêu văn bản, thông tin trình bày trên 

mạng internet tại một địa chỉ nhất định. Với tư cách là một SPTT có nhiều lợi thế, bởi 

nó có thể truyền tải được nhiều loại thông tin, thông tin dễ dàng cập nhật, thay đổi, 

NDT có thể tìm kiếm thông tin mọi lúc, mọi nơi. Với những tiện ích của website, 

nên hầu hết các đơn vị trong ngành đã xây dựng website riêng với mục đích cung 

cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ du lịch tới NDT và khách du lịch. Website trở 

thành kênh thông tin quan trọng trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch 

Việt Nam đến thị trường trong nước và quốc tế.  

Hiện nay, ngành du lịch có hàng nghìn website, song tỉ lệ website phát huy 

tốt vai trò là nhà cung cấp và tư vấn cho NDT không nhiều, những website lớn đạt 

hiệu quả cao phải kể đến các website của một số tổng công ti du lịch  hàng đầu tại 

Việt Nam như: www.saigon-tourist.com (Tổng công ti du lịch Sài Gòn) 

www.huonggiangtourist.com (Công ti Hương Giang) …đặc biệt là các website của 

Tổng cục du lịch như:  

http://www.saigon-tourist.com/
http://www.huonggiangtourist.com/
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 www.vietnamtourism.com: là một trong những website đầu tiên của ngành du 

lịch với năm ngôn ngữ chính là: Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật. Website chứa đựng 

các thông tin tổng quan về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người và tiềm năng du lịch 

Việt Nam...Website là một CSDL lớn về các điểm du lịch Việt Nam, khách sạn, công 

ti lữ hành, dịch vụ... đối tượng phục vụ là các đối tác du lịch nước ngoài, công ti lữ 

hành quốc tế, khách du lịch quốc tế. Đây là website chính thức được phép đặt tại 

nước ngoài, nơi băng thông rộng, tiện lợi cho việc truy cập, tra cứu thông tin của 

khách. Website thu hút được số lượng người truy cập nhiều với hơn 30 nghìn lượt 

truy cập/ngày [2, tr.31].  

www.vietnamtourism.gov.vn là trang thông tin điện tử với hai ngôn ngữ Việt 

và Anh. Website này lưu trữ các tin tức sự kiện du lịch ở cấp trung ương và địa 

phương cùng các hoạt động có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp về du lịch. Nội 

dung website được tổ chức thành ba khối thông tin chính: 

Thông tin quản lí chuyên ngành: gồm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, 

hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch và văn bản chỉ đạo, điều hành 

của Tổng cục Du lịch;  

Thông tin liên kết: liên kết tới các CSDL chuyên ngành du lịch như hệ thống 

doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, sản phẩm – điểm đến, thông tin khoa học...; 

liên kết với đơn vị thuộc Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, cơ sở đào tạo du lịch, 

hiệp hội, tổ chức du lịch trong và ngoài nước...;  

Tin tức: gồm các tin tức phản ánh hoạt động du lịch trong và ngoài nước, 

nhằm phục vụ NDT trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, 

đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư du lịch.  

www.vietnamtourism-info.com là cẩm nang tra cứu thông tin du lịch bằng 

tiếng Anh. Cẩm nang gần như là trực tuyến, cung cấp khá đầy đủ danh sách và địa 

chỉ liên hệ của các công ti lữ hành, khách sạn thuộc 63 tỉnh thành Việt Nam. Mọi 

thông tin được cập nhật hàng ngày, đồng thời giải đáp các thắc mắc thông thường 

của khách du lịch. Website hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tuyên truyền quảng bá 

các sản phẩm dịch vụ du lịch mới, thời gian khuyến mại của các đơn vị… đặc biệt 

http://www.vietnamtourism.com/
http://www.vietnamtourism.gov.vn/
http://www.vietnamtourism-info.com/
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trên website còn có chuyên mục photo album giới thiệu ảnh đẹp, lưu trữ tập gấp 

điện tử giới thiệu các loại hình du lịch của Việt Nam cho phép NDT có thể tải về 

máy tính tham khảo. Ngoài ra, website còn cung cấp dịch vụ miễn phí là các hộp 

thư điện tử có đuôi @vietnam-tourism.com hoặc @vietnamtourism-info.com cho 

cán bộ trong ngành. 

wwwdulichvn.org.vn là tờ báo du lịch điện tử bằng tiếng Việt với thông tin 

được cập nhật hàng tuần, giới thiệu những thông tin mới nhất, những tin tức sự kiện 

về hoạt động của Tổng cục Du lịch, các sở văn hóa, thể thao và du lịch cũng như là 

những tuyến điểm du lịch mới trên mọi miền đất nước. Đối tượng phục vụ chính là 

cán bộ trong ngành và  khách du lịch nội địa. 

www.vietnam-tourism.com: website này tích hợp một số địa chỉ website du 

lịch của một số nước, tổ chức du lịch và một số đơn vị kinh doanh du lịch… đây 

cũng được coi là một cánh cổng chính vào các website du lịch của Việt Nam. 

Bên cạnh những website hoạt động có hiệu quả, ngành du lịch còn không ít 

website đơn điệu, nghèo nàn, với những thông tin giới thiệu doanh nghiệp, chưa có 

giao dịch trực tuyến, ngôn ngữ đơn thuần là tiếng Việt, thông tin lại không được cập 

nhật thường xuyên [PL1, tr.189]. Một số địa phương do chạy theo phong trào đã xây 

dựng nhiều website phục vụ công tác quảng bá du lịch, song nội dung thông tin giữa 

các website nhiều khi lại không nhất quán, phương thức hoạt động dường như độc 

lập, chưa có sự liên kết xây dựng và khai thác thông tin. Cùng với đó, việc xây dựng 

và phát triển website của các đơn vị lại không đồng nhất về công nghệ (PHP, 

ASP.NET, ASP, JSP/JAVA) nên việc chia sẻ và khai thác thông tin gặp nhiều khó 

khăn. Nguyên nhân của tình trạng này là do chưa có sự đầu tư thỏa đáng, chưa có sự 

hướng dẫn kĩ thuật, sự lựa chọn thông tin và phần mềm ứng dụng thống nhất cho 

các đơn vị trong ngành khi xây dựng website và ngành du lịch cũng chưa có đơn vị 

đứng ra quản lí các website của ngành.  

Theo kết quả khảo sát của Cục Thương mại điện tử và CNTT cho thấy, 

những năm gần đây, số lượt người truy cập vào các website du lịch của Việt Nam 

để tìm kiếm thông tin tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, thời gian giữ chân khách viếng 

http://wwwdulichvn.org.vn/
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thăm rất thấp, ngay cả website du lịch lớn của Việt Nam chỉ có thể giữ chân khoảng 

9 phút/lần truy cập, trong khi con số tương ứng của website du lịch thế giới lên tới 

25,6 phút. Một trong những nguyên nhân chính là các website du lịch Việt Nam 

chưa đủ sức hấp dẫn đối với khách du lịch [5].  

3) Cơ sở dữ liệu  

 CSDL là tập hợp các dữ liệu về các đối tượng cần được quản lí, được cấu trúc 

hóa và được lưu giữ đồng thời trên các vật mang tin của máy tính điện tử và được quản 

lí theo một cơ chế thống nhất nhằm giúp cho việc truy cập và xử lí dữ liệu được dễ 

dàng nhanh chóng [62, tr.86]. CSDL du lịch được nhiều đơn vị trong ngành xây dựng, 

thường được lưu trữ trên các website, và có thể chia thành ba CSDL chính như sau:    

 - CSDL thư mục: Dữ liệu trong CSDL thư mục là tin tức về bản thân tài liệu. 

Chúng chứa đựng các thông tin cấp hai, tức là các dữ liệu thư mục và các dữ liệu bổ 

sung chứ không phải là văn bản gốc [62, tr.91]. Loại CSDL này có ở các thư viện 

như: CSDL sách, CSDL báo – tạp chí,  CSDL tài liệu liệu nghe nhìn... 

 - CSDL dữ kiện: Nội dung thông tin chứa trong CSDL là thông tin dữ kiện. 

Đó là các số liệu hay các dữ kiện cụ thể về các đối tượng, các quy trình hoặc 

phương pháp. Thông tin dữ liện được lưu trữ chủ yếu dưới dạng số, ngoài ra cũng 

được trình bày dưới dạng văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ thị [62, tr.92]. Hiện nay, 

ngành du lịch có cách loại CSDL dữ kiện như: hướng dẫn viên du lịch, bản đồ du 

lịch,  cơ sở dịch vụ lưu trú, công ti lữ hành, thống kê du lịch, quản trị nhân sự, quản 

lí khách hàng, quản lí kế toán – tài chính, quản lí vật tư thiết bị, quản lí điều hành 

tour, quản lí người học, quản lí văn bằng và tuyển sinh...[PL1, tr.201].    

- CSDL toàn văn là sự mở rộng logic tới các HTTT hiện đại. Chúng chứa các 

thông tin cấp một, đó là toàn bộ văn bản của tài liệu cùng với các dữ liệu thư mục 

và các dữ liệu chủ đề khác [62, tr.92]. Ngành du lịch có các loại CSDL toàn văn 

sau: văn bản pháp quy, giáo trình, luận án, luận văn, quản lí công văn, tài nguyên du 

lịch,khoa học và công nghệ, sản phẩm điểm đến...[PL1,tr.201].     
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Qua khảo sát, hầu như mỗi đơn vị trong ngành đều có CSDL, song nhìn 

chung quy mô các CSDL còn nhỏ, phần lớn mỗi CSDL mới có từ vài chục đến vài 

trăm biểu ghi, CSDL toàn văn chưa nhiều, hoạt động chưa ổn định, chưa được cập 

nhật thường xuyên, đôi lúc thông tin về điểm du lịch, cơ sở lưu trú trong các CSDL 

của trung ương và địa phương lại không đồng nhất, chưa mang tính hệ thống, gây 

hạn chế khả năng tra tìm của NDT. 

4) Hệ thống mục lục  

 Hệ thống mục lục còn được gọi là mục lục là tập hợp các đơn vị/phiếu mục 

lục được sắp xếp theo một trình tự nhất định, phản ánh nguồn tin của một/một nhóm 

CQTT, thư viện. Hệ thống mục lục của ngành du lịch ở thư viện có hai dạng: mục 

lục truyền thống và mục lục hiện đại.  

Mục lục truyền thống: Là tập hợp các phiếu mô tả được sắp xếp theo trật tự 

nhất định, với ba loại mục lục: mục lục công vụ (dành cho CBTT), mục lục chữ cái 

và mục lục phân loại (dành cho NDT), phản ánh nội dung kho tài liệu của thư viện 

Mục lục hiện đại: Là loại mục lục có áp dụng công nghệ mới tin học hóa (áp 

dụng phần mềm tư liệu) thành mục lục tra cứu trên hệ thống máy vi tính. Đây là kết 

quả của quá trình tự động hóa hệ thống mục lục phiếu. Gần đây, một số thư viện 

như: TTTT thư viện (Đại học Quốc gia Hà Nội), thư viện Viện nghiên cứu và phát 

triển du lịch.. đã xây dựng mục lục trực tuyến, cho phép NDT dễ dàng truy cập 

nhiều khía cạnh của tài liệu, và có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng 

internet, tuy nhiên vẫn còn tình trạng đôi lúc bạn đọc không tra tìm được tài liệu, do 

tốc độ đường truyền không ổn định.  

Các thư viện trong ngành du lịch đều có mục lục để phục vụ bạn đọc. Tuy 

nhiên, do các thư viện hoạt động độc lập, dẫn đến tình trạng một tài liệu được nhiều 

thư viện cùng xử lí và biên mục mô tả gây lãng phí thời gian và kinh phí. Cùng với 

đó, các thư viện lại sử dụng các chuẩn nghiệp vụ, bảng phân loại, phần mềm tư liệu 

không đồng nhất dẫn đến việc xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến gặp nhiều khó 

khăn trong tương lai.  
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Tóm lại, SPTT của ngành du lịch đa dạng với hàng nghìn website, nhiều CSDL 

về du lịch, và hàng chục triệu ấn phẩm được phát hành. Tuy nhiên, chất lượng một số 

sản phẩm chưa theo kịp sự phát triển của CNTT và viễn thông; việc biên tập, phát 

hành SPTT giữa các CQTT chưa có sự phối hợp, liên kết và kế thừa của nhau dẫn đến 

tình trạng chồng chéo về nội dung và chưa quản lí được thông tin.  

2.2.2. Tổ chức lưu trữ thông tin  

Các loại thông tin được CQTT xử lí tổ chức lưu trữ một cách có hệ thống, 

nhằm tạo ra một không gian nguồn lực thông tin với các SPTT, từ đó hình thành các  

điểm truy cập và định hướng cho NDT tra cứu và sử dụng SPTT một cách thuận lợi, 

giúp CQTT có thể hoạt động tốt và phục vụ nhu cầu tra cứu khác nhau của NDT. Qua 

quá trình khảo sát, cho thấy việc lưu trữ thông tin tại các CQTT hiện nay được tổ 

chức dưới hai dạng: lưu trữ thông tin truyền thống, lưu trữ thông tin điện tử.   

Lưu trữ thông tin truyền thống: thông tin du lịch được lưu trữ trên giấy như 

sách, bản tin, bản đồ, báo chí... SPTT dạng này được xử lí, lưu trữ và bảo quản 

trong kho tư liệu.   

 Lưu trữ thông tin hiện đại (lưu trữ thông tin điện tử): thông tin được lưu trữ 

nhờ có sự hỗ trợ của máy vi tính và hệ thống mạng. Để thiết lập “lưu trữ thông tin 

điện tử” cần có yếu tố như phần cứng, phần mềm và phương pháp triển khai. Hiện 

nay, ngành du lịch có một số loại SPTT được lưu trữ dưới dạng điện tử giúp NDT 

dễ dàng truy cập, tìm kiếm thông tin như CSDL, website, CD-ROM...  

Kết quả của việc tổ chức lưu trữ thông tin tạo nên nguồn lực thông tin ở mỗi 

đơn vị. Nguồn lực thông tin được tạo bởi tập hợp các tài liệu, cơ sở dữ liệu theo 

chủ đề nội dung nhất định được xử lí theo quy tắc, quy trình khoa học của nghiệp 

vụ thông tin, NDT có thể tìm đến chúng thông qua các điểm truy cập khác nhau. 

Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ, tính chất hoạt động và sự nhận thức của 

lãnh đạo mỗi đơn vị, dẫn đến việc tổ chức lưu trữ thông tin và thực trạng nguồn lực 

thông tin tại các CQTT trong ngành có sự khác nhau:   
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1) Đối với Trung tâm thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch: Trung tâm 

lưu trữ các SPTT do trung tâm phát hành. 

Trung tâm chịu trách nhiệm duy trì hoạt động và phát triển 6 website chính 

thức của ngành du lịch. Mỗi website có nhiệm vụ phục vụ cho một đối tượng NDT 

nhất định, nên chủ đề và sắp xếp lưu trữ thông tin có sự khác nhau. Với bốn  

website www.vietnamtourism.com; www.vietnamtourism.gov.vn; 

www.vietnamtourism-info.com; wwwdulichvn.org.vn đều có điểm chung là thông 

tin về các sự kiện tin tức được cập nhật thường xuyên, các thông tin tĩnh như điểm 

du lịch, tài nguyên du lịch...được tổ chức lưu trữ dưới dạng CSDL với số lượng từ 

hàng chục đến hàng nghìn biểu ghi. Duy với website  www.vietnam-tourism.com,  

là website lưu trữ các địa chỉ website du lịch, và được coi là cánh cổng chính vào 

các website du lịch của Việt Nam; website  wwwmyhotelvietnam.com, lưu trữ 

thông tin về các khách sạn nhằm phục vụ cho khách du lịch có thể đặt phòng trực 

tuyến tại các khách sạn trên toàn quốc.  

Các loại ấn phẩm thông tin du lịch do Trung tâm phát hành gồm nhiều loại: 

sách, bản đồ, bản tin, đĩa CD - ROM, DVD, tập gấp tài liệu thống kê du lịch... 

[PL1,tr.195]. Số lượng bản/tài liệu nhiều hay ít phụ thuộc vào kế hoạch HĐTT 

tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch hoặc bán cho các 

đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu. Nếu hết, các ấn phẩm có thể tiếp tục được in ấn 

hoặc tái bản. Vì vậy, các ấn phẩm chỉ được lưu trữ tại kho tư liệu mang tính chất 

tạm thời, không xử lí nghiệp vụ thông tin.  

2) Đối với trung tâm thông tin du lịch thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương:Trung tâm chỉ lưu trữ các SPTT do trung tâm phát hành  

Ngành du lịch có 55/60 TTTTDL thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 

đã có website, tiêu biểu như thành phố Hà Nội, tỉnh Lào Cai có 02 website… Các  

website này phục vụ HĐTT tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch cho địa 

phương. Thông tin lưu trữ trong website được tổ chức thành hai khối chính:  

 - Thông tin về các sự kiện hoạt động của ngành, của địa phương. Thông tin 

này được cập nhật thường xuyên.  

http://www.vietnamtourism.com/
http://www.vietnamtourism.gov.vn/
http://www.vietnamtourism-info.com/
http://wwwdulichvn.org.vn/
http://www.vietnam-tourism.com/
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- Thông tin về văn bản chỉ đạo, tài nguyên du lịch, điểm du lịch, sản phẩm du 

lịch, cơ sở dịch vụ lưu trú, công ti lữ hành có tại địa phương... Thông tin được lưu trữ 

dưới dạng CSDL. Các CSDL này có số lượng từ hàng chục đến hàng trăm biểu ghi.  

Các ấn phẩm do các trung tâm phát hành thường là bản tin du lịch, sổ tay du 

lịch, bản đồ du lịch, sách hướng dẫn du lịch, tập gấp, tờ rơi, tranh ảnh, cẩm nang du 

lịch, sách giới thiệu các điểm du lịch, các loại đĩa CD – ROM, DVD. Số lượng in ấn 

và phát hành các tài liệu này từ 200 - 10.000 bản/tài liệu [PL1, tr.198]. Số lượng 

nhiều hay ít phụ thuộc vào kế hoạch tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch của 

địa phương. Các ấn phẩm này được trung tâm lưu trữ tại kho tư liệu mang tính chất 

tạm thời, không xử lí nghiệp vụ thông tin.  

  3) Đối với bộ phận thông tin thuộc sở văn hóa, thể thao và du lịch: chỉ lưu trữ 

các SPTT do đơn vị phát hành 

 Hiện nay, có 58/63 sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có website, 5 Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch chưa có website thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ngãi, 

Quảng Trị, Thái Nguyên. Nội dung thông tin được lưu trữ trên website nhằm truyền 

tải, phản ánh các sự kiện tin tức của ngành, của địa phương về cả ba lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch. Trong đó, thông tin du lịch được tổ chức như sau:  

- Thông tin hoạt động du lịch phản ánh các sự kiện, tin tức du lịch của địa 

phương, thông tin này được cập nhật thường xuyên.  

- Thông tin về tài nguyên du lịch, điểm du lịch, hệ thống văn bản, thủ tục 

hành chính, cơ sở dịch vụ lưu trú, công ti lữ hành... có tại địa phương. Thông tin 

được lưu trữ dưới dạng CSDL. Các CSDL này thường có số lượng từ hàng chục đến 

hàng trăm biểu ghi. 

 Các loại ấn phẩm thông tin do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành 

gồm đĩa DVD giới thiệu điểm du lịch, sách hướng dẫn, sổ tay du lịch, bản đồ du 

lịch, tập gấp, brochure… số lượng in từ 5.000 đến 20.000 bản/tài liệu [PL1,tr.198]. 

Các ấn phẩm được phát miễn phí tới du khách, hoặc làm quà tặng trong các sự kiện 

như hội chợ, hội thảo…Vì vậy, việc tổ chức lưu trữ các ấn phẩm chỉ mang tính chất 

tạm thời, không xử lí nghiệp vụ thông tin.  
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4) Đối với doanh nghiệp du lịch: chỉ lưu trữ các SPTT do đơn vị phát hành.  

Theo kết quả khảo sát của nghiên cứu sinh tại 86 doanh nghiệp cho thấy 68 

doanh nghiệp có website (chiếm 79%), mục đích tạo lập website nhằm phục vụ công 

tác tuyên truyền quảng bá. Vì vậy, website là nơi lưu giữ thông tin về sản phẩm và dịch 

vụ du lịch của đơn vị, thông tin về điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đối với 

doanh nghiệp lữ hành, trên website còn có thông tin tin giới thiệu về điểm du lịch nằm 

trong các tour du lịch của doanh nghiệp…đặc biệt, website còn là nơi doanh nghiệp 

thực hiện một số giao dịch thương mại điện tử như đặt phòng, đặt tour qua mạng.  

Các loại ấn phẩm thông tin do doanh nghiệp phát hành gồm đĩa DVD giới 

thiệu doanh nghiệp, bản đồ khách sạn, tập gấp, tập rơi, tranh ảnh, bưu thiếp, lịch 

treo tường, lịch bàn, lịch quyển, đồ lưu niệm… nhằm giới thiệu sản phẩm và dịch 

vụ du lịch của đơn vị tới khách hàng. Số lượng phát hành mỗi lần từ 200 -10.000 

bản/ ấn phẩm và được sử dụng 2-3 năm [PL1, tr.199]. Các ấn phẩm được phát miễn 

phí tới du khách, hoặc làm quà tặng trong các sự kiện như hội chợ, hội thảo… Nếu 

hết doanh nghiệp tiếp tục in ấn hoặc tái bản bổ sung, vì vậy các ấn phẩm chỉ được 

lưu trữ mang tính chất tạm thời.  

5) Đối với các thư viện thuộc cơ sở đào tạo 

 Hiện nay, khoảng 80% cơ sở đào tạo đã có website. Các website này đăng tải 

và lưu trữ các thông tin phục vụ cho công tác quản lí, đào tạo và các hoạt động của 

các cơ sở đào tạo. 

Trong các cơ sở đào tạo còn có thư viện là nơi tổ chức lưu trữ tư liệu phục vụ 

công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giảng viên và người học, với 

vốn tài liệu trong khoảng từ 500-33.000 bản và từ 10-160 đầu báo – tạp chí/ thư 

viện, một số thư viện xây dựng CSDL tra cứu thư mục, CSDL luận văn, luận án  

[PL1,tr.201]. Tuy nhiên, thư viện hiện đại nhất và có vốn tài liệu lớn nhất trong các 

cơ sở đào tạo du lịch ở Việt Nam phải kể đến TTTT thư viện Trường Đại học Quốc 

gia Hà Nội với vốn tài liệu gần 500.000 bản và 400 đầu báo – tạp chí, hơn 12.000 

luận án, luận văn,, hơn 1.000 đề tài khoa học…. Cùng với bộ sưu tập số có hơn 3.000 
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giáo trình và sách tham khảo của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, hơn 

12.000 luận án, luận văn, hơn 1.000 đề tài, hơn 500.000 trang thư tịch cổ Hán Nôm, 

Tài liệu chuyên sâu về Việt Nam học và 7 chuyên san Tạp chí của Đại học Quốc 

gia, bộ sưu tập số được cập nhật thường xuyên theo thời gian.  

Với các số liệu trên có thể thấy, thư viện có vốn tài liệu còn khiêm tốn và phát 

triển không đồng đều nhiều nhất là TTTT thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội với hơn 

500.000 bản, ít nhất là thư viện Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng có 500 bản, trong 

đó tài liệu có nội dung về du lịch chiếm từ 10- 20%. Việc biên tập và phát hành các 

SPTT phục vụ bạn đọc tìm kiếm thông tin như thư mục, tổng luận, chuyên đề…hầu 

như chưa có.   

Tóm lại, thông tin/SPTT của ngành du lịch được lưu trữ cả hai hình thức truyền 

thống và hiện đại. Song các TTTTDL, bộ phận thông tin thuộc sở văn hóa, thể thao, 

du lịch, doanh nghiệp du lịch mới lưu trữ SPTT do đơn vị phát hành; Cùng với đó, 

CSDL về tài nguyên du lịch, điểm du lịch, hệ thống văn bản, thủ tục hành chính 

…được nhiều đơn vị thực hiện, nhưng quy mô chỉ từ vài chục đến vài trăm biểu ghi, 

các ấn phẩm lưu trữ mang tính tạm thời.  Thư viện thuộc cơ sở đào tạo đã thực hiện 

việc xử lí và lưu trữ ấn phẩm, tài liệu theo đúng nghiệp vụ, tuy nhiên vốn tài liệu 

chưa nhiều, CSDL chủ yếu là CSDL thư mục, giữa các thư viện chưa có sự liên kết 

khai thác nguồn lực thông tin của nhau. Điều này dẫn đến tình trạng chưa tập hợp 

và phát huy được sức mạnh nguồn lực thông tin du lịch trong toàn ngành.   

2.2.3. Cung cấp thông tin du lịch  

Để cung cấp thông tin (SPTT) kịp thời tới NDT, mỗi đơn vị trong ngành đều 

triển khai các DVTT. Tuy nhiên, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi chủ thể bên 

cạnh một số dịch vụ chung, mỗi đơn vị lại có những mức độ và hình thức triển khai 

DVTT khác nhau.  

2.2.3.1. Cung cấp thông tin du lịch trực tuyến 

Cung cấp thông tin du lịch trực tuyến là dịch vụ cung cấp thông tin điện tử cho 

NDT thông qua mạng Internet, mạng nội bộ. Theo kết quả khảo sát trực tuyến của 
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công ty IDM Việt Nam cho thấy, nhu cầu tìm hiểu thông tin du lịch qua mạng 

internet tại Việt Nam tăng lên không ngừng, Từ năm 2008 đến năm 2013, nhu cầu 

tìm kiếm các thông tin về du lịch trên internet tăng hơn 32 lần. Mỗi tháng có hơn 5 

triệu lượt tìm kiếm thông tin du lịch bằng tiếng Việt… Những tháng cao điểm, con số 

có thể lên đến 8 triệu lượt [5]. Điều này chứng tỏ, dịch vụ này ngày càng được nhiều 

NDT khai thác và sử dụng. 

Nhu cầu thì nhiều nhưng mức độ đáp ứng NCT cho NDT qua dịch vụ đạt hiệu 

quả chưa cao. Năm 2013, Cục Thương mại điện tử và CNTT đã có cuộc khảo sát về 

chất lượng dịch vụ cung cấp thông tin du lịch trực tuyến khu vực Đông Nam Á. Kết 

quả Việt Nam đang đứng cuối bảng về du lịch trực tuyến [5]. Điều này, chứng tỏ dịch 

vụ cung cấp thông tin du lịch trực tuyến của Việt Nam chưa phát huy được thế mạnh. 

Nguyên nhân chính là do hạ tầng CNTT của Việt Nam nói chung, của ngành du lịch 

nói riêng còn hạn chế, tốc độ đường truyền không ổn định, gây cản trở cho việc truy 

cập của NDT. Cùng với đó, nguồn thông tin số chưa nhiều, thông tin đưa lên mạng 

của một số doanh nghiệp chưa được kiểm soát, dẫn đến thông tin về một lĩnh vực du 

lịch, một điểm du lịch không đồng nhất giữa các nguồn cung cấp, làm cho NDT 

không biết lựa chọn thông tin nào là đúng.  

2.2.3.2. Cung cấp tài liệu gốc   

 Cung cấp tài liệu gốc là dịch vụ cung cấp thông tin trực tiếp cho NDT thông 

qua  SPTT truyền thống. Dịch vụ này có hai hình thức cho mượn và phát miễn phí:  

* Hình thức cho mượn 

Đây là DVTT truyền thống được thực hiện tại thư viện thông qua hình thức 

phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà. Ðối tượng sử dụng thường là cán bộ trong 

ngành, cán bộ nghiên cứu và học sinh, sinh viên du lịch. Ưu điểm của dịch vụ này là 

cung cấp tài liệu gốc giúp NDT thoả mãn yêu cầu thông tin mang tính nghiên cứu 

chuyên sâu.  

Tuy nhiên, qua quá trình tiếp cận thực tế tại một số thư viện thuộc cơ sở đào 

tạo du lịch, viện nghiên cứu cho thấy, vốn tài liệu còn ít, và số lượng sách chuyên 
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ngành du lịch chiếm tỉ lệ không nhiều. Ví dụ như Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

có khoảng 3000/20.000 tài liệu (chiếm 15%), Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ 

thuật và Du lịch Hạ Long có khoảng 600/4000 tài liệu (chiếm 12,5%), ngay như thư 

viện Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội một trường chuyên đào tạo về du lịch hiện 

nay cũng mới có khoảng 4000/11.000 tài liệu (chiếm 36%), hoặc Viện nghiên cứu 

và phát triển du lịch có khoảng 420/1245 tài liệu (chiếm 33,7%).   

Với vốn tài liệu như trên, có thể thấy, nguồn tài liệu về du lịch tại các thư 

viện chưa nhiều, cùng với thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc theo giờ hành chính từ 

thứ 2 đến thứ 6, trùng với thời gian bạn đọc phải đi làm, đi học nên thời gian đến 

thư viện tìm tài liệu bị hạn chế. Vì vậy, dịch vụ này cơ bản chưa đáp ứng được nhu 

cầu của bạn đọc. 

* Hình thức phát miễn phí (hình thức trao tay) 

Phát miễn phí tài liệu là loại dịch vụ được thực hiện bởi các cơ quan quản lí du 

lịch, TTTTDL và doanh nghiệp du lịch. Đây là dịch vụ cung cấp thông tin chủ động, 

nhằm tuyên truyền quảng bá du lịch. Dịch vụ được thực hiện thông qua hai hình thức: 

- Hình thức không thường xuyên: Được thực hiện trong dịp tổ chức hội 

nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, giao lưu văn hóa, lễ hội... đại biểu và người 

tham dự được ban tổ chức phát các loại tập gấp, sách hướng dẫn, tranh ảnh, bưu 

thiếp, lịch treo tường nhằm giới thiệu doanh nghiệp hoặc điểm đến, một điểm du 

lịch nào đó [72, tr.3].  

Đây là dịch vụ cung cấp thông tin có hiệu quả, nếu SPTT đảm bảo tính hấp 

dẫn và đổi mới thường xuyên, giúp khách thay đổi hình ảnh điểm đến theo hướng 

tích cực. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, nên nhiều SPTT được sử dụng nhiều năm, 

dẫn đến tình trạng thông tin khách nhận được không mới, nên chưa gây được sự chú 

ý của khách. Cùng với đó, khi xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch, hội chợ, 

triển lãm.. các đơn vị thường tập trung kinh phí, trí tuệ để tổ chức sự kiện, đôi lúc 

chưa quan tâm đến việc kiểm tra SPTT một cách kĩ lưỡng, dẫn đến một số trường 

hợp đáng tiếc như vào tháng 3/2013, gian hàng Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc 
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tế (ITB) diễn ra ở Berlin (Đức) đã xảy ra một sai sót không đáng có, gian hàng đặt 

nhầm ảnh giới thiệu địa danh nổi tiếng của Trung Quốc là Lạc Sơn Đại Phật [31].  

- Hình thức thường xuyên: Dịch vụ được thực hiện thông qua văn phòng, 

TTTTDL, quầy thông tin, kiốt thông tin đặt tại điểm du lịch, khách sạn, bến tàu, bến 

xe, cửa khẩu quốc tế…đối tượng được cung cấp thông tin là khách du lịch. Khách du 

lịch được phát các loại tập gấp, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn du lịch…qua đó khách du 

lịch hiểu hơn về điểm du lịch, điểm đến và dịch vụ mình được hưởng trong hành 

trình du lịch. Hiện nay, ngành du lịch có hàng nghìn điểm thực hiện dịch vụ này, nên 

có thể nói, dịch vụ này tương đối đáp ứng được nhu cầu thông tin của khách du lịch.  

2.2.3.3. Trao đổi thông tin 

Dịch vụ trao đổi thông tin là dịch vụ cung cấp những thông tin mang tính thời 

sự, chia sẻ giải đáp thắc mắc về các vấn đề mà tổ chức, cá nhân đang quan tâm. NDT 

có thể tham vấn, trao đổi với người đại diện đơn vị bằng cách hỏi trực tiếp (nói 

chuyện) hoặc gián tiếp (bằng văn bản) hoặc truyền tệp, thư điện tử… 

Tại các thư viện: Dịch vụ trao đổi thông tin diễn ra tại hội nghị bạn đọc, nội 

dung trao đổi các vấn đề như công tác bổ sung thông tin, hệ thống tra cứu tin, chất 

lượng SP&DVTT, phong cách phục vụ của nhân viên, các giải pháp cải tiến, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả của HĐTT… Tuy nhiên, dịch vụ này mới chỉ tập trung ở 

một số thư viện lớn, còn một số thư viện vừa và nhỏ ít quan tâm đến dịch vụ này.  

Tại các đơn vị quản lí, doanh nghiệp du lịch: dịch vụ trao đổi thông tin 

thường diễn ra tại đơn vị, tại hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ… đại diện đơn vị 

du lịch giải đáp thắc mắc về lĩnh vực du lịch, sản phẩm và dịch vụ du lịch cũng như 

các vấn đề có liên quan đến du lịch cho khách du lịch, các doanh nghiệp đối tác. 

Ngoài ra, dịch vụ còn được một số doanh nghiệp triển khai trong môi trường mạng. 

Tuy nhiên, dịch vụ này chưa phát huy được hiệu quả cao, bởi các đơn vị chưa có 

đội ngũ cán bộ chuyên trách, nguồn thông tin lại chưa đầy đủ, dẫn đến nhiều câu trả 

chưa thực sự đem lại sự hài lòng cho du khách. Vì vậy, số lượng người sử dụng dịch 

vụ này mới chiếm một tỉ lệ khiêm tốn 17,4%.  
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2.2.3.4. Tư vấn thông tin   

Tư vấn thông tin là dịch vụ định hướng cho NDT biết cách tìm kiếm và lựa 

chọn các thông tin cần thiết theo mục đích. Các hình thức tư vấn thông tin du lịch gồm 

có tư vấn trực tiếp hoặc thông qua website, điện thoại, chat, email, tin nhắn, ngoài ra 

còn có các dịch vụ bổ trợ như thư tín, dịch vụ fax.. 

Tại thư viện: Dịch vụ tư vấn thông tin thường định hướng cho NDT cách tìm 

kiếm nguồn tin tại thư viện hoặc các thư viện khác, phục vụ việc học tập và nghiên 

cứu của các đối tượng NDT.  

Tại TTTTDL các cấp: thường cung cấp thông tin tư vấn cho doanh nghiệp về 

thị trường và sản phẩm du lịch, tư vấn cho doanh nghiệp khảo sát nghiên cứu thị 

trường, đặt chi nhánh, đại diện về chương trình hợp tác du lịch trong và ngoài nước. 

Tại doanh nghiệp thường tư vấn cho khách hàng những thông tin, chỉ dẫn cần 

thiết trong việc lựa chọn điểm du lịch cũng như sự chuẩn bị đầy đủ trước khi tham gia 

các tour du lịch tại Việt Nam nói riêng, tại các nước trên thế giới nói chung. 

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng dịch vụ, năm 2013, một số thành phố như 

Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa, đã khai trương bộ phận “Hỗ trợ 

khách hàng” nhằm cung cấp thông tin, tư vấn về du lịch cho du khách, đồng thời 

giúp du khách có thông tin về văn hóa, lịch sử, giao thông, thị trường, thông tin về 

điểm đến hấp dẫn và giới thiệu các dịch vụ có chất lượng đáp ứng nhu cầu đa dạng 

của khách thăm quan như ăn uống, vận chuyển, vui chơi giải trí, mua sắm ... 

Với dịch vụ tư vấn thông tin như trên, theo ý kiến đánh giá của khách du 

lịch, (268/836 = 32%), bộ phận hỗ trợ khách hàng tương đối đảm bảo chất lượng. 

Ngược lại, các TTTTDL và doanh nghiệp du lịch lại chưa phát huy được hiệu quả 

từ dịch vụ này, do nhiều CBTT hoạt động mang tính kiêm nhiệm, lại chưa có sự 

cộng tác của các chuyên gia trong ngành, khi NDT hỏi sâu về một lĩnh vực du lịch, 

đôi khi CBTT trả lời lúng túng, chưa đáp ứng được nhu cầu của NDT.  
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2.2.3.5. Phổ biến thông tin chọn lọc 

 Phổ biến thông tin chọn lọc là dịch vụ chủ động cung cấp cho NDT những 

thông tin mới, phù hợp với yêu cầu thường xuyên đã được xác định và được đăng kí 

trước. Dịch vụ này có ưu điểm giúp NDT tiết kiệm được thời gian tìm kiếm thông tin, 

thường xuyên cập nhật được các thông tin mới có giá trị phục vụ công việc chuyên 

môn, đặc biệt hữu ích với nhóm NDT là các nhà lãnh đạo, quản lí ít có thời gian tìm 

kiếm tin. Đặc trưng của dịch vụ này thể hiện ở tính chọn lọc cao, có yêu cầu tin cụ 

thể, có tính chủ động và cập nhật thông tin thường xuyên. 

 Tuy nhiên, dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc trong ngành hiện chỉ được duy 

trì ở một số thư viện và phù hợp với đối tượng NDT là lãnh đạo, quản lí và cán bộ 

nghiên cứu nên tỉ lệ NDT sử dụng dịch vụ này còn rất khiêm tốn (chiếm 7,3%). Dịch 

vụ phổ biến thông tin chọn lọc cũng còn đơn sơ, mới dừng ở mức cung cấp thông tin 

theo chuyên đề hoặc thư mục tổng quan về tình hình phát triển du lịch trong và ngoài 

nước... nên chưa thu hút được nhiều NDT. Nguyên nhân một phần là do NCT của NDT 

du lịch không ổn định, một phần do nguồn lực thông tin còn nghèo chưa thể đáp ứng 

nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu của NDT, đồng thời công tác tuyên truyền dịch vụ này 

tại các đơn vị còn hạn chế.  

