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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

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, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Để 

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. Những năm qua, ngành du 

lịch dành nguồn kinh phí không nhỏ đầu tư cho hoạt động thông tin. 

Kết quả phần nào đáp ứng được nhu cầu tin của người dùng tin du lịch.   

Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động thông tin du lịch 

của Việt Nam còn hạn chế. Các cơ quan thông tin hoạt động đơn lẻ, 

dữ liệu chưa được lưu giữ một cách có hệ thống, thiếu sự điều hành 

giám sát của cơ quan quản lí các cấp; thiếu sự trao đổi thông tin giữa 

các đơn vị dẫn đến hoạt động thông tin du lịch đạt hiệu quả chưa cao, 

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành du lịch Việt Nam. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, 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, nhằm 

khắc phục những tồn tại trên đây.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Qua nghiên cứu một số công trình trong nước, ngoài nước 

luận án có một số nhận định sau:  

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 thông tin, luận giải tầm quan trọng của thông tin trong hoạt động 
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du lịch. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu mới dừng lại việc nghiên 

cứu lí luận về hệ thống thông tin, sản phẩm thông tin phục vụ hoạt 

động tuyên truyền quảng bá du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong ngành du lịch, hệ thống thông tin tích hợp qua mạng... Đến nay, 

chưa có công trình nào đề cập đến việc xây dựng hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch 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 nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch tại Việt Nam với mục tiêu đáp ứng  được nhu cầu tin 

của người dùng tin du lịch trong và ngoài nước.  

3. Mục tiêu nghiên cứu: Đưa ra luận chứng cơ sở khoa học 

về lí luận và thực tiễn của hệ thống thông tin phục vụ du lịch, đề xuất 

mô hình và các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

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: Hoạt động thông tin của ngành du 

lịch Việt Nam từ năm 2001 đến nay. 

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: Luận án sử dụng nhóm 

phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, số liệu; phương pháp phỏng 

vấn; phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; phương pháp thống kê.   
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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 hệ thống thông tin phục vụ du lịch 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 hệ thống và tiêu chí đánh 

giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin phục vụ du lịch.  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận án tìm hiểu, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động 

thông tin du lịch và đi đến nhận định: hiện nay, ngành du lịch Việt 

Nam mới có hoạt động thông tin du lịch chưa có hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch.  

  Luận án đề xuất được mô hình hệ thống thông tin phục vụ du 

lịch tại Việt Nam, cùng bảy giải pháp thực thi mô hình nhằm khắc 

phục những tồn tại của hoạt động thông tin du lịch trong nhiều năm 

qua với mục tiêu đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin du lịch góp 

phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững. 

 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. Đề xuất mô hình và 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 

Hệ thống: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.. 

Hệ thống thông tin: 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.  

Hệ thống thông tin phục vụ du lịch: Hệ thống thông tin phục 

vụ du lịch là một tập hợp các cơ quan thông tin du lịch được tổ chức 

theo một cấu trúc nhất định, có sử dụng nguồn nhân lực và công nghệ 

thông tin. Chúng (các cơ quan thông tin 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 người dùng tin nhằm thỏa 

mãn nhu cầu tin du lịch, hỗ trợ công tác quản lí thông tin du lịch và 

các hoạt động khác trong ngành du lịch.  

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

Hệ thống thông tin phục vụ du lịch  được tạo bởi ba nhóm yếu tố chính:   
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 Nhóm yếu tố tổ chức (cấu trúc) hệ thống thông tin phục vụ du 

lịch: gồm các cơ quan thông tin thuộc ngành du lịch được tổ chức theo 

một trật tự nhất định, được quản lí điều hành thống nhất từ trên xuống 

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

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

hoạt động theo chức năng: gồm dữ liệu du lịch, thông tin du lịch, quá 

trình xử lí thông tin và hoạt động thông tin gồm các quá trình thu 

thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông tin.  

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

gồm: đội ngũ cán bộ thông tin có trình độ, điều kiện cơ sở vật chất – kĩ 

thuật cần thiết đảm bảo việc xử lí thông tin, cùng tập hợp cơ chế đảm 

bảo cho cơ quan thông tin phối hợp hoạt động thông tin với nhau.  