Tóm lại, mỗi CQTT trong ngành đều đã triển khai các DVTT nhằm chuyển tải 

thông tin tới NDT. Tuy nhiên, giữa các CQTT chưa có sự liên kết trong việc cung cấp 

thông tin, chưa phát huy được thế mạnh của mỗi loại dịch vụ, dẫn đến việc cung cấp 

thông tin tới NDT đạt hiệu quả chưa cao.  

2.3. Nhân lực phục vụ hoạt động thông tin du lịch  

 Từ năm 1986 trở về trước, do ảnh hưởng của cơ chế bao cấp và việc chưa nhận 

thức được tầm quan trọng của thông tin, nhiều đơn vị chưa quan tâm đến công tác đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBTT. Bước vào thời kì hội nhập quốc tế, thông tin được xác 

định là một trong những yếu tố không thể thiếu trong hoạt động du lịch. Vì vậy, nguồn 

nhân lực cần được đào tạo bài bản và thường xuyên phải được bồi dưỡng, nhân sự đảm 

nhận nhiệm vụ xử lí và lưu trữ thông tin cũng được bổ sung.   
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Số lượng cán bộ, nhân viên TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch là 61 người, trong 

đó trên đại học chiếm 3%, đại học cao đẳng chiếm 87%, dưới cao đẳng chiếm 10%;  

chuyên ngành du lịch chiếm 3%, ngành tin học/ CNTT chiếm 26%, ngoại ngữ chiếm 

15%, các chuyên ngành khác chiếm 56%. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ của Trung tâm 

đáp ứng được yêu cầu thu thập và xử lí thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền 

quảng bá và xúc tiến du lịch [PL1, tr.178]. 

Cán bộ, nhân viên của TTTTDL thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 

lượng không ổn định, tùy theo quy mô và đặc thù của từng trung tâm mà có số 

lượng dao động từ 5 – 25 người, trong đó trình độ trên đại học chiếm 3%, đại học 

cao đẳng chiếm 87%, dưới cao đẳng chiếm 10% [PL1, tr.178]. Ða phần cán bộ được 

đào tạo từ chuyên ngành tin học/CNTT/du lịch nên việc quản trị mạng và phát hành 

một số SPTT phục vụ hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch tương đối đảm bảo. 

Tuy nhiên, do chưa qua đào tạo, bồi dưỡng các kĩ năng nghiệp vụ thông tin, nên 

việc tổ chức và lưu trữ thông tin của các cán bộ này chưa thực sự khoa học.  

Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi đơn vị thường có từ 1-2 cán bộ 

làm công tác thông tin, quản lí và điều hành mạng thuộc phòng nghiệp vụ du lịch 

hoặc văn phòng sở, trong đó trình độ trên đại học chiếm 6%, đại học, cao đẳng chiếm 

90,4%, dưới cao đẳng 3,6% và tỉ lệ chuyên ngành du lịch chiếm hơn 70%, chuyên 

ngành tin học/CNTT khoảng 25%, còn lại các chuyên ngành khác chiếm 5%. Nhiệm 

vụ chính của họ là các công việc về nghiệp vụ quản lí du lịch tại địa phương, nhiệm vụ 

xử lí thông tin chỉ mang tính kiêm nhiệm, chủ yếu là biên tập thông tin đăng trên 

website, hoặc phối hợp với TTTTDL biên tập, phát hành các SPTT tuyên truyền quảng 

bá du lịch khi có yêu cầu. Bên cạnh cán bộ có nhiệm vụ biên tập thông tin, tại các sở 

còn có cán bộ tin học/CNTT với nhiệm vụ quản trị hệ thống mạng tại đơn vị đảm bảo 

thông suốt phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị. Tuy nhiên, cả hai nhóm đối 

tượng này có tới 98% cán bộ hoàn toàn chưa qua các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

thông tin dẫn đến việc họ chưa biết cách xử lí và lưu trữ thông tin theo đúng quy trình, 

quy chuẩn nghiệp vụ [PL1, tr.179]. 
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Cán bộ phụ trách HĐTT tại doanh nghiệp du lịch, tùy theo quy mô và đặc 

thù của mỗi doanh nghiệp có số lượng dao động từ 1 – 10 người thuộc phòng điều 

hành/phòng kinh doanh/phòng hành chính nhân sự phụ trách, riêng Tổng Công ti 

Du lịch Saigontourist có tới 300 cán bộ tham gia việc quản trị mạng, tổ chức thông 

tin, biên tập xử lí và phân phối thông tin. Về trình độ đào tạo, trên đại học chiếm 

2,9%, trình độ đại học, cao đẳng chiếm 87,4%, trình độ dưới cao đẳng chiếm 9,7% 

[PL1, tr.180].. Trong đó, đa phần là chuyên ngành về du lịch và CNTT. Nhiệm vụ 

của họ là xử lí, phát hành SPTT phục vụ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và dịch 

vụ du lịch của đơn vị hoặc quản lí và điều hành mạng phục vụ công tác chuyên 

môn. Tuy nhiên, do nhiệm vụ xử lí thông tin chỉ mang tính kiêm nhiệm, cùng với 

việc lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

xử lí thông tin, nên họ chưa phát huy hết khả năng cho HĐTT.  

Tại các cơ sở đào tạo: Tùy theo quy mô của từng cơ sở, số cán bộ thư viện có 

từ 1-18 người. Với cơ sở đào tạo có quy mô lớn (từ 2000 người học trở lên) CBTT 

hoạt động mang tính chuyên sâu, đa số có nghiệp vụ xử lí thông tin, có trình độ tin 

học, ví dụ như thư viện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có 17 cán bộ, nhân viên 

(trong đó có 7 người trình độ thạc sĩ ngành thư viện, 8 người trình độ đại học ngành 

thư viện, 1 người đại học ngành ngoại ngữ, 1 người đại học ngành tin học). Trường 

Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh có 8 cán bộ nhân viên trong đó có 2 thạc 

sĩ ngành thư viện, 3 đại học, 3 cao đẳng. Với đội ngũ cán bộ thư viện như trên các 

thư viện cơ bản đáp ứng được yêu cầu HĐTT trong giai đoạn hiện nay.  

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ sở đào tạo quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán 

bộ thư viện, vẫn còn một số cơ sở đào tạo chưa chú trọng đến việc đào tạo cũng như 

bố trí cán bộ đúng ngành đúng việc, đơn cử như Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà 

Nẵng bố trí 1 cán bộ tốt nghiệp đại học kế toán làm lễ tân kiêm thủ thư; Trường Cao 

đẳng du lịch nghề Vũng Tàu bố trí 1 cán bộ tốt nghiệp cao đẳng văn thư lưu trữ phụ 

trách thư viện. Với cách bố trí cán bộ này, hoạt động thư viện sẽ khó có thể đáp ứng 

được nhu cầu của bạn đọc [PL1, tr.184]. 

Qua sự phân tích như trên, có thể thấy, đội ngũ CBTT thuộc ngành du lịch 

phát triển không đồng đều, có sự chênh lệch về số lượng và chất lượng giữa các 
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CQTT, số cán bộ đáp ứng yêu cầu xử lí thông tin chưa nhiều. CBTT công tác tại các 

cơ sở đào tạo có nghiệp vụ xử lí thông tin nhưng lại không có chuyên môn về du lịch 

dẫn đến việc thu thập, xử lí thông tin du lịch không đầy đủ và thiếu sự phù hợp. 

Ngược lại, CBTT tại các cơ quan, doanh nghiệp du lịch có chuyên môn về du lịch, có 

trình độ ngoại ngữ nhưng lại hạn chế về nghiệp vụ xử lí thông tin. Điều này đã gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng HĐTTDL.  

2.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ 

hoạt động thông tin du lịch  

Hầu hết CQTT thuộc các đơn vị trong ngành du lịch đều được đầu tư cơ sở vật 

chất, kĩ thuật, đặc biệt là đã triển khai ứng dụng CNTT và tạo dựng cơ sở hạ tầng 

CNTT căn bản phục vụ cho HĐTTDL.  

 TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch trang bị máy vi tính cho gần 100% cho cán 

bộ, công chức hoạt động nghiệp vụ phục vụ công tác quản lí, lưu trữ thông tin. Hiện 

trung tâm có 9 máy chủ, máy chuyên dụng thiết kế công nghệ cao, thuê bao server và 

đường truyền riêng cùng hệ thống mạng LAN, WAN đảm bảo việc trao đổi, lưu trữ 

và cung cấp thông tin không bị tắc nghẽn. Đặc biệt, để phù hợp với xu thế công nghệ 

hiện đại, năm 2014, trung tâm được đầu tư kinh phí nâng cấp hạ tầng CNTT, nâng 

cấp trang thông tư điện tử của ngành vietnamtourism.gov.vn trên công cụ tìm kiếm 

SEO (Search Engine Optimization). Công nghệ truyền thông đa phương tiện cho 

phép hỗ trợ hiển thị hình ảnh, video, hiển thị website trên các phương tiện cầm tay, 

hỗ trợ chia sẻ thông tin qua mạng xã hội... góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền 

quảng bá du lịch Việt Nam [PL1, tr.185].  

 Tại các TTTTDL thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: theo kết quả 

khảo sát tại 26/61 trung tâm cho thấy, các trung tâm đều kết nối mạng Internet, tỉ lệ 

máy tính trung bình dành cho CBTT là 0,92 máy/người. Số trung tâm có máy chủ 

riêng 14/26 (chiếm 54%) [PL1, tr.185]. và các thiết bị khác phục vụ cho HĐTT như 

máy fax, máy photo, máy scan... Tuy nhiên, bên cạnh các trung tâm đã có sự quan 

tâm đầu tư trang thiết bị HĐTT, vẫn còn một số TTTTDL hiện nay chưa được đầu 

tư xây dựng trụ sở làm việc, còn phải đi thuê như Trung tâm xúc tiến du lịch thành 
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phố Đà Nẵng, Trung tâm xúc tiến du lịch Quảng Ninh nên việc đầu tư trang thiết bị 

cũng bị hạn chế.  

  Tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 100% các sở đã trang bị máy tính, 

tỉ lệ máy tính trung bình của CBTT là 0,7 máy/người. 100% các sở đều đã kết nối 

mạng Internet, phần lớn theo dạng băng thông rộng ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line); 77,5% sở có mạng nội bộ với 1 - 2 máy chủ và nhiều máy trạm. 

Tiêu biểu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng có 3 máy chủ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng có 2 máy chủ, còn lại phần lớn có 1 máy chủ 

[PL1, tr.187] phục vụ hoạt động nghiệp vụ du lịch nói chung, HĐTT tuyên truyền 

và quảng bá du lịch nói riêng.  

 Tại các doanh nghiệp du lịch: Để hỗ trợ công tác nghiệp vụ, quản lí, truy cập 

Internet, nâng cao chất lượng giao dịch thương mại điện tử và quảng bá thông tin  

sản phẩm dịch vụ du lịch tới khách hàng, các doanh nghiệp tăng cường đầu tư hệ 

thống mạng, máy chủ, máy trạm; 79% doanh nghiệp du lịch đã lắp đặt hệ thống 

mạng LAN và có máy chủ phục vụ cho các hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, Tổng 

Công ti du lịch Saigontourist có tới 280 máy chủ và 7.856 máy trạm; Khách sạn 

Caravelle có 20 máy chủ, Công ti Khách sạn Du lịch Kim Liên (Hà Nội), Công ti 

Khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội), Khách sạn Hương Giang Resort&spa có 3 máy chủ. 

Nhiều doanh nghiệp du lịch cũng đầu tư từ 1- 2 máy chủ với nhiều máy trạm và cài 

đặt các phần mềm phục vụ kinh doanh như: phần mềm quản lí khách hàng, phần 

mềm đặt phòng, đặt tour, quản lí giao dịch... nhằm phục vụ cho các HĐTT, hoạt 

động nghiệp vụ tại đơn vị [3, tr.38]. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều doanh 

nghiệp chưa đảm bảo cơ sở vật chất, cơ hạ tầng CNTT phục vụ cho HĐTT. Các 

doanh nghiệp này thường là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các 

tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa [PL1,tr.189].  

Tại các cơ sở đào tạo: Hầu hết các thư viện đều có phương tiện, thiết bị cần 

thiết cho phép thực hiện xử lí dữ liệu, được đầu tư máy tính cho cán bộ thực hiện 

việc xử lí thông tin. Một số thư viện còn có phòng đọc đa phương tiện tạo điều kiện 

cho người học tra cứu Internet, mạng LAN, tra cứu thông tin trên website và truy 
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cập đến các dạng tài liệu số của thư viện và nguồn lực thông tin ngoài thư viện, 

trong đó phải kể đến Trung tâm thông tin thư viện Đại  học Quốc gia Hà Nội có 10 

máy chủ, hơn 100 máy phục vu bạn đọc, thư viện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Việt Bắc có tới 2 máy chủ và 100 máy phục vụ bạn đọc. Hơn 70% thư viện đã 

có máy chủ và sử dụng các phầm mềm quản lí thư viện như ILIB, LIBOL,CDS 

ISIS, Elibme, Greenstone…[PL1, tr.193] nhằm hỗ trợ công tác xử lí nghiệp vụ, và 

tra cứu thông tin của bạn đọc. Nhìn chung, đa số cơ sở đào tạo đã có sự đầu tư trang 

thiết bị cần thiết phục vụ HĐTT tại  thư viện. Tuy nhiên, mức độ đầu tư giữa các cơ 

sở đào tạo có sự khác biệt cả về phần cứng và phần mềm. Đối với cơ sở đào tạo có 

quy mô lớn, có điều kiện tài chính tốt, trụ sở khang trang hơn, hệ thống trang thiết 

bị được đầu tư đồng bộ với các nhãn hiệu uy tín, tốc độ xử lí nhanh, định kì được 

thay mới (4-5 năm/lần). Đối với các cơ sở đào tạo có quy mô nhỏ, điều kiện tài 

chính hạn chế, nên hệ thống máy vi tính được trang bị thiếu đồng bộ, máy vi tính, 

máy chủ cũ hơn, tốc độ xử lí chậm… làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của 

CBTT, làm hạn chế việc cung cấp thông tin đến NDT.  

Qua những con số trên, dễ dàng nhận thấy, đơn vị thuộc khối doanh nghiệp có 

sự quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin mạnh hơn. Nguyên nhân là do doanh 

nghiệp tự chủ về tài chính và họ ý thức được lợi ích của ứng dụng CNTT trong hoạt 

động kinh doanh thông qua giao dịch thương mại điện tử. Với các sở, TTTTDL, cơ 

sở đào tạo do nguồn kinh phí phụ thuộc vào nguồn kinh phí nhà nước cấp, hoặc kinh 

phí từ các chương trình, dự án… cùng với cơ chế “xin – cho” nên đơn vị không tự 

chủ động trong việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT. Nguồn kinh phí 

hạn hẹp, dẫn đến tình trạng đầu tư không đồng bộ. Cùng với đó, vòng đời thiết bị 

CNTT ngắn trong khoảng từ 3-5 năm, dẫn đến tình trạng trang thiết bị, hạ tầng CNTT 

của đơn vị đã lạc hậu cần được thay thế nhưng “lực bất tòng tâm”.  

Có thể nói, các đơn vị trong ngành đã có sự đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 

CNTT phục vụ hoạt động chuyên môn nói chung, HĐTT nói riêng. Tuy nhiên, sự đầu 

tư còn có sự chênh lệch giữa các đơn vị. Cùng với đó, do chưa có sự chỉ đạo chung của 

ngành nên việc lựa chọn thiết bị, công nghệ, phần mềm không đồng nhất, gây khó khăn 

trong việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành.  
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2.5. Các yếu tố tác động đến hoạt động thông tin phục vụ du lịch  

2.5.1. Người dùng tin và nhu cầu tin trong hoạt động du lịch  

 Mục tiêu của HĐTTDL là đáp ứng được NCT của NDT du lịch, và cũng là lí 

do tồn tại của mỗi CQTT du lịch.Vì vậy, để HĐTT đạt hiệu quả cao, các CQTT 

phải nhận định rõ đối tượng mà mình cung cấp thông tin. Tùy theo tính chất công 

việc và lứa tuổi, NDT sẽ có những NCT khác nhau.  

2.5.1.1. Các nhóm người dùng tin du lịch  

  NDT du lịch là những người có NCT về du lịch. Với cách hiểu này, NDT mà 

các CQTT trong ngành du lịch phục vụ mang tính đa dạng, phức tạp hơn nhiều so 

với các ngành khác, bởi NDT du lịch không chỉ là những người công tác trong 

ngành, mà còn cả những người ngoài ngành, đặc biệt có một đối tượng quyết định 

sự tồn tại của ngành du lịch đó là khách du lịch. Tùy theo tính chất hoạt động mỗi 

CQTT có cách phân chia các nhóm NDT khác nhau. Trong luận án, chúng tôi dựa 

vào tính chất công việc, mục đích của từng đối tượng khi tham gia hoạt động du lịch 

NDT du lịch được chia thành bốn nhóm chính như sau:  

1) Khách du lịch  

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, từ năm 2001 đến nay, lượng 

khách du lịch của Việt Nam tăng lên không ngừng. Nếu năm 2001, du lịch Việt 

Nam đón hơn 14 triệu lượt khách thì đến năm 2014, Việt Nam đã đón hơn 46,3 triệu 

lượt khách [PL4, tr.224]. Đây là nhóm NDT đa dạng, phức tạp bởi họ thuộc nhiều 

lứa tuổi, trình độ, nghề nghiệp, mang nhiều quốc tịch khác nhau và là nhóm người 

mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngành du lịch.  

2) Người công tác trong ngành du lịch  

Tính đến năm 2010, nguồn nhân lực lao động trong ngành du lịch là 1,3 triệu 

lao động chiếm khoảng 2,5% tổng lao động cả nước [59]. Đây là nhóm người quyết 

định chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch. Dựa vào tính chất công việc, nhóm đối 

tượng này được chia thành ba đối tượng:  
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Nhà lãnh đạo, quản lí du lịch: Là người giữ vai trò quan trọng trong tổ chức 

điều hành hoạt động du lịch, có trình độ cao về chuyên môn và quản lí nhà nước, có 

sự nhạy bén với những biến động về kinh tế - xã hội, lĩnh vực kinh doanh du lịch 

trong nước và thế giới. Đây cũng chính là những người có khả năng cung cấp thông 

tin có giá trị cao về lĩnh vực du lịch. 

 Những người phục vụ trong ngành du lịch: Tính đến năm 2010, Việt Nam có 

khoảng 420.000 lao động trực tiếp trong các cơ sở dịch vụ du lịch. Cơ cấu lao động 

ngành có 42% được đào tạo về du lịch, 38% được đào tạo từ các ngành khác chuyển 

sang, 20% chưa qua đào tạo chính quy mà chỉ qua huấn luyện tại chỗ với trình độ học 

vấn không cao: trên đại học chiếm 3,4%, đại học cao đẳng chiếm 12,8%, trung cấp 

18,6%, sơ cấp 23,6%, nghề 41,4% [59]. Những người này trực tiếp thực hiện chương 

trình du lịch, và cung cấp thông tin cho du khách. 

Học sinh, sinh viên đang theo học ngành du lịch: Là nhóm người đang tiếp 

cận, tìm hiểu kiến thức nghiệp vụ du lịch thông qua giáo trình và bài giảng của giáo 

viên, chưa có nhiều điều kiện tiếp cận với thực tiễn. Đây là nhóm người sẽ tham gia 

hoạt động du lịch trong tương lai.   

3) Người công tác trong ngành liên quan đến quản lí du lịch  

Là nhóm người không công tác trong ngành du lịch, song trong công việc lại 

liên quan đến hoạt động du lịch. Họ là những người thuộc ngành: văn hóa, ngoại 

giao, công an, hải quan, giao thông vận tải... có nhiệm vụ phối hợp với ngành du 

lịch để quản lí khách du lịch và hoạt động du lịch, góp phần giữ vững an ninh, chính 

trị, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường 

cảnh quan tại các điểm du lịch… 

4)  Người dân địa phương 

Là những người hiện đang sinh sống tại địa phương có điểm du lịch, không 

phân biệt lứa tuổi, giới tính, địa vị…Đây là nhóm người trực tiếp tham gia và hưởng 

lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch, có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản 

sắc văn hoá, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường địa phương tạo sự hấp dẫn 

cho du khách.  
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Việc phân chia NDT thành bốn nhóm như trên chỉ mang tính chất tương đối. 

Mỗi đối tượng tùy theo mục đích sẽ có NCT khác nhau. Do vậy để đáp ứng được 

NCT của NDT, CQTT cần phải tìm hiểu NCT đối với từng nhóm NDT.  

2.5.1.2. Đặc điểm nhu cầu tin của từng nhóm    

NCT của NDT du lịch là khái niệm động, luôn phát triển, nó gắn với nhiều 

yếu tố như trình độ, năng lực, nhu cầu của công việc và nhu cầu nhận thức của con 

người. Mỗi nhóm NDT có mục đích, lí do tìm kiếm thông tin khác nhau [PL 2,tr.216] 

dẫn đến nhu cầu về loại hình tài liệu, nội dung thông tin, và DVTT khác nhau.  

1) Nhu cầu về loại hình tài liệu  

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, bên cạnh sự phát triển của 

các SPTT truyền thống, đã xuất hiện nhiều SPTT hiện đại như website, CSDL, đĩa 

DVD, đĩa CD- ROM... Các SPTT này có ưu điểm vượt trội so với SPTT truyền thống 

như không bị giới hạn không gian và thời gian, nội dung dễ bổ sung, cập nhật. Vì 

vậy, điểm chung của NDT du lịch là đều có nhu cầu sử dụng SPTT hiện đại (chiếm 

66,2%). Bên cạnh đó, do tính chất đặc thù của mỗi loại tài liệu sẽ phù hợp với từng 

điều kiện công việc và khả năng kinh phí của mỗi nhóm NDT.  

- Đối với khách du lịch: Theo kết quả điều tra, kết hợp với hệ thống các đầu 

ấn phẩm đã được cung cấp từ Tổng cục Du lịch và những SPTT khách lựa chọn 

trong quá trình tham gia tour du lịch tại Việt Nam, số lượng khách lựa chọn tài liệu 

hướng dẫn và bản đồ chiếm 72,1%, các loại tập gấp, tờ rơi…chiếm 50,8%. Lí do 

khách du lịch lựa chọn các tài liệu này là do chúng gọn nhẹ, nội dung ngắn gọn 

chứa những thông tin cần thiết, cơ bản về các điểm du lịch cũng như khả năng cung 

ứng dịch vụ, tổ chức chương trình du lịch của doanh nghiệp, giúp du khách có được 

những chỉ dẫn cần thiết trong chuyến đi, và có thể tự tìm những điểm đến phù hợp 

với sở thích, kinh tế của mình. Ngoài ra, để tìm hiểu thông tin du lịch trước khi lựa 

chọn tour du lịch Việt Nam, khách du lịch tiềm năng thường tìm hiểu qua CSDL, 

website, hoặc xem các đĩa DVD, VCD, CD-ROM… Loại tài liệu này được 66,8% 

trong tổng số 558/836 người lựa chọn, đứng ở vị trí thứ 2.  
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- Đối với người công tác trong ngành du lịch: Do tính chất nghề nghiệp, họ 

thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin về mọi lĩnh vực hoạt động du lịch của 

Việt Nam và các nước trên thế giới. Vì vậy, họ thường sử dụng loại hình tài liệu 

mang tính chất nghiên cứu chuyên sâu là sách (chiếm 56,3%), tiếp đó là báo chí của 

ngành (chiếm 44,4 %), đặc biệt, tài liệu điện tử được họ chú trọng sử dụng hơn cả 

(chiếm 70,3%), loại hình tài liệu này giúp họ khai thác tối đa thông tin nội bộ trong 

ngành phục vụ công việc chuyên môn .  

- Đối với người công tác trong ngành liên quan đến quản lí du lịch: Họ cần 

thông tin mang tính tổng hợp, khái quát, chuyên sâu nên nhóm NDT này thường sử 

dụng CSDL (chiếm 81,2%), sách (chiếm 57%) để tìm kiếm các loại văn bản pháp 

luật, các thủ tục hướng dẫn và quản lí du lịch. 

 

Hình 2.1. Biểu đồ về nhu cầu về loại hình tài liệu của các nhóm người dùng tin 

- Đối với người dân địa phương: Do trình độ cũng như các điều kiện kinh phí 

giữa các đối tượng trong nhóm khác nhau, nên việc lựa chọn tài liệu cũng có sự 
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khác nhau, bởi vậy các loại tài liệu mà họ nghiên cứu cũng dàn trải, tương đồng từ 

30-50% cụ thể: báo–tạp chí (chiếm 48,6%), CSDL (chiếm 35,1%), sách (chiếm 

33,8%), tài liệu hướng dẫn, bản đồ (chiếm 30,4%), mục đích tìm kiếm thông tin về 

điểm du lịch và các hoạt động du lịch của địa phương nơi họ đang sinh sống.  

Như vậy, xuất phát từ tính chất công việc và khả năng kinh phí, mỗi nhóm 

NDT có nhu cầu về các loại hình tài liệu khác nhau [PL2,tr.216] song tựu trung lại 

bốn loại tài liệu ngành du lịch cần phải chú trọng phát hành và nâng cao chất lượng 

là: CSDL, tài liệu hướng dẫn, bản đồ, sách [Hình 2.1,tr.99].  

 2) Nhu cầu về nội dung thông tin  

 Để nhận định nhu cầu về nội dung thông tin của NDT du lịch, nhóm nghiên cứu 

đã đặt câu hỏi “Nội dung thông tin du lịch mà bạn quan tâm” và đưa ra 8 nội dung 

thông tin cơ bản về du lịch để NDT lựa chọn, kết quả đạt được như sau:  

 - Đối với khách du lịch: Trước khi đi du lịch, khách du lịch cần có thông tin 

về điểm du lịch, vì vậy trong số 836 người được hỏi thì có tới 97,6% lựa chọn SPTT 

chứa thông tin về điểm du lịch; nội dung thông tin quan trọng thứ hai khách du lịch 

không thể không biết trước khi lựa chọn là cơ sở hạ tầng, chất lượng các loại dịch 

vụ, sản phẩm du lịch (chiếm 63,8%), và nội dung thứ ba là các vấn đề về ẩm thực 

(chiếm 52%) bởi họ thích tìm hiểu và thưởng thức các món ăn địa phương để khám 

phá những điều mới lạ, độc đáo, thể hiện bản sắc văn hóa bản địa.   

 - Đối với người công tác trong ngành du lịch: Thông tin về hai lĩnh vực quan 

tâm hàng đầu của cán bộ du lịch là điểm du lịch (chiếm 95,6%), cơ sở hạ tầng, chất 

lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch (chiếm 77,9%), vì đây là những thông tin phục vụ 

trực tiếp đến công việc, yếu tố quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch, tiếp đó 

hai nội dung cũng không thể thiếu trong công việc là thông tin văn bản, chính sách 

pháp luật (chiếm 48,3%), khí hậu, môi trường du lịch (chiếm 47,1%).  

 - Đối với người công tác trong ngành liên quan đến quản lí du lịch: Nếu như 

thông tin về điểm du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch là tâm điểm chú ý của khách 

du lịch và cán bộ du lịch, nhưng đối với nhóm NDT là cán bộ công tác trong ngành 
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liên quan đến quản lí du lịch lại đứng ở vị trí thứ tư. Bởi xuất phát lí do tìm kiếm 

thông tin phục vụ công việc quản lí một số hoạt động du lịch, loại thông tin quan 

tâm nhất của nhóm NDT này là an ninh tại nơi du lịch (chiếm 83,9%), mối quan 

tâm thứ hai là thông tin về các loại văn bản, chính sách du lịch phục vụ việc quản lí, 

giám sát các đơn vị du lịch trong hoạt động kinh doanh (chiếm 77,8%), mối quan 

tâm thứ ba là thông tin về môi trường du lịch (chiếm 57,7%) nhằm giảm thiểu sự 

ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường.  

 - Đối với người dân địa phương: Trong số các thông tin được người dân địa 

phương quan tâm hàng đầu là điểm du lịch (chiếm 68,9%) bởi họ muốn tìm hiểu giá 

trị văn hóa, giá trị kinh tế của các điểm du lịch mang lại cho gia đình và địa phương, 

tiếp đến thông tin thứ hai họ quan tâm là các hoạt động thể thao, giải trí về du lịch 

(chiếm 59,4%);  
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Hình 2.2: Biểu đồ về nhu cầu về nội dung thông tin của người dùng tin du lịch 

Tổng hợp số liệu điều tra, có thể thấy, các nhóm NDT rất coi trọng hai loại 

thông tin gắn liền với các hoạt động du lịch là điểm du lịch và cơ sở hạ tầng, chất 

lượng các sản phẩm và dịch vụ du lịch [Hình 2.2]. Đây là cơ sở để ngành du lịch chú 

trọng hơn trong việc lựa chọn các thông tin phù hợp đưa vào các SPTT du lịch.   
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3) Nhu cầu dịch vụ thông tin  

 Đi cùng với nhu cầu về loại hình tài liệu và nội dung thông tin, một nhu cầu 

không thể thiếu đối với NDT là nhu cầu DVTT từ các CQTT giúp họ tra cứu, tiếp 

cận, tìm kiếm, thông tin. Tùy theo điều kiện về thời gian, trình độ, sở thích..., giữa 

các nhóm NDT có nhu cầu khác nhau về DVTT.  

- Đối với dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: Là loại dịch vụ NDT du lịch 

sử dụng cao hơn nhiều so với các dịch vụ khác. Theo kết quả điều tra, có tới 74,2% 

khách du lịch trả lời thường sử dụng dịch vụ này để lựa chọn điểm đến trước khi 

quyết định một tour du lịch; 75,2% cán bộ du lịch, 71,1% cán bộ quản lí du lịch 

không thuộc ngành du lịch sử dụng dịch vụ này phục vụ cho công việc chuyên môn, 

nghiệp vụ; đối với người dân địa phương do điều kiện kinh tế nên tỉ lệ sử dụng dịch 

vụ này thấp hơn một chút là 61,5%.  

- Đối với dịch vụ cung cấp tài liệu gốc: Đây cũng là loại dịch vụ được NDT du 

lịch hay sử dụng:  

Có tới 57% khách du lịch sử dụng dịch vụ cung cấp tài liệu gốc (dưới dạng tờ 

rơi, tập gấp, sách mỏng, sách hướng dẫn du lịch, bản đồ du lịch...). Các loại tài liệu này 

họ thường được các doanh nghiệp phát miễn phí khi khách du lịch đã đến Việt Nam.  

59,8% cán bộ du lịch; 63% cán bộ làm công tác quản lí du lịch không thuộc 

ngành du lịch; và 84,4% người dân địa phương thường sử dụng dịch vụ cung cấp tài 

liệu gốc thông qua hình thức mượn, đọc, tài liệu tại các TTTT, thư viện, tài liệu gốc là 

các loại báo, tạp chí, sách nghiên cứu, giáo trình, văn bản pháp luật.... 

- Đối với dịch vụ tư vấn thông tin: Chủ yếu là khách du lịch sử dụng dịch vụ 

này từ các công ti lữ hành giúp họ có được thông tin cần thiết để quyết định lựa 

chọn chuyến đi du lịch của mình. Còn các nhóm NDT khác hầu như không sử dụng 

loại hình dịch vụ này. 

- Đối với dịch vụ trao đổi thông tin: Dịch vụ này thường được tổ chức trong các 

cuộc hội thảo, hội nghị du lịch, các doanh nghiệp trao đổi thông tin với khách hàng 

thông qua hình thức email nên tỉ lệ NDT du lịch dùng dịch vụ này chưa nhiều (17,4%).  
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- Đối với dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc: Đây là loại dịch vụ NDT phải 

đăng kí với CQTT và phải trả một khoản kinh phí nhất định. Đối tượng sử dụng chủ 

yếu là cán bộ lãnh đạo, quản lí, nghiên cứu (7,3%) bởi họ không có nhiều thời gian tìm 

kiếm thông tin, nhưng họ cần thông tin ngắn gọn, chính xác, kịp thời để giúp họ lựa 

chọn, đưa ra được quyết định tối ưu phù hợp với thực tế.  
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Hình 2.3. Biểu đồ về nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin  

mà người dùng tin du lịch thường sử dụng 

Như vậy,  nhu cầu DVTT của NDT du lịch chủ yếu tập trung vào hai loại dịch 

vụ chính là cung cấp thông tin trực tuyến và cung cấp tài liệu gốc [hình 2.3]. Đây là 

cơ sở để các CQTT du lịch điều chỉnh, đầu tư các DVTT phù hợp với sự phát triển 

của khoa học kĩ thuật và nhu cầu của NDT.  

Tóm lại, NCT của mỗi đối tượng NDT du lịch có sự khác nhau cả về loại 

hình tài liệu, nội dung thông tin và DVTT. Đây là cơ sở để ngành du lịch đánh giá 

thực trạng các SP&DVTT hiện có, lên kế hoạch điều chỉnh cả nội dung lẫn hình 

thức các SP&DVTT phù hợp với từng nhóm NDT du lịch.  

2.5.2. Sự phối hợp hoạt động thông tin của ngành du lịch với bộ 

ngành có liên quan 

 Qua điều tra và kết quả khảo sát thực tế cho thấy, đến nay, sự phối hợp HĐTT 

giữa ngành du lịch với các bộ, ngành có liên quan đến hoạt động quản lí du lịch còn 

rời rạc, chưa tạo lập được sự trao đổi thông tin hai chiều. Đặc biệt, các CQTT của 

Tỉ lệ % 
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ngành du lịch chưa chủ động liên kết, trao đổi và chia sẻ thông tin với CQTT thuộc 

ngành có liên quan đến quản lí du lịch. Ngành du lịch mới quan tâm đến việc phối hợp 

cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch như sau:  

 Các đơn vị trong ngành du lịch đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình, 

cơ quan báo chí để tuyên truyền chủ trương,đường lối chính sách của Đảng, Nhà 

nước Việt Nam trong phát triển du lịch, về hoạt động của ngành, về tình hình phát 

triển du lịch trong và ngoài nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng 

các phóng sự, chương trình chuyên đề về du lịch, mở chuyên trang du lịch trên các 

báo Nhân dân, Quan hệ quốc tế, Lao động, Việt Nam New... 

 Tổng cục Du lịch phối hợp với Hàng không Việt Nam và các cơ quan Đại sứ 

quán của Việt Nam tại nước ngoài và một số kênh truyền hình quốc tế, báo chí của 

một số nước (TTG của Thái Lan, Travel của Hoa Kỳ, Echotourisme và Voyages của 

Pháp, Paradise của Australia) để giới thiệu hình ảnh điểm đến Việt Nam. Tuy nhiên, 

việc thông tin tuyên truyền quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin nước 

ngoài còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế do kinh phí chi trả quá cao.   

2.6. Đánh giá chung    

Qua việc phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và HĐTTDL như trên, có thể 

đưa ra một số đánh giá chung về hiệu quả HĐTTDL Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay như sau:   

2.6.1. Về chất lượng  

Thứ nhất, về tổ chức CQTT: Hiện ngành du lịch có gần 17.000 cơ quan, bộ 

phận thuộc các đơn vị trong ngành tham gia HĐTTDL, nhưng các CQTT này chưa 

đồng nhất về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, chưa được tổ chức theo một trật tự 

nhất định. Các CQTT hoạt động độc lập theo kiểu “tự trị”, chưa có cơ chế HĐTT, 

chưa có sự quản lí điều hành, giám sát từ cơ quan quản lí ngành.  

Thứ hai, về hoạt động thông tin du lịch:Quy trình thu thập, xử lí, lưu trữ và 

cung cấp thông tin tới NDT chưa thực sự khoa học, giữa các CQTT chưa có sự liên 
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kết, phối hợp nhau trong HĐTTDL, chưa tạo được nguồn lực thông tin dùng chung 

trong toàn ngành.    

Thứ ba, về đội ngũ cán bộ thông tin: Mỗi CQTT đều bố trí cán bộ phụ trách 

HĐTT, song số lượng CBTT đáp ứng yêu cầu xử lí thông tin chưa nhiều.  

Thứ tư, về cơ sở vật chất, kĩ thuật, hạ tầng CNTT: Các CQTT đều có sự đầu 

tư cơ sở vật chất, triển khai ứng dụng CNTT, sử dụng mạng internet, mạng nội bộ 

và cài đặt phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn nói chung, HĐTT của đơn vị 

nói riêng. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT giữa các đơn vị có sự chênh lệch 

khá lớn,  cộng  với việc lựa chọn công nghệ, phần mềm không đồng nhất, làm hạn chế 

khả năng liên kết xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin.  

Với những điểm mạnh, điểm yếu về công tác tổ chức và HĐTTDL như trên, 

điều tất yếu dẫn đến kết quả HĐTTDL đạt chất lượng chưa cao. Điều này được chứng 

minh bằng sự nhận xét của NDT về chất lượng thông tin mà họ nhận được như sau:  

1) Về nội dung thông tin 

 * Thông tin chưa chính xác, còn sai lệch với thực tế với sản phẩm và dịch vụ du lịch:  

Để đánh giá mức độ chính xác, sự trung thực của thông tin trong SPTT du lịch 

so với thực tế tác giả đánh giá theo tiêu chí phù hợp nội dung với bốn mức: khác 

hẳn, khác nhiều, khác ít, không khác. Kết quả điều tra cho thấy, tỉ lệ NDT chưa cảm 

thấy hài lòng với thông tin họ được cung cấp còn chiếm tỉ lệ tương đối cao.  

Với khách du lịch trong số 836 khách thì có tới 325 người trả lời thông tin 

mà họ nhận được qua tờ rơi, tập gấp, website... khác hẳn (9%) và khác nhiều 

(29,9%) so với chất lượng thực tế và dịch vụ du lịch. Điều này dẫn đến tình trạng 

làm mất lòng tin của du khách.  

Tiếp đến là nhóm cán bộ trong ngành liên quan đến quản lí du lịch, trả lời 

thông tin họ nhận được qua báo cáo của một số đơn vị (chủ yếu doanh nghiệp du 

lịch) còn chưa chính xác, ví dụ như thông tin về lĩnh vực: an toàn vệ sinh, môi 

trường, dịch vụ, doanh thu... ở mức khác hẳn (8%) và khác nhiều (18,8%).  
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Với người dân địa phương đôi lúc họ cũng phàn nàn thông tin mà họ nhận 

được về các điểm du lịch địa phương nơi họ cư trú không đồng nhất, đôi lúc còn sai 

lệch, tổng hai mức khác hẳn và khác nhiều chiếm 21%.  

 Với nhóm cán bộ trong ngành du lịch do đặc thù công việc nên những thông 

tin mang tính chỉ đạo đều đảm bảo tính chính xác, song bên cạnh đó, họ vẫn nhận 

phải một số thông tin về chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch còn sai lệch với thực 

tế chiếm tỉ lệ 14,3%.   

Khác hẳn

Khác nhiều 

Khác ít

Không khác

21.4 %

29.0 %

41.8 %

 

Hình 2.4. Biểu  đồ về sự khác nhau giữa thông tin  

với thực tế chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch  

Tổng hợp mức độ đánh giá của cả bốn nhóm NDT cho thấy, tỉ lệ đánh giá ở 

mức khác hẳn chiếm 7,8%, khác nhiều chiếm 21,4%, khác ít 29% [PL2, tr.217]. Như 

vậy, nội dung thông tin chính xác phản ánh đúng thực tế chiếm tỉ lệ 41,8% [Hình 

2.4]. Thông tin sai lệch chủ yếu tập trung vào SPTT tuyên truyền, quảng bá du lịch, 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch. Điều này gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động của ngành du lịch nói chung, đặc biệt là hoạt động kinh doanh du lịch. 

*Thông tin chưa thực sự dễ hiểu  

Theo kết quả khảo sát của tác giả, tỉ lệ NDT chưa hiểu hết thông tin chứa trong 

SPTT vẫn còn cao và giữ mức 15,5% với 243/1568 người đánh giá [PL2,tr.218] 

Nguyên nhân là do một số SPTT sử dụng cách viết chưa mạch lạc, còn dùng từ địa 

phương hoặc do ngôn ngữ bất đồng. Ở nguyên nhân thứ ba, có thể thấy, NDT không 

đủ trình độ ngoại ngữ để nghiên cứu, một số SPTT phục vụ khách quốc tế như tài liệu 

hướng dẫn, tờ gấp, tập rơi, viết bằng ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Nhật, Trung Quốc... 

do công tác dịch thuật chuyển từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ này chủ yếu do 

 7.8 % 

%%%
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người Việt thực hiện, nên cách diễn đạt đôi lúc chưa chuẩn xác gây khó hiểu, gây 

phản cảm cho người sử dụng là khách du lịch quốc tế.  

  2) Về thời gian  

Để tìm hiểu về mức độ thông tin du lịch có đảm bảo tính kịp thời và mang 

tính thời sự hay không, tác giả tiến hành khảo sát trên hai tiêu chí: kịp thời, mang 

tính thời sự và không kịp thời.  Kết quả điều tra cho thấy sự đánh giá của từng nhóm 

NDT cũng có sự khác nhau (xem bảng 1).  

TT 
Tính kịp thời  

của tài liệu  
Tổng số  

Khách  

Du lịch 

Cán bộ 

 ngành du lịch 

Cán bộ ngành   

liên        quan  

quản lí du lịch  

Dân địa 

phương 

SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL   Tỉ lệ % SL  Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 

1 
Kịp thời  

và thời sự  
781 49,8 444 53,1 208 47,8 65 43,6 64 43,2 

2 Không kịp thời  787 50,2 392 46,9 227 52,2 84 56,4 84 56,8 

  Tổng cộng  1568 100 836 100 435 100 149 100 148 100 

Bảng 1: Tổng hợp kết quả điều tra tính kịp thời và thời sự 

của sản phẩm và dịch vụ thông tin du lịch. 

Với số liệu ở bảng 1, cho thấy SP&DVTT dành cho du khách có phần được 

quan tâm đầu tư nhiều hơn, vì vậy mà nhóm này đánh giá thông tin mang tính kịp 

thời và thời sự đạt mức 53,1%, ba nhóm còn lại đều ở dưới mức 50%. Tổng hợp kết 

quả đánh giá chung của bốn nhóm, thì SP&DVTT mà họ đã sử dụng đảm bảo tính 

kịp thời và mang tính thời sự đạt 49,8%, chưa vượt qua ngưỡng 50%. Trong khi đó, 

tỉ lệ đánh giá không kịp thời chiếm 50,2%, đây là một tỉ lệ quá cao. Khi được hỏi, 

NDT cho rằng các SPTT đảm bảo tính mới là các ấn phẩm báo chí, băng rôn, khẩu 

hiệu; DVTT đảm bảo tính kịp thời là hình thức cung cấp thường xuyên trong dịch 

vụ cung cấp tài liệu gốc. Ngược lại các SPTT chưa đảm bảo tính mới như một số 

website của các doanh nghiệp (Công ty CPTM và DL Quốc tế Hiền Nguyễn, Khách 

sạn Việt Đức, Công ty TNHH dịch vụ du lịch Hoa Thiền...),  Dịch vụ chưa đảm bảo 

tính kịp thời thường rơi vào dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến tại một số thư 

viện. Với kết quả đánh giá này, đòi hỏi các CQTT cần lưu ý để điều chỉnh và nâng 

cao chất lượng các SP&DVTT du lịch.  
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3)Về hình thức thông tin/sản phẩm thông tin  

Để đánh giá hình thức trình bày của SPTT tác giả đã đưa bốn mức độ: rất 

hấp dẫn, hấp dẫn, bình thường, không hấp dẫn. Kết quả thống kê cho thấy, tỉ lệ 

NDT đánh giá SPTT du lịch rất hấp dẫn là 8,2%, mức độ hấp dẫn đạt tỉ lệ cao hơn 

và đạt tới 32%. Như vậy, tổng hợp tỉ lệ đánh giá ở hai mức độ tích cực này mới chỉ 

đạt 40,2%; còn lại số NDT đánh giá hình thức SPTT đạt mức bình thường là 36%, 

và mức không hấp dẫn vẫn còn chiếm tỉ lệ khá cao 23,8% [Hình 2.5]. Trong đó,  

nhóm khách du lịch 23,7%, nhóm cán bộ trong ngành du lịch 21,6%, nhóm người 

dân địa phương 20,3%, đặc biệt đối tượng NDT thuộc nhóm cán bộ trong ngành 

liên quan đến quản lí du lịch đánh giá SPTT chưa thật hấp dẫn còn ở mức cao hơn 

là 34,2% [PL2,tr.218]. Khi được hỏi trực tiếp, đa số NDT cho rằng SPTT không gây 

được hấp dẫn là do chất liệu, sự phối hợp màu sắc, hình ảnh minh họa...  

Rất hấp dẫn 

Hấp dẫn

Bình thường

Không hấp dẫn

23,8% 8,2% 

32%

36% 

 

Hình 2.5. Biểu đồ về sự hấp dẫn về hình thức của các sản phẩm thông tin du lịch 

4) Mức độ đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin du lịch  

Để đánh giá mức độ đáp ứng NCT của NDT du lịch thông qua các 

SP&DVTT du lịch, nhóm nghiên cứu đưa ra 4 mức độ: đầy đủ, tương đối đầy đủ, 

đáp ứng một phần và không đáp ứng. Theo kết quả thống kê cho thấy tỉ lệ NDT du 

lịch hài lòng, tức là thông tin được đáp ứng đầy đủ so với NCT chiếm tỉ lệ chưa cao, 

cao nhất là người dân địa phương (6,1%), thứ hai là khách du lịch (2,3%), tiếp đến 

do tính chất công việc nên hai nhóm NDT là cán bộ trong ngành du lịch và nhóm 

cán bộ trong ngành có liên quan đến quản lí du lịch cảm thấy hài lòng với thông tin 

họ nhận được đều ở mức thấp (1,4%). 
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Hình 2.6. Biểu đồ về ý  kiến đánh giá 

mức độ đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin du lịch 

Qua biểu đồ về ý  kiến đánh giá mức độ đáp ứng NCT của NDT du lịch [hình 

2.6] ở cột trung bình cộng mức độ đáp ứng NCT, có thể thấy mức độ đáp ứng NCT 

đầy đủ chiếm tỉ lệ khiêm tốn (2,3%) và mức độ tương đối đầy đủ chiếm (35,6%), 

tổng của hai mức này mới có 37,9% - đạt cấp độ trung bình, trong khi đó tỉ lệ không 

hài lòng, thông tin họ nhận được đáp ứng một phần NCT của họ chiếm tỉ lệ khá cao 

54,1%, và đặc biệt tỉ lệ NDT thất vọng không thể chấp nhận được, không đáp ứng 

NCT chiếm tỉ lệ  8%.  

Để lí giải nguyên nhân về mức độ đáp ứng NCT thấp, tác giả tiến hành tìm 

hiểu những khó khăn NDT gặp phải khi tìm kiếm, thu thập thông tin du lịch dựa 

trên tiêu chí nguồn thông tin, nội dung thông tin và ngôn ngữ trong SPTT kết quả 

NDT trả lời như sau:   

 Thông tin họ nhận được từ nhiều nguồn khác nhau nhưng nhiều khi lại không 

đồng nhất về nội dung, về số liệu (chiếm 22%) khiến họ không biết chọn lựa thông 

tin nào là chuẩn xác, và loại SPTT du lịch hay mắc phải lỗi này thường là SPTT có 

nội dung về điểm du lịch, biểu mẫu báo cáo... 

Khi họ có nhu cầu tìm kiếm về một thông tin nào đó như thông tin về dự án 

đầu tư, quy hoạch du lịch; môi trường du lịch; số liệu thống kê du lịch; đội ngũ hướng 
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dẫn viên du lịch, cơ chế ưu tiên đặc thù phát triển du lịch của từng địa phương ... 

nhưng họ không biết cách tra tìm, tìm ở đâu, tìm trong tài liệu nào (chiếm 21,6%);  

 Thông tin chứa đựng trong các SPTT có hàm lượng thông tin so với nhu cầu 

của họ chưa đầy đủ (chiếm 23%) như các thông tin về tài nguyên du lịch, môi trường 

du lịch, thông tin về văn bản pháp luật du lịch... 

Do ngôn ngữ bất đồng nên một số NDT không thể hiểu hết thông tin được 

chứa đựng trong các SPTT du lịch (chiếm 15,5%).  

 Một số khó khăn khác mà NDT thường gặp phải như: chưa có kĩ năng cần 

thiết khi tra cứu thông tin, hoặc không có các thiết bị như máy tính, đầu đĩa..nên 

không thể sử dụng được các SPTT hiện đại (chiếm  17,9%).  

Với mức độ đáp ứng NCT của NDT du lịch, cùng những khó khăn mà NDT 

gặp phải như trên, có thể khẳng định HĐTTDL trong ngành du lịch hiện nay đạt 

chất lượng chưa cao [Hình 2.7].  

22%

23%
21.6%

15.5%

17.9% TT không đồng nhất 

HLTT chưa đ/ đủ 

Không biết tìm ở 

đâu 

 

Hình 2.7. Biểu đồ về những khó khăn người dùng tin gặp phải khi tìm kiếm thông tin 

2.6.2. Về hiệu suất 

Với chất lượng về tổ chức và HĐTTDL như trên, điều tất yếu dẫn đến là hiệu 

suất HĐTTDL không cao. Điều này được thể hiện như sau:  

Do các đơn vị hoạt động độc lập, nên một số SPTT phát hành còn chồng 

chéo về nội dung, hoặc chưa có sự kế thừa của nhau, hoặc không đồng nhất về 

thông tin, tiêu biểu là các loại SPTT có chứa nội dung về điểm du lịch, tuyến du 

lịch, tài liệu hướng dẫn, bản đồ... nên đã gây lãng phí về mặt thời gian, cơ sở vật 

chất, kinh phí... phục vụ việc biên tập và phát hành SPTT.  
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 Ví dụ: thông tin giới thiệu Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới, Một 

trong 7 kì quan thiên nhiên mới của thế giới được nhiều đơn vị quảng bá trên nhiều 

kênh thông tin, nhiều loại SPTT khác nhau. Tuy nhiên có một thông tin không đồng 

nhất giữa các nguồn cung cấp đó là số lượng đảo trên Vịnh Hạ Long: Theo cuốn 

Cẩm nang du lịch Vịnh Hạ Long của tác giả Phạm Hoàng Hải, đĩa CD- ROM Hạ 

Long xanh do Ban Quản lí Vịnh Hạ Long phát hành thì Vịnh Hạ Long có 1.969 hòn 

đảo; TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch phát hành  đĩa CD – Rom Khám phá Hạ 

Long, các tờ rơi và 4 website www.vietnamtourism.com; 

www.vietnamtourism.gov.vn; www.vietnamtourism-info.com; 

wwwdulichvn.org.vn đều đồng nhất thông tin Vịnh Hạ Long có 1.969 hòn đảo. Tuy 

nhiên, một số đơn vị, doanh nghiệp du lịch khi phát hành SPTT về Vịnh Hạ Long 

lại không tham khảo và kế thừa thông tin chính thống từ TTTTDL thuộc Tổng cục 

Du lịch, của Ban Quản lí Vịnh Hạ Long, mà tự biên tập và đưa thông tin không 

đồng nhất như Công ty Cổ phần thương mại du lịch Thanh niên Hà Nội (HYT) 

(http://www.hyttravel.com.vn, Công ty Du lịch Á Châu 

(http://www.dulichdalat.com) đưa thông tin Vịnh Hạ Long có 1.600 đảo, Công ti cổ 

phần AZZ đưa thông tin Vịnh Hạ Long có 2.000 đảo ( http://atoztourist.com)... 

 Đối với NDT khi đứng trước nhiều nguồn tin nhận được từ các CQTT, với 

các thông tin không thống nhất về nội dung nên NDT mất thời gian tìm kiếm, lựa 

chọn thông tin phù hợp cho mục đích của mình.  

Như vậy, có thể nói hiệu suất của HĐTTDL hiện nay chưa cao, do đó dẫn 

đến hoạt động của các CQTT cũng như các hoạt động của ngành du lịch chưa đạt 

được hiệu quả như mong muốn.   

Tiểu kết chương 2  

 Từ việc tìm hiểu thực trạng tổ chức và HĐTTDL một cách toàn diện trên các 

khía cạnh: tổ chức CQTT du lịch, quy trình thu thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp 

thông tin, đặc điểm NDT và NCT du lịch, môi trường pháp lí và sự phối hợp HĐTT 

http://www.vietnamtourism.com/
http://www.vietnamtourism.gov.vn/
http://www.hyttravel.com.vn/
http://www.dulichdalat.com/
http://atoztourist.com/
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giữa ngành du lịch với các bộ ngành có liên quan. Trên cơ sở thực trạng đó, một số 

đánh giá để nhận dạng HTTTDL được rút ra như sau:  

 Cấu trúc của HTTTDL chưa thực sự hình thành, chưa có cơ chế quản lí, điều 

hành và cơ chế phối hợp HĐTT giữa các CQTT với nhau.   

 Quy trình HĐTTDL chưa thực sự khoa học, SP&DVTT chưa theo kịp sự 

phát triển của CNTT và viễn thông, nguồn lực thông tin còn manh mún, chưa phát 

huy sức mạnh thông tin trong toàn ngành.  

 Đội ngũ cán bộ đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa nhiều; Trang 

thiết bị, phương tiện hiện đại cho HĐTT chưa đồng bộ, việc lựa chọn, sử dụng 

nghiệp vụ thông tin, phần mềm giữa các đơn vị chưa đồng nhất.  

Sự phối hợp HĐTT với các đơn vị ngoài ngành còn hạn chế.    

 Với những điều trên, có thể khẳng định hiện nay ngành du lịch Việt Nam mới 

có HĐTTDL chưa có một HTTTDL với một cấu trúc hợp lí, một cơ chế hoạt động 

thống nhất, đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả HĐTT đạt mức 

độ chưa cao.    
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Chương 3 

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP  

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM  

Qua thực trạng tổ chức và HĐTTDL Việt Nam đã trình bày ở chương 2, có 

thể thấy, việc gắn kết các yếu tố cấu thành để tạo nên HTTTDL là cần thiết và cấp 

bách đối với ngành du lịch trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng chính là một trong 

những nội dung Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 đề cập tới “Nâng cấp, hình thành hệ thống dịch vụ thông tin, tư vấn 

du lịch trên toàn quốc đồng bộ”. Điều này đồng nghĩa với việc ngành du lịch phải có 

một HTTT thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng 

của Đảng, Chính phủ, của ngành, ở chương 3 luận án sẽ nghiên cứu đề xuất mô hình 

và các giải pháp xây dựng HTTTDL như sau. 

 3.1. Đề xuất mô hình hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

Từ những kinh nghiệm về tổ chức quản lí thông tin du lịch theo mô hình 

phân cấp như Trung Quốc, Tây Ban Nha hay Úc và đặc điểm hoạt động du lịch Việt 

Nam đã đề cập ở chương 1 có thể thấy, HTTTDL của Việt Nam nên tổ chức theo 

mô hình phân cấp bởi các lí do sau:  

1) Phân cấp trong hoạt động quản lí là một trong những định hướng của Đảng 

nhằm cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước trong những năm gần 

đây. Điều này được nêu rõ trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung 

ương Đảng (Khóa VIII) đã chỉ rõ “Phân định trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp 

chính quyền theo hướng phân cấp rõ hơn cho địa phương”, “phân công, phân cấp, 

nâng cao tính chủ động của chính quyền địa phương” và “phân cấp mạnh và toàn diện 

giữa các cấp trong hệ thống hành chính nhà nước” được đề cập trong Văn kiện Đại hội 

Đảng IX. Do đó, việc áp dụng mô hình phân cấp vào ngành công nghiệp không khói 

tại Việt Nam là phù hợp với định hướng của Đảng.   

2) Xuất phát từ thực tiễn trong mỗi đơn vị của ngành du lịch đều đã có CQTT. 

Điều này, ngẫu nhiên  đã tạo sự phân cấp trong mạng lưới CQTT. Tuy nhiên do chúng 
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chưa cơ chế quản lí và vận hành hệ thống nên HTTTDL chưa hình thành. Cùng với 

quan điểm về việc xây dựng HTTTDL đã nêu ở mục 1.1.4.1. HTTTDL phải phù hợp 

với bộ máy tổ chức của ngành, nên cấu trúc của HTTTDL cũng phải phù hợp với bộ 

máy quản lí du lịch nhà nước – tổ chức quyền lực nhà nước trong lĩnh vực du lịch. 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc HTTTDL phù hợp với mô hình phân cấp.  

3) Việc tổ chức theo mô hình phân cấp sẽ đảm bảo hệ thống được điều khiển 

theo đúng nguyên lí hoạt động của hệ thống: nguyên lí liên hệ ngược và nguyên lí 

phân cấp, tạo cho hệ thống hoạt động có hiệu quả theo hướng phân công chuyên môn 

hóa, đảm bảo sự thống nhất HĐTTDL từ trung ương đến địa phương, giúp ngành du 

quản lí được thông tin du lịch, tránh được tình trạng trùng lặp thông tin, giảm kinh 

phí phát hành SPTT, giúp NDT tìm kiếm thông tin du lịch Việt Nam một cách nhanh 

chóng, chính xác, đầy đủ hơn.  

Như vậy, xuất phát từ định hướng phát triển du lịch của nhà nước, từ bộ máy tổ 

chức, từ mạng lưới CQTT của ngành du lịch và những ưu điểm của mô hình phân cấp, 

luận án lựa chọn xây dựng HTTTDL Việt Nam theo mô hình phân cấp. Tuy nhiên, để 

xây dựng mô hình đảm bảo khoa học trước tiên phải xác định được mục tiêu, chức 

năng của hệ thống.     

3.1.1. Mục tiêu và chức năng của hệ thống thông tin phục vụ du lịch  

3.1.1.1. Mục tiêu  

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của ngành du lịch, từ thực tế HĐTTDL 

trong giai đoạn hiện nay, HTTTDL phải đạt các mục tiêu sau:   

- Điều chỉnh HĐTTDL thống nhất từ trung ương đến địa phương, tập hợp nguồn 

lực thông tin trong toàn ngành, đáp ứng NCT của NDT du lịch trong và ngoài nước.  

 - Nâng cao khả năng thu thập dữ liệu, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin kịp 

thời, có nội dung phù hợp với từng đối tượng NDT du lịch. 

- Phối hợp xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các đơn vị trong và 

ngoài ngành du lịch.  
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- Cung cấp thông tin phục vụ các hoạt động du lịch góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác điều hành, quản lí du lịch; hoạt động tuyên truyền quảng bá và xúc tiến 

du lịch; hoạt động kinh doanh du lịch; hoạt động nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân 

lực du lịch...  

3.1.1.2. Chức năng  

Chức năng là những nhiệm vụ mà hệ thống phải thực hiện, là khả năng của 

hệ thống trong việc biến đầu vào thành đầu ra. Nói một cách khác, chức năng của 

HTTTDL là thực hiện quy trình thu thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin tới 

NDT du lịch.  

Thu thập thông tin: Dữ liệu được thu thập vào hệ thống có thể dưới dạng 

nguồn tin cấp 1 (tài liệu công bố hoặc không công bố ) hoặc cấp 2 (ấn phẩm thông 

tin, CSDL...).Việc thu thập thông tin phải đảm bảo tính chọn lọc phù hợp với mục 

tiêu của hệ thống, đáp ứng với diện bao quát chủ đề của đơn vị và phù hợp với NCT 

của NDT du lịch thông qua trình tự các bước: xác định nội dung thông tin cần thu 

thập; nguồn cung cấp thông tin; sưu tầm bổ sung tài liệu. Phân hệ này chính là đầu 

vào của hệ thống.  

Xử lí thông tin: Sau khi dữ liệu đầu vào được thu thập, cán bộ/CQTT xác 

định từng dạng tài liệu, từng chủ đề thông tin để thực hiện việc xử lí hình thức và 

nội dung, sau đó sắp xếp tập hợp hoặc phân chia thông tin thành nhóm theo yêu cầu 

và được lưu trữ trên các vật mang tin khác nhau như: giấy, phim, băng từ, đĩa từ, đĩa 

quang và các vật mang tin khác nhau tạo ra các SPTT khác nhau, với mục tiêu 

thông tin/SPTT của hệ thống phải đảm bảo độ tin cậy, chính xác và đầy đủ.   

Lưu trữ thông tin: Sau khi hoàn tất việc tạo lập các SPTT, các sản phẩm này 

được tổ chức, sắp xếp theo quy định, theo cách thức lưu trữ truyền thống hay lưu trữ hiện 

đại với đầy đủ thông tin về thuộc tính và nội dung sản phẩm, tạo nên nguồn lực thông 

tin trong mỗi CQTT, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho việc trao đổi và chia sẻ thông 

tin giữa các CQTT, tích hợp thành nguồn lực thông tin dùng chung trong toàn ngành.  

Cung cấp thông tin: NDT có thể đưa ra các dạng câu hỏi tìm tin, các chế độ 

tìm tin khác nhau: tìm tin thủ công, tìm tin hiện đại... thông qua các DVTT như cung 
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cấp tài liệu gốc, cung cấp thông tin trực tuyến, trao đổi thông tin, tư vấn thông tin, 

phổ biến thông tin chọn lọc… SPTT được truyền đạt đến các tổ chức, người dùng có 

nhu cầu sử dụng thông tin đảm bảo nhanh chóng, chính xác và kịp thời, đáp ứng NCT 

của NDT du lịch. Đây chính là đầu ra của hệ thống.  

Như vậy, mỗi quá trình thông tin nêu trên đều có chức năng và nhiệm vụ riêng, 

chúng hỗ trợ nhau tạo nên một thể thống nhất, đảm bảo duy trì sự hoạt động của mỗi 

CQTT trong hệ thống. Nếu công việc của mỗi quá trình bị trục trặc hay rối loạn thì đó 

là dấu hiệu trục trặc của mỗi CQTT, đồng thời dẫn đến nguy cơ đình trệ sự lưu thông 

thông tin trong quá trình vận hành của hệ thống. Vì vậy, để HTTTDL hoạt động 

thống nhất từ trung ương đến địa phương, từ cơ quan quản lí các cấp đến từng doanh 

nghiệp, việc thu thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin phải được phân cấp hợp lí. 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các CQTT phải được tổ chức, sắp xếp theo một 

trật tự nhất định. Việc tổ chức sắp xếp này sẽ tạo nên cấu trúc của HTTTDL.  

3.1.2. Cấu trúc và dòng dữ liệu của hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

Cấu trúc được hiểu là tổng hòa các mối quan hệ bên trong của một chỉnh thể 

thống nhất [76, tr.217]. Đối với HTTT, cấu trúc chính là cấu tạo bên trong của hệ 

thống, phản ánh sự sắp xếp có trật tự các phần tử cũng như các quan hệ giữa chúng 

theo một dấu hiệu nhất định.  

Xuất phát từ quan điểm, nguyên tắc, phương pháp xây dựng HTTTDL đã 

nghiên cứu, thấy rằng: Các phần tử tạo nên cấu trúc của HTTTDL là các CQTT 

(TTTTDL, thư viện, phòng quản trị thông tin và điều hành mạng). Để hệ thống vận 

hành đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, các CQTT phải được tổ 

chức, sắp xếp theo một trật tự phù hợp với cơ cấu tổ chức của ngành du lịch hiện 

hành. Điều này đồng nghĩa với việc cấu trúc (cơ cấu tổ chức) của hệ thống được phân 

thành ba cấp: cấp trung ương; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp đơn vị 

cơ sở, và mạng lưới CQTT vừa được phân bố theo lãnh thổ vừa theo cơ quan, đơn vị 

có tham gia hoạt động du lịch từ trung ương đến địa phương [Hình 3.1, tr.117].  

- Cơ quan thông tin du lịch cấp trung ương: Là TTTTDL thuộc Tổng cục Du 

lịch đảm nhận.  
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- Cơ quan thông tin du lịch cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Là 

TTTTDL/ trung tâm xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đối với 

tỉnh chưa có TTTTDL thì phòng quản lí nghiệp vụ du lịch thuộc sở đảm nhận.   

-  Cơ quan thông tin du lịch cấp đơn vị cơ sở: Là thư viện/TTTT/phòng quản 

trị thông tin và điều hành mạng thuộc các đơn vị du lịch, cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp du lịch đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

 

Hình 3.1. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

Với cách xác định như trên, HTTTDL Việt Nam được cấu thành từ các 

CQTT trong ngành du lịch. Song hệ thống muốn tồn tại thì phải có dữ liệu. Do vậy, 

khi xây dựng HTTT cần phải nắm bắt được dòng dữ liệu của hệ thống. Dòng dữ 

liệu được hiểu là sự vận động, di chuyển dữ liệu/thông tin từ vị trí này đến vị trí 

khác trong hệ thống. Xuất phát từ các nguồn dữ liệu, từ bộ máy tổ chức, chức năng 

hoạt động của ngành du lịch, và cấu trúc phân cấp như trên HTTTDL bao gồm các 

dòng dữ liệu như sau:  

- Dòng dữ liệu bên trong: được hiểu là dòng dữ liệu di chuyển tới các đơn vị 

trong ngành du lịch gồm có:  

Thông tin chỉ đạo (dòng dữ liệu đi từ trên xuống dưới): Dòng dữ liệu đi từ 

chính phủ, các cơ quan quản lí cấp trên (bộ, ban, ngành) xuống các cơ quan cấp dưới, 
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doanh nghiệp du lịch, những người tham gia hoạt động du lịch, khách du lịch… 

Thông tin chỉ đạo được truyền đạt, phổ biến để các đơn vị, cá nhân thi hành chủ 

trương chính sách du lịch của nhà nước, của địa phương; đó là các thông tin luật, chỉ 

thị, nghị quyết thông tư hướng dẫn, nhằm hướng dẫn quy trình, thủ tục trong hoạt 

động du lịch phù hợp với mục tiêu chung. 

Thông tin báo cáo (dòng dữ liệu đi từ dưới lên trên): Dòng dữ liệu xuất phát từ 

các đơn vị cấp dưới lên đơn vị cấp trên. Các đơn vị cấp dưới có nhiệm vụ thu thập, xử 

lí thông tin phục vụ công tác nội bộ, đồng thời có trách nhiệm tổng hợp báo cáo lên 

cấp trên trực tiếp. Thông tin báo cáo chủ yếu là số liệu thống kê về số lượt khách du 

lịch, đội ngũ cán bộ du lịch, doanh thu du lịch, chất lượng cơ sở lưu trú … 

Thông tin nội sinh (dòng dữ liệu đi theo chiều ngang) do các đơn vị trong 

ngành biên tập và phát hành phục vụ các hoạt động du lịch, HĐTT tuyên truyền 

quảng bá và xúc tiến du lịch như các thông tin: chiến lược, đề tài, dự án, luận án, 

giáo trình, kế hoạch, báo cáo, sản phẩm và dịch vụ du lịch, giá tour, điểm du lịch, 

tuyến điểm du lịch… 

- Dòng dữ liệu bên ngoài: Được hiểu là dòng dữ liệu về du lịch, liên quan đến 

du lịch và quản lí du lịch do các đơn vị ngoài ngành du lịch biên tập và phát hành di 

chuyển tới các đơn vị trong ngành (dòng dữ liệu đi theo chiều ngang), gồm có:  

 Thông tin mang tính quản lí, hướng dẫn: dòng dữ liệu xuất phát từ các cơ 

quan quản lí không thuộc ngành du lịch như văn hóa, ngoại giao, công an, hải quan, 

giao thông vận tải, quản lí môi trường, cung cấp các dữ liệu/thông tin văn bản 

hướng dẫn về các thủ tục quy định xuất nhập cảnh, khai báo hành lí, cảnh quan môi 

trường, giấy phép kinh doanh, tham quan; tiêu chuẩn phương tiện vận chuyển khách 

du lịch... Đây là dòng dữ liệu theo chiều ngang rất cần thiết cho ngành du lịch lập kế 

hoạch chỉ đạo phát triển du lịch sát với thực tiễn xã hội.  

 Thông tin mang tính tra cứu, tìm hiểu: Dòng dữ liệu xuất phát từ cơ quan 

phát hành, nhà xuất bản; cơ quan nghiên cứu, thư viện, TTTT không thuộc ngành 

du lịch xử lí và lưu trữ dữ liệu/thông tin về lịch sử, địa lí, điểm du lịch, phong tục 

tập quán các dân tộc, các quốc gia, thông tin du lịch nước ngoài…  
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Dữ liệu thu thập được các CQTT xử lí phân tích tạo nên thông tin, sau đó 

thông tin được lưu trữ dưới nhiều dạng khác nhau trong HTTTDL.  

Dòng dữ liệu bên trong và dòng dữ liệu bên ngoài là những dữ liệu đi vào hệ 

thống. Qua quá trình xử lí, những dữ liệu đi vào này sẽ thành các thông tin ra. 

Thông tin ra được hiểu là các dữ liệu được tổng hợp từ đầu vào, được CQTT xử lí 

tạo thành thông tin có mục đích, có ý nghĩa đối với người sử dụng. Thông tin ra 

đảm bảo cho việc tra cứu nhanh về một đối tượng cần quan tâm. Công cụ và thủ 

tục tra cứu thông tin có thể khác nhau nhưng yêu cầu thông tin ra phải chính xác, 

nhanh chóng. Dựa trên yêu cầu tra cứu của NDT, CBTT/hệ thống sẽ phân tích và 

đưa ra các kết quả tìm kiếm phù hợp với nhu cầu. 

Với cấu trúc theo mô hình phân cấp và dòng dữ liệu như trên, cho thấy, các 

CQTT trong hệ thống có mối liên hệ mật thiết và tương tác với nhau, chúng nương 

tựa nhau, phụ thuộc lẫn nhau, sự biến đổi của một đơn vị sẽ kéo theo sự biến đổi tất 

cả các đơn vị khác trong hệ thống, làm cho HTTTDL tự thể hiện như một thể thống 

nhất “nhất thể”, tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống. (Dòng dữ liệu trong 

HTTTDL được mô tả qua hình 3.2, tr.119). 

 3.1.3. Cơ chế hoạt động hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

 Có thể nói, cấu trúc là phần cốt lõi tạo nên bộ khung của hệ thống, dữ liệu là 

những dưỡng chất đảm bảo cho hệ thống tồn tại. Tuy nhiên, để HTTTDL hoạt động, 

nó cần có cơ chế quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi 

cấp, mỗi CQTT. Nói một cách khác, cơ chế là sự tương tác giữa các CQTT trong hệ 

thống, nó thể hiện qua việc phân cấp trong công tác quản lí điều hành cũng như sự 

phối hợp với nhau trong HĐTT đảm bảo cho hệ thống hoạt động và phát triển. Điều 

này, được thể hiện như sau:     

 3.1.3.1. Cơ chế quản lí, điều hành hệ thống  

 Quản lí và điều hành hệ thống là hoạt động thiết yếu đảm bảo sự phối hợp 

đồng bộ giữa các đơn vị trong ngành nhằm đạt mục tiêu đã định. Xuất phát từ định 

hướng phát triển du lịch của nhà nước, từ thực tế hiện nay của cơ cấu tổ chức ngành 
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du lịch, và từ cấu trúc của hệ thống, việc quản lí, điều hành HTTTDL được phân 

thành ba cấp như sau:  

 * Cấp quản lí trung ương: Có thẩm quyền quản lí, tổ chức chỉ đạo và giải quyết 

các vấn đề lớn của hệ thống, cụ thể như sau:  

 Cơ quan quản lí: Là Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch  

 Chính phủ: Ban hành các chỉ thị, nghị quyết thông tư định hướng chỉ đạo các 

HĐTTDL trên phạm vi toàn quốc.  

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thống nhất quản lí nhà nước về thông tin 

du lịch trên phạm vi cả nước, ban hành cơ chế, chính sách HĐTT đảm bảo thống 

nhất, đồng bộ trong toàn ngành, chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình, dự án, 

kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật chung của 

cả hệ thống; xác định rõ cơ quan điều phối hoạt động của cả hệ thống là Tổng cục 

Du lịch và chế tài xử lí đối với các chủ thể tham gia trong hệ thống.  

Tổng cục Du lịch: Xây dựng chiến lược phát triển HTTT và triển khai kế 

hoạch thực hiện trình Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, đề xuất kiến nghị cơ quan 

quản lí nhà nước có thẩm quyền thực hiện giải pháp cần thiết để HTTTDL hoạt 

động, trực tiếp quản lí và chỉ đạo TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch.  

Cơ quan thông tin: Trung tâm thông tin du lịch thuộc Tổng cục du lịch 

Trung tâm là cơ quan đầu não của hệ thống, là trung tâm tích hợp dữ liệu của 

ngành. Ngoài chức năng hiện có (xem mục 2.1.1) trung tâm còn có nhiệm vụ tổ chức, 

chỉ đạo, điều hành toàn bộ HTTTDL, tư vấn chuyên môn, kĩ thuật, hướng dẫn 

nghiệp vụ và quản lí thông tin trong toàn ngành; xây dựng mô hình và mạng lưới hỗ 

trợ thông tin du lịch trong cả nước; là đầu mối tổ chức xây dựng và quản trị CSDL 

dùng chung của ngành du lịch cung cấp nhu cầu truy xuất thông tin của các cơ quan, 

đơn vị và các đối tượng NDT, tiếp nhận thông tin từ TTTTDL cấp tỉnh, thành phố; hỗ 

trợ và kiểm soát HĐTT các đơn vị cấp dưới; là đầu mối kết nối mạng thông tin của 

ngành du lịch với mạng thông tin của Chính phủ, bộ, ngành có liên quan; xây dựng 

các SPTT cấp quốc gia.  
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* Cấp quản lí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: có thẩm quyền 

quản lí, tổ chức chỉ đạo và giải quyết các vấn đề về HĐTTDL theo định hướng, của 

ngành, theo chủ trương phát triển du lịch của tỉnh, thành phố cụ thể như sau:  

Cơ quan quản lí: Là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chỉ đạo và ban hành  

văn bản về cơ chế, chính sách HĐTTDL trong phạm vi tỉnh, thành phố; xác định rõ 

cơ quan điều phối HĐTTDLvà chế tài xử lí đối với các chủ thể tham gia HTTTDL 

là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch: Xây dựng chiến lược và triển khai kế hoạch 

quản lí các HĐTTDL trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực tiếp quản lí và chỉ 

đạo TTTTDL thuộc sở.  