1.1.3. Một số yếu tố tác động đến hệ thống thông tin phục 

vụ du lịch  

Người dùng tin và nhu cầu tin du lịch: Người dùng tin vừa là 

người tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ thông tin, vừa là người sản sinh 

ra thông tin mới và là yếu tố điều chỉnh mọi hoạt động của hệ thống.  

Môi trường pháp lí: Là chính sách thông tin và hệ thống văn 

bản pháp luật về du lịch.  

Khoa học và công nghệ: Là yếu tố chủ chốt làm thay đổi 

nghiệp vụ xử lí thông tin, tác động tới quá trình tạo ra sản phẩm và 

dịch vụ thông tin. 

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

dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch  

Quan điểm: Hệ thống thông tin phục vụ du lịch phải phù hợp 

với bộ máy tổ chức của ngành; phải tuân theo quy luật cung cầu; và 
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phải trải qua các giai đoạn phát sinh, phát triển và cuối cùng là giai 

đoạn chuyển giao.  

Nguyên tắc: Hệ thống thông tin phục vụ du lịch tuân theo 

nguyên tắc có mục tiêu, nguyên tắc đảm bảo độ tin cậy, nguyên tắc 

đảm bảo tính khả thi, nguyên tắc liên hệ ngược và nguyên tắc phân cấp. 

Yêu cầu: Hệ thống thông tin phục vụ du lịch đạt được mục 

đích là hỗ trợ cho việc ra quyết định, xây dựng dựa trên các kĩ thuật 

tiên tiến và phù hợp về xử lí thông tin, có kết cấu linh hoạt và có 

khả năng phát triển mở rộng hệ thống, đối với hệ thống thông tin tự 

động hóa còn phải đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin.   

Phương pháp: Tiếp cận hệ thống, phương pháp mô hình hóa 

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

du lịch 

Hệ thống thông tin phục vụ du lịch được đánh giá đạt hiệu quả 

cao là khi hệ thống đi vào hoạt động đạt hai tiêu chí chất lượng và hiệu 

suất. Hệ thống thông tin đạt chất lượng là khi thông tin do hệ thống 

cung cấp đáp ứng được nhu cầu tin của người dùng tin du lịch đạt 

ngưỡng từ 60% trở lên còn đạt tiêu chí hiệu suất là khi tổng chi phí 

không đổi nhưng tổng sản phẩm tăng hoặc sản phẩm thông tin có chất 

lượng, nhưng giá thành 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  

Ngành du lịch có một hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về du 

lịch từ trung ương tới địa phương cùng sự lớn mạnh không ngừng 

của hệ thống cơ sở đào tạo du lịch, doanh nghiệp du lịch tạo tiền đề 

cho du lịch Việt Nam phát triển các lĩnh vực: quản lí du lịch, kinh 

doanh du lịch, hoạt động nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.  
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1.2.2. Đặc điểm hoạt động du lịch Việt Nam  

Ba đặc điểm cốt lõi chi phối, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 

động du lịch của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay gồm:   

Nhà nước tổ chức, quản lí và điều hành mọi hoạt động du lịch 

thông qua hệ thống pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch... 

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.  

Công tác tổ chức quản lí tài nguyên du lịch chưa chặt chẽ, 

Việt Nam chưa có thương hiệu du lịch quốc gia.  

 1.2.3. Mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030  

 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. 

 1.2.4. Một số văn bản pháp quy về hoạt động thông tin du 

lịch ở Việt Nam   

 Quốc hội, Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo, định hướng việc xây dựng cơ sở dữ liệu, sản xuất ấn phẩm thông 

tin du lịch. Đặc biệt trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 

năm 2020 tầm nhìn 2030 đã chỉ rõ "Nâng cấp, hình thành hệ thống 

dịch vụ thông tin, tư vấn đồng bộ trên toàn quốc". Điều này đồng 

nghĩa với việc ngành du lịch phải có một hệ thống thông tin thống 

nhất từ trung ương đến địa phương.  
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1.2.5.Vai trò của hệ thống thông tin trong hoạt động du lịch  

Hệ thống thông tin phục vụ du lịch hỗ trợ cơ quan quản lí các 

cấp thực hiện tốt công tác quản lí du lịch; góp phần tăng khả năng 

cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch; giúp khách du lịch tiềm năng 

tin tưởng lựa chọn các điểm đến; góp phần nâng cao chất đào tạo 

nguồn nhân lực du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu du 

lịch, nâng cao nhận thức người dân giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản 

sắc văn hóa, giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh của dân tộc. 