Cơ quan thông tin: Là TTTTDL trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

đồng thời chịu sự quản lí thông tin của TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch. Ngoài chức 

năng, nhiệm vụ hiện có, trung tâm còn có nhiệm vụ chỉ đạo, tư vấn chuyên môn kĩ 

thuật, hướng dẫn nghiệp vụ thông tin cho các bộ phận thông tin (thư viện, TTTT, 

phòng quản trị và điều hành mạng...) nằm trong các đơn vị cơ sở đóng trên địa bàn 

tỉnh, thành phố; hỗ trợ và kiểm soát HĐTTDL thuộc tỉnh, thành phố; là đầu mối xây 

dựng, kho dữ liệu, biên tập và phát hành các SPTT phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, 

thành phố, quản lí và khai thác kho dữ liệu mang tính đặc thù địa phương.  

*  Cấp đơn vị cơ sở  

Gồm các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp du lịch trực tiếp chỉ 

đạo bộ phận thông tin tại đơn vị.  

- Thư viện/TTTT/phòng quản lí và điều hành mạng thuộc các đơn vị cơ sở 

chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ đơn vị đồng thời chịu sự quản lí, giám sát HĐTT của 

TTTTDL tại địa phương. Các bộ phận thông tin này có nhiệm vụ thu thập, xử lí và 

cung cấp thông tin phục vụ trực tiếp các hoạt động của đơn vị, cung cấp thông tin và 

hỗ trợ phối hợp với TTTTDL tỉnh, thành phố xây dựng SPTT cấp tỉnh, cấp khu vực, 

cấp quốc gia. 
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Hình 3.3. Sơ đồ mô tả cơ chế quản lí, điều hành hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

Với cơ chế quản lí điều hành như trên [Hình 3.3], HTTTDL sẽ đảm bảo  hoạt 

động theo đúng định hướng của Chính phủ, của ngành du lịch, đảm bảo quyền quyết 

định của cấp trung ương, quyền chủ động của cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, quyền tự chủ cho các đơn vị cơ sở, từ đó sẽ đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ về 

kĩ thuật, dễ dàng kiểm soát thông tin và HĐTTDL trong toàn hệ thống.  

3.1.3.2. Cơ chế phối hợp thống nhất hoạt động thông tin  

Sự thống nhất hoạt động giữa các CQTT trong hệ thống không chỉ thể hiện ở 

cơ chế quản lí điều hành mà còn thể hiện ở việc phối hợp thống nhất HĐTT thông 

qua những kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm. Điều này được thể hiện như sau:    

1)Thống nhất cơ chế thu thập và xử lí dữ liệu/thông tin 

 Để hệ thống cập nhật thông tin thường xuyên, đảm bảo độ tin cậy, thống nhất 

về nội dung, ngành du lịch nên xây dựng mạng truyền số liệu bằng máy vi tính trong 
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nội bộ các đơn vị của ngành, ban hành văn bản mang tính pháp lí buộc các đơn vị 

phải cung cấp thông tin định kì tới CQTT cùng cấp. Các CQTT có nhiệm vụ chọn 

lọc, xử lí và cung cấp thông tin cho CQTT cấp trên trực tiếp quản lí. Ngoài ra, 

TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch nối mạng với các TTTT thuộc các bộ, ngành có 

liên quan đến công tác quản lí du lịch để thu thập, trao đổi thông tin theo nội dung hai 

bên thống nhất. Với mỗi loại hình dữ liệu/thông tin khác nhau, việc thu thập và xử lí 

thông tin cũng có sự khác nhau:  

- Đối với thông tin quản lí du lịch  

+ Thông tin chỉ đạo: Cơ quan quản lí du lịch các cấp rà soát hệ thống văn bản 

du lịch, những văn bản đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp phải đình chỉ việc thi 

hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm tính hợp 

hiến, hợp pháp. Các cơ quan này, có trách nhiệm thiết kế biểu mẫu rõ ràng, thống 

nhất giữa ngành du lịch với bộ ngành có liên quan, hoàn thiện giấy phép, bảng hiệu 

cho từng lĩnh vực hoạt động du lịch, cho phép tổng hợp và phân tích được dữ liệu 

theo cấp quản lí, hoặc theo nội dung phù hợp với các chỉ tiêu du lịch. Các đơn vị ban 

hành văn bản, biểu mẫu chuyển thông tin này cho CQTT cùng cấp tập hợp, xử lí.   

+ Thông tin báo cáo: Thống nhất biểu mẫu báo cáo và xây dựng chế độ báo 

cáo tự động có quy định đối tượng thực hiện, phạm vi, nội dung báo cáo, kỳ hạn, thời 

hạn thực hiện, đặc biệt chú trọng công tác báo cáo theo chỉ tiêu thống kê du lịch.    

Với chế độ báo cáo thống kê cơ sở: Áp dụng với đơn vị cơ sở nhằm cung cấp 

thông tin về chỉ tiêu du lịch, được tập hợp từ số liệu ghi chép ban đầu theo hệ thống 

biểu mẫu thống nhất và báo cáo cơ quan quản lí nhà nước du lịch tại địa phương, 

các đơn vị gửi báo cáo số liệu định kì để cơ quan quản lí tổng hợp số liệu.  

Với chế độ báo cáo thống kê tổng hợp: Áp dụng với các Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch nhằm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động du lịch tại địa 

phương, tổng hợp thông tin thống kê từ báo cáo thống kê cơ sở. Kết quả các cuộc 

điều tra thống kê và nguồn thông tin khác theo hệ thống biểu mẫu thống nhất, biên 

soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch trong phạm vi quốc gia. 
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Các chỉ tiêu thống kê du lịch giao cho Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm tổng 

hợp từ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp. Trung tâm tích hợp dữ 

liệu xử lí thành CSDL thống kê du lịch,  cập nhật thông tin theo định kì gồm các nhóm 

chỉ tiêu sau:  

Nhóm chỉ tiêu phản ánh về vai trò của ngành du lịch: Số lượt khách du lịch 

nội địa, chi tiêu bình quân 1 lượt khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài, tổng thu từ 

khách du lịch quốc tế, tổng thu từ khách du lịch nội địa, số lao động trực tiếp hoạt 

động du lịch, tổng hợp báo cáo định kì 1 năm/lần.  

Nhóm chỉ tiêu phản ánh về hoạt động kinh doanh du lịch: Công suất sử dụng 

phòng và doanh thu của cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng, số lượt khách do cơ sở 

lữ hành, đại lí du lịch phục vụ, số lượt khách do các khu, điểm du lịch phục vụ. Báo 

cáo thực hiện định kì 1 qu ý/lần.  

Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động của ngành du lịch: Số lượng 

cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng, số lượng doanh nghiệp lữ hành, đại lí du lịch 

được cấp phép, số hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ, số lượng khu, điểm du lịch 

phục vụ khách tham quan. Báo cáo thực hiện định kì 6 tháng/lần.  

Nhóm chỉ tiêu phản ánh về hoạt động đầu tư và phát triển du lịch: Đầu tư cho 

công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, số vốn đầu tư cho hoạt động du lịch, số dự án đầu 

tư du lịch mới, số vốn đầu tư du lịch mới. Báo cáo thực hiện định kì 1 năm/lần.    

Dữ liệu báo cáo thống kê du lịch được thu thập từ đơn vị cơ sở lên đến các 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch theo mẫu bảng, biểu, cách thống kê thực hiện theo công thức 

tính các chỉ tiêu được quy định trong Quyết định số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 

28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “V/v ban hành hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch” [12]. Dữ liệu được tổng hợp, xử lí qua 

các cấp quản lí. Để dữ liệu chính xác, tránh trùng lặp, công tác thống kê cần sự hỗ 

trợ của phần mềm. Phần mềm được xây dựng dựa trên nguyên tắc tự động hóa, đảm 

bảo mối quan hệ về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành và nhiệm vụ 
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của CQTT trong hệ thống: cập nhật, xử lí, lưu trữ và phân phối thông tin cho các 

đối tượng ở các cấp khác nhau.  

- Đối với thông tin tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch 

Trên cơ sở chương trình hành động quốc gia về du lịch, chương trình xúc 

tiến du lịch quốc gia, ngành du lịch lựa chọn khẩu hiệu có sức bao quát tổng thể đặc 

trưng văn hóa – con người Việt Nam. Các CQTT nhất quán về nội dung tuyên 

truyền đưa vào SPTT, với SPTT du lịch cấp quốc gia, cấp ngành quy về một mối do 

TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch đảm nhận, và thu thập dữ liệu từ địa phương, từ 

CQTT cấp dưới, từ nguồn tài liệu chính thống để lựa chọn thông tin và xử lí chúng 

theo chương trình, chủ đề tuyên truyền của ngành đã định cho từng giai đoạn. Với 

SPTT do TTTTDL thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và doanh nghiệp phát 

hành phải đảm bảo nội dung tuyên truyền mang tính đặc thù của địa phương, của 

doanh nghiệp song vẫn nhất quán về nội dung theo định hướng của ngành và với 

thông tin từ trung tâm tích hợp dữ liệu.    

-  Đối với thông tin nghiên cứu  

Sau khi nhận kết quả nghiên cứu từ các đơn vị/cá nhân, CQTT xử lí nghiệp vụ 

lưu trữ tại thư viện, đồng thời truyền về trung tâm tích hợp dữ liệu qua hệ thống 

mạng, trung tâm này có trách nhiệm tổng hợp xây dựng thành CSDL khoa học và 

công nghệ dùng chung trong toàn ngành. 

-  Đối với thông tin thư mục tại thư viện thuộc cơ sở đào tạo du lịch  

Các thư viện hợp tác bổ sung, biên mục, phân loại, biểu ghi thư mục, mỗi đầu 

tài liệu chỉ xử lí một lần tại một nơi, kết quả xử lí được các thư viện tái sử dụng và có 

thể sử dụng chung trong toàn hệ thống; xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến bằng 

việc tập hợp biểu ghi thư mục của các thư viện. Trung tâm tích hợp dữ liệu quản trị 

hệ thống mục lục liên hợp trực tuyến, quản lí các thành viên, cấp quyền sử dụng và 

khai thác hệ thống, kiểm soát chất lượng biểu ghi, chỉ đạo sự thống nhất và chuẩn hoá 

các biểu ghi của đơn vị thành viên; giải quyết các vấn đề về kĩ thuật, vấn đề liên quan 

đến nghiệp vụ; thực hiện chức năng an toàn, bảo mật và sao lưu hệ thống; Cho phép 
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các thư viện tạo dựng sản phẩm và dịch vụ liên thư viện, hỗ trợ các thư viện xây dựng 

và chia sẻ nguồn lực thông tin.   

- Cơ chế thu thập thông tin phản hồi từ người dùng tin  

Hàng năm, CQTT xây dựng kế hoạch thu thập thông tin phản hồi theo định kì, 

đột xuất thông qua nhiều hình thức: phát phiếu điều tra, khảo sát, phỏng vấn trực tiếp, 

thăm dò qua mạng Internet, qua website, đặt hòm thư góp ý tại các điểm du lịch, 

khách sạn nhà hàng, thư viện hoặc qua hội nghị bạn đọc…để tiếp thu ý kiến đóng góp 

của NDT. CBTT xây dựng biểu đồ theo dõi sự tăng giảm NCT của NDT để tìm ra 

thông tin gì, loại SPTT nào NDT mong đợi, DVTT nào NDT thường sử dụng làm cơ 

sở điều chỉnh bổ sung các SP&DVTT phù hợp với từng đối tượng NDT.  

2) Tổ chức, quản lí và lưu trữ thông tin du lịch  

Khi phát hành SPTT, cơ quan cấp dưới phải thông qua sự kiểm duyệt của cơ 

quan cấp trên. Với SPTT truyền thống (ấn phẩm thông tin về du lịch), sau khi phát 

hành, các đơn vị nộp lưu chiểu về TTTTDL và các trung tâm này có nhiệm vụ xử  lí 

nghiệp vụ và lưu giữ tại kho tư liệu. Với SPTT hiện đại, sau khi phát hành phải 

truyền về TTTTDL thông qua hệ thống mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu có nhiệm 

vụ kiểm soát thông tin, lựa chọn thông tin phù hợp tích hợp vào CSDL dùng chung.  

- TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch: Là trung tâm tích hợp dữ liệu của toàn hệ 

thống, xây dựng CSDL dùng chung, phát hành các SPTT cấp quốc gia, tổ chức, lưu 

trữ thông tin du lịch cấp quốc gia, hình thành bộ máy tra cứu chung cho cả hệ thống.  

-  TTTTDL thuộc Sở Văn hoa, Thể thao và Du lịch: : Tổ chức lưu trữ thông tin 

du lịch mang tính địa phương, xây dựng kho dữ liệu, biên tập, phát hành và quản lí 

các SPTT phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, thành phố.  

-  Thư viện/ phòng quản trị thông tin và điều hành mạng thuộc đơn vị cơ sở: 

Tổ chức và lưu trữ thông tin phục vụ các hoạt động của đơn vị, cung cấp thông tin 

và hỗ trợ với TTTTDL của tỉnh xây dựng các SPTT cấp tỉnh, cấp quốc gia.  

 TTTTDL các cấp có nhiệm vụ điều phối HĐTT trong phạm vi mình quản lí, 

áp dụng chế tài xử lí đơn vị cung cấp thông tin quảng cáo không đúng sự thật, khen 
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thưởng đơn vị có thành tích trong việc cung cấp thông tin giá trị, thông tin bổ sung 

CSDL dùng chung; đồng thời là đầu mối kết nối quản lí thông tin, việc khai thác 

thông tin được phân cấp theo mức độ khác nhau nhưng vẫn kiểm soát, hỗ trợ hoạt 

động tại đơn vị đạt hiệu quả cao.  

 

Hình 3.4. Sơ đồ về sự chuyển động thông tin 

 trong hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

 Với cơ chế thu thập, xử lí và lưu trữ thông tin như trên, mỗi CQTT trong 

ngành hoàn toàn chủ động trong việc xử lí, lưu trữ và khai thác thông tin trong 

phạm vi của mình đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin/dữ liệu xây dựng 

kho dữ liệu dùng chung cho toàn ngành tạo sự tối ưu thành phần tài liệu trong từng 

cấp và chuẩn hóa nguồn thông tin lưu trữ trong hệ thống, tạo nên sự chuyển động 

thông tin trong hệ thống theo hướng tích cực [Hình 3.4,tr.128]. Từ đó, tạo nên 
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nguồn lực thông tin thống nhất đồng bộ từ trung ương đến địa phương, tránh được 

sự chồng chéo, lãng phí trong HĐTT, tăng tính chuyên nghiệp cho các SP&DVTT 

du lịch, hỗ trợ các CQTT cùng phát triển.   

3) Cơ chế xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin  

Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin là sự phối hợp giữa các CQTT trong 

hệ thống nhằm khắc phục tình trạng thiếu thông tin, trùng lắp thông tin và thông tin 

không thống nhất do các CQTT hoạt động riêng lẻ. Việc xây dựng này tạo mối quan 

hệ tương tác tích cực về thông tin giữa các CQTT, tạo nguồn lực thông tin phong 

phú, đủ sức đáp ứng NCT của NDT du lịch. Để triển khai việc phối hợp và chia sẻ 

nguồn lực thông tin các thành viên trong hệ thống phải đảm bảo các điều kiện sau:  

Về mặt kĩ thuật: Các đơn vị đảm bảo hạ tầng CNTT, triển khai ứng dụng 

công nghệ, phần mềm tuân thủ sự chỉ đạo của trung tâm tích hợp dữ liệu; 

Về mặt thông tin: Mỗi đơn vị phải quản trị tốt vốn thông tin được sở hữu, 

thông báo nguồn tin mình hiện có theo định kì, thông báo khả năng và mức độ tham 

gia hợp tác, tham gia phối hợp và chia sẻ nguồn lực thông tin, cụ thể:  

Đối với thông tin, CSDL dùng chung, các đơn vị thực hiện đúng trách nhiệm 

và nghĩa vụ của từng cấp, theo cách tổ chức và lưu trữ thông tin trong hệ thống.  

Đối với thông tin mang tính đặc thù, CSDL chuyên biệt, hoặc tài liệu không 

công bố, các đơn vị tự thỏa thuận với nhau trong việc xây dựng kho tài nguyên 

chung, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động riêng quy định trách nhiệm, nghĩa vụ 

của từng đơn vị, trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.  

Đối với thư viện: Chia sẻ tài liệu, thông tin với nhau qua hình thức mượn liên 

thư viện. Đối tượng phục vụ là NDT có thẻ mượn thuộc các thư viện thành viên. Để 

thực hiện dịch vụ này, các thành viên phải xây dựng mục lục liên hợp, có sự cam kết 

về nghĩa vụ, trách nhiệm, chi phí...các giao dịch theo quy trình thống nhất, và báo cáo 

định kì theo mẫu thống kê của hệ thống. Mượn liên thư viện là cơ sở để thoả mãn một 

cách toàn diện và kịp thời về NCT của NDT, đồng thời phát huy hiệu quả cao nhất 

vốn tài liệu, thông tin của các thư viện.  
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Đối với các TTTTDL: Các TTTTDL thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

có thế mạnh về phát triển du lịch mang tính tương đồng có thể hợp tác, liên kết xây 

dựng các SPTT, xây dựng nguồn lực thông tin số mang tính đặc thù nhằm hỗ nhau 

trong công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch như các tỉnh, thành phố: 

Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng phối hợp 

xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin về du lịch biển đảo; các tỉnh, thành phố Cần 

Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang cùng phối hợp xây dựng và chia sẻ nguồn 

lực thông tin về du lịch sông nước ... 

Như vậy, cơ chế xây dựng và chia sẻ thông tin trong HTTTDL được tổ chức 

vừa theo chiều dọc (các CQTT từ trên xuống dưới), vừa theo chiều ngang (các CQTT 

du lịch có đặc thù giống nhau). Thông tin số được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của 

các CQTT. Thông tin truyền thống được lưu trữ tại TTTTDL, thư viện. Bất cứ  

CQTT nào trong hệ thống cũng đều có thể chia sẻ thông tin dễ dàng, hình thành mối 

quan hệ và tinh thần hỗ trợ giữa các CQTT với nhau tạo ra sự thống nhất mục tiêu, 

định hướng HĐTT trong toàn ngành;  

4) Cơ chế đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông tin  

Yếu tố con người luôn là vấn đề then chốt quyết định sự hoạt động và thành 

công của HTTTDL. Để có đội ngũ CBTT có chất lượng, ngành du lịch nên xây 

dựng cơ chế đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBTT như sau:  

 Tổng cục Du lịch xây dựng chương trình, đề án hỗ trợ đào tạo CBTT cho 

các đơn vị trong ngành theo hình thức hỗ trợ đầy đủ hoặc một phần, trực tiếp hoặc 

gián tiếp; chương trình, đề án đảm bảo quy trình: xác định nhu cầu (dựa trên sự so 

sánh giữa mức độ thành thạo công việc của CBTT với mức độ công việc mà họ đảm 

nhận), lập kế hoạch (CQTT xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ CBTT 

phù hợp với từng nhóm đối tượng và gửi về TTTTDL tập hợp). Các CQTT thực 

hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của ngành, của đơn vị và cuối cùng là đánh giá kết 

quả đào tạo bồi dưỡng.  

TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch là đơn vị xây dựng chương trình đào tạo, tổ 

chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng và nghiệp vụ cho CBTT 
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thuộc TTTTDL tỉnh, thành phố. TTTTDL thuộc tỉnh, thành phố có trách nhiệm mở 

lớp đào tạo bồi dưỡng cho CBTT thuộc bộ phận thông tin đơn vị cơ sở.      

Ngoài ra, để có đội ngũ cán bộ chất lượng cao: Ngành du lịch cũng nên có một 

cơ chế thu hút nhân tài là các chuyên gia thông tin, quản lí CNTT và các chuyên gia có 

kinh nghiệm về việc phát hành các SPTT tuyên truyền quảng bá du lịch bằng các hình 

thức ưu đãi về tuyển dụng, tăng lương, bố trí nhà ở và sắp xếp vị trí công tác phù hợp.  

Kinh phí thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng: Đối với các TTTTDL, thư viện sử 

dụng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy 

định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp sử dụng nguồn tài chính của đơn mình theo 

quy định của pháp luật phục vụ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực HĐTT.  

5) Cơ chế tài chính đảm bảo cho hệ thống thông tin phục vụ du lịch hoạt động   

Kinh phí đảm bảo cho HTTTDL hoạt động được huy động từ các nguồn: 

ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, đóng góp của doanh nghiệp và các 

nguồn huy động hợp pháp khác. 

-  Đối với việc đầu tư trang thiết bị  

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch cân đối kinh phí xây 

dựng và đầu tư trang thiết hiện đại cho trung tâm tích hợp dữ liệu, đặc biệt đảm bảo 

đủ một số máy chủ như: máy chủ quản trị hệ thống, máy chủ CSDL, Máy chủ Web 

Server, máy chủ sao lưu dữ liệu và Firewall cùng các thành phần phục vụ việc bảo 

mật, truy nhập từ xa, an toàn hệ thống. Máy chủ CSDL (chủ yếu CSDL thông tin trên 

web cũng như GIS) có cấu hình cao. Bên cạnh nhu cầu về độ ổn định, phần bảo mật 

các CSDL cũng phải được chú ý bởi điều này có tính quyết định đến việc lựa chọn hệ 

điều hành chạy trên máy chủ CSDL.  

Kinh phí đầu tư nâng cấp TTTTDL thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

được trích từ nguồn ngân sách của địa phương. Đối với doanh nghiệp du lịch, nhà nước 

hỗ trợ kinh phí bằng hình thức cho vay ưu đãi để mua sắm trang thiết bị hiện đại, phục 

vụ HĐTT.  
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Đối với thư viện: Ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn thu xã hội 

hóa, các cơ sở đào tạo tận dụng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguồn vốn vay 

ODA... đầu tư xây dựng thư viện điện tử, trang thiết bị hiện đại phục vụ dịch vụ đào 

tạo trực tuyến và chia sẻ nguồn học liệu điện tử giữa các cơ sở đào tạo.  

-  Đối với việc xây dựng và phát hành sản phẩm thông tin  

 Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân 

sách nhà nước hằng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ sản xuất ấn 

phẩm quảng bá, xúc tiến du lịch và được áp dụng theo tỉ lệ: 100% kinh phí cho các 

hoạt động do cơ quan trung ương chủ trì; hỗ trợ không quá 70% kinh phí đối với các 

hoạt động do các cơ quan trung ương chủ trì có sự tham gia của địa phương, hiệp hội 

du lịch, doanh nghiệp du lịch và các đối tác khác; hỗ trợ không quá 50% kinh phí đối 

với các hoạt động do địa phương, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch và các đối 

tác khác chủ trì [19]. Ngoài ra, để tăng thêm nguồn quỹ hoạt động xúc tiến, quảng bá 

du lịch Việt Nam, ngành du lịch nên đề nghị với Chính phủ thực hiện phương án trích 

một đô la Mỹ/đêm phòng khách sạn của khách quốc tế. Nguồn kinh phí này sẽ giúp 

ngành du lịch chủ động hơn trong việc biên tập, phát hành các SPTT theo đúng chủ 

đề với từng sự kiện, từng chiến dịch tuyên truyền xúc tiến du lịch.  

Các đơn vị trong ngành tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hạch 

toán chi, và chất lượng SPTT do các đơn vị đảm nhiệm. Với SPTT mang cấp quốc 

gia, nhà nước cấp kinh phí thông qua hình thức kí hợp đồng hàng năm (đối với 

nhiệm vụ thường xuyên) hoặc đặt hàng đột xuất (đối với nhiệm vụ đột xuất), có 

kiểm tra định kì, đột xuất, nghiệm thu, thanh lí hợp đồng đúng theo quy định. Với 

các SPTT phục vụ nhu cầu trực tiếp kinh doanh của từng đơn vị, thực hiện theo cơ 

chế tự chủ, cơ chế thị trường với đúng nghĩa thông tin là một loại sản phẩm hàng 

hóa và chịu sự quản lí giám sát của cơ quan cấp trên.  

-  Đối với việc bổ sung vốn tài liệu tại thư viện thuộc cơ sở đào tạo:  Bộ Giáo 

dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch xây dựng chính sách 

mang tính pháp lí về sự đầu tư cho các thư viện trước mắt cũng như lâu dài. Đó là 

một hạng mục chi tiêu chính thức và đảm bảo trong ngân sách nhà trường, mỗi cơ 
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sở đào tạo dành từ 2-5% ngân sách giáo dục của trường cho nguồn tài liệu và các bộ 

sưu tập khác của thư viện. Tiêu chuẩn ngân sách dành cho việc xây dựng nguồn lực 

thông tin được tính trong tiêu chuẩn đánh giá “Cơ sở hạ tầng giảng dạy cơ sở”.  

Chính sách này đã được áp dụng thành công ở Trung Quốc. Trung Quốc đưa 

ra tiêu chuẩn đánh giá cơ sở hạ tầng của các cơ sở đào tạo là: Trường đạt điểm A 

(điểm cao nhất) phải có 5% trong tổng số ngân sách giáo dục dành cho việc mua 

sắm tài liệu cho thư viện còn trường đạt điểm C (điểm thấp nhất) chỉ cần 3%.  

Hoặc các cơ sở đào tạo có thể vận dụng công thức tính kinh phí bổ sung tài liệu 

cho từng năm theo công thức sau:   

T = (A x S1) + (B x S2) + (C x S3)    

Trong đó:  

T - Kinh phí bổ sung tài liệu cho thư viện 

A - Tổng số học sinh sinh viên của trường 

S1 - Kinh phí bổ sung/01 sinhviên, được nhà trường quy định hàng năm  

B - Tổng số học viên sau đại học 

S2 - Kinh phí bổ sung/01 học viên, được nhà trường quy định hàng năm  

C - Tổng số cán bộ, giảng viên của trường  

S3- Kinh phí bổ sung/01 cán bộ, giảng  viên được nhà trường quy định hàng năm  

Ví dụ:Năm 2014, Trường X có 20.000 sinh viên và quy định S1 = 50.000đ/1sv; 1000 

học viên SĐH và 500 cán bộ, giảng viên được quy định S2,3 = 100.000đ/1 người.  

Ta sẽ có: Kinh phí bổ sung tài liệu cho thư viện trường X năm 2014 là:  

(20.000 x 50.000đ) + (1000 x 100.000đ) + (500 x 100.000đ) = 1.150.000.000 đ  [13] 

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên dành một khoản kinh phí nhất 

định để xây dựng CSDL chương trình, giáo trình, nguồn học liệu điện tử.  

 Một tập hợp các cơ chế HĐTT như trên sẽ là công cụ để các cơ quan quản lí 

kiểm soát các HĐTTDL, bảo vệ quyền lợi của các CQTT khi tham gia hệ thống, là 

cơ sở để xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin, phát huy sức mạnh thông tin 

trong hệ thống và tạo điều kiện để NDT yên tâm, tin tưởng với những thông tin do 

hệ thống cung cấp.  
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Tổng hợp các bước phân tích như trên, luận án đề xuất mô hình tổ chức 

HTTTDL, trong đó mô tả cấu trúc và các HĐTTDL phù hợp với cơ cấu tổ chức và 

chức năng hoạt động của ngành du lịch Việt Nam [Hình 3.5, tr.134].    

Từ mô hình, đó có thể hiểu bản chất thực của HTTTDL là được tạo bởi các 

CQTT trong ngành, chúng tác động qua lại để tổ chức, quản lí và trao đổi thông tin 

lẫn nhau. Dòng dữ liệu của hệ thống di chuyển theo nhiều hướng tạo nên sự chuyển 

động thông tin đa dạng trong hệ thống. Các thông tin được tổ chức và lưu trữ từ trên 

xuống dưới và được phân thành ba cấp, nhằm tạo ra các SP&DVTT du lịch, hỗ trợ 

trực tiếp các hoạt động du lịch, đáp ứng được NCT của NDT du lịch.  

3.2. Các giải pháp thực thi mô hình hệ thống thông tin phục vụ du lịch  

 Sau khi trình bày được mô hình hệ thống, để đưa mô hình vào áp dụng trong 

môi trường thực, chúng tôi đưa ra một số giải pháp sau:  

3.2.1. Đa dạng hóa và hoàn thiện các sản phẩm thông tin du lịch 

 Để nâng cao chất lượng HĐTT, ngành du lịch cần phải tập trung đa dạng hóa 

và hoàn thiện các SPTT du lịch như sau:  

3.2.1.1. Nâng cao công tác tổ chức, phát hành ấn phẩm tuyên truyền 

quảng bá du lịch  

Để đảm bảo việc tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch đạt hiệu quả cao, 

ngành du lịch cần phải nâng cao công tác tổ chức phát hành SPTT thông qua các 

hình thức sau:    

 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá phù hợp và xác định mục tiêu 

tuyên truyền quảng bá theo từng giai đoạn làm cơ sở phát hành các ấn phẩm phù 

hợp về chất liệu, nội dung, hình ảnh giới thiệu.  

Ấn phẩm tuyên truyền quảng bá nên xuất bản hàng năm với phương châm  

SPTT chỉ cần đủ nhưng phải đảm bảo chất lượng. Nội dung, hình ảnh trong SPTT 

luôn cập nhật thông tin mới, theo kịp sự biến đổi của nhu cầu thị trường, tránh tình 
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trạng  ấn phẩm dùng đi dùng lại nhiều năm, gây sự nhàm chán cho khách du lịch tiềm 

năng. Đối với sản phẩm làm quà tặng nên chú ý vật phẩm đặc trưng mang tính dân 

tộc, đại diện đất nước - con người Việt Nam.  

Ấn phẩm dành cho thị trường nào nên thuê tư vấn là người của thị trường đó, 

qua đó nâng cao tính thuyết phục và đi vào lòng NDT là khách du lịch quốc tế. 

Sản xuất ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến du lịch với nhiều hình thức, chất liệu và 

ngôn ngữ khác nhau. Sản xuất phim tư liệu, quảng cáo và các thể loại khác về du lịch 

Việt Nam dưới dạng băng hình, đĩa hình, thẻ nhớ di động… Chú trọng phát triển, nâng 

cao loại tài liệu hướng dẫn du lịch, bản đồ du lịch, tập gấp, tờ rơi giấy và điện tử, tập 

trung thông tin về điểm du lịch, loại hình du lịch, các dịch vụ, các ưu việt khách được 

hưởng, thông tin về an ninh, an toàn trong chuyến đi du lịch; Hình ảnh, lời thuyết 

minh trong ấn phẩm phải chọn lọc, đảm bảo sinh động, hấp dẫn có giá trị chuyển tải 

thông tin cao. Đối với tài liệu giấy, kích thước phải nhỏ gọn, độ dày vừa phải, dễ gấp 

để khách du lịch dễ xem, dễ bỏ túi.  

 Nội dung ấn phẩm tuyên truyền quảng bá là những thông tin chính xác, đúng 

với giá trị thực của nó. Nội dung mô tả đầy đủ sản phẩm và dịch vụ du lịch với 

thông tin ngắn gọn, dễ hiểu có sức thuyết phục, hình thức bắt mắt tạo sự chú ý, hấp 

dẫn phù hợp với từng đối tượng khách du lịch.  

3.2.1.2. Nâng cao chất lượng các website du lịch   

 Để nâng cao chất lượng website và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ 

sử dụng cho NDT, đảm bảo các giao dịch thương mại được thuận lợi, an toàn, nhanh 

chóng tạo sự yên tâm tin tưởng cho khách đặt phòng, đặt tour, thanh toán tiền trực 

tuyến, các đơn vị trong ngành du lịch cần chú ý một số điểm sau:  

TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch tiếp tục hoàn thiện các website của ngành, 

cung cấp thông tin ngày càng đa dạng, cụ thể hơn cho từng địa phương, từng điểm 

du lịch nổi tiếng; nâng cấp trang thông tin điện tử Vietnamtourism.gov.vn thành 

cổng thông tin điện tử du lịch Việt Nam, cổng thông tin xúc tiến - giao dịch du lịch 
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chính thức của ngành du lịch Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch kinh doanh 

và bán hàng trên mạng; đồng thời tạo lập diễn đàn du lịch để các đơn vị trong ngành 

có thể trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và thông tin trong hoạt động du lịch.   

Trung tâm tích hợp dữ liệu chỉ đạo, tư vấn chuyên môn, kĩ thuật, sử dụng 

công nghệ mới của Microsoft  như Active server pages, với CSDL là microsoft SQL 

server để phát triển hệ thống và ứng dụng phần mềm công cụ Edit pro V1.8, ban hành 

cơ chế quản lí tổ chức hoạt động website. Hoàn thiện các website của ngành du lịch 

trên cơ sở kết nối (link) với website của các địa phương và doanh nghiệp du lịch, 

các ngành và cơ quan hữu quan như hàng không, thương mại, ngoại giao... nhằm 

tạo một HTTT có nội dung từ tổng quát đến chi tiết, từ giới thiệu chung về điểm 

đến, đến việc giới thiệu các sản phẩm du lịch cụ thể và cả hệ thống đăng kí đặt giữ 

chỗ và mua tour nếu khách có nhu cầu.  

Hàng năm, mỗi đơn vị nên dành nguồn kinh phí nhất định để nâng cấp mạng 

với công nghệ tiên tiến, nâng cấp website phù hợp với sự phát triển của công nghệ 

phần mềm, CNTT. Khi xây dựng mới hoặc nâng cấp website lưu ý lựa chọn tên miền 

hay, nội dung hấp dẫn, hợp với mục đích của việc xây dựng website; tối ưu hóa từ 

khóa tạo điều kiện cho NDT dễ định hướng trong việc tìm kiếm thông tin. Ngoài 

thông tin giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của đơn vị, website nên bổ sung thông 

tin giới thiệu những lĩnh vực cần thiết và có liên quan đến du lịch tại Việt Nam nhằm 

thu hút khách hàng tham quan website lần sau; giới thiệu các điểm du lịch, chương 

trình về tour du lịch cho khách hàng biết... Thông tin trên website phải cập nhật 

thường xuyên, ngoài tiếng Việt cần tổ chức thêm ngôn ngữ khác đặc biệt là tiếng Anh. 

Để quản lí được thông tin tuyên truyền, quảng cáo, doanh nghiệp phải đăng kí cung 

cấp thông tin và dịch vụ của đơn vị trên website du lịch của địa phương, của ngành.  

3.2.1.3. Thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung trong ngành du lịch  

Để tạo lập một không gian thông tin thống nhất trong ngành du lịch, mỗi 

CQTT trong ngành ngoài việc xây dựng, mở rộng quy mô các CSDL hiện có phục vụ 

hoạt động đơn vị, còn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho trung tâm tích hợp dữ 

liệu xây dựng CSDL dữ kiện, CSDL du lịch toàn văn dùng chung:   
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 1) Cơ sở dữ liệu dữ kiện  

 Cơ sở dữ liệu hướng dẫn viên du lịch 

 Quản lí, lưu trữ thông tin đội ngũ hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, thông tin 

về quy định, tiêu chuẩn đối với hướng dẫn viên du lịch; thông tin về trình độ năng 

lực, sở trường của từng hướng dẫn viên du lịch đã được Tổng cục Du lịch cấp thẻ và 

thông tin về các cơ sở đào tạo hướng dẫn viên du lịch trên toàn quốc. Hỗ trợ cơ quan 

quản lí nhà nước về du lịch quản lí việc cấp thẻ, đổi thẻ; nắm bắt số lượng, chất lượng 

của đội ngũ hướng dẫn viên; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khai thác năng lực của đội 

ngũ hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch, chương trình 

đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; tạo điều kiện để khách 

du lịch nắm bắt thông tin, đăng kí lựa chọn hướng dẫn theo yêu cầu; tạo điều kiện để 

hướng dẫn viên du lịch tự giới thiệu năng lực, sở trường của mình, tìm kiếm công 

việc phù hợp từ doanh nghiệp lữ hành. 

 Cơ sở dữ liệu bản đồ du lịch 

 Quản lí, lưu trữ  bản đồ du lịch quốc gia, tỉnh thành phố, bản đồ du lịch 

tuyến, điểm du lịch..; bản đồ lưu trữ thông tin đường phố, sông, các cơ quan lớn 

đóng trên địa bàn, các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, chợ, bưu điện, bến xe... hỗ 

trợ công tác quản lí, quy hoạch trong ngành; hỗ trợ công ti lữ hành xây dựng lộ 

trình, tour, tuyến  du lịch phù hợp; hỗ trợ khách du lịch dễ dàng tìm kiếm, xác định 

vị trí các điểm du lịch và các dịch vụ cần thiết trong quá trình đi du lịch tại Việt 

Nam nói chung, tại các địa phương nói riêng.  

 Cơ sở dữ liệu lưu trú, lữ hành du lịch 

 Quản lí, lưu trữ thông tin về hình ảnh, dịch vụ đặc trưng của từng cơ sở lưu 

trú, công ti lữ hành Việt Nam, hỗ trợ cơ quan quản lí các cấp rà soát, phân loại, xếp 

hạng, quản lí chất lượng dịch vụ lưu trú, lữ hành du lịch, kiểm soát hoạt động kinh 

doanh của các cơ sở lưu trú, lữ hành theo quy định, hỗ trợ du khách lựa chọn cơ sở 

lưu trú, công ti lữ hành phù hợp khi đi tham quan đảm bảo về uy tín và chất lượng.  
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 Cơ sở dữ liệu bản tin và thống kê du lịch  

 Quản lí, lưu trữ thông tin có chủ đề về du lịch, về vấn đề nóng của ngành, về 

tình hình hoạt động du lịch trong nước và quốc tế; quản lí số liệu thống kê du lịch 

trên phạm vi toàn quốc, các tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương như: lượt khách 

du lịch quốc tế và nội địa; cơ sở lưu trú du lịch, công ti lữ hành, doanh thu du lịch; 

nguồn nhân lực du lịch... nhằm hỗ trợ các đơn vị/ cá nhân trong ngành cập nhật thông 

tin mới để hoạch định chiến lược, chính sách; dự báo tình hình phát triển của ngành; 

xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, đưa ra những quyết định đúng đắn trong quản 

lí điều hành, điều chỉnh các hoạt động du lịch, và công tác đào tạo nguồn nhân lực du 

lịch phù hợp với thực tế.  

2) Cơ sở dữ liệu toàn văn  

   Cơ sở dữ liệu dự án, văn bản pháp luật du lịch   

 Quản lí, lưu trữ thông tin về các đề án, dự án (bao gồm cả chiến lược, quy 

hoạch tổng thể) phát triển du lịch quốc gia, ngành, vùng miền, tỉnh, thành phố trên 

phạm vi toàn quốc; các dự án hợp tác quốc tế có liên quan đến du lịch Việt Nam; 

quản lí các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt 

động du lịch do các cấp ban hành nhằm tăng cường công tác pháp chế trong lĩnh 

vực du lịch; hỗ trợ các đơn vị xây dựng định hướng, chiến lược, kế hoạch dài hạn, 

ngắn hạn phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch của quốc gia, vùng, 

và địa phương; hỗ trợ công tác nghiệp vụ trong ngành du lịch và các bộ, ngành có 

liên quan đến công tác quản lí các hoạt động du lịch; nâng cao kiến thức pháp luật 

cho cán bộ quản lí nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du 

lịch, các nhà đầu tư du lịch; nâng cao ý thức pháp luật cho khách du lịch và cộng 

đồng dân cư.  

Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường du lịch  

 Quản lí, lưu trữ thông tin về tài nguyên du lịch tự nhiên (địa hình, khí hậu, 

thủy văn, sinh vật..), tài nguyên du lịch nhân văn (di tích văn hóa khảo cổ, di tích 

lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội...); lưu trữ thông tin về 
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chương trình dự án liên quan đến môi trường du lịch; sự tác động của môi trường tự 

nhiên, môi trường nhân văn đến hoạt động du lịch và ngược lại, những thông tin cần 

thiết để giải quyết các sự cố về môi trường... hỗ trợ các đơn vị xây dựng định hướng, 

quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, công tác quản lí, khai thác, sử dụng có hiệu quả, 

bảo vệ các tài nguyên, môi trường du lịch của Việt Nam; thu hút nhà đầu tư thực hiện 

các dự án khai thác tiềm năng phát triển du lịch; nâng cao nhận thức của doanh 

nghiệp, du khách và người dân địa phương thực hiện đúng quy định và ý thức bảo 

vệ và phát huy các giá trị tài nguyên môi trường khi tham gia hoạt động du lịch.  

 Cơ sở dữ liệu điểm du lịch, tuyến điểm du lịch  

 Quản lí, lưu trữ thông tin về điểm du lịch, tuyến điểm du lịch của Việt Nam, 

lưu trữ thông tin về điểm du lịch trong và ngoài nước, thông tin, hình ảnh, các sản 

phẩm và dịch vụ du lịch đặc sắc; tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị, 

môi trường của điểm đến; thông tin về sự kết nối các điểm du lịch, khu du lịch giữa 

các địa phương, các quốc gia với nhau; hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành thiết kế các 

chương trình du lịch; hỗ trợ khách du lịch lựa chọn điểm du lịch, tuyến du lịch phù 

hợp với nhu cầu, sở thích của bản thân.    

 Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ  

 Quản lí, lưu trữ thông tin báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và 

công nghệ các cấp; luận án, luận văn của các cơ sở đào tạo du lịch; bài  nghiên cứu 

về các lĩnh vực du lịch đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế, tạp chí của ngành; 

kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học về du lịch; thông tin khoa học và công nghệ du 

lịch của nước ngoài nhằm hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong ngành và những người 

quan tâm nghiên cứu về lĩnh vực du lịch, cập nhật áp dụng các thành tựu khoa học 

và công nghệ trong và ngoài nước giải quyết các vấn đề bất cập, đưa ra giải pháp 

nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực của  hoạt động du lịch. 

Cơ sở dữ liệu khung chương trình, giáo trình du lịch 

 Quản lí, lưu trữ thông tin về khung chương trình, chương trình khung đào tạo 

du lịch của bộ; lưu trữ giáo trình chuyên ngành du lịch của bộ, ngành và một số cơ 
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sở đào tạo du lịch trên toàn quốc; hỗ trợ cơ quan quản lí kiểm soát việc dạy và học 

của các cơ sở đào tạo theo đúng quy định, thống nhất nội dung chương trình giảng 

dạy; hỗ trợ cơ sở đào tạo có nguồn thông tin phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân 

lực du lịch có chất lượng phù hợp với nhu cầu ngành; nâng cao khả năng tự học, tự 

nghiên cứu cho người học và cán bộ du lịch đáp ứng được yêu cầu của công việc.  

 Việc xây dựng CSDL dùng chung sẽ giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức 

thấp nhất, đảm bảo tính nhất quán thông tin trong hệ thống, tạo địa chỉ truy cập 

thống nhất về thông tin du lịch, đáp ứng NCT của NDT, hỗ trợ trực tiếp cho các 

hoạt động của ngành. Các CSDL được quản lí trên các phần mềm quản trị CSDL 

nổi tiếng như: My SQL, SQL server, Oracle, Informix và được tích hợp trong một 

HTT quản lí chuyên ngành du lịch. Hệ thống này bao gồm các modul chức năng 

liên quan đến các CSDL toàn văn và CSDL dữ kiện, có cổng thông tin du lịch (hoặc 

web du lịch) và kiot điện tử tra cứu du lịch phục vụ tra cứu thông tin du lịch, hệ 

thống GIS du lịch kết xuất vào CSDL bản đồ du lịch.    

3.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin hiện có, mở thêm các 

dịch vụ thông tin mới  

 Xuất phát từ thực trạng một số DVTT chưa đáp ứng được yêu cầu của NDT, 

từ nhu cầu DVTT mà NDT thường sử dụng, luận án đưa ra một số giải pháp nâng 

cao DVTT hiện có và mở thêm một số DVTT mới như sau:  

3.2.2.1. Khắc phục bất cập và mở thêm dịch vụ thông tin du lịch trực 

tuyến mới   

Để phát huy hiệu quả dịch vụ cung cấp thông tin du lịch trực tuyến, ngành du 

lịch cần phải:  

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng thông tin, hoàn thiện hệ thống mạng có dây và mạng 

không dây (wifi), mua dịch vụ của các nhà cung cấp thông tin mạng, nhà cung cấp 

trang tìm kiếm; tận dụng tối đa kênh thông tin qua mạng Internet; cùng trang thiết bị 

tin hiện đại, đồng bộ đảm bảo tốc độ đường truyền ổn định, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi cho NDT truy cập và tải thông tin.  
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Đẩy mạnh xây dựng nguồn lực thông tin số và chia sẻ nguồn lực thông tin 

giữa các đơn vị, sử dụng triệt để tài nguyên thương mại điện tử; thắt chặt quản lí – 

xóa bỏ website không lành mạnh, thiếu sót thông tin hoặc đưa thông tin sai lệch.  

Bên cạnh việc khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng các DVTT hiện 

có ngành du lịch nên mở thêm các dịch vụ cung cấp thông tin du lịch trực tuyến mới    

1) Phát triển dịch vụ E-Learning (dịch vụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến)  

E-learning là quá trình học thông qua phương tiện điện tử, qua mạng Internet 

và công nghệ web. Cán bộ giảng dạy và sinh viên giao tiếp với nhau qua mạng dưới 

hình thức như E-mail, thảo luận trực tuyến, diễn đàn. 

Để thực hiện loại hình dịch vụ này, cơ sở đào tạo cần thực hiện một số điều sau:  

 Xây dựng nguồn học liệu điện tử, tạo điều kiện để các cơ sở liên kết, chia sẻ 

nguồn thông tin điện tử đem đến cho người dạy và người học sử dụng tài liệu mới, 

nhanh chóng, tiện lợi, với nhiều sự lựa chọn nguồn tin phục vụ kế hoạch học tập, 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Với cách hiểu này, nguồn học liệu gồm các 

nhóm chính: Sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng điện tử; Tài liệu, tư liệu, công cụ 

phục vụ học tập; Các loại sách, tạp chí khoa học, kỉ yếu hội nghị khoa học, báo cáo 

khoa học, luận án, luận văn.... 

Để xây dựng kho học liệu điện tử các cơ sở cần thực hiện những việc sau:  

 Đầu tư hạ tầng CNTT đủ mạnh, có đường truyền cáp quang, xây dựng 

website E-Learning hoàn chỉnh; đầu tư xây dựng thư viện điện tử; chuyển thể giáo 

trình, tài liệu tham khảo tài liệu, luận án, luận văn.. đang được lưu giữ từ dạng 

truyền thống sang dạng tài liệu số; thu nhận nộp lưu chiểu học liệu từ tập thể, cá 

nhân trong ngành; mua học liệu từ nguồn trong nước và ngoài nước; thu thập thông 

tin từ dự án du lịch của các tổ chức quốc gia và quốc tế; trao đổi học liệu với các tổ 

chức, cơ sở đào tạo nước ngoài.  

2) Dịch vụ cung cấp thông tin qua smartphone (dịch vụ thông tin du lịch trực 

tuyến dành cho du  khách).   
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Năm 2013, Tổ chức Visa Toàn cầu đã tiến hành khảo sát thông qua hình thức 

online và offline với 12.631 khách du lịch độ tuổi từ 18 trở lên, sinh sống ở 25 quốc 

gia thuộc các khu vực: Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Đông và Châu 

Mỹ. Nghiên cứu chỉ ra rằng: điện thoại thông minh và các ứng dụng mobile được 

khách lữ hành sử dụng rất nhiều: 79% khách lữ hành đến từ nông thôn và thành thị 

lựa chọn tham khảo thông tin từ các nguồn online; 77% chọn đặt phòng du lịch dựa 

trên các thông tin đánh giá của khách du lịch đã đi trước đó và 66% tiếp tục tìm 

kiếm thông tin trong quá trình đi [55]. Một tín hiệu đáng mừng khác dành cho nhà 

cung cấp DVTT là giải pháp đặt hàng online (booking trực tuyến) đang ngày càng 

trở nên nhanh gọn, dễ dàng hơn. 

Từ thực tế trên, đã tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp du lịch tiếp cận với NDT 

qua “kênh” thiết bị smartphone. Tuy nhiên, để đón được xu thế này, ngành du lịch 

nên triển khai xây dựng “Cẩm nang du lịch điện tử” cho smartphone gồm những 

thông tin du lịch cần thiết cho du khách như: thông tin về địa danh du lịch nổi tiếng, 

thông tin về điểm du lịch, khu ẩm thực phổ biến… Thông tin về từng địa phương, 

đường sá, thời tiết và những hành trình dành cho du khách tham khảo. Bên cạnh đó, 

doanh nghiệp còn phát triển dịch vụ hệ thống mạng đặt phòng, đặt tour trực tuyến, 

phát triển chức năng tự động nhận diện thiết bị và cung cấp giao diện mạng đặt 

phòng, đặt tour thân thiện cho Smartphone thông qua website, qua đó du khách yên 

tâm tin tưởng khi lựa chọn các tour du lịch tại Việt Nam.  

3.2.2.2.  Mở rộng dịch vụ cung cấp tài liệu gốc 

 Dịch vụ cung cấp tài liệu gốc thu hút khá nhiều NDT sử dụng. Theo kết quả 

khảo sát của nhóm nghiên cứu, trong số 1568 người được hỏi thì có tới 956 (chiếm 

60,9%)  NDT sử dụng dịch vụ này. Vì vậy, các CQTT cần quan tâm đầu tư để dịch vụ 

này hoạt động đạt hiệu quả cao với những gợi ý   như sau:  

- Đối với hình thức phục vụ: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bạn đọc mượn 

tài liệu, ngoài hình thức cho mượn truyền thống, thư viện nên triển khai hình thức 

đăng kí mượn qua mạng. Quy trình thực hiện dịch vụ này được thực hiện theo các 

bước sau: bạn đọc tìm tài liệu qua OPAC, nếu thấy cuốn sách đó chưa ai mượn và 
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ghi trong kho “sẵn sàng cho mượn” bạn đọc ghi barcode (mã) của cuốn sách đó lại, 

sau đó vào phần “NGƯỜI DÙNG” của trang tra cứu trên OPAC đăng nhập “số thẻ 

và mật khẩu”. Tiếp theo bạn đọc vào phần “Yêu cầu mượn” nhập những thông tin 

cơ bản về tài liệu cần mượn, cán bộ sẽ phúc đáp lại “đồng ý” hay “không đồng ý”. 

Nếu đồng ý thì bạn sẽ đến thư viện để mượn sách.  

Đối với giờ phục vụ: Ngoài giờ phục vụ hành chính, thư viện nên mở cửa 

phục vụ thêm vào ngày thứ 7.  

Dịch vụ đăng kí mượn qua mạng và mở cửa phục vụ thêm ngày thứ 7 được triển 

khai sẽ giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong việc mượn tài liệu. Dịch 

vụ này phù hợp với thư viện hiện đại và mang lại những lợi ích nhất định cho NDT. 

- Đối với hình thức phát miễn phí 

Ngành du lịch tận dụng mọi cơ hội đưa SPTT đến với NDT qua mạng lưới 

cung cấp ấn phẩm du lịch theo hướng phân cấp và đa dạng hóa các địa điểm thông 

tin trong và ngoài nước.  

. Các điểm cung cấp ấn phẩm trong nước 

Những điểm có quy mô lớn như sân bay quốc tế, cửa khẩu quốc tế, điểm du lịch 

lớn, trung tâm thành phố, ngành du lịch tiếp tục xây dựng TTTTDL có quy mô lớn với 

đội ngũ CBTT chuyên nghiệp cung cấp SPTT cấp quốc gia, đồng thời trực tiếp trao 

đổi, tư vấn thông tin làm thỏa mãn NCT khi khách mới đặt chân đến Việt Nam.  

Những điểm có quy mô nhỏ như nhà ga, bến xe, bến tàu, các điểm dừng chân 

trên đường bộ nên xây dựng kiot thông tin du lịch có từ 1-2 nhân viên thực hiện 

nhiệm vụ chỉ dẫn và cung cấp ấn phẩm du lịch địa phương cho khách du lịch.  

Tại doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, bưu điện trung tâm, bảo tàng, khu du 

lịch, khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch.. nên có quầy, giá, hoặc kệ đặt ấn phẩm, bản 

đồ… giới thiệu điểm du lịch đó và các điểm du lịch lân cận để du khách tìm hiểu.  

. Các điểm cung cấp ấn phẩm ở nước ngoài 

 Ngành du lịch mở rộng hệ thống TTTTDL, đại lí du lịch tại nước ngoài; 

tăng cường phối hợp, liên kết với đại sứ quán, văn phòng đại diện ngành hàng 
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không, thương mại, đầu tư; văn phòng đại diện hay trụ sở của các tổ chức có quan 

hệ hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ ngành du lịch cung cấp ấn phẩm tuyên truyền, 

quảng bá du lịch Việt Nam tới khách du lịch tiềm năng.  

Một điểm đáng lưu ý trong việc phát tài liệu miễn phí tại hội chợ, triển lãm, 

hội thảo du lịch, họp báo…trong và ngoài nước. Đó là, ngoài việc chú ý nội dung tổ 

chức các sự kiện, các đơn vị cần chú trọng chuẩn bị ấn phẩm từ khâu lên kế hoạch, 

đến khâu cung cấp (phát tận tay khách hàng). SPTT phải thay đổi thường xuyên với 

hình thức bắt mắt có nội dung phù hợp từng chủ đề tuyên truyền.  

 Tóm lại, mạng lưới các điểm cung cấp ấn phẩm đa dạng, đa cấp độ như trên 

sẽ đáp ứng được việc cung cấp các ấn phẩm du lịch một cách rộng rãi, tạo điều kiện 

cho khách du lịch có thể dễ dàng nhận được thông tin du lịch Việt Nam. 

  3.2.2.3.  Đa dạng hóa dịch vụ trao đổi và tư vấn thông tin 

 Ngành du lịch nên xây dựng ngân hàng dữ liệu du lịch, có chính sách hỗ trợ 

số hoá nguồn tin đồng bộ với công cụ tổ chức, quản lí nội dung thông tin, hỗ trợ tìm 

kiếm, khai thác và chia sẻ nguồn lực thông tin du lịch giữa các đơn vị; tạo điều kiện 

để cán bộ tra cứu, trả lời câu hỏi của NDT, tư vấn cho khách hàng những thông tin 

cần thiết. Khi tổ chức sự kiện du lịch, hội chợ, triển lãm…, các đơn vị nên chủ động 

chuẩn bị nội dung trao đổi thông tin theo chủ đề, phù hợp với từng đối tượng NDT.  

- Với TTTTDL nên xây dựng bộ phận chuyên trách gồm CBTT và chuyên gia 

du lịch. CBTT đảm nhận nhiệm vụ điều phối và tổ chức các nguồn lực để thực hiện 

dịch vụ, thực hiện các hoạt động tác nghiệp đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức chuyên 

môn xác định các nguồn thông tin cần khai thác, thực hiện quá trình tìm thông tin 

trong hệ thống. Chuyên gia du lịch đảm nhận nhiệm vụ xử lí phân tích tổng hợp, 

nghiên cứu đánh giá đối với các vấn đề có liên quan đến du lịch, gợi ý những biện 

pháp, giải pháp khả thi cho người sử dụng dịch vụ một cách đầy đủ.   

- Với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên thành lập các trung tâm hỗ trợ 

khách du lịch, nâng cấp và xây dựng các trạm thông tin du lịch tại địa phương, tại 

điểm du lịch giúp du khách nắm thông tin đầy đủ, chính xác các lĩnh vực mà khách 

http://dulich.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/du-khach.html


146 

 

 

quan tâm. Ngoài ra, bộ phận hỗ trợ khách du lịch còn có nhiệm vụ quản lí đường 

dây nóng tiếp nhận trực tiếp cũng như gián tiếp (qua điện thoại, email, mạng xã 

hội…) giải quyết khiếu nại, phản ánh của các đơn vị, khách du lịch và người dân về 

vấn đề tiêu cực, ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của du khách, kịp thời phối hợp 

với cơ quan chức năng giải quyết các bất cập xảy ra đối với du khách.   

Xây dựng kiốt điện tử tra cứu thông tin du lịch: Kiốt đặt tại các điểm công 

cộng, khách sạn, điểm du lịch. Nội dung tra cứu trên kiốt gồm các điểm du lịch, các 

nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, đại sứ quán. Bản đồ điện tử trên máy sẽ giúp người 

xem định hướng vị trí đứng, chỉ dẫn đến các điểm cần đến. Kiốt gồm ba ngôn ngữ: 

Việt, Anh,Trung giúp du khách tự tra cứu thông tin trên màn hình cảm ứng mà 

không cần người hỗ trợ.  

Các địa phương nên học tập mô hình của thành phố Hồ Chí Minh xây dựng 

tổng đài thông tin du lịch 1087 cung cấp thông tin, trợ giúp giải đáp thắc mắc cho 

du khách trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực du lịch với hai ngôn ngữ 

Việt, Anh, thời gian phục vụ 24/24 giờ gồm các mục hỏi - đáp, góp ý về chính sách 

du lịch, sản phẩm, thương mại du lịch, và tiêu dùng du lịch. 

- Các doanh nghiệp du lịch nên mở diễn đàn du lịch trực tuyến để trao đổi 

thông tin, cũng như giới thiệu sản phẩm và dịch vụ du lịch đến với khách hàng, đến 

với NDT.  

Để thực hiện dịch vụ trao đổi và tư vấn thông tin, các đơn vị có thể trò 

chuyện trực tuyến giải đáp cho NDT qua mạng thông qua hình thức “chat”. với hình 

thức này đòi hỏi đội ngũ CBTT cần có các kĩ năng sau:  

Để người hỏi tự giải thích hết ý, trước khi nhân viên giải đáp. 

Dùng phương pháp đặt câu truy vấn mở như: “Vui lòng nói rõ hơn về chủ đề 

của bạn.",“Bạn còn thông tin gì thêm?", “Lượng thông tin bạn cần đến mức nào?". 

Dùng câu hỏi gạn lọc thông tin như: “Bạn đã tìm được gì rồi?", “Bạn cần loại tài 

liệu gì (sách, báo, tạp chí...)?", “Bạn cần thông tin có tính lịch sử hay tính hiện đại?”. 

http://www.chudu24.com/tin-du-lich.html
http://www.chudu24.com/tin-du-lich.html
http://dulich.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/du-khach.html
http://dulich.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/du-khach.html
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Chia câu trả lời dài thành nhiều đoạn nhỏ (mỗi đoạn khoảng 30 từ), giúp 

người dùng có thời gian đọc thông tin trả lời trong khi nhân viên tham khảo dành 

thời gian để hoàn tất công việc tìm và giải đáp thông tin của mình; 

Giải thích quá trình tìm kiếm và mô tả những gì tìm thấy cho NDT bất cứ khi 

nào có thể; Có thể trả lời qua email nếu câu trả lời mất nhiều thời gian tìm kiếm; 

Dùng ngôn ngữ nói khi chat, dùng thuật ngữ dễ hiểu, giải thích thuật ngữ khi 

cần, tránh câu trả lời đóng (chỉ trả lời có hoặc không mà không giải thích gì thêm); 

Dịch vụ trò chuyện trực tuyến có thể tư vấn, trao đổi thông tin với NDT, với 

khách hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống.  

- Với thư viện thuộc cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, bên cạnh việc phát huy 

thế mạnh đã đạt được, tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện dịch vụ tư vấn, trao 

đổi thông tin thông qua hình thức đăng tải trên website của trường. NDT có thể giao 

tiếp trực tuyến, gọi điện trao đổi thông tin hay tư vấn trực tiếp từ CBTT. Với những 

thắc mắc gửi ngoài giờ hành chính, thư viện cần có quy định về thời hạn gửi câu trả 

lời cho NDT. Bên cạnh đó, thư viện nên tổ chức, phát triển dịch vụ thư điện tử (E-

mail), diễn đàn điện tử để phổ biến và phục vụ NDT có nhu cầu trao đổi thông tin, tài 

liệu chuyên ngành từ xa.  

3.2.2.4.  Đẩy mạnh dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc  

CQTT cần xác định dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc là DVTT có tiềm 

năng, có giá trị gia tăng sử dụng cao, chủ động giới thiệu thông tin phù hợp tới 

nhóm NDT là cán bộ lãnh đạo, quản lí, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và 

những cơ quan, đơn vị của ngành.  

CQTT xây dựng hồ sơ về những gói nhu cầu tin ổn định (profiles) của những 

cá nhân/tập thể NDT để được cung cấp thường xuyên những thông tin mới được 

cập nhật. Trong giai đoạn đầu, ưu tiên phục vụ NDT lãnh đạo, quản lí, những chủ 

đề thông tin có nội dung mang tính chiến lược, dự báo, tổng hợp, các vấn đề về thị 

thường du lịch cụ thể và thực hiện việc đảm bảo thông tin theo chu kỳ cung cấp 

được liên tục, đều đặn theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, nhằm hỗ trợ tốt hơn việc 

điều hành hoạt động du lịch của ngành.  
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3.2.2.5. Mở dịch vụ cung cấp thông tin mới trên mạng xã hội  

1) Dịch vụ cung cấp thông tin qua facebook 

Facebook là mạng xã hội với đầy đủ các tính năng như chat, email, phim 

ảnh, chia sẻ dữ liệu, xã luận, kết nối bạn bè, quảng cáo… Người dùng có thể khai 

báo, sử dụng, trao đổi, chia sẻ thông tin một cách công khai, bán công khai hay 

hoàn toàn bí mật. Theo công bố của Facebook, trung bình ba giây có một tài khoản 

mới đến từ Việt Nam; số người dùng Facebook tại Việt Nam đạt 19,6 triệu người, 

chiếm 74,1% lượng người sử dụng internet, vượt qua các trang mạng trong nước 

nhiều lần [25].  

Do nhu cầu và sức lan tỏa mạnh mẽ của facebook, các đơn vị nên chú trọng 

cung cấp thông tin du lịch bằng việc tạo facebook nhằm chia sẻ nội dung, thông tin, 

hình ảnh và phim. CBTT kết nối với NDT và phân tích, tìm hiểu quan điểm, nhu 

cầu của người dùng, từ đó điều chỉnh việc thu thập, xử lí và cung cấp thông tin cho 

NDT. Ðể phát huy hiệu quả việc cung cấp thông tin qua facebook, khi cung cấp 

thông tin các CQTT cần lưu ý: 

Thường xuyên cập nhật thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà đơn vị cung cấp; 

nội dung thông tin về SP&DVTT, thông tin về sản phẩm và dịch vụ du lịch ngắn 

gọn, dễ hiểu, chú trọng hình ảnh, phim sẽ được người hâm mộ chú ý nhiều hơn là 

văn bản; tìm hiểu thời gian người hâm mộ trực tuyến và post update (gửi cập nhật) 

vào thời gian này;  

Kết nối facebook với website bằng cách đơn giản là chèn một đoạn code từ 

facebook vào website. Sự kết nối này là công cụ hữu hiệu để quảng bá các sản phẩm 

và dịch vụ của đơn vị.  

2)  Dịch vụ cung cấp thông tin qua you tube  

Youtube là một trang web truyền thông trực tuyến dành cho số đông. Nó cho 

phép thành viên đã đăng kí tải lên những đoạn video mà người dùng trực tuyến có 

thể xem dễ dàng. Đây là một trong những phương thức hữu hiệu, nhanh chóng và 

có phản hồi tức thì nếu đơn vị du lịch biết tận dụng. Công cụ chia sẻ hình ảnh có thể 
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được dùng để triển lãm ảo, video clip, hình ảnh giới thiệu sản phẩm, sự kiện, hoạt 

động du lịch nổi bật…Với ưu thế tác động trực tiếp đến giác quan của NDT qua 

hình ảnh, màu sắc, âm thanh, để lại nhiều ấn tượng, hình thức quảng bá này mang 

lại hiệu quả trong việc cung cấp thông tin tới NDT du lịch. Thông điệp của bạn sẽ 

có cơ hội xuất hiện trước hàng triệu khách hàng tiềm năng thông qua hàng tỉ lượt 

xem mỗi ngày. Đây được coi là hình thức tiếp cận NDT (khách hàng) hiệu quả đối 

với các cơ quan, doanh nghiệp muốn tập trung thể hiện thông điệp của mình qua 

video, hay qua các banner quảng cáo trên youtube. 

Tóm lại, với các giải pháp nâng cao chất lượng DVTT như trên, tuy mỗi loại 

dịch vụ có đặc điểm riêng, phương pháp riêng song chúng đều có một điểm chung 

là ít nhiều đều áp dụng thành tựu của CNTT và truyền thông trong việc tổ chức, 

triển khai và quản lí dịch vụ. DVTT được tồn tại, quản lí trên mạng, được chia sẻ và  

cung cấp cho NDT trong môi trường mạng. Điểm thể hiện rõ nét nhất cho xu hướng 

này là việc phát triển các dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến, trao đổi thông tin và 

tư vấn thông tin trên mạng… Đây là xu thế tất yếu của thời đại thông tin, góp phần 

nâng cao hiệu quả việc cung cấp thông tin đến NDT. Sự phát triển các hoạt động 

DVTT sẽ làm thay đổi cơ bản hiệu quả hoạt động của HTTTDL.  

3.2.3. Xây dựng chương trình nội dung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

thông tin 

Với mục tiêu trang bị và nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng 

được yêu cầu tổ chức và xử lí thông tin, cùng với việc xây dựng cơ chế đào tạo bồi 

dưỡng đội ngũ CBTT, ngành du lịch nói chung, từng CQTT nói riêng còn phải chú 

trọng xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng 

như sau:  

1) Đối với nhóm cán bộ có chuyên môn về du lịch  

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức về tin học, CNTT; nghiệp vụ khai thác, xử lí 

và bao gói thông tin; cách sử dụng phương tiện hiện đại trong việc xử lí các SPTT 

và tổ chức các DVTT:  
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. Quy trình vận hành trang thiết bị, đặc tính từng loại trang thiết bị phục vụ 

việc tạo lập, phát hành SP&DVTT; cách sử dụng phần mềm, quản trị và điều hành 

mạng; cách phổ biến thông tin số; cách tìm thông tin hiện đại; 

. Các kiến thức, kĩ năng liên quan đến quy trình tổ chức, xử lí, phân phối, 

chia sẻ nguồn lực thông tin; sử dụng thành thạo công cụ tìm kiếm, khai thác thông 

tin, nắm vững các ngôn ngữ tìm tin.  

. Kĩ năng thực hành và cách giao tiếp thích hợp để hướng dẫn NDT tìm kiếm 

thông tin; phương pháp nắm bắt, tìm hiểu NCT của NDT.  

2) Đối với nhóm cán bộ có chuyên môn về nghiệp vụ xử lí thông tin  

Bồi dưỡng một số kiến thức về nghiệp vụ du lịch; kiến thức về đặc điểm, 

nguồn gốc hình thành, giá trị của các danh lam thắng cảnh, các điểm di tích lịch sử, 

phong tục tập quán… có như vậy mới làm tốt việc lựa chọn, phân tích thông tin du 

lịch, làm tốt các dịch vụ hỏi đáp, tư vấn và phổ biến thông tin chọn lọc. 

Ngoài kiến thức chuyên môn, nhóm cán bộ này cần có khả năng về ngoại ngữ, 

tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp tập huấn nâng cao kĩ năng phục vụ 

trong môi trường thông tin, và thư viện hiện đại; bồi dưỡng kiến thức tin học và 

CNTT như tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn về quản trị, điều hành, bảo trì 

hệ thống mạng và máy tính. 

3) Đối với nhóm cán bộ tin học/công nghệ thông tin 

Đây là nhóm cán bộ giữ một vị trí khá quan trọng trong quá trình vận hành 

HTTTDL hiện đại. Đối với cán bộ có trình độ CNTT chuyên sâu nên bồi dưỡng kiến 

thức về du lịch, về nghiệp vụ quản trị thông tin.  

Ngoài việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp từng 

nhóm cán bộ có tham gia HĐTT như trên, ngành du lịch thường xuyên xây dựng 

chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng CBTT thông qua các lớp bồi dưỡng, tập 

huấn nghiệp vụ thông tin, kĩ năng sử dụng công nghệ đa phương tiện, kĩ năng thu 

thập, xử lí và khai thác dữ liệu trực tuyến trong và ngoài nước, tạo lập một đội ngũ 

CBTT có chất lượng, đồng bộ, chuyên sâu đảm bảo các tiêu chí sau:  
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- Có khả năng tạo ra các SP&DVTT có chất lượng, biết định hướng, tư vấn 

thông tin cho NDT. 

- Có khả năng sử dụng thông thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho việc 

khai thác, xử lí nguồn tin bằng tiếng nước ngoài có hiệu quả; 

- Có kiến thức về pháp luật, am hiểu Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bản quyền tác 

giả, vấn đề bảo mật thông tin và các vấn đề pháp lí khác trong môi trường thông tin 

điện tử;  

3.2.4. Thống nhất về hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công 

nghệ trong hoạt động thông tin  

 Để HTTTDL hoạt động đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc phát huy, tận dụng cơ 

sở vật chất hiện có, CQTT tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học, CNTT phục vụ 

HĐTTDL trong môi trường mạng. Để làm điều này, cần phải thiết kế sơ đồ mạng của 

HTTTDL [Hình 3.6, tr.152] và sự đầu tư hạ tầng CNTT cho CQTT từng cấp như sau: 

* Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm áp dụng tại các cơ quan 

thông tin  du lịch  

 - Đối với Trung tâm thông tin du lịch ( Trung tâm tích hợp dữ liệu) thuộc 

Tổng cục Du lịch  

Trung tâm tích hợp dữ liệu: bao gồm hệ thống máy chủ, hệ thống mạng LAN 

điều hành trên đó tổ chức các HTTT, CSDL dùng chung cung cấp thông tin phục vụ 

mọi đối tượng NDT trong và ngoài nước trên mạng LAN, WAN, Intranet và Internet… 

Hệ thống máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu cần có:  

Hệ thống máy chủ của trung tâm tích hợp dữ liệu gồm: máy chủ quản lí 

(Manager Server), máy chủ CSDL (Database Server), máy chủ Web Server, máy chủ 

thư tín điện tử (Mail Server), máy chủ sao lưu (Backup Server) và Firewall cùng các 

thành phần phục vụ việc bảo mật, truy nhập từ xa, an toàn hệ thống.[PL3. tr.221] 

Máy chủ quản lí hệ thống yêu cầu có cấu hình cao và được cài đặt phần mềm 

quản lí hệ thống. Máy chủ CSDL có cấu hình cao đáp ứng yêu cầu về độ ổn định và 

bảo mật các CSDL.   
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Hình 3.6. Sơ đồ mạng của Hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

Phát triển hệ thống CSDL trên nền web và GIS, đáp ứng tính linh hoạt trong 

công tác thay đổi và chỉnh sửa của mỗi đơn vị thành viên.  

 Hệ điều hành tại các máy chủ sử dụng hệ điều hành có bản quyền như: 

Windows Server, Linux, Unix;  

Phần mềm cơ sở dữ liệu như: My SQL, SQL server, Oracle,  Infomix; 



153 

 

 

Phần mềm quản lí văn bản điều hành, quản lí tài nguyên...; hệ thống tra cứu 

thông tin du lịch, hệ thống GIS.  

Ngoài ra còn sử dụng các phần mềm diệt viruts, bảo mật, sao lưu và phục hồi 

dữ liệu chuyên dùng, phần mềm ảo hóa.  

* Trung tâm thông tin du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Đối với hệ thống này, mô hình mạng vừa phục vụ tại tỉnh, thành phố vừa cập 

nhật thu thập thông tin cho hệ thống CSDL dùng chung vừa cung cấp thông tin cho 

TTTT, thư viện, bộ phận thông tin hệ thống tại các đơn vị cấp cơ sở.  

Hệ thống máy chủ gồm các máy chủ dùng chạy hệ thống CSDL chuyên 

ngành, hệ thống thư điện tử, hệ thống phần mềm quản lí và sao lưu dữ liệu, firewall. 

Máy chủ không đòi hỏi nhiều vì kết nối lấy dữ liệu từ TTTTDL thuộc Tổng cục Du 

lịch [PL3,tr.222]. 

Hệ điều hành, phần mềm hệ thống: Windows Server, Linux;  

Phần mềm CSDL như: My SQL, SQL server; phần mềm chuyên ngành như: 

Gis, lịch công tác, quản lí văn bản điều hành, quản lí tài nguyên...Các phần mềm sao 

lưu và phục hồi dữ liệu chuyên dùng, phần mềm diệt virut.. 

 Hệ thống phần mềm, CSDL chuyên ngành phục vụ quản lí: hệ thống quản lí, 

phân cấp người dùng, hệ thống tra cứu thông tin du lịch, hệ thống phần mềm, CSDL 

chuyên ngành đặt tại đây cơ bản đồng nhất với hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ 

liệu; thao tác cập nhật vào CSDL theo quyền hạn được phân cấp cho tỉnh, thành 

phố, tạo một bản sao lưu tại trung tâm. 

* Trung tâm thông tin, thư viện, bộ phận thông tin tại đơn vị cấp cơ sở  

Mô hình là một hệ thống mạng LAN chuyên dụng, hệ thống gồm 03 máy chủ 

dùng chạy các hệ thống CSDL chuyên ngành, hệ thống phần mềm quản lí và sao 

lưu dữ liệu, firewall [PL3,tr.223]. 

 Hệ điều hành máy chủ có bản quyền dùng windows server, phần mềm CSDL 

như My SQL; các phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu chuyên dùng; các phần 

mềm diệt virut... 
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Hệ thống phần mềm, CSDL chuyên ngành phục vụ quản lí đặt tại đây được cập 

nhật lên hệ thống tại TTTTDL thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Ngoài việc đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ, phần mềm thống nhất như trên, 

khi HTTTDL đi vào hoạt động, TTTTDL tiến hành xử lí thông tin và lưu giữ SPTT 

do TTTTDL phát hành và các SPTT do các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách 

nộp lưu chiểu; thư viện thuộc cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu tăng cường bổ sung tài 

liệu, biên soạn tổng luận, thư mục chuyên đề, thư mục tóm tắt…Đặc biệt để đảm 

bảo việc xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin, các CQTT phải thống nhất áp 

dụng chuẩn trao đổi và các công cụ chuẩn hóa khác trong việc trao đổi thông tin 

giữa các CQTT trong toàn hệ thống.  

Tóm lại, CQTT trong hệ thống đảm bảo yêu cầu về cơ sở hạ tầng phù hợp với 

từng cấp, thống nhất sử dụng hệ điều hành phần mềm hệ thống: Windows Server, 

Linux, Unix, My SQL, SQL server, Oracle, Infomix; phần mềm sao lưu và phục hồi 

dữ liệu chuyên dùng, phần mềm diệt virut, đồng thời thống nhất chuẩn trao đổi, công 

cụ chuẩn hóa đảm bảo cho HTTTDL quản lí tốt nguồn tin điện tử, số hóa, tài liệu đa 

phương tiện (multimedia), tích hợp CSDL dùng chung trong toàn ngành; tạo khả 

năng trao đổi, liên kết chia sẻ thông tin với các CQTT trong và ngoài hệ thống. 