 1.2.6 . Mô hình hệ thống thông tin phục vụ du lịch của một 

số nước trên thế giới  

Qua việc nghiên cứu tìm hiểu mô hình hệ thống thông tin phục 

vụ du lịch tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ có thế mạnh phát triển du 

lịch đại diện cho các châu lục, luận án rút ra một số kết luận:  

1) Trung Quốc, Tây Ban Nha, Úc là ba trong số các nước và 

vùng lãnh thổ được khảo sát thực hiện tổ chức hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch theo mô hình phân cấp. Với mô hình này, tránh được 

tình trạng trùng lặp thông tin, giảm kinh phí phát hành sản phẩm 

thông tin, giúp người dùng tin dễ dàng tìm kiếm thông tin  

2) Các nước vùng Caribê có thế mạnh phát triển du lịch phối 

hợp hoạt động thông tin với nhau, phát huy được nguồn lực thông tin 

của mỗi quốc gia thành viên, qua đó hình thành nhu cầu chưa có và 

kích hoạt nhu cầu đã có trong các đối tượng khách du lịch tiềm năng.  

Kết luận trên là bài học kinh nghiệm từ thực tiễn có thể vận 

dụng để xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam:  

Việt Nam cũng có thể áp dụng theo mô hình phân cấp như 

Trung Quốc, Tây Ban Nha hay Úc để xây dựng hệ thống thông tin 
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phục vụ du lịch. Tuy nhiên, việc phân cấp phải phù hợp với thực tế cơ 

cấu tổ chức và đặc điểm hoạt động du lịch Việt Nam.  

Áp dụng kinh nghiệm phối hợp hoạt động thông tin du lịch 

của các nước vùng Caribê vào các vùng, tỉnh, thành phố có cùng 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 hệ thống thông tin phục vụ du lịch.   

Tiểu kết chương 1 

Hệ thống thông tin phục vụ du lịch là hệ thống mở, được tạo 

bởi ba nhóm yếu tố: yếu tố tổ chức, yếu tố chức năng, yếu tố vận 

hành và chịu sự tác động của các yếu tố người dùng tin và nhu cầu tin 

du lịch, môi trường pháp lí, khoa học và công nghệ và hệ thống thông 

tin của các bộ ngành có liên quan đến du lịch; Khi Xây dựng hệ 

thống phải tuân theo quan điểm, nguyên tắc, phương pháp, yêu cầu 

nhất định dựa trên nền tảng của lí thuyết hệ thống. Hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch được đánh giá đạt hiệu quả khi hệ thống đi vào hoạt 

động đạt hai tiêu chí chất lượng và hiệu suất.  

Việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch còn chịu sự 

ảnh hưởng của các vấn đề thực tiễn như: cơ cấu tổ chức của ngành, 

đặc điểm hoạt động du lịch, mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam, 

văn bản pháp quy về hoạt động thông tin du lịch và khẳng định hệ 

thống thông tin phục vụ du lịch có vai trò quan trọng với sự phát triển 

của ngành du lịch. Đồng thời nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch của một số quốc gia vùng lãnh thổ để có cái nhìn toàn 

diện và thực tế hơn, từ đó rút ra một số kinh nghiệm vận dụng cho việc 

xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN  

PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM  

2.1. Thực trạng tổ chức cơ quan thông tin du lịch  

Tính đến tháng 3/2015, ngành du lịch Việt Nam có gần 

17.000 cơ quan, bộ phận tham gia hoạt động thông tin rộng khắp trên 

toàn quốc. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các cơ 

quan này chưa đồng nhất, cơ chế quản lí và kinh phí hoạt động cũng 

khác nhau, chưa có sự điều hành thống nhất từ trung ương đến địa 

phương, chưa có cơ chế phối hợp hoạt động thông tin và những quy 

định ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan thông tin khi 

tham gia hoạt động thông tin du lịch.  