3.2.5. Chính phủ ban hành chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin hợp lí cho ngành du lịch  

Để tăng cường dịch vụ khai thác du lịch qua Internet (giao dịch du lịch điện 

tử, cung cấp SPTT qua mạng), Chính phủ nên ban hành quy định liên ngành trong 

việc phối hợp quy hoạch và triển khai xây dựng, sử dụng mạng lưới cơ sở hạ tầng 

CNTT; gắn quy hoạch phát triển hạ tầng CNTT với quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và với quy hoạch phát triển du lịch; khuyến khích mọi thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT; hoàn thiện các quy định về an 

toàn, an ninh thông tin trên mạng.  

Chính phủ và ngành du lịch tập trung chỉ đạo đầu tư các dự án về xây dựng hạ 

tầng thông tin, hệ thống mạng đáp ứng yêu cầu thực tế xã hội và phát triển du lịch, 
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chú trọng ưu tiên những vùng có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia; địa 

bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa nhưng có tiềm năng phát triển du lịch; hỗ trợ kinh 

phí thuê bao đường truyền Internet (toàn bộ hay một phần, tùy theo điều kiện cụ thể 

từng các đơn vị), tạo điều kiện để các đơn vị trong ngành xây dựng, chia sẻ, khai thác 

sử dụng nguồn thông tin số trong môi trường mạng, phục vụ các hoạt động du lịch, 

phục vụ NCT của NDT du lịch.  

3.2.6. Maketing sản phẩm và dịch vụ thông tin qua kênh thông tin 

truyền miệng từ người dùng tin  

Để đảm bảo cho HTTTDL hoạt động đạt hiệu quả cao, các CQTT cần chú 

maketing các SP&DVTT thông qua kênh truyền miệng từ NDT. Theo kết quả khảo 

sát của chúng tôi, lí do khách du lịch chọn tour du lịch Việt Nam từ kênh thông tin theo 

lời khuyên bạn bè, người thân đứng ở vị trí thứ 3, chiếm 41%. Còn theo kết quả khảo 

sát Google Insights báo cáo: có 45% khách du lịch cá nhân và 54% khách du lịch kinh 

doanh đã có kế hoạch dựa trên việc tham khảo đánh giá và kinh nghiệm của người 

khác. Ngoài ra, 40% khách du lịch cá nhân và 46% khách du lịch sử dụng các trang 

mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch của họ [15]. Đặc biệt, khi cuộc cách 

mạng internet đã đạt được thành tựu nhất định, sự lan truyền thông tin trở nên thuận lợi 

hơn lúc nào hết bởi sự bùng nổ của mạng xã hội, mỗi cá nhân có thể có riêng “tờ báo” 

của mình bởi các công cụ blog, facebook, twitter… Lúc này, kênh thông tin từ bạn bè, 

người thân càng phát huy hiệu quả với tốc độ lan truyền mạnh, thời gian lan truyền 

nhanh, quy mô lan truyền rộng. Vì vậy, thật thiếu sót, nếu ngành du lịch bỏ qua kênh 

thông tin này. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả cung cấp thông tin du lịch qua 

kênh này, các CQTT cần lưu ý một số điểm sau:  

1)  Biến NDT (khách hàng) thành một “superman” 

Các đơn vị tập trung vào nâng cao chất lượng SP&DVTT mang tính trọng tâm, 

trọng điểm, đột phá. NDT sẽ miệng truyền miệng khi họ hài lòng về SP&DVTT mà họ 

đã sử dụng. Họ như một “super man” mang sứ mệnh “truyền thông”, từ đó có phản 

ứng lan tỏa  cho SP&DVTT của CQTT.  
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 2)Tác động người dẫn dắt tiêu dùng 

Các đơn vị nên chọn những những NDT (khách hàng) có ảnh hưởng cao trong 

xã hội và sử dụng những hình thức chăm sóc khách hàng như các chương trình 

khuyến mãi, ưu đãi, thẻ thành viên, thẻ VIP… nhằm khuyến khích sự tham gia truyền 

miệng của khách hàng khi họ nhận được những ưu đãi của CQTT, của doanh nghiệp. 

Điểm mạnh của cấp độ này là nhận được sự chứng thực từ những người dẫn dắt – yếu 

tố tác động rất mạnh vào quyết định lựa chọn sản phẩm, vì người dân thường có tâm 

lí đám đông và xu hướng noi gương theo thần tượng. 

3) Tác động lãnh đạo nhóm 

Tác động lãnh đạo nhóm là hình thức truyền miệng tìm kiếm những người 

ảnh hưởng dẫn dắt các nhóm cộng đồng. Hình thức này đòi hỏi phải có một chương 

trình tổ chức bài bản, chi tiết và có một lịch trình để theo dõi, chọn lựa được những 

cộng đồng uy tín trong xã hội để họ có thể lan toả thông tin đến với những người 

khác một cách nhiệt tình. Điểm mạnh của cấp độ này chính là sự lan tỏa, và sự tác 

động mang tính tập trung. Tuy nhiên, vẫn phải phụ thuộc vào lòng nhiệt thành của 

người ảnh hưởng và sức ảnh hưởng truyền thông của người đứng đầu tổ chức. 

4) Tham gia vào tổ chức phát triển kết nối 

Đây là hình thức chọn những tổ chức mang tính phát triển mối quan hệ để 

tham gia. Chính hệ thống, quy trình chuyên nghiệp của các tổ chức sẽ liên tục phát 

triển mối quan hệ và phương thức truyền miệng. Điểm mạnh của hình thức này 

chính là tính hệ thống chuyên nghiệp, NDT (khách hàng) cập nhật thông tin liên tục, 

và thông tin sẽ lan truyền nhanh, ổn định. 

3.2.7. Tăng cường phối hợp liên kết với bộ, ngành có liên quan  

  Với bản chất là ngành kinh tế có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa 

cao, để HTTTDL hoạt động đạt hiệu quả cao, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của 

ngành, sự nỗ lực của các CQTT, CBTT, ngành du lịch còn cần sự chỉ đạo của Chính 

phủ, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành có liên quan thông qua nhiều hình thức:  
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1) Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch 

với các TTTT thuộc Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, TTTT – thư viện thuộc ngành 

văn hóa, thể thao trên cơ sở trao đổi và cung cấp thông tin. Hình thức liên kết có 

hiệu quả thông qua nối mạng.  

2) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch chủ động phối hợp với 

Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo cơ quan báo chí tuyên truyền và hỗ trợ quản lí việc 

phát hành và khai thác thông tin du lịch của các đơn vị trong và ngoài ngành du lịch.  

3) Mở rộng hợp tác trao đổi thông tin giữa ngành du lịch (TTTTDL thuộc 

Tổng cục Du lịch) với các bộ, ban, ngành có liên quan như công an, hải quan, giao 

thông vận tải, quản lí môi trường… phối hợp xây dựng SPTT mang tính hướng dẫn 

về các thủ tục quy định xuất nhập cảnh, cảnh quan môi trường, giấy phép kinh 

doanh; tiêu chuẩn phương tiện vận chuyển khách du lịch…Hỗ trợ và tạo điều kiện 

cho các CQTT của ngành du lịch truy cập vào các website của bộ, ngành lấy thông 

tin một cách thuận lợi.  

4) Ngành du lịch liên hệ với cơ quan nghiên cứu, thư viện, TTTT không thuộc 

ngành du lịch cung cấp thông tin, hỗ trợ biên tập các SPTT mang tính tra cứu, tìm 

hiểu thuộc lĩnh vực lịch sử, điểm du lịch, phong tục tập quán các dân tộc, thông tin du 

lịch nước ngoài, các công trình nghiên cứu về du lịch…thông qua các hợp đồng hợp 

tác, trao đổi thông tin, dữ liệu với các cơ quan theo định kì.  

5)Tăng cường mối liên hệ với các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương:  

phối hợp xây dựng phim tài liệu, phóng sự về du lịch, mở chuyên mục tuyên truyền 

định kì về điểm du lịch, chương trình du lịch đặc sắc của địa phương… tăng tần xuất 

phát sóng chương trình tuyến điểm du lịch tới công chúng trong nước (khách du lịch 

nội địa), giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương, nâng cao nhận thức của nhân dân 

và kêu gọi đầu tư cho du lịch địa phương. 

6) Mở rộng liên kết và hợp tác với các ngành ngoại giao, các hãng hàng 

không Việt Nam, với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, thương vụ, trung 

tâm văn hóa Việt Nam, cộng đồng người Việt ở nước ngoài…hỗ trợ ngành du lịch 
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cung cấp các SPTT tuyên truyền, quảng bá du lịch đến khách du lịch tiềm năng trên 

toàn thế giới theo hình thức thỏa thuận thống nhất giữa hai bên, và ngành du lịch 

phải chi trả một khoản kinh phí nhất định.  

7) Trung tâm tích hợp dữ liệu của ngành chủ động xây dựng mối quan hệ hợp 

tác bình đẳng với TTTTDL của ngành du lịch thuộc các nước trên thế giới, thông qua 

hình thức trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm HĐTTDL, kinh nghiệm phát hành  

SPTT du lịch, cũng như các kĩ thuật và CNTT, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng CBTT… 

8) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TTTTDL phối hợp với chính quyền địa 

phương mở các lớp bồi dưỡng kiến thức và văn hóa du lịch, những buổi nói chuyện 

chuyên đề cho cộng đồng dân cư, những người tham gia hoạt động kinh doanh phục 

vụ khách du lịch… cho người dân thấy được tầm quan trọng của họ đối với cộng 

đồng cũng như với chính cuộc sống của họ khi tham gia hoạt động du lịch. Tạo nền 

tảng để họ trở thành kênh thông tin tuyên truyền hữu hiệu tới khách du khách, tới 

bạn bè, người thân. 

Trên đây là một số lĩnh vực ngành du lịch cần hợp tác, liên kết trong việc 

phát triển HTTTDL Việt Nam. Tuy nhiên, để sự phối hợp được thuận lợi, ngành du 

lịch cần có sự điều phối tầm vĩ mô của nhà nước về HĐTT, thông qua ban chỉ đạo 

nhà nước về du lịch; xác lập cơ chế hợp tác có quy định quyền lợi, nghĩa vụ của đối 

tượng tham gia, tránh tình trạng bất đồng quan điểm, quyền lợi cục bộ trên tinh thần 

vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia và thúc đẩy ngành du lịch phát triển. 

Tiểu kết chương 3 

 Mô hình luận án đề xuất để xây dựng HTTTDL Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay là mô hình phân cấp. Với mô hình này, cấu trúc của hệ thống được phân thành 3 

cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp đơn vị cơ sở, 

Với các dòng dữ liệu di chuyển theo nhiều hướng tạo nên sự chuyển động thông tin đa 

dạng trong hệ thống. Cùng với tập hợp các cơ chế vận hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống đảm bảo sự điều 

hành, giám sát từ cơ quan quản lí ngành, sự phối hợp HĐTT giữa các CQTT  tất cả đều 
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hướng tới mục tiêu là đáp ứng NCT của NDT du lịch. Có thể nói, mô hình tổ chức 

chính là bộ khung của HTTTDL, dòng dữ liệu là những dưỡng chất đảm bảo cho hệ 

thống tồn tại, còn cơ chế đảm bảo cho hệ thống hoạt động và phát triển.    

 Cùng với mô hình là 7 giải pháp thực thi mô hình HTTTDL trong môi 

trường thực gồm: đa dạng hóa và hoàn thiện các SPTT; nâng cao chất lượng DVTT 

hiện có, mở thêm các DVTT mới; xây dựng chương trình nội dung bồi dưỡng đội 

ngũ CBTT; thống nhất về hạ tầng CNTT và ứng dụng công nghệ; chính sách đầu tư 

cơ sở hạ tầng CNTT hợp lí; maketing các SP&DVTT qua kênh thông tin truyền 

miệng từ NDT và sự phối hợp liên kết của các bộ, ban ngành có liên quan trong 

HĐTT. Đây là những giải pháp quan trọng để tạo ra các SP&DVTT có chất lượng, 

đáp ứng được NCT của NDT du lịch, giúp HTTTDL thích ứng với sự phát triển của 

xã hội, của khoa học công nghệ trong thời kì hội nhập. Mỗi giải pháp được coi như 

một bộ phận trong một cơ thể sống, và điều tất yếu cơ thể muốn tồn tại thì các bộ 

phận phải gắn bó khăng khít, không thể tách rời. Đây là những giải pháp quyết định 

chất lượng hoạt động của hệ thống.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Với việc triển khai đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ 

du lịch tại Việt Nam”, luận án đã xác định việc xây dựng HTTTDL có ý nghĩa cấp 

bách trong giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ những vấn đề sau :  

1) HTTTDL là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả công tác quản lí điều 

hành du lịch; tăng khả năng cạnh tranh, mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh du 

lịch; hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch…góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển và trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn của đất nước.  

2) HTTTDL là một hệ thống mở, cấu trúc của hệ thống được tạo bởi các 

CQTT. Các CQTT được tổ chức, quản lí theo mô hình phân cấp, cùng cơ chế quản 

lí điều hành và phối hợp HĐTT đảm bảo cho hệ thống vận hành thống nhất từ 

trung ương đến địa phương, đảm bảo sự tương tác giữa các yếu tố bên trong và 

bên ngoài hệ thống. việc xây dựng hệ thống cần phải tuân theo những quan điểm, 

nguyên tắc, phương pháp dựa trên nền tảng của lí thuyết hệ thống.  

3) HTTTDL phải bắt kịp với tiến bộ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là 

CNTT và viễn thông. Để HTTTDL vận hành và phát triển, luận án nhấn mạnh 

ngành du lịch phải có đội ngũ CBTT có chất lượng, một hạ tầng CNTT đủ mạnh, sử 

dụng công nghệ, phần mềm thống nhất. Bên cạnh việc phát huy ưu điểm các 

SP&DVTT hiện có, cần tăng cường phát hành các SPTT mới, xây dựng CSDL 

dùng chung, phát triển DVTT trực tuyến, trao đổi thông tin và tư vấn thông tin trên 

mạng. Có như vậy mới nâng cao tính chuyên nghiệp cho các SP&DVTT du lịch.  

4) Cùng với việc bắt kịp với tiến bộ khoa học và công nghệ, HTTTDL cũng 

cần có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT hợp lí cho ngành du lịch, maketing 

SP&DVTT qua kênh thông tin truyền miệng từ NDT và sự phối hợp với các bộ, 

ban ngành có liên quan.  

Trên đây là những kết luận chính của luận án. Những kết luận này được đúc 

kết từ việc nghiên cứu lí luận và khảo sát thực tiễn, có thể coi là những gợi mở cho 

việc xây dựng một HTTTDL tại Việt Nam thống nhất và đồng bộ. Qua đó, từng  
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bước khẳng định HTTTDL là công cụ hữu hiệu, đắc lực trợ giúp ngành du lịch nước 

nhà phát triển có hiệu quả và bền vững trong thời kì hội nhập quốc tế. Thông qua 

công trình nghiên cứu, xin đề xuất một số kiến nghị để HTTTDL được xây dựng và 

hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn như sau:  

Việc triển khai xây dựng được HTTTDL cần sự chỉ đạo của Chính phủ, sự 

đầu tư của các cấp chính quyền địa phương, sự nỗ lực của CQTT trong ngành du 

lịch, đặc biệt cần có vai trò quyết định của cơ quan quản lí Nhà nước về du lịch ở 

Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch – và vai trò tham 

mưu tích cực của TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch cũng như sự phối hợp giúp đỡ 

của các bộ ban ngành có liên quan;  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình, 

dự án, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật 

chung của hệ thống;  

Tổng cục Du lịch lập kế hoạch xây dựng HTTT trình Bộ Văn hóa,Thể thao 

và Du lịch; đề xuất kiến nghị cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền thực hiện 

những giải pháp cần thiết để HTTTDL hoạt động.  

TTTTDL thuộc Tổng cục Du lịch chỉ đạo tư vấn chuyên môn, kĩ thuật, biên 

soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trong ngành, chủ trì phối hợp với 

các TTTTDL thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản trị và duy trì hệ 

thống, hỗ trợ các đơn vị xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin.  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TTTTDL thuộc sở cập nhật thông tin, 

kiểm tra giám sát HĐTT trên địa bàn; Bộ phận thông tin thuộc các đơn vị cơ sở chịu 

sự giám sát của TTTTDL đảm bảo sự thống nhất trong HĐTTDL.  
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PHỤ LỤC 1 

1. Mẫu phiếu khảo sát hoạt động thông tin của cơ quan thông tin du lịch  

2. Kết quả xử lí số liệu khảo sát hoạt động thông tin tại các cơ quan thông tin 

du lịch  

 
PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN 

( Trung tâm thông tin du lịch du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch.... 

dưới đây gọi chung là trung tâm  )  
 

Để nâng cao chất lượng hoạt động thông tin phục vụ  du lịch, chúng tôi rất 

mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của đơn vị thông qua việc trả lời các câu hỏi 

dưới đây:  

Ghi chú: đánh dấu  vào  các ô   tương ứng và ghi ý kiến vào các dòng để trống 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

Tên đơn vị :  …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 

Điện thoại:........................................... …………………….......................Fax:..............................................................................      

Cơ quan chủ quản …………………………………………………………………………………........................................................ 

 

…………………………………………………………………………………………………….................................................................................... 

 
 

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN  

1. Nguồn nhân lực tại trung tâm  

a, Tổng số cán bộ nhân viên của trung tâm: ……………………………………………………………………….... 
 

b, Trình độ chuyên môn  

Trên đại học: ............. ..............  Đại học, cao đẳng ..............................   Dưới cao đẳng ........................... 

 Chuyên ngành  đào tạo  

Du lịch ......................... . ........... ......................................                      Ngoại ngữ ...................................................................... 

Tin học/ công nghệ thông tin ...................... 

Khác..................................................................................... 

   Thông tin/ thư viện.................. ...............................           

 

c.  Trình độ tin học  

Thành thạo (T/độ C trở lên) ......... .. .. .. .......người  
 

Trung bình (T/ đương trình độ B) ......... .. .. .. .......người  Hạn chế (dưới T/độ A) ...........người 

d. Trình độ ngoại ngữ  

Thành thạo (T/độ C trở lên) ......... .. .. .. .......người  
 

Trung bình (T/ đương trình độ B) ......... .. .. .. .......người  Hạn chế (dưới T/độ A) ...........người 
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2. Số lượng máy vi tính hiện có tại đơn vị ............................chiếc 

3. Đơn vị có mạng máy tính nội bộ không?    Có                 Không     
 

Nếu có ,đơn vị có mạng máy tính nội bộ nào dưới đây? (có thể chọn nhiều câu trả lời)  

Mạng nội bộ (Lan) không dây       Mạng nội bộ Intranet            

Mạng nội bộ (Lan) có  dây          Mạng nội bộ  Extranet          

4. Số lượng máy chủ hiện có tại đơn vị ............................chiếc 

5. Đơn vị có website không ?                                 Có                 Không      

 a. Nếu có (ghi rõ địa chỉ ): ……………………………………………………………………......................................... 

b. Website của đơn vị  có phần  ngôn ngữ nước ngoài không? 

                                                                     Có                 Không     
 

 Nếu có (xin ghi rõ):  …………………………………………………………….........................................  

c.  Website của đơn vị có thủ tục giao dịch qua mạng không?  

                                                                     Có                 Không     
 

Nếu có, xin ghi rõ tên giao dịch: …………………………………………………………………… 
 

 d.  Số lượt người truy cập vào website của đơn vị/ ngày: ………………………………………….................. 

            e. Website của đơn vị đã tạo đường link tới website của các đơn vị có liên quan không?  

                                                                                Có                Không      

    Nếu có (xin ghi rõ địa chỉ liên kết): …………………………………………........................ 

 

……………………………………………………………………………………………............................................................................ 
 

 6. Trung tâm đã thu thập, xây dựng, bổ sung nguồn lực thông tin như thế nào? 

( xin đánh theo thứ tự ưu tiên)  
 

 Tự biên tập           Trao đổi tài liệu   

 Sưu tầm               Được biếu, tặng     

 Tài liệu nội bộ     Mua                                 
 

 

     Khác ( xin ghi rõ) .................................................................................................................................................................................................... 
 

 

7. Tỉ lệ % kinh phí (tương ứng với đơn vị tính triệu đồng) dành cho hoạt động 

thông tin so với tổng nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của đơn vị trong 5 năm 

(2009-2013) 

Năm 2009: ……………………………….. Năm 2012: ………………………………. 

Năm 2010: ………………………………. Năm 2013: ………………………………. 

Năm 2011: ………………………………. 
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8 . Hệ thống ấn phẩm thông tin du lịch do đơn vị phát hành giai đoạn (2001-2013) 

TT Tên ấn phẩm Năm xuất bản   Loại ấn phẩm  Số lượng 

     

     

     

     

     

     

9. Hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có của trung tâm   

TT 
Tên cơ sở dữ liệu  

Số lượng  

biểu ghi  Địa chỉ truy cập  

    

    

    

    

    

    

 

10. Sản phẩm thông tin do đơn vị phát hành có tổ chức lưu giữ không? 

                                  Có                                    Không      

Nếu có, việc lưu giữ được tổ chức theo hình thức nào dưới đây:   

a. Đối với ấn phẩm:   

  Xử lí nghiệp vụ, lưu giữ lâu dài   Không xử lí nghiệp vụ, lưu giữ tạm thời   

b. Đối với CSDL:  

         Lưu giữ trên website                                       

          Lưu giữ nội bộ trong  phòng, ban của đơn vị       
 

          Hình thức khác  (xin ghi rõ)…………………………………………………………………………………............. 
 

 ………………………………………………………………………………….............................................................................................. 

                                     11. Đơn vị đã có sự phối hợp với các đơn vị khác trong việc xây dựng và 

chia sẻ các nguồn lực thông tin không?      Có               Không      

      Nếu có (xin ghi rõ)……………………………………………...........................................……………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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12. Trung tâm đã có các dịch vụ thông tin nào dưới đây:   
 

Dịch vụ cung cấp tài liệu gốc                 
 

Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến   
          

 Dịch vụ tư vấn thông tin                     

 Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc    

 Dịch vụ trao đổi thông tin                    
 

Dịch vụ khác ( xin ghi rõ) ...................................................................................................................................................... 

 

13. Trung tâm tiến hành thu thập thông tin phản hồi về mức độ đáp ứng nhu 

cầu tin của người dùng tin như thế nào? 

Không bao giờ                                        

Rất ít                                                       

Thường xuyên qua email, website          

Định kì (ghi cụ thể)  ……………………………………………………………………………………………………............        
 

14.  Trung tâm đã đáp ứng nhu cầu tin  theo đánh giá của người dùng tin ở 

mức độ nào dưới đây: 

Không đáp ứng                                       Đáp ứng tương đối đầy đủ                  

Đáp ứng một phần                                  Đáp ứng đầy đủ                                   

15. Theo trung tâm, mức độ đáp ứng nhu cầu tin cho người dùng tin chưa cao 

(nếu có), là do: 
 

Cơ chế chính sách                                 Tài chính                                                                

Nguồn lực thông tin                              Chất lượng nguồn nhân lực                  
 

Nguyên nhân khác (ghi rõ).................................................................................................................................................... 

16. Xin đơn vị gợi ý/ đưa ra một số giải pháp xây dựng hệ thống thông tin 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin phục vụ du lịch Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay. 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của trung tâm 
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1.6. Việc thu thập, bổ sung nguồn lực thông tin tại các cơ quan thông tin  

Để tìm hiểu CQTT du lịch đã thu thập, bổ sung tài liệu như thế nào, nhóm 

nghiên cứu đưa ra 6 sự lựa chọn: mua, sưu tầm, tài liệu nội bộ, trao đổi tài liệu, 

được tặng biếu, khác (ghi rõ), và đề nghị đánh theo thứ tự ưu tiên. Kết quả cho thấy, 

việc thu thập, bổ sung nguồn lực thông tin có sự khác nhau giữa các đơn vị:  

 

Trung tâm 

thông tin du lịch 

Bộ phận thông tin 

thuộc Sở văn hóa, 

 thể thao và du lịch 

Bộ phận thông tin 

thuộc doanh 

nghiệp du lịch  

Thư viện thuộc 

Cơ sở đào tạo 

du lịch 

 (1) Tài liệu nội bộ 

 (2) Mua 

 (3) Sưu tầm 

 (4)Trao đổi tài liệu 

 (5) Được tặng biếu  
 

(1) Tài liệu nội bộ 

(2) Mua 

(3)Trao đổi tài liệu 

(4) Sưu tầm 

(5) Được tặng biếu  
 

(1) Tài liệu nội bộ 

(2) Sưu tầm  

(3) Mua 

 

(1) Mua 

(2) Sưu tầm 

(3) Tài liệu nội bộ 

(4) Được tặng biếu  

(5)Trao đổi tài liệu 
 

1.7. Tỉ lệ % kinh phí dành cho phát hành sản phẩm thông tin du lịch và bổ sung 

tài liệu hàng năm của các cơ quan thông tin  

Cơ quan thông tin  Tỉ lệ % kinh phí  

 phát hành SPTT, và kinh phí bổ sung tài liệu 

Trung tâm thông tin du lịch Từ 20- 50% tổng kinh phí hoạt động của đơn vị.  
 

Bộ phận thông tin thuộc 

Sở văn hóa, thể thao và du lịch 

Từ 0,03 – 0,5%  tổng kinh phí hoạt động của đơn vị 
 

Bộ phận thông tin 

thuộc doanh nghiệp du lịch  

Từ  0,05 – 15% trên tổng kinh phí hoạt động của đơn vị.  
 

Thư viện thuộc cơ sở đào tạo du 

lịch  (Kinh phí bổ sung tài liệu)  

Cơ sở có quy mô nhỏ: từ 2-30 triệu đồng/năm 

Cơ sở có quy mô lớn: từ 80- hơn 200 triệu đồng/năm  

1.8. Ấn phẩm thông tin du lịch, nguồn lực thông tin du lịch của một số cơ quan 

thông tin 

Xuất phát từ chức năng hoạt động của mỗi đơn vị dẫn đến ấn phẩm thông tin  

và nguồn lực thông tin có sự khác nhau, tác giả tổng hợp giới thiệu ấn phẩm của 

một số CQTT như sau:  
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1.8.1 Ấn phẩm thông tin du lịch do một số đơn vị phát hành giai đoạn 2001-2013 

*  Ấn phẩm thông tin của Trung tâm thông tin du lịch thuộc Tổng cục du lịch  

TT Tên ấn phẩm 

I Đĩa CD-Rom 

1 Vietnam  ( bằng tiếng Việt, Anh,Pháp năm 1997)  

2 Vietnam Tourism Directory 2009 

3 Du lịch lễ hội Việt Nam ( Tiếng Việt, Anh, Pháp  năm 2006)  

4 Địa lý Việt Nam  ( tiếng Việt năm 2000)  

5 Việt Nam PhotoAlbum ( bằng tiếng Anh năm 2006)  

6 
Niên giám du lịch Việt Nam  bằng tiếng Việt, Anh, Pháp năm 2008, 

2009, 2010, 2011 

7 “Niên giám du lịch Việt Nam”- cơ hội quảng bá cho các doanh nghiệp du lịch 
 

8 Di sản thể giới ở Việt Nam  (bằng tiếng Việt, Anh, Pháp năm 2006)  

9 Tourism Through Festivals in Vietnam (the second edition) 

10 Hà Nội  cũ  

11 Thua Thien Hue ( bằng tiếng Việt, Anh, Pháp phát hành năm 1997) 

12 Khám phá Hạ Long (bằng tiếng Việt, Anh, Pháp  năm 2006)  

13 Bà Rịa - Vũng Tàu ( tiếng Việt, Anh năm 1997)  

14 Khánh Hòa ( tiếng Việt, Anh năm 1997)  

15 Di sản -cũ 2001 

16 Di sản (mới)-2006 

17 Lễ Hội-cũ-2003 

18 Lễ Hội (mới)-2006 

19 Dăk Lăk trên đường hội nhập  

20 Dak Lak Discovery 

21 Du  lịch Dak Lak ( bằng tiếng Việt, Anh  năm 2005)  

22 Bảo vệ môi trường du lịch  2008 

23 
Đĩa VCD giới thiệu về du lịch Việt Nam dài 20 phút bằng tiếng Anh, 

tiếng Nga  

24 VCD quảng bá con đường di sản miền Trung  dài 15 phút  

25 Phim tư liệu Du lịch Việt Nam 45 năm xây dựng và trưởng thành  

II Sách  

1 Non nước Việt Nam  

 2 
Sách hướng dẫn du lịch ( tiếng Việt và các phiên bản tiếng Anh, Pháp, 

Trung, Nhật)   

http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=33&loading=12&pID=1542
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=33&loading=12&pID=1575
javascript:changePage(1,2,'12',5174,'index.asp?loai=2&uid=5174')
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=33&loading=12&pID=1539
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=33&loading=12&pID=1538
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=33&loading=12&pID=1543
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=33&loading=12&pID=1541
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4 Atlas(mới) 

5 Luật Du lịch 

6 Luật  du lịch &các văn bản hướng dẫn thực hiện 

7 Di sản Việt (cũ) 

8 Di sản Việt (mới) 

9 Di sản Anh 

10 Xuất khẩu tại chỗ thông qua DL 

11 Du lịch Việt Nam hội  nhập Asean 

12 Di sản thế giới ở Việt Nam (tiếng Việt;  phiên bản tiếng Anh)  

13 Directory of Vietnam International Tour Operators 2004-2005"  

14  Viet Nam Travel Atlas 2013 - 2014 

III Bản đồ 

1 Bản đồ DL VN-A (vàng-Văn Miếu) 

2 Bản đồ du lịch Việt Nam – Viet Nam Travel Atlas 

3 Bản đồ du lịch phố cổ Hà Nội ( tiếng Việt , phiên bản tiếng Anh)  
 

4 Bản đồ Du lịch Việt Nam treo tường 
 

5 Bản đồ Hà Nội 

6 Bản đồ Nghệ An 

7 Bản đồ Pháp 

8 Danang Tourist Map 

IV E-  Brochures    

1 Discover Vietnam ( tiếng Pháp, Nhật, Nga)  

4 Traditional Handicraft in Viet Nam (tiếng Việt, Anh,  Nhật,  Đức)   

5 
Bãi tắm du lịch Việt Nam : Beach Tourism in Viet Nam ( tiếng Việt, 

Pháp, Nhật, Đức) 

9 Mice Tourism in Viet Nam (English version) 

10 Eco-tourism in Viet Nam (English version) 

V Bản tin du lịch 

1 Cẩm nang phát triển du lịch bền vững (Số 1-11 năm 2005) 

2 Điều tra chi tiêu (Quý1-2-2006) 

3 Tài khoản vệ tinh Du lịch  (Quý3-4-2006) 

4 Du lịch và giảm nghèo (QuýI-2007) 

5 Du lịch ở các Di sản văn hóa thế giới  (Quý II-2007) 

6 Các khuyến nghị về thống kê du lịch  (Quý III-2007) 

7 Hội nghị thượng đỉnh về du lịch sinh thái (Quý IV-2007) 

8 Lữ hành Quốc tế (Quý I-2008) 

http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=31&loading=12&pID=1532&sid=800a000d&return=home&get=true&set_title=trangchu/loading/trangchu.asp?get_data=true
javascript:changePage(1,2,'12',25852,'index.asp?loai=2&uid=25852')
javascript:changePage(1,2,'12',22470,'index.asp?loai=2&uid=22470')
javascript:changePage(1,2,'12',6949,'index.asp?loai=2&uid=6949')
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=37&loading=12&pID=2035
http://www.vietnamtourism-info.com/?loading=18&sub=48&catID=48
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=48&loading=12&pID=2072
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=48&loading=12&pID=2069
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=48&loading=12&pID=2068
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=48&loading=12&pID=2068
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=48&loading=12&pID=2046
http://www.vietnamtourism-info.com/?sub=48&loading=12&pID=2045
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9 Tiếp thị điểm đến LHDL (Quý2-2008) 

10 Kết quả điều tra chi tieu khách  du lịch  (đặc biệt 2007-2008) 

11 Những VĐ DL cho giới trẻ (Quý4-2008) 

12 Hàn thử biểu-Cơ hội cho ngành Du lịch (Quý3-2008) 

13 Hàn thử biểu T1/09-Hội nghị về thủ công và du lịch (Quý1-2009) 

14 Tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến Du lịch (Quý2-2009) 

15 Cẩm nang phân đoạn  thị trường  du lịch (Quý3-2009) 

16 Cẩm nang về phương pháp luận dự báo DL (Số đặc biệt 2009A) 

17 Du lịch & Phát triển cộng đồng ở Châu Á-P1 (Quý4-2009) 

18 Du lịch & Phát triển cộng đồng ở Châu Á-P2 (Quý1-2010) 

19 

Báo cáo của Business monitor international về: (Quý 2/2010) 

-DLVN quý 2/2010, dự báo đến 2014 

-DL Thái Lan quý 2/2010, dự báo đến 2014  

20 Cẩm nang xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch-P1 (Quý 3/2010) 

21 Cẩm nang xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch-P2 (Quý 4/2010) 

22 Ngân sách cơ quan du lịch quốc gia 2008-2009-P1 (Quý 1/2011) 

23 Ngân sách cơ quan du lịch quốc gia 2008-2009-P2 (Quý 2/2011) 

24 Du lịch và đa dạng sinh học (Quý 3/2011) 

25 Hợp tác hướng tới DL bền vững và cạnh tranh (Quý 4/2011) 

26 Hàn thử biểu DLTG và DLTG hướng đến năm 2030 (Qúy 1/2012) 

27 Hướng dẫn sử dụng truyền thông ứng phó với khủng hoảng trong DL (Qúy 2/2012) 

28 Du lịch tàu biển, hiện trạng và xu hướng- Phần I (Qúy 3/2012) 

29 Du lịch tàu biển, hiện trạng và xu hướng- Phần II (Qúy 4/2012) 

30 Sổ tay hướng dẫn E-Marketing cho điểm đến du lịch(Qúy 1/2013) 

31 Sổ tay hướng dẫn E-Marketing cho điểm đến du lịch(Qúy 2/2013) 

32 Sổ tay hướng dẫn E-Marketing cho điểm đến du lịch(Qúy 3/2013) 

33 
Chính sách Visa thông thoáng động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát 

triển kinh tế thông qua DL (quý 4/13) 

VI Thống kê du lịch 

1 Số liệu thống kê chủ yếu ngành du lịch giai đoạn 2000-2012 (tiếng Việt) 

2 Số liệu thống kê chủ yếu ngành du lịch giai đoạn 2000-2012 (tiếng Anh) 

VII  Các loại tập gấp  

1 Tập gấp về du lịch Việt Nam  

2 Tập gấp về du lịch biển  

3 Tập gấp khám phá Việt Nam  

4 Tập gấp về du lịch sinh thái 
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5 Tập gấp về các vườn quốc gia 

6 Tập gấp về các di sản thế giới ở Việt Nam 

7 Tập gấp di tích chiến tranh 

8 Tập gấp về ẩm thực  

9 Tập gấp làng nghề truyền thống  

10 Tập gấp du lịch mice  
 

* Ấn phẩm thông tin của Trung tâm thông tin du lịch Bình Định  
 

TT Tên ấn phẩm  Số lượng  

1 Cẩm nang du lịch Bình Định 1000 bản/ năm 

2 Bản tin du lịch  1 số/ tháng 

3 Bình Đinh miền đất Võ 1000 bản/ năm 

4 Tâp gấp giới thiệu du lịch Bình Định 10.000 bản/ lần xuất bản 

5 Bản đồ du lịch Bình Định   10.000 bản/ lần xuất bản 

6 Phim giới thiệu du lịch Bình Định 100-200  Đĩa/ năm  
   

* Ấn phẩm thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh  
 

TT Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm SL bản / 

xuất bản 

1 Sài Gòn  đẹp lắm  Sách mỏng, giới thiệu du lịch 

TPHCM  bằng song ngữ Việt – Nhật  

10.000 

2 Map of HCM City Bản đồ du lịch TPHCM 30.000 

3  Các hoạt động về lễ hội  Tập gấp  20.000 

4 Sổ tay du lịch  Sách mỏng hướng dẫn du lịch 

TPHCM cho khách nội địa  

10.000 

5 Hồ Chí Minh City 

Travel Guide 

Sách hướng dẫn bằng tiếng Anh  5.000 

6 Hồ Chí Minh City 

Tourism company 

Sách dày giới thiệu chi tiết địa 

chỉ các doanh nghiệp kinh doanh 

lữ hành nội địa và quốc tế trên 

địa bàn TPHCM 

5.000 

7 Văn hóa ẩm thực Việt Nam  Ấn phẩm bằng tiếng Pháp cho 

khách du lịch về các món ăn 

truyền thống Việt Nam  

10.000 

8 Du lịch Cần Giờ  Tập gấp mỏng bằng tiếng Anh 

giới thiệu du lịch Cần Giờ  

5.000 
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9 Hotel in HCM City  Giới thiệu địa chỉ các khách sạn 

tại TPHCM 

5.000 

10 Hồ Chí Minh Ville Sách mỏng giới thiệu về TPHCM 5.000 

11 Nét đẹp Sài Gòn trong 

nét đẹp Việt Nam  

Sách giới thiệu các danh lam 

thắng cảnh TPHCM  

5.000 

12 ITE HCM City  Catalogue giới thiệu về TPHCM  5.000 

13 Wellcome to HCM City  DVD giới thiệu về du lịch 

TPHCM  

10.000 

* Ấn phẩm thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng 

TT Tên ấn phẩm Loại ấn phẩm 
Số lượng bản/ 

 xuất bản 

1 Đa Nang Tourism Tập gấp giới thiệu tổng thể du lịch 

Đà Nẵng bằng tiếng Anh 

10.000 

2 Đa Nang Tourism map Bản đồ du lịch Đà Nẵng 5.000 

3 Bản tin du lịch Đà Nẵng Sách mỏng giới thiệu định kì Đà 

Nẵng 

10.000 

4 Du lịch Đà Nẵng  Sách mỏng hướng dẫn du lịch Đà 

Nẵng bằng tiếng Anh  

10.000 

5 Du lịch Bà Nà DVD về điểm du lich Bà Nà  5.000 

6 Đà Nẵng điểm đến hấp dẫn  DVD giới thiệu về Đà Nẵng  5.000 

7 Visitour Đà Nẵng Sách mỏng giới thiệu về Đà Nẵng 10.000 
 

* Ấn phẩm thông tin của Tổng công ti du lịch Sài Gòn  TNHH MTV 

TT Tên ấn phẩm Loại ấn 

phẩm 

Số lượng 

1 Profile Sách  1.000-2.000 bản/năm 

2 Hotel Directory Sách  1.000-2.000 bản/năm 

3 Hành Trình Biển Việt Nam Sách  1.000-2.000 bản/năm 

4 Quy Trình Quản lý khách sạn – theo 

chuẩn Saigontourist 

Sách  1.000-2.000 bản/năm 

5 Bản Đồ Saigontourist Sách  1.000-2.000 bản/năm 

6 Postcard Đường Hoa Nguyễn Huệ Sách  1.000-2.000 bản/năm 

7 CD Profile CD-Rom 1.000-2.000 bản/năm 

8 Thẻ Saigontourist House  Thẻ giấy nhỏ 2.000-5.000 bản/ năm  
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9 Một số Tờ rơi (leaflet) cho các Chương 

trình kêu gọi bảo vệ môi trường…. 

Tờ rơi 1.000-5.000 bản/ năm 

10 Lịch quảng bá Tổng Công Ty 
 

Lịch 210.000 bản/ năm  

11 Sổ tay Tổng Công Ty Cuốn 40.000 bản/ năm 

12 Tờ rơi quảng bá, quảng cáo các đơn 

vị thành viên 

Tờ 500.000 bản/ năm 

13 Bộ Sales Kit Bộ 500.000 bản/năm 

14 Bộ thông tin đơn vị thành viên Bộ 250.000 bản//2 năm 

15 Notepad đơn vị thành viên Bộ 150.000 bản/năm 

16 Ấn phẩm quảng bá tại các hội chợ 

trong và ngoài nước của Tổng công 

Ty và đơn vị thành viên 

Bộ 6.000 bộ /năm 

17 Quà Tặng có logo của Tổng công ty 

cũng như các đơn vị thành viên 

Cái 300.000 cái /năm 

18 Phiếu đăng kí membership của đơn vị 

thành viên 

Tờ 15.000 copies /năm 

19 Bộ ammenities với logo đơn vị thành viên Bộ 2.000.000 bộ /năm 

20 Các bộ ấn phẩm khác Bộ 300.000 bộ /năm 
 

* Ấn phẩm công ti du lịch Hương Giang 
 

TT Tên ấn phẩm  Số lượng  

1 Bản đồ khách sạn Hương Giang  500 bản / tháng 

2 Bản đồ thành phố Huế 500 bản/ tháng 

3 Đĩa DVD  giới thiệu khách sạn 100-200 đĩa/ năm 

4 Tờ rơi, tập gấp giới thiệu khách sạn 10.000 bản/ lần xuất bản 

 

* Ấn phẩm thông tin của Công ti TNHH MTV du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải 

Việt Nam  
 

TT Tên ấn phẩm  Số lượng  

1 Tuần tin Travel weekly  500 bản/xuất bản  

2 Bản tin người du lịch Viettravel  500 bản /xuất bản 

3 Cẩm nang du lịch  1000 bản/xuất bản  

4 Tập gấp giới thiệu công ty  10.000 bản/xuất bản  
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1.8.2 Vốn tài liệu của một số thư viện thuộc cơ sở đào tạo du lịch  

Cơ sở đào tạo Vốn tài liệu hiện có (bản)  

Trường Cao đẳng du lịch Đà Lạt 4.000 

Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng 500  

Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội 11.000  
 

Trường Cao đẳng nghề DL&DVHải Phòng 1.200 

Trường Cao đẳng nghề du lịch Nha Trang   5.000 

Trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu 4.000 

Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc 6.000 

Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long 4.200 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 20.000  
 

Trường Đại học Văn hóa TPHCM 33.000 

 Đại học Quốc gia Hà Nội  500.000 

1.9. Một số cơ sở dữ liệu hiện có của các đơn vị  

Cơ quan/ đơn vị Cơ sở dữ liệu chính  

TTTTDL 

Thuộc Tổng cục du lịch  

Văn bản pháp luật; đề án phát triển du lịch;  

Thông tin khoa học công nghệ; Bản tin du lịch; 

Hướng dẫn viên du lịch; CSDL dạng bản đồ, lược 

đồ trên Internet, điểm du lịch, CSDL về các khách 

sạn, công ty lữ hành, dịch vụ ...  
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch;  

TTTTDL thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch;  

 

Tài nguyên du lịch;  

Điểm du lịch;  

Cơ sở dịch vụ lưu trú; 

Công ty lữ hành 

(Có tại địa phương) 

Doanh nghiệp du lịch  
 

 

 

Quản trị nhân sự; Quản lí khách hàng; Quản lí 

công văn; Quản lí kế toán – tài chính; Quản lí vật 

tư thiết bị; Quản lí điều hành tour... 
 

Cơ sở đào tạo du lịch  Quản lí người học; Quản lí văn bằng và tuyển 

sinh; Tra cứu thư mục; Giáo trình, tập bài giảng;  

Đề tài, luận văn... 
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1.10. Cách tổ chức lưu trữ sản phẩm thông tin tại các đơn vị  
 

Cơ quan/ đơn vị Cơ sở dữ liệu chính  

Trung tâm thông tin du lịch 

 

- CSDL mang tính phổ biến rộng rãi: Lưu trữ trên 

website. 

- CSDL mang tính đặc thù chỉ phổ biến cho một 

đối tượng nhất định:lưu giữ nội bộ trong hệ thống 

máy vi tính tại phòng, ban của đơn vị.       

- Ấn phẩm, vật phẩm được lưu trữ tại kho tư liệu 

nhưng không xử lí nghiệp vụ,  chỉ lưu giữ tạm thời. 

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch;  
 

Doanh nghiệp du lịch  

 

Cơ sở đào tạo du lịch  
- CSDL tra cứu thư mục, CSDL giáo trình, tập bài 

giảng, CSDL luận văn...được lưu trữ trong hệ 

thống máy tính tại thư viện, bạn đọc có thể tra tìm. 

- CSDL Quản lí người học, Quản lí văn bằng và 

tuyển sinh… lưu trữ nội bộ trong hệ thống máy vi 

tính tại phòng, ban của đơn vị.       

 - Ấn phẩm thông tin: được xử lí nghiệp vụ và lưu 

trữ  lâu dài tại thư viện phục vụ bạn đọc 

 

1.11. Sự phối hợp xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin tại các đơn vị   

 Hầu hết các cơ quan thông tin (138/148 đơn vị), chưa phối hợp xây dựng và 

chia sẻ nguồn lực thông tin.  

 Một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai phối hợp, chia sẻ 

nguồn lực thông tin giữa trung tâm thông tin du lịch với bộ phận thông tin thuộc sở 

văn hóa, thể thao và du lịch như: Thái Bình, Vĩnh Long, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, 

Quảng Trị, Lào Cai, Cao Bằng.. Riêng tỉnh Nghệ An có sự phối hợp chia sẻ thông 

tin về điểm tham quan du lịch trong tỉnh giữa TTTT xúc tiến du lịch, bộ phận thông 

tin thuộc sở văn hóa, thể thao và du lịch, Ban Quản lí Di tích và Danh thắng, Bảo 

tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu Di tích Kim Liên.  
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1.12. Dịch vụ thông tin của các đơn vị   

Cơ quan/ 

đơn vị 

Dịch vụ thông tin   

 

Trung tâm 

thông tin du 

lịch 

 

 

Sở Văn 

hóa, thể 

thao và du 

lịch  

 

Doanh 

nghiệp du 

lịch  

1) Cung cấp thông tin du lịch trực tuyến: cung cấp thông tin thông 

qua mạng inernet, hoặc mạng nội bộ   
 

2) Cung cấp tài liệu gốc (phát miễn phí tài liệu)  

    2.1)Hình thức không thường xuyên: phát tập gấp, sách hướng dẫn, 

quà tặng, đồ lưu niệm cho đại biểu và người tham dự trong các hội 

nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, giao lưu văn hóa, lễ hội...  

    2.2)Hình thức thường xuyên: phát tập gấp, tờ rơi, tài liệu hướng 

dẫn du lịch.. cho khách du lịch tại TTTT, quầy thông tin, kiốt 

thông tin, khách sạn, bến tàu, bến xe, cửa khẩu quốc tế… 

3) Trao đổi thông tin: giải đáp thắc mắc về các lĩnh vực du lịch, 

sản phẩm và dịch vụ du lịch, vấn đề có liên quan đến du lịch cho 

khách du lịch, doanh nghiệp đối tác ở đơn vị, hội nghị, hội thảo, 

triển lãm,hội chợ…  

4) Tư vấn thông tin:  

- TTTTDL: tư vấn cho doanh nghiệp về thị trường và sản 

phẩm du lịch, khảo sát nghiên cứu thị trường việc đặt chi nhánh, về 

chương trình hợp tác du lịch trong và ngoài nước. 

           - Doanh nghiệp du lịch: tư vấn cho khách hàng thông tin, 

chỉ dẫn cần thiết lựa chọn các điểm du lịch, sự chuẩn bị các vật 

dụng trước khi tham gia các tour du lịch 

5) Phổ biến thông tin chọn lọc: mới chỉ có ở trung tâm thông tin du 

lịch thuộc Tổng cục du lịch thực hiện thông qua hình thức cung 

cấp bản tin du lịch, văn bản pháp luật về du lịch tới các cơ quan/ 

đơn vị trong ngành.  
 

Cơ sở đào 

tạo du lịch  

1) Cung cấp tài liệu gốc: thông qua hình thức phục vụ đọc tại chỗ, 

mượn về nhà. 

2) Cung cấp thông tin trực tuyến: cung cấp thông tin thông qua 

mạng inernet, hoặc mạng nội bộ   

3) Trao đổi thông tin: trao đổi các vấn đề về công tác bổ sung tài liệu, 

hệ thống tra cứu tin, phong cách phục vụ…tại hội nghị bạn đọc 

4)  Tư vấn thông tin: hướng dẫn NDT cách tra tìm tài liệu, định 

hướng NDT tìm thông tin theo chủ đề..  

5) Phổ biến thông tin chọn lọc: cung cấp tài liệu theo chủ đề, khi 

bạn đọc yêu cầu. 
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1.13. Việc thu thập thông tin phản hồi về mức độ đáp ứng nhu cầu tin của 

người dùng tin 
 

Cơ quan/ đơn vị Cách thu thập thông tin phản hồi  

từ người dùng    

Trung tâm thông tin du lịch 

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch  

Doanh nghiêp du lịch  

 Trên website có mục lấy ý kiến NDT nhận xét 

về nội dung và hình thức website của đơn vị.  
 

Cơ sở đào tạo du lịch 
3/11 đơn vị thực hiện thu thập thông tin phản 

hồi theo hình thức định kì: 1 lần/ năm   

8/11 đơn vị rất ít hoặc không bao giờ thu thập 

thông tin phản hồi từ NDT.  
 

1.14. Mức độ đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin  

Nội dung  
TTTTDL 

Sở 

VHTTDL 
Doanh nghiệp 

du lịch 

Thư viện 

CSĐT 
Tổng cộng  

SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 

Không đáp ứng 2 7,4 2 8,0 5 5,8 3 30,0 12 8,1 

Đáp ứng một phần  16 59,3 13 52,0 48 55,8 3 30,0 80 54,1 

Tương đối đầy đủ  8 29,6 9 36,0 31 36,1 4 40,0 52 35,1 

Đáp ứng đầy dủ  1 3,7 1 4,0 2 2,3 0 0 4 2,7 

Tổng cộng 27 100 25 100 86 100 10 100 148 100 

1.15. Nguyên nhân dẫn đến mức độ đáp ứng nhu cầu tin cho người dùng tin chưa cao  

Nội dung  
TTTTDL 

27 phiếu 

Sở VHTTDL 

25 phiếu 

Doanh nghiệp 

 du lịch  

86 phiếu 

Thư viện 

 CS ĐT 

 10 phiếu 

Tổng số  

148 phiếu 

  SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % 

 Cơ chế, chính sách 6 22,2 9 36,0 26 27,9 3 30,0 44 29,7 

 Nguồn lực thông tin   12 44,4 10 32,0 35 40,7 5 50,0 62 41,9 

 Tài chính   10 37,0 3 12,0 9 10,5 3 30,0 25 16,8 

 Nguồn nhân lực   15 55,6 5 20,0 31 36,1 4 40,0 55 37,2 

Khác  2 7,4 1 4,0 5 5,8 1 10,0 9 6,1 

Nguyên nhân khác dẫn đến mức độ đáp ứng NCT cho NDT du lịch  chưa cao 

là do: Một số CQTT cho rằng chất lượng DVTT hạn chế, chưa có sự phối hợp đồng 

nhất giữa các đơn vị trong ngành du lịch; trình độ tìm kiếm thông tin của một số 

NDT còn chưa theo kịp với sự phát triển của CNTT.    
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1.16. Gợi  ý của một số đơn vị về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt đông 

thông tin du lịch  

 Trong phiếu khảo sát HĐTT tại các đơn vị trong ngành du lịch, tác giả có câu 

hỏi: Để nâng cao chất lượng HĐTT phục vụ du lịch, theo bạn nhà nước, bộ, ngành, các 

đơn vị trong ngành du lịch cần phải làm gì?  

 Chúng tôi đã nhận được 119/148 (80%) phiếu trả lời đưa ra gợi ý các giải pháp 

cần thiết cần thực hiện để nâng cao chất lượng HĐTTDL. Dưới đây, nhóm nghiên cứu 

xin dẫn một số đơn vị tiêu biểu như sau:  

1.16.1 Trung tâm thông tin du lịch   

* Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng 

  Địa chỉ: 134 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng  

Cần có sự phối hợp từ các doanh nghiệp du lịch tại địa phương và các đơn vị 

trong và ngoài ngành du lịch, để kịp thời truyền tải thông tin đến du khách. 

Nhà nước và ngành du lịch nên có một cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ kinh 

phí đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ HĐTT.   

* Trung tâm Xúc tiến Thương mại đầu tư và Du lịch Đắc Lắck 

Địa chỉ: 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắck 

Các đơn vị cung cấp thông tin đảm bảo trung thực, kịp thời, chính xác; thông tin 

phải cập nhật thường xuyên, đưa tin phục vụ đúng chủ đề, đúng đối tượng.  

*Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang 

Địa chỉ: 17 A, Nguyễn Công Trứ, Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang  

Hiện nay cơ cấu tổ chức của các TTTTDL ở mỗi tỉnh có sự khác nhau, ngành 

du lịch nên điều chỉnh các trung tâm theo một cơ cấu tổ chức thống nhất.  

Các đơn vị tăng cường kinh phí HĐTT, đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng 

cấp và sử dụng hiệu quả kênh thông tin qua mạng Internet.  

* Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Khánh Hòa  

Địa chỉ: 61 Yersin, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 Ngành du lịch phải xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí trong công 

tác thu thập và cung cấp thông tin du lịch cho khách du lịch; các đơn vị cấp trên như 

bộ, ngành trung ương phải có sự hỗ trợ thông tin cho các đơn vị cấp địa phương, 

doanh nghiệp du lịch.  
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* Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lào Cai 

Địa chỉ: Khu TMCN- phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai  

 Ngành du lịch xây dựng CSDL chính thống bao gồm: văn bản quy phạm 

pháp luật du lịch, danh mục tài nguyên du lịch, khu du lịch điểm du lịch, danh sách 

và địa chỉ doanh nghiệp du lịch, danh sách, thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện 

du lịch lễ hội; số liệu thống kê du lịch; từ đó xây dựng website, sản xuất video, in ấn 

bản đồ, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch; đảm bảo chất 

lượng phục vụ thông tin phục vụ khách du lịch; Xây dựng quầy thông tin, kiot 

thông tin du lịch tại của khẩu, tại ga, bảng thông tin điện tử, giá để ấn phẩm ở địa 

điểm thuận lợi để cung cấp thông tin cần thiết cho du khách.  

* Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An  

Địa chỉ: Số 6, đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 Cần có cơ chế chính sách hợp lí đầu tư cho ngành du lịch, đầu tư về tài chính 

cho HĐTT.  

 Đào tạo đội ngũ CBTT có chuyên môn cao và mang tính chuyên nghiệp. 

 Nâng cấp và sử dụng hiệu quả kênh thông tin qua mạng Internet.  

* Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình 

Địa chỉ: Khá đài D, Nhà thi đầu thể thao, phường Đông Thành, Tp Ninh Bình 

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HĐTTDL  

 Có cơ chế tài chính thỏa đáng để tăng cường tính chủ động cho các đơn vị  

làm công tác thông tin du lịch.  

* Trung tâm Xúc tiến du lịch Thái Bình  

Địa chỉ: 194 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình  

  Đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác hoạt động thông tin giữa nhà nước và doanh 

nghiệp; Sử dụng triệt để tài nguyên thương mại điện tử: website, giao dịch qua mạng; 

Tăng cường việc kiểm tra độ chính xác thông tin du lịch do các đơn vị cung cấp.   

1.16.2. Sở Văn hóa,Thể thao và du lịch  

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre  

Địa chỉ: Số 45, Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Các đơn vị phải không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông 

tin, xây dựng CSDL dùng chung, tận dụng sức mạnh của Internet, các trang mạng 

để tuyên truyền quảng bá du lịch.  
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* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng 

Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  

 Các TTTDL nên phối hợp với nhau trong việc xây dựng và chia sẻ nguồn lực 

thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, các ấn phẩm, tạp chí, 

tập gấp, tờ rơi.  

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa  

Địa chỉ : 01 Ngô Quyền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp có tâm với nghề 

Đa dạng kênh thông tin trong đó quan tâm ưu tiên cho lĩnh vực Internet. 

Cần có sự phối hợp từ các đơn vị kinh doanh du lịch tại địa phương cũng như 

các đơn vị khác trong và ngoài nước để truyền tải thông tin cho du khách 

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng 

Địa chỉ: 28 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và viễn thông vào HĐTT; Các doanh nghiệp  du 

lịch gửi báo cáo số liệu định kì theo mẫu chung về cơ quan quản lí du lịch tổng hợp 

số liệu.  

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị  

Địa chỉ: 125B – Quốc lộ 9 – Đông Hà – Quảng Trị  

Đầu tư trang thiết bị cho HĐTT, sử dụng phần mềm thống nhất giữa các đơn 

vị, tổ chức đào tạo tập huấn thường xuyên cho CBTT. 

1.16.3. Doanh nghiệp du lịch   

* Công ti Cổ phần Du lịch và Thương mại Quốc tế VINATOUR 

Địa chỉ : 54 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

Nhà nước, ngành, TTTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quảng bá du 

lịch thông qua việc gửi thông tin bằng lời và hình ảnh tới khách hàng trong và ngoài 

nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin du lịch qua Đại sứ quán, Thương 

vụ Việt Nam tại nước ngoài. Chính phủ có kế hoạch đặt văn phòng đại diện du lich 

tại quốc gia có nguồn khách lớn và tiềm năng tới Việt Nam, tuyên truyền quảng bá 

thông tin và hình ảnh Việt Nam tại các quốc gia chưa có du khách tới Việt Nam.  



 

208 

 

 

* Công ti Liên doanh Du lịch Hồ Gươm Diethelm (Diethelm Travel Vietnam) 

Địa chỉ: Phòng 1701, tầng 17, tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

Yếu tố nhân sự được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chú trọng 

tổ chức, nhân sự hoạt động cung cấp thông tin du lịch.  

Công tác nhân sự cần gắn liền với công tác đào tạo chuyên sâu về thu thập, xử lí 

và cung cấp thông tin; Đồng thời, dành ngân sách hợp lí cho công tác này.   

* Công ti TNHH du lịch Tân Trường Du  

Địa chỉ: Phòng 507, Trung tâm TM&DV 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. 

Các đơn vị nâng cấp website thường xuyên để quảng bá, tuyên truyền, cập 

nhật các thông tin du lịch, địa điểm, danh lam thắng cảnh hấp dẫn thu hút khách du 

lịch; Lắng nghe,tiếp thu ý kiến đóng góp của khách du lịch .  

* Công ti TNHH 1 thành viên dịch vụ lữ hành Thiên Cung 

Địa chỉ : Tổ 20- Khu 2A - Phường Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh 

     Xây dựng cơ chế chính sách thông tin phù hợp, định hướng cho doanh 

nghiệp quảng bá thông tin. Tổ chức hội thảo đối tác nước ngoài để doanh nghiệp có 

dịp quảng bá thương hiệu và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.  

* Khách sạn Mithrin Hạ Long  

 Đường Hoàng Quốc Việt, Bãi Cháy, Hạ Long  

Tạo diễn đàn thông tin để các doanh nghiệp chia sẻ thông tin với nhau. 

Thông tin của TTTTDL thuộc Tổng cục du lịch phải đa dạng và cụ thể cho từng địa 

phương, từng điểm du lịch nổi tiếng.  
 

*  Công ti TNHH dịch vụ và du lịch Đế Vương  

   Địa chỉ: 104 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, TP.HCM 

Quảng bá thương hiệu cùng chất lượng dịch vụ của ngành như nhà hàng, 

khách san đạt chuẩn, những điểm đến mới lạ, hấp dẫn… cơ quan quản lí phải 

thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.   
 

* Công ti TNHH MTV Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam  (VIETRAVEL); 

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp. HCM 

Công bố chiến lược xúc tiến quảng bá tại các thị trường trong và ngoài nước 

để doanh nghiệp cùng tham gia.  
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 Hỗ trợ thông tin thị trường các điểm đến, triển khai và cụ thể hoá chiến lược 

hợp tác phát triển du lịch của Việt Nam và các nước để có kế họach phối hợp đồng 

bộ, đạt hiệu quả cao nhất.   

Phát triển kênh thông tin du lịch quốc gia với đầy đủ các hình thức truyền 

thông trực quan và sinh động hơn nữa, có sự kết hợp báo viết, truyền hình, phát 

thành và online.  

Xây dựng định hướng đầu tư quảng bá đồng bộ giữa ngành – tỉnh (địa 

phương) và doanh nghiệp. Cung cấp thông tin khảo sát thị trường để doanh nghiệp 

kịp thời xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế. 

Có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp lữ hành khi quảng bá các điểm đến 

trong nước thông qua chủ trương: giảm giá quảng cáo, PR trên tất cả các đầu báo vì 

mục tiêu: Du lịch là ngành công nghiệp mũi nhọn trong giai đoạn 2010 – 2020. 

Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong hoạt động xúc tiến điểm đến trong và 

ngoài nước.  

* Công ti TNHH Thương mại, Dịch vụ du lịch Kinh Nghiệm  

Địa chỉ: 216A Dương Tử Giang, P.4, Q.11, TP.HCM 

Thường xuyên cập nhật thông tin về nhu cầu của khách hàng. 

Phải có chương trình chăm sóc khách hàng. 

Xây dựng nhiều chương trình mới lạ và khuyến mãi hấp dẫn cho khách. 

Đối tác của doanh nghiệp cần phải đưa đầy đủ thông tin cũng như dịch vụ tốt 

nhất cho doanh nghiệp. 

* Tổng công ti du lịch Sài Gòn TNHH MTV 

23 Lê lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh    

Xây dựng phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động 

Xây dựng hệ thống kinh doanh trực tuyến 

Xây dựng và nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng. 

* Công ti cổ phần du lịch Sài Gòn  - Quy nhơn 

Địa chỉ:  24 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định)   

 Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm và dịch vụ du lịch tại các hôi chợ du lịch, 

cải tiến hình ảnh thông tin dịch vụ du lịch, xây dựng trang thông tin điện tử lôi 

cuốn, hấp dẫn.  
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* Công ti TNHH Cali Hotel 

Địa chỉ:  Đường Hoàng Quốc Việt, Quy Nhơn, Bình Định  

 Ngành du lịch nên xây dựng cổng thông tin du lịch chung để các doanh 

nghiệp trong ngành có thể trao đổi trực tuyến hàng ngày.  

* Khách sạn Thái Bảo 2  

Địa chỉ:  Lô 12-15 Nguyễn Tư, Quy Nhơn, Bình Định   

HĐTTDL cần có sự quản lí và chỉ đạo sát sao của ngành; TTTT thường 

xuyên cập nhật thông tin mới phù hợp với doanh nghiệp du lịch.  
 

1.16.4. Cơ sở đào tạo du lịch   

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh 

 Cần có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp giữa các đơn vị trong 

nhà trường; Nguồn kinh phí bổ sung tài liệu ổn định  

 Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thư viện thông qua việc đào tạo 

thường xuyên, tham quan học tập kinh nghiệm và tự đào tạo.  

 Có sự liên kết giữa các đơn vị, các cơ quan quản lí ngành phải có văn bản chỉ 

đạo kịp thời.  

Sau khi tổng hợp lại, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, gợi ý của các các 

CQTT đều xoay quanh các vấn đề dưới đây và từ đó nhóm nghiên cứu sắp xếp thứ 

tự các giải pháp gợi ý như sau: 

TT  

Nội dung gợi ý 

 

SL 

 

Tỉ lệ % 

Thứ tự 

 sắp xếp 

giảipháp 

gợi ý   
 

1 Hoạt động thông tin du lịch cần có sự quản lí, giám 

sát từ các cơ quan quản lí ngành; 

60 40,5 6 

2 Các đơn vị phải liên kết với nhau thành một hệ thống 

thông tin thống nhất.  

95 64,2 1 

3 Tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng CNTT và 

viễn thông vào hoạt động thông tin và sử dung các 

phần mềm thống nhất. 

52 35,1 7 
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4 Xây dựng cơ chế chính sách tài chính thỏa đáng, 

tăng cường tính chủ động, sáng tạo cho các cơ quan 

thông tin du lịch; đảm bảo quyền lợi của nhà cung 

cấp dịch vụ và thông tin 

64 43,2 4 

5 Doanh nghiệp du lịch gửi các báo cáo số liệu định kì 

để các cơ quan quản lí tổng hợp số liệu. 

44 29,7 8 

6 Xây dựng diễn đàn du lịch trực tuyến để doanh 

nghiệp chia sẻ thông tin; 

13 8,7 10 

7 Nâng cấp trang thông tin điện tử của ngành 

(www.vietnamtourism.gov.vn) thành  cổng thông tin 

du lịch của ngành  

9 6,1 11 

8 Trang web của ngành phải bổ sung thông tin cụ thể 

cho từng địa phương, từng điểm du lịch nổi tiếng; 

16 10,8 9 

9 Thắt chặt quản lí hoạt động thông tin du lịch trên 

website–xử phạt và xóa bỏ website  đưa thông tin 

quảng bá không đúng với thực tế sản phẩm và dịch 

vụ du lịch  

62 41,9 5 

10 Xây dựng CSDL dùng chung trong toàn ngành; tăng 

cường sử dụng mạng Internet và các trang mạng xã 

hội trong hoạt động thông tin du lịch.   

91 61,5 2 

11 Nâng cao chất lượng các SP&DVTT hiện có, bổ 

sung các SP&DVTT mới và mang tính hiện đại; 

68 45,9 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vietnamtourism.gov.vn/
http://www.vietnamtourism.gov.vn/
http://www.vietnamtourism.gov.vn/
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PHỤ LỤC 2 

1. Mẫu phiếu điều tra nhu cầu thông tin của người dùng tin du lịch 

2. Kết quả xử lí số liệu điều tra nhu cầu thông tin của người dùng tin du lịch.  

 
PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU THÔNG TIN 

( Dành cho người sử dụng thông tin trong và ngoài ngành du lịch)  
 

Để đáp ứng nhu cầu tin du lịch của bạn ngày một tốt hơn, xin  bạn vui lòng 

hợp tác giúp đỡ chúng tôi  thông qua việc trả lời các câu hỏi dưới đây:  

Ghi chú: đánh dấu  vào  các ô   tương ứng và ghi ý kiến vào các dòng để trống, 
 

1/ Lí do nào khiến bạn tìm hiểu các thông tin về du lịch? 
 

  Mục đích công việc    Mục đích học tập, nghiên cứu 

  Mục đích đầu tư, kinh doanh   Vì tò mò, giải trí 

  Mục đích khác ( ghi rõ)……………………………………………………………….................................................... 

2/ Loại  hình tài liệu bạn thường sử dụng để tìm kiếm thông tin du lịch? 

  Sách, ấn phẩm du lịch  Tài liệu hướng dẫn, bản đồ   

  Báo, tạp chí  Tập gấp, tờ rơi, đồ lưu niệm  

  CSDL, DVD, CD-ROM....   Khác (ghi rõ) …………….......................................... 
 

3/ Nội dung thông tin du lịch mà bạn quan tâm ?  

  Điểm du lịch   An ninh tại nơi du lịch  
 

  Phong tục tập quán, lễ hội  Khí hậu, môi trường 

  Ẩm thực  Cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ du lịch 

  Hoạt động vui chơi, giải trí   Văn bản, chính sách du lịch 
 

  Lĩnh vực khác ( ghi rõ)…………………………………………………………………................................................. 

4/ Khi tìm kiếm thông tin  du lịch, bạn thường sử dụng dịch vụ thông tin nào? 
 

  Dịch vụ cung cấp tài liệu gốc   Dịch vụ tư vấn thông tin  

  Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến  
        

 Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc  
  

  Dịch vụ trao đổi thông tin   
       

 Dịch vụ khác (ghi rõ)………………….............. 

   

5/ Thông tin mà bạn nhận được so với thực tế sản phẩm và dịch vụ du lịch có 

khác nhau không 
 

  Không khác  Khác nhiều   

  Khác ít   Khác hẳn   
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6/ Bạn đánh giá thế nào về hình thức trình bày các sản phẩm thông tin du lịch  

  Rất hấp dẫn   Bình thường  

  Hấp dẫn    Không hấp dẫn 
 

7/ Thông tin du lịch mà bạn nhận được có kịp thời và mang tính thời sự không 

  Kịp thời và mang tính thời sự     Không kịp thời     
 

8/ Lượng thông tin du lịch mà bạn nhận được đã đáp ứng được yêu cầu tin của  

ở mức độ nào dưới đây?  

  Không đáp ứng   Đáp ứng tương đối đầy đủ   

  Đáp ứng một phần    Đáp ứng đầy đủ   

 

9/ Những khó khăn bạn gặp phải khi tìm kiếm, thu thập thông tin về du lịch Việt Nam? 

  Thông tin không đồng nhất do được dẫn từ nhiều nguồn khác nhau 

  Hàm lượng thông tin nhận được chưa đầy đủ  

  Không biết tìm thông tin từ nguồn nào 

  Ngôn ngữ bất đồng  

  Khác ( ghi rõ) ……………………………………………………………………….............................................................. 

 

10/ Bạn vui lòng cho biết những thông tin du lịch Việt Nam nào bạn muốn tìm 

hiểu mà không thể tìm được?  

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

11/ Theo bạn, các cơ quan thông tin du lịch cần phải làm gì để đáp ứng dược nhu 

cầu tin của người dùng tin du lịch  

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

Xin vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân 
 

Họ tên ……………………………………………………………………………………........................................................................ 

Học vi/trình độ chuyên môn …………………………………………………………....................................................... 

Vị trí/đơn vị công tác …………………………………………………………….................................................................... 

Ngôn ngữ bạn có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin ……………………………........................................ 

       Xin cảm ơn sự hợp tác của bạn  
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QUESTIONNAIRES ABOUT TOURISM INFORMATION NEED 

(For international tourists)  
 

 

To better meet your need of tourism information, we highly appreciate to have your 

cooperation by answering the following questions. 
 

   Note: Tick in the square     that you choose and write your idea (if any) in the blank. 
 

1/ Why do you travel to Vietnam? 

Because of attractive tourism services and products 
 

Because of the suitable price or promotion 

 For your business  Because of curiosity, adventurousness 

 Because of  your friends or relatives' advice 
 

Others (make it clear)  …………………………….. 

2/ From what kinds of document do you get information about travel? 

  Guide books  Tourism advertisement, maps, 

  Newspapers, magazines    Brochures. 

  Data, DVD, CD-ROM   Others(make it clear)  ......................................... 
 

3/ What information are you interested in when choosing a tour to Vietnam?   

  Relics, landscapes 

  Customs, festivals 

  Cuisine 

  Sport, entertainment 

 Security in destinations 

 Climate, environtment 

Tourism infrastructure, service quality 

 Entry custom, tourism policy 

 Others(make it clear)  …………………………………………………………………………………………………...... 
 
 

4/ Which information services are you interested when searching tourism 
information?  
(Number the answers in order of priorsity) 

 Original documentary service  
     (By borrowing books, newspapers, brochures…)  

 Information consultancy   

 

 Online information service  
       ( On the Internet) 

 

 Alternative information service   
      (as request)  

 

  Information exchange service   
      (In tourism seminars and fairs) 

  Others (make it clear)  ………………………… 

5/ Is the quality of the tourism services and products in reality different from 

the advertisement? 

  No  Quite different   

  A bit different   Different   

6/ How do you evaluate the presentaton forms of tourism information products?   

  Very attractive   Ordinary   

  Attractive   Not attractive   
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7/ Tourism information you got is in time and dates?  

  Up date     Out of date 
 

 

8/  Does the tourism information you got meet your need?  

  not satisficated  quite satisficated   

  a small part of satisfication   satisficated  

9 Do you have problems when searching, collecting tourism information about 

Vietnam?  

  Inconsistent information from different sources  

  Insufficient information   

  You don’t know how to search information 

  You don’t understand Vietnamese  

  Other (make it clear)  ……………………………………………………………………….............................................. 

 

10/ Which tourism information would you like to learn? 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

11/ In your opinion, what should Vietnamese travel agents and informative 

centers do to deliver information timely and sufficiently? 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………............................................................................... 

 

We are very pleased to know: 
 

Your name:……………………………….........................Sex: 1. Male                2.   Female 
 

Your nationality:  ………………………………………………………………..………......................................................................... 

 

Languages used to search information........................................................................... ........................................... 

   
       Thank you very much for your kind cooperation 
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KẾT QUẢ XỬ LÍ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA  

NHU CẦU THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG TIN DU LỊCH  
 

2.1 Lí do người dùng tin tiềm kiếm thông tin du lịch  

* Lí do khách đi du lịch tại Việt Nam  

TT Lí do đi du lịch  

Tổng số  

836 phiếu 

Khách DL 

quốc tế 

405 phiếu  

Khách DL 

nội địa  

401 phiếu  

Thứ 

tự 

sắp 

xếp  

lí do  SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % 

1 Do dịch vụ, SPDL hấp dẫn  468 56,0 250 61,7 218 50,6 1 

2 Do yêu cầu công việc  33 3,9 22 5,4 11 2,6 5 

3 Lời khuyên của B/bè, N/thân  343 41,0 186 45,9 157 39,5 3 

4 Giá cả hợp lí 293 35,0 105 25,9 188 43,6 4 

5 Tò mò, thích khám phá  452 54,0 198 48,9 254 58,9 2 

6 

Khác ( nghỉ ngơi, thăm gia 

đình, tình nguyện viên...) 
18 2,2 12 3,0 6 1,4 

6 
 

* Lí do người dung tin trong và ngoài ngành du lịch tìm hiểu thông tin du lịch  
 

TT 
Mục đích tìm hiểu 

thông tin  

Tổng số  

732 phiếu 

Cán bộ 

 ngành DL 

435 phiếu  

Cán bộ  

ngành liên 

quan QLDL 

149 phiếu 

Dân địa 

phương 

148 phiếu  

Thứ 

tự 

sắp 

xếp  

lí do  SLLC Tỉ lệ %  SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % 

1 Công việc  455 62,1 296 68,0 99 66,4 60 40,5 1 

2 Đầu tư, kinh doạnh 113 15,4 55 12,6 20 13,4 38 25,7 4 

3 Học tập, nghiên cứu  335 45,8 215 49,4 68 45,6 52 35,1 2 

4 Tò mò, giải trí  213 29,1 98 22,5 43 28,9 72 48,6 3 

5 Khác  36 4,9 12 2,8 9 6,0 15 10,1 5 
 

2.2. Loại hình tài liệu người dùng tin du lịch thường sử dụng    

TT Loại hình tài liệu  

Tổng số  

1568 phiếu 

Khách DL 

836 phiếu 

Cán bộ 

ngành DL 

435 phiếu 

CB ngành 

liên quan 

QLDL 

149 phiếu 

Dân địa 

phương 

148 phiếu 

Thứ tự 

sắpxếp  

lựachọn  

SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ %  SLLC Tỉ lệ %  SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ %  

1 Sách 615 39,2 235 28,1 245 56,3 85 57,0 50 33,8 3 

2 Báo - tạp chí  580 37,0 250 29,9 193 44,4 65 43,6 72 48,6 4 

3 CSDL, DVD, CD-ROM.. 1038 66,2 558 66,8 306 70,3 122 81,2 52 35,1 1 

4 

TL hướng dẫn, 

bản đồ  
751 47,9 603 72,1 68 15,6 35 23,5 45 30,4 2 

5 Tập gấp, tờ rơi... 498 31,7 425 50,8 45 10,3 20 13,4 8 5,4 5 

6 Loại hình khác  108 6,8 68 8,1 23 5,2 8 5,3 9 6,0 6 
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2.3. Nội dung thông tin du lịch mà người dùng tin quan tâm  

TT Nội dung thông tin  

Tổng số  

1568 phiếu 

Khách DL 

836 phiếu 

Cán bộ 

ngành DL 

435 phiếu 

CB ngành 

liên quan 

QLDL 

149 phiếu 

Dân địa 

phương 

148 phiếu 

Thứ 

tự 

sắp 

xếp  

 lựa 

chọn  
SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % 

1 Điểm du lịch  1406 89,6 816 97,6 416 95,6 72 48,3 102 68,9 1 

2 Phong tục lễ hội  521 33,2 283 33,9 145 33,3 45 30,2 48 32,4 5 

3 Ẩm thực  603 38,4 435 52.0 135 31,0 11 7,3 22 14,9 4 

4  Hoạt động TT, giải trí  300 19,1 104 12,4 98 22,5 10 6,7 88 59,4 8 

5  An ninh tại nơi DL  402 25,6 105 12,5 156 35,8 125 83,9 16 10,8 7 

6  Khí hậu, môi trường 419 26,7 98 11.7 205 47,1 86 57,7 30 20,3 6 

7  CS hạ tầng, CLDVDL  966 61,6 534 63,8 339 77,9 65 43,6 28 18,9 2 

8 Văn bản, chính sách DL  484 30,8 103 12,3 210 48,3 116 77,8 55 37,1 3 

9  Lĩnh vực DL  khác  159 10,1 119 27,2 22 5,0 10 6,7 8 26,8 9 

 

2.4. Dịch vụ thông tin mà người dùng tin du lịch thường sử dụng  

TT Dịch vụ thông tin  

Tổng số  

1568 phiếu 

Khách DL 

836 phiếu 

Cán bộ 

ngành DL 

435 phiếu 

CB ngành 

liên quan 

QLDL 

149 phiếu 

Dân địa 

phương 

148 phiếu 

Thứ 

tự 

sắp 

xếp  

 lựa 

chọn  SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % SLLC Tỉ lệ % 

1  Cung cấp TL gốc  956 60,9 477 57,0 260 59,8 94 63.0 125 84,4 2 

2  Cung cấp TT T/tuyến  1144 72,9 620 74,2 327 75,2 106 71,1 91 61,5 1 

3  Trao đổi thông tin  273 17,4 125 14,9 88 20,2 25 16,8 35 23,6 4 

4  Tư vấn thông tin 402 25,6 268 32,0 63 14,5 26 17,4 45 30,4 3 

5  Phổ biến TT C/lọc 115 7,3 0 0 85 19,5 30 20,1 0 0 5 

 

 2.5.  Sự khác nhau giữa thông tin so với thực tế sản phẩm và dịch vụ du lịch  

TT 

Sự khác nhau giữa 

thông tin nhận 

được với  thực tế  

sản phẩm và dịch 

vụ du lịch  

Tổng số  Khách DL 
Cán bộ  

ngành DL 

CB  ngành 

liên quan 

QLDL 

Dân địa 

phương 

SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 

1 Khác hẳn  122 7,8 75 9,0 22 5,1 12 8,0 13 8,8 

2 Khác nhiều  336 21,4 250 29,9 40 9,2 28 18,8 18 12,2 

3 Khác ít 454 29,0 285 34,1 105 24,1 29 19,5 35 23,6 

4 Không khác  656 41,8 226 27,0 268 61,6 80 53,7 82 55,4 

  Tổng cộng  1568 100 836 100 435 100 149 100 148 100 
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2.6. Hình thức trình bày các sản phẩm thông tin  

TT 

Hình thức trình 

bày các sản 

phẩm thông tin 

du lịch  

Tổng số  Khách DL 
Cán bộ  

ngành DL 

CB ngành liên 

quan QLDL 
Dân địa phương 

SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 

1 Rất hấp dẫn  128 8,2 65 7,7 41 9,4 12 8,1 10 6,8 

2 Hấp dẫn  502 32,0 231 27,6 181 41,6 39 26,2 51 34,4 

3 Bình thường  565 36,0 342 40,9 119 27,4 47 31,5 57 38,5 

4 Không hấp dẫn  373 23,8 198 23,7 94    21,6 51 34,2 30 20,3 

  Tổng cộng  1568 100 836 100 435 100 149 100 148 100 
 

2.7. Tính kịp thời của tài liệu  

TT 
Tính kịp thời  

của tài liệu  

Tổng số  Khách DL 
Cán bộ DL 

ngành DL 

CB ngành 

liên quan 

QLDL 

Dân địa 

phương 

SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL   Tỉ lệ % SL  Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 

1 

Kịp thời và mang 

tính thời sự  
781 49,8 444 53.1 208 47,8 65 43,6 64 43,2 

2 Không kịp thời  787 50,2 392 46,9 227 52,2 84 56,4 84 56,8 

  Tổng cộng  1568 100 836 100 435 100 149 100 148 100 
 

2.8. Mức độ đáp ứng nhu cầu tin  

TT 
Mức độ đáp ứng 

 nhu cầu tin  

Tổng số  Khách DL 
Cán trong 

ngành DL 

CB  ngành 

liên quan 

QLDL 

Dân địa 

phương 

SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 

1 Không đáp ứng  126 8,0 74 8,9 25 5,8 15 10,0 12 8,1 

2 Đáp ứng một phần  848 54,1 454 54,3 252 57,9 67 45,0 75 50,7 

3 

Đáp ứng tương 

đối đầy đủ 
558 35,6 289 34,5 152 34,9 65 43,6 52 35,1 

4 Đáp ứng đầy đủ  36 2,3 19 2,3 6 1,4 2 1,4 9 6,1 

  Tổng cộng  1568 100 836 100 435 100 149 100 148 100 

2.9. Những khó khăn người dùng tin gặp phải khi tìm kiếm thông tin du lịch  

TT 
Những bất cập  

khi tìm kiếm thông tin  

Tổng số  Khách DL 
Cán bộ  

ngành DL 

CB ngành 

liên quan 

QLDL 

Dân địa 

phương 

SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 

1 Thông tin không đồng nhất  345 22,0 187 22,4 96 22,1 35 23,5 27 18,2 

2 

Hàm lượng thông tin  

chưa đầy đủ  
361 23,0 185 22,1 98 22,5 41 27,5 37 25,0 

3 

Không biết tìm thông 

tin từ nguồn nào  
338 21,6 178 21,3 101 23,2 25 16,8 34 23,0 

4 Ngôn ngữ bất đồng  243 15,5 139 16,6 60 14,3 20 13,4 24 16,2 

5 Khác  281 17,9 147 17,6 80   17,9 28 18,8 26 17,6 

  Tổng cộng  1568 100 836 100 435 100 149 100 148 100 
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2.10. Thông tin du lịch Việt Nam người dùng tin muốn tìm hiểu mà không thể tìm được  

Với câu hỏi này, có nhiều ý kiến trả lời khác nhau, nhưng với kết quả chúng 

tôi tập hợp được thì đa phần tập chung vào những nội dung thông tin như: dự án đầu 

tư, quy hoạch du lịch, môi trường du lịch, số liệu thống kê du lịch, đội ngũ hướng 

dẫn du lịch, cơ chế ưu tiên đặc thù phát triển du lịch của từng địa phương...  

2.11. Các cơ quan thông tin du lịch cần phải làm gì để đáp ứng được nhu cầu tin 

của người dùng tin  

Với câu hỏi này, có nhiều ý kiến khác nhau, sau khi tổng hợp lại nhóm 

nghiên cứu thấy rằng, gọi ý của người dùng tin du lịch đều đều xoay quanh các vấn 

đề dưới đâu và từ đó nhóm nghiên cứu sắp thứ tự các giải pháp gợi ý như sau:  

 

TT Nội dung gợi ý  

Số 

phiếu 
Tỉ lệ 

% 

Thứ tự 

sắp xếp 

giảipháp  

 gợi ý   

1 

Thông tin du lịch cần có sự quản lí, giám sát từ các cơ 

quan quản lí ngành  thông tin được kiểm duyệt, đảm 

bảo nội dung thống nhất từ nhiều nguồn khác nhau. 

520 33,2 4 

2 

Các cơ quan thông tin phải liên kết với nhau thành một 

hệ thống thông tin thống nhất; tăng cường phối hợp với 

bộ, ban, ngành có liên quan đến du lịch cũng như hệ 

thống báo chí luôn đảm bảo thông tin du lịch đến NDT 

luôn chính xác, kịp thời, mọi lúc, mọi nơi.   

638 40,7 1 

3 

Xây dựng cơ chế chính sách hoạt động thông tin; quy 

định rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ  và đảm bảo 

quyền lợi cho các đơn vị/cá nhân khi tham gia  phát 

hành và cung cấp thông tin.  

323 20,6 9 

4 

Xây dựng CSDL dùng chung trong toàn ngành; tăng 

cường sử dụng mạng Internet và các trang mạng xã hội 

trong hoạt động thông tin du lịch.   

601 38,3 3 

5 

Thắt chặt quản lí hoạt động thông tin du lịch trên 

website–xử phạt và xóa bỏ website  đưa thông tin quảng 

bá không đúng với thực tế sản phẩm và dịch du lịch  

309 19,7 10 
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6 
Ấn phẩm dành cho khách du lịch nên nhỏ gọn về nội 

dung, hình ảnh đẹp, phong phú  

348 22,2 7 

7 

Thông tin trong các sản phẩm thông tin  phải cập nhật 

thường xuyên, nội dung, rõ ràng, chính xác. Sản phẩm viết 

bằng ngoại ngữ cần phối hợp  người bản ngữ biên tập.  

405 25,8 5 

8 

Mỗi tỉnh, thành phố phải thiết kế một bản đồ dành 

riêng cho du lịch và đưa vào kênh thông tin đại chúng ( 

Internet) để tiện cho du khách sử dụng khi cần 

230 14,7 11 

9 

Xây dựng thêm nhiều quầy thông tin du lịch, kèm theo 

nhiều ấn phẩm du lịch tặng miễn phí cho du  khách tại 

nhiều điểm khác nhau.  

336 21,4 8 

10 
Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền quảng bá  du lịch 

và các hình thức khuyến mãi qua mạng  Internet.  

605 38,6 2 

11 
Thường xuyên tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của du khách, 

cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kip thời.  

401 25,6 6 

12 

Triển khai văn bản liên quan đến du lịch kịp thời và 

nhanh chóng để NDT  kịp thời, điều chỉnh kế hoạch 

của đơn vị, của cá nhân  

203 12,9 12 

13 

Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin điện tử (thư 

viện điện tử)  với các dữ liệu số về tài liệu khoa học,  

giáo trình, tài liệu tham khảo... 

154 9,8 13 

14 

Nên cung cấp thông tin khuyến cáo cho NDT tin đặc biệt 

là khách du lịch về những điều  cấn lưu ý, những điều 

không nên làm khi đi du lịch tại điểm du lịch nào đó 

139 8,8 14 

15 

Nên có kênh thông tin trên truyền hình dành riêng cho 

du lịch để giới thiệu các địa danh, các điểm du lịch, 

cập nhật thông tin mới nhất cho du lịch mỗi ngày 

54 3,4 15 
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PHỤ LỤC 3 
TỔNG QUAN NHÓM MÁY CHỦ VÀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM CỦA HTTTDL 

 

 3.1. Tổng quan nhóm máy chủ và hệ thống phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu 

TT Nhóm 

máy chủ  

Chức năng chủ yếu Hệ điều hành 

P/mềm hệ thống 

CSDL 

Phần mềm khác 

1  Nhóm 

máy chủ  

Quản trị 

hệ thống 

- Theo dõi, quản trị mọi hoạt 

động tại trung tâm tích hợp dữ 

liệu . 

- Theo dõi, quản trị lưu lượng, 

các kết nối với hệ thống Trung 

tâm trung tâm tích hợp dữ liệu   

- Theo dõi kiểm tra tình trạng 

hoạt động của các thiết bị tại 

trung tâm tích hợp dữ liệu   

- Thống kê, triết xuất báo cáo 

hiện trạng hoạt động Trung 

tâm trung tâm tích hợp dữ liệu   

(nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng...) 

- Cấp phát IP, DNS 
 

Windows 

Server, Linux, 

Unix 

Phần mềm theo dõi 

tình trạng hoạt động 

của các thiết bị tại 

trung tâm tích hợp 

dữ liệu   

2 Nhóm 

máy chủ 

CSDL, 

Ứng dụng 

- Cung cấp môi trường cài 

đặt các ứng dụng, phần mềm, 

website. 

- Tạo môi trường CSDL dùng 

chung cho các hệ thống ứng 

dụng, phần mềm 

WindowsSer

ver, Linux, 

Unix, My 

SQL, SQL, 

Oracle, DB2, 

Infomix... 

 

Thư điện tử, Hệ 

thống quản lí các 

CSDL chuyên 

ngành;  Hệ thống 

quản lí, phân cấp 

người dùng; Cổng 

thông tin du lịch 

tỉnh, thành phố;  Hệ 

thống tra cứu thông 

tin Du lịch, Gis, 

Lịch công tác, Quản 

lí văn bản điều hŕnh, 

Quản lí nhân sự, 

Quản lý tài nguyên 
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3  

Nhóm 

máy chủ 

an ninh 

bảo mật 

- Đảm bảo an toàn an ninh 

thông tin cho hệ thống. 

- Xác thực các user quản trị, 

tăng cường an ninh thông tin 

đối với việc đăng nhập quản 

trị hệ thống. 

- Phân tích, phát hiện, kiểm 

tra, báo cáo các cuộc tấn 

công mạng, rà quét lỗ hổng. 
 

Windows 

Server, Linux, 

Unix,  

Phần mềm chuyên 

dụng cho các thiết 

bị tường lửa tại 

TTTHDL. 

4 Nhóm 

máy chủ 

Back up, 

sao lưu 

dữ liệu 

- Sao lưu, lưu trữ dữ liệu của 

hệ thống, phần mềm, ứng 

dụng đảm bảo sẵn sàng khôi 

phục khi hệ thống gặp sự cố. 

- Lưu trữ cấu hình hệ thống.  

Windows 

Server, Linux, 

Unix, SQL, 

MySQL, 

Oracle, DB2, 

Infomix...,  

Các phần mềm 

back up chuyên 

dụng 

 

3.2. Tổng quan nhóm máy chủ và hệ thống phần mềm tại trung tâm thông tin 

du lịch thuộc tỉnh, thành phố  

 

TT Máy chủ  Chức năng chủ yếu Hệđiềuhành; 

Phần mềm  

hệ thống 

Các CSDL; 

Phần mềm khác 

1 Máy chủ 

Quản trị 

hệ thống 

- Theo dõi, quản trị lưu 

lượng, các kết nối với hệ 

thống.  

- Theo dõi kiểm tra tình 

trạng hoạt động của các 

thiết bị tại  

-Thống kê, triết xuất báo 

cáo hiện trạng hoạt động  

Windows 

Server, 

Linux  

 Phần mềm theo dõi tình  

trạng hoạt động của các 

thiết bị 

2 Máy chủ 

CSDL, 

Ứng 

dụng 

- Cung cấp môi trường 

cài đặt các ứng dụng, 

phần mềm, website. 

- Tạo môi trường CSDL 

Windows 

Server, My 

SQL, 

SQL... 

Thư điện tử; Hệ thống quản 

lí các CSDL chuyên ngành;  

Hệ thống quản lí, phân cấp 

người dùng; Cổng thông tin 
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dùng chung cho các hệ 

thống ứng dụng, phần 

mềm  

 du lịch tỉnh, thành phố; Hệ 

thống tra cứu thông tin Du 

lịch, Gis, Quản lí văn bản 

điều hành, Quản lí nhân sự, 

Quản lí tài nguyên 

3 Máy chủ 

an ninh 

bảo mật 

- Đảm bảo an toàn an 

ninh thông tin cho hệ 

thống. 

- Xác thực các user quản 

trị, tăng cường an ninh 

thông tin đối với việc đăng 

nhập quản trị hệ thống. 

- Phân tích, phát hiện, 

kiểm tra, báo cáo các 

cuộc tấn công mạng, rà 

quét lỗ hổng. 
 

Windows 

Server,  

Phần mềm chuyên dụng 

cho các thiết bị tường 

lửa Trung tâm Thông tin 

 3.3. Tổng quan nhóm máy chủ và hệ thống phần mềm tại cơ quan thông tin cấp cơ sở   

TT Máy chủ  Chức năng chủ yếu 
Hệđiềuhành; 

Phần mềm 

 hệ thống 

Các CSDL; 

Phần mềm 

khác 

1 Máy chủ 

Quản trị hệ 

thống 

Theo dõi, quản trị lưu lượng, 

các kết nối với hệ thống.  

Theo dõi kiểm tra tình trạng 

hoạt động của các thiết bị tại  

Thống kê, triết xuất báo cáo hiện 

trạng hoạt động  

Windows 

Server 

Phần mềm 

theo dõi tình 

trạng hoạt 

động của các 

thiết  bị  

2 Máy chủ 

CSDL, Ứng 

dụng 

Cung cấp môi trường  ứng 

dụng, phần mềm, website. 

 

Windows 

Server,  My 

SQL 
 

Trang thông tin 

du lịch; Quản lí 

công văn đi đến  
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PHỤ LỤC 4  

SỐ LIỆU THỐNG KÊ  

VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ, DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH QUỐC TẾ 

 SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH VÀ TỔNG THU TỪ KHÁCH DU LỊCH  

 

4.1. Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2000 - 2012 
 

 

Năm 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Số lượng cơ sở 3.267 4.390 5.847 7.039 9.080 10.406 11.467 12.352 13.756 15.381 
 

Nguồn: Vụ Khách sạn- Tổng cục Du lịch  
 
 

4.2. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế giai đoạn 2005-2012 
 

  

Loại hình 
Số doanh nghiệp 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Doanh nghiệp Nhà nước 119 94 85 69 68 58 13 9 

Trách nhiệm hữu hạn 222 276 350 389 462 527 621 731 

Cổ phần 74 119 169 227 249 285 327 371 

Doanh nghiệp tư nhân 3 4 4 4 4 5 4 6 

Liên doanh 10 11 12 12 12 13 15 15 

Tổng số 428 504 620 701 795 888 980 1.132 
 

Nguồn: Vụ Lữ hành – Tổng cục Du lịch  

 

4.3. Số lượt khách du lịch giai đoạn 2001-2013 
 

    Đơn vị tính: nghìn người  

            Năm  

Lượt khách  

2001 

  
2002 

  
2003 

  
2004 

  
2005 

  
2006 

  
2007 

  
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

Khách quốc tế    2330 2627,9 2428,7 2927,0 3477,5 3583,5 4229,4 4235,8 3772,4 5049,9 6014,0 6,847 7,500 7,870 

Khách nội địa     11700 13000 13500 14500 16000 17500 19200 20500 25000 28000 30000 32,500 35,000 38,500 

Tổng cộng 14030 15627,9 15928,7 17427,0 19477,5 21083,5 23429,4 24735,8 28772,4 33049,9 36014,0 39,347 42,500 46,370 

Nguồn: Tổng cục Du lịch 
 

4.4. Tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2001 – 2013 

Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng thu từ khách du 

lịch (nghìn tỷ đồng) 
20,50 23,00 22,00 26,00 30,00 51,00 56,00 60,00 68,00 96,00 130,00 160,00 200,00 230,00 

Tốc độ tăng trưởng (%) 17,8 12,2 -4,3 18,2 15,4 70,0  9,8 7,1 13,3 41,2 35,4 23,1 25,00 
 

 Nguồn: Tổng cục Du lịch 
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 PHỤ LỤC 5  

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH …. 

      DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH 

(TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH, TRUNG TÂM XÚC TIẾN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DU LỊCH....) 

 

60 Trung tâm trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

 Trong đó :  

+  03 tỉnh chưa có trung tâm thông tin du lịch là Hòa Bình, Gia Lai, Quảng Ngãi.  

+  47 trung tâm trực thuộc Sở văn hóa thể thao và du lịch, 12 trung tâm trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 trung tâm trực thuộc Sở kế hoạch và đầu tư, 

Mỗi trung tâm có chức năng nhiệm vụ khác nhau, song đều có chung một 

chức năng biên tập và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền 

quảng bá du lịch; xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ du lịch địa 

phương.  
 

TT TRUNG TÂM THÔNG TIN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

A  MIỀN BẮC   

 

1 

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang  

74 Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang 

ĐT: (84-240) 3554 152 ; Fax: (84-240)  

Email: Trungtamxtdlbg@gmail.com 

website: dulichbacgiang.gov.vn; dulichbacgiang.net; 

bacgiangtourism.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  

Bắc Giang 

2 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 

Tổ 4 phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn 

ĐT: (84-281) 3811 858 ; Fax: (84-281)  

Email: ttxtdttmdl.bk@gmail.com; website: 

backan.gov.vn 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn 

3 Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh  

15 Đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh 

 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Bắc Ninh 

4 Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch cộng đồng Cao 

Bằng  

Địa chỉ: Nhà Văn Hóa Trung tâm TP. Cao Bằng - Phố 

Hoàng Như, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng  

Điện thoại: 0263 959 198 - 0263 959 018. Fax: 0263 950 800  

Email: khoanxt2@gmail.com  
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Cao Bằng 

mailto:ttxtdttmdl.bk@gmail.com
mailto:khoanxt2@gmail.com
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5 Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên  

Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên 

ĐT: (84-233) 3825 550; Fax: (84-233) 3829 703 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Điện Biên  

 

6 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang  

Đ/c: 103 Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, TX Hà Giang 

ĐT: (84-219) 3875 388; Fax: (84-219) 3875 488 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hà Giang 

7 Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hà Nam 

Đường Trần Phú - P. Quang Trung - TP. Phủ Lý 

ĐT: (84-351) 3883 969; Fax: (84-351) 3883 955 

Email: xtdlhanam@gmail.com; website: 

xuctiendulich.hanam.gov.vn 
 

 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hà Nam 

 

 

8 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Hà Nội  

126, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông 

ĐT: (84-4) 33560789; Fax: (84-4) 33510627 

Website: hanoitourism-info.gov.vn; hanoitourism.gov.vn 

Email: contact@hanoitourism-info.gov.vn 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hà Nội  

 

9 Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hải Dương  

109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương 

ĐT/Fax: (84-320) 3845502 ; Fax: (84-320) 3845614 

Email: ttpichard@s.vnn.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hải Dương 

10 Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hải Phòng  

18 Minh Khai, Hồng Bàng 

ĐT/Fax: (84-31) 3569564 ; Fax: (84-31) 3569565 

Website: haiphongtourism.gov.vn 

Email: info@haiphongtourism.gov.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hải Phòng  

 Tỉnh Hòa Bình chưa có trung tâm   

11 Trung tâm Xúc tiến Du lịch  Hưng Yên  

82 Trưng Trắc, Minh Khai, Tp. Hưng Yên 

ĐT: (84-321) 3552 517 ; Fax: (84-321) 3552 517 

website : hungyentourism.com.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hưng Yên  

12 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lai Châu 

Phường Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu 

website: laichau.tourism.vn 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Lai Châu  

13 Trung tâm Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn  

Khán đài A, Sân vận động Đông Kinh 

ĐT: (84-25) 3776 565 ; Fax: (84-25) 3776 565 

website: langson.gov.vn 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Lạng Sơn   

mailto:xtdlhanam@gmail.com
mailto:contact@hanoitourism-info.gov.vn
http://laichau.tourism.vn/
http://www.langson.gov.vn/
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14 Trung tâm Thông tin Du lịch Lào Cai 

02 Fansipan, thị trấn Sapa, huyện Sapa 

ĐT: (84-20) 3871 975 

Fax: (84-20) 3871 976 

Website: sapa-tourism.com 

Email: sapatourism@hn.vnn.vn 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Lào Cai    

15 Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Nam Định  

27 Đặng Xuân Thiều, Tp. Nam Định 

ĐT: (84-350) 3637 708; Fax: (84-350) 3637 708 

website : dulichnamdinh.com.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Nam Định  

16 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình 

Đông Thành - Tp.Ninh Bình 

ĐT: (84-30) 3884 101 ; Fax: (84-30) 3881 958 

Email: info@ninhbinhtourism.com.vn; website : 

dulichninhbinh.com.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Ninh Bình   

17 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại & Du lịch  Phú Thọ 

2197 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì 

ĐT: (84-210) 3993 689 ; Fax: (84-210) 3993 589 

Email: xttmdt@gmail.com 

Website : pitc.gov.vn 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Phú Thọ 

 

18 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh  

Khu công viên quốc tế Hoàng Gia, Bãi Cháy - TP Hạ 

Long 

ĐT: (84-33) 3628 862/ 3822 443 ; Fax: (84-33) 3515 822 

Email: halongtourisminfo@gmail.com; Website : 

halongtourism.com.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quảng Ninh   

19 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sơn La 

51 Tô Hiệu, Tp. Sơn La 

ĐT: (84-22) 3754 189 ; Fax: (84-22) 3754 199 

Email: xttmdlsonla@vtic.com.vn;  Website : sonlatrade-

tourism.gov.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Sơn La    

20 Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thái Bình 

194 Hai Bà Trưng, Tp. Thái Bình 

ĐT: (84-) 3645 806 

Email: dulichthaibinhtb@gmail.com; Website : 

thaibinhtourism.com 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Sơn La    

21 Trung tâm Thông tin, xúc tiến du lịch  Thái Nguyên 

19 Nha Trang, TP Thái Nguyên 

ĐT: (84-280) 3756 214 

Website : thainguyen.gov.vn 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thái Nguyên     

mailto:sapatourism@hn.vnn.vn
mailto:info@ninhbinhtourism.com.vn
http://www.dulichninhbinh.com.vn/
mailto:halongtourisminfo@gmail.com
mailto:xttmdlsonla@vtic.com.vn
mailto:dulichthaibinhtb@gmail.com
http://www.thainguyen.gov.vn/
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22 Trung tâm Triển lãm & Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa  

101 Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình -Tp. Thanh Hóa 

ĐT: (84-37) 6660 000; Fax: (84-37) 6660 001 

Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn; Website : 

svhttdl.thanhhoa.gov.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thanh Hóa      

23 Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch Tuyên Quang Số 

157, đường 17/8, phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Tuyên Quang       

24 Trung tâm Thông tin & Xúc tiến Du lịch Vĩnh Phúc 

16 Hai Bà Trưng, Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên 

ĐT: (84-211) 2211 647/ 2211 657; Fax: (84-211) 3710 647 

Email: xtdlvp@gmail.com; 

Website :vinhphuc.tourism.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Vĩnh Phúc        

25 Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch Yên Bái 

176 Thanh Niên, Phường Hồng Hà, Tp. Yên Bái 

ĐT: (84-29) 3814599 

Email: Yenbaitpic@gmail.com 

Website : dulichyenbai.gov 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Yên Bái         

 MIỀN TRUNG  

26 Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Bình Định  

236B Lê Hồng Phong, Quy Nhơn 

ĐT: (84-56) 3818 109 ;Fax: (84-56) 3818 109 

Email: svhttdl@binhdinh.gov.vn 

Website: binhdinh.vietnamtourism.com.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Yên Bái         

27 Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Bình Thuận  

238 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết 

ĐT: (84-62) 3831 988; Fax: (84-62) 3824 891 

Email: tradetourism-bth@hcm.vnn.vn; Website: 

www.binhthuan.gov.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Bình Thuận          

28 Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng  

134 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng 

ĐT : (84-511) 3863 595 – 3602 861; Fax: (84-511) 3863 399 

Website : wwwvisitdanang.info.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đà Nẵng           

29 Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và  Du lịch Đắk Lắk 

Số 9 Nguyễn Tất Thành , TP. Buôn Ma Thuột 

ĐT: (84-500) 3950 020; Fax: (84-500) 3957 690 

Email: daktip@vnn.vn; Website : daktra.com.vn 
 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
http://svhttdl.thanhhoa.gov.vn/
mailto:svhttdl@binhdinh.gov.vn
mailto:tradetourism-bth@hcm.vnn.vn
mailto:daktip@vnn.vn
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30 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư -Thương mại - Du lịch Đắk Nông 

TT Hội Nghị, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa 

ĐT: (84-501) 3548 005; Fax: (84-501) 3548 005 

Email: banbientap@tipcdaknong.com.vn;  

Website : tipcdaknong.com.vn 
 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông 

31 Trung tâm quảng bá, xúc tiến văn hóa - du lịch Hà Tĩnh  

Số 20 - Đường 26/3 - TP Hà Tĩnh  

Điện thoại 039.3880733 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hà Tĩnh         

 Gia Lai ( Chưa có trung tâm thông tin du lịch ) 
 

 

32 Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại & Du Lịch Kon Tum 

34 Trần Phú, Tp. Kon Tum 

ĐT: (84-60) 3910 260; Fax: (84-60) 3913 436 

Email: ipckontum@gmail.com; Website : ipckontum.gov.vn 
 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 

33 Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại & Du lịch Lâm Đồng  

2-4 Trần Quốc Toản, Tp. Đà Lạt 

ĐT: (84-63) 3823 964 ; Fax: (84-63) 3811 656 

Email: trungtamxuctien@gmail.com 

Website : dalat-info.vn 
 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh  Lâm Đồng 

34 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Nghệ An 

Số 6 Đào Tấn, Tp. Vinh 

ĐT: (84-38) 3598 488 ; Fax: (84-38) 359 8377 

Email: bachdulich@gmail.com; Website : 

vietnamtourism.com/nghean 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Nghệ An  

35 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa  

61 Yersin, TP. Nha Trang 

ĐT: (84-58) 3829 357/ 3561 135; Fax: (84-58) 3829 357 

Email: khanhhoattpc@yahoo.com.vn;  

Website : nhatrang-travel.com 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Khánh Hòa  

36 Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Ninh Thuận 

Số 02 Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm,  tỉnh Ninh Thuận. 

ĐT: (068)3838376 - 3828508. 

Email: trungtamttxtdlnt@gmail.com; 

Website: ninhthuantourist.com 
 

Sở Văn hóa ,Thể 

thao và Du lịch 

Ninh Thuận  

37  Trung tâm văn hóa và xúc tiến du lịch  Phú Yên 

Số 3 Tản Đà, Tp. Tuy Hòa 

ĐT: (84-57) 3556 377 ; Fax: (84-57) 3819 572 

Email: xtdlphuyen@gmail.com; Website : phuyentourism.gov.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Phú Yên  

mailto:banbientap@tipcdaknong.com.vn
mailto:ipckontum@gmail.com
mailto:bachdulich@gmail.com
mailto:khanhhoattpc@yahoo.com.vn
mailto:trungtamttxtdlnt@gmail.com
mailto:xtdlphuyen@gmail.com
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38 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch  Quảng BÌnh 

Số 01 Mẹ Suốt, TP Đồng Hới 

ĐT: (84-52) 3822 018 ; Fax: (84-52) 3822 035 

Website : quangbinhtourism.vn 
[ 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quảng Bình  

39 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam 

118 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An 

ĐT: (84-510) 3916962; 3916968 ; Fax: (84-510) 3916965 

Email: ttxtdl@quangnamtourism.com.;   

Website : quangnamtourism.com.vn  
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quảng Nam   

 Quảng Ngãi chưa có trung tâm thông tin du lịch  

40 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị  

Số  378 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà 

ĐT: (84-53) 3561 889 ; Fax: (84-53) 3560 994 

Email: ttxtdlquangtri@gmail.com;  

Website: dulich.quangtri.gov.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quảng Trị   

41 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế  

Số 35 Nguyễn Huệ, TP Huế 

ĐT: (84-54) 3849 944 ; Fax: (84-54) 3826 039 

Website: vnth.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thừa Thiên Huế 

 MIỀN NAM  

42 Trung tâm xúc tiến Thương Mại, Du lịch và Đầu tư An Giang  

2 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên 

ĐT: (84-76) 3945 001ơ Fax: (84-76) 3945 002 

Email: attip@vnn.vn; Website : atpic.angiang.gov.vn 
 

Ủy ban  nhân dân 

tỉnh An Giang 

43 Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

17 B2 Đường Đào Duy Từ, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu 

ĐT: (84-64) 3523 678 ; Fax: (84-64) 3523 678 

Email: promotion@ bariavungtautourism.com.vn 

Website: bariavungtautourism.com.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Vũng Tàu  

44 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương Mại và Du Lịch Bạc Liêu 

56 Nguyễn Huệ Phường 3, Tp. Bạc Liêu 

ĐT: (84-781) 6252 106 ; Fax: (84-781) 6252 105 

Email: ttxt@baclieu.gov.vn; Website :ttxtdt.baclieu.gov.vn 

Ủy ban  nhân dân 

tỉnh Bạc Liêu  

mailto:ttxtdl@quangnamtourism.com
mailto:ttxtdlquangtri@gmail.com
mailto:attip@vnn.vn
mailto:ttxt@baclieu.gov.vn
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45 Trung tâm thông tin  xúc tiến du lịch  tỉnh Bến Tre  

Số 108/1 - Đường 30/4 - Phường 4 - TP.Bến Tre 

ĐT: 075.8511480 - Fax: 075.3838813 

Email: ttxtdlbt@gmail.com 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Bến Tre  

46 Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương  

Số 239 Thích Quảng Đức, Chánh Nghĩa, Bình Dương.  

 Điện thoại: 0650 3855636 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Bình Dương   

47 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước 

Hùng Vương, P. Tân Bình, Tx. Đồng Xoài 

ĐT: (84-651) 6250 623 ; Fax: (84-651) 6250 624 

Email: binhphuocittpc@yahoo.com 

Website : binhphuocittpc.gov.vn 
 

Ủy ban  nhân dân 

tỉnh Bình Phước  

48 Trung tâm thông tin và Quảng bá du lịch Cà Mau  

28 Phan Ngọc Hiển, Phường 2, Thành phố Cà Mau  

Ðiện thoại: 0780.3540.458 * Fax: 0780.3812.277 

Website:  www.camautourism.vn 
 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Cà Mau   

49 Trung tâm xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch  tỉnh Cần Thơ  

31, Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều 

ĐT: (84-710) 3831 964 ; Fax: (84-710) 3830 354 

Email: ttxtdttmdl@cantho.gov.vn 

Website : canthopromotion.vn 
 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cần Thơ 

50 Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai 

2, đường 30/4, phường Trung Dũng, Biên Hòa 

ĐT: (84-61) 8820 844 / 3940 850 

Email: ttxtdldongnai@gmail.com; Website : 

ttxtdldongnai.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đồng Nai    

51 Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Du lịch  tỉnh Đồng 

Tháp  

21 Lý Thường Kiệt, Cao Lãnh 

ĐT: (84-67) 3853 383 ; Fax: (84-67) 3853 381 

Email: tmdldt@hcm.vnn.vn 
 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp  

52 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  tỉnh Hậu Giang  

17A, Nguyễn Công Trứ, P.1, Tp. Vị Thanh 

ĐT: (84-711) 2247 077; Fax: (84-711) 6270 087 

Email:xuctiendulich.haugiang@yahoo.com.vn; Website : 

dulichhaugiang.com 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

Hậu Giang    

53 Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang  

222-224 Trần Phú, Tp. Rạch Giá 

ĐT: (84-77) 3877812 / 3877625 

Website : kitra.com.vn 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang  

mailto:ttxtdlbt@gmail.com
http://www.camautourism.vn/
mailto:ttxtdldongnai@gmail.com
mailto:tmdldt@hcm.vnn.vn
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54 Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Long An 

4 Quốc Lộ 1, Phường 2, Tp. Tân An 

ĐT: (84-72) 3520 970; Fax: (84-72) 3550 789 

Website :dulich. longan.gov.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hậu Giang    

55 Trung tâm xúc tiến Du lịch Sóc Trăng 

50 Lê Duẩn, Thành phố Sóc Trăng 

ĐT: (84-79) 3624 694 ; Fax: (84-79) 3624 694 

Website : sovhttdl.soctrang.gov 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Hậu Giang    

56 Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Tây Ninh  

03 Trương Định, Phường 2, thị xã Tây Ninh 

ĐT: (84-66) 3813 233/ 3813 244 ; Fax: (84-66) 3813 239 

Email: tayninhitpc@gmail.com;  

Website :  tayninhitpc.gov.vn 
 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh 

57 Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tiền Giang  

8 đường 30/4, Phường I, Tp.Mỹ Tho 

ĐT: (84-73) 6250 126 

Website: tiengiang.gov.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Tiền Giang     

58 Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM 

140 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 

ĐT: (84-8) 3824 2903 ( 171,172,173) 

Website : svhttdl.hochiminhcity.gov.vn 
 

 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

TPHCM     

59 Trung tâm Thông tin  Xúc tiến Du lịch Trà Vinh 

Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - TP Trà Vinh - 

Tỉnh Trà Vinh 

Điện Thoại : 074 3841819         Fax : 074 3841494 

Email : ttxtdltravinh@gmail.com 

Website: www.dulichtravinh.com.vn -

 www.travinhtourism.com.vn 
 

 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Trà Vinh  

60 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long 

139 Lê Thái Tổ, phường 2, Tp. Vĩnh Long 

ĐT: (84-70) 3863 764 

Fax: (84-70) 3863 762 

Email: xuctiendulichvl@gmail.com 

Website : vinhlongtourism.com.vn 
 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Vĩnh Long   

mailto:tayninhitpc@gmail.com
mailto:ttxtdltravinh@gmail.com
http://www.dulichtravinh.com.vn/
http://www.travinhtourism.com.vn/


 

233 

 

 

 