2.2. Thực trạng hoạt động thông tin phục vụ du lịch  

2.2.1. Thu thập, xử lí dữ liệu/thông tin và các sản phẩm 

thông tin du lịch    

- Thu thập, xử lí dữ liệu/thông tin du lịch: Còn thiếu tầm vĩ 

mô, chưa phân định quyền hạn chức năng nhiệm vụ cho từng cấp, 

từng cơ quan; chưa có 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, pḥòng, ban 

tới cơ quan thông tin nói chung và trung tâm thông tin du lịch nói 

riêng. Điều này, là tác nhân dẫn đến sự tương tác giữa các cơ quan 

thông tin còn mờ nhạt.  

- Sản phẩm thông tin du lịch: Đa dạng với hàng nghìn website, 

nhiều cơ sở dữ liệu về du lịch, hàng chục triệu ấn phẩm được phát 

hành. Tuy nhiên, chất lượng một số sản phẩm chưa theo kịp sự phát 

triển của công nghệ thông tin; việc biên tập, phát hành sản phẩm 

thông tin giữa các cơ quan thông tin chưa có sự phối hợp, liên kết và 
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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  

Thông tin/sản phẩm thông tin của ngành du lịch được lưu trữ 

theo hai hình thức truyền thống và hiện đại. Các trung tâm thông tin du 

lịch, bộ phận thông tin thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, doanh 

nghiệp du lịch mới lưu trữ sản phẩm thông tin do đơn vị phát hành. 

Thư viện thuộc cơ sở đào tạo đã thực hiện việc xử lí và lưu trữ tài liệu, 

tuy nhiên vốn tài liệu chưa nhiều, 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 được nguồn lực thông tin du lịch trong toàn ngành.   

2.2.3. Cung cấp thông tin du lịch  

Mỗi cơ quan thông tin trong ngành đều đã triển khai các dịch 

vụ thông tin nhằm chuyển tải thông tin tới người dùng tin trên nhiều 

phương tiện, nhiều kênh thông tin khác nhau thông qua các dịch vụ: 

cung cấp thông tin trực tuyến, cung cấp tài liệu gốc, tư vấn thông tin, 

trao đổi thông tin và phổ biến thông tin chọn lọc. Tuy nhiên, giữa các 

cơ quan thông tin 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 người dùng tin đạt hiệu quả chưa cao.  

2.3. Nhân lực phục vụ hoạt động thông tin du lịch  

Đội ngũ cán bộ thông tin thuộc ngành du lịch phát triển không 

đồng đều, có sự chênh lệch về số lượng và chất lượng giữa các cơ quan 

thông tin, số cán bộ đáp ứng yêu cầu xử lí thông tin chưa nhiều. Cán 

bộ thông tin công tác tại thư viện thuộc cơ sở đào tạo có nghiệp vụ xử 

lí thông tin nhưng không có chuyên môn về du lịch dẫn đến việc thu 

thập, xử lí và phân loại thông tin du lịch chưa đầy đủ và thiếu sự phù 
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hợp. Ngược lại, cán bộ thông tin thuộc cơ quan quản lí du lịch, doanh 

nghiệp du lịch có chuyên môn về du lịch, nhưng hạn chế nghiệp vụ xử 

lí thông tin. Điều này, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt 

động thông tin trong ngành du lịch.  

2.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin phục 

vụ hoạt động thông tin du lịch  

Hầu hết các đơn vị trong ngành đã có sự đầu tư cơ sở vật chất, 

hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn nói chung, 

hoạt động thông tin du lịch nói riêng. Tuy nhiên, sự đầu tư có sự chênh 

lệch giữa các đơn vị. Cùng với đó, do chưa có sự chỉ đạo chung 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.  

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  

Dựa vào công việc, mục đích của từng đối tượng tham gia 

hoạt động du lịch, có thể chia người dùng tin du lịch thành bốn 

nhóm: khách du lịch, người công tác trong ngành du lịch, người công 

tác trong ngành liên quan đến quản lí du lịch và người dân địa 

phương. Mỗi nhóm có nhu cầu tin khác nhau, song tựu chung lại nhu 

cầu tin tập trung vào một số loại tài liệu là cơ sở dữ liệu, sách, tài liệu 

hướng dẫn, bản đồ; nội dung thông tin là điểm du lịch, cơ sở hạ tầng, 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch; dịch vụ thông tin là cung cấp 

thông tin trực tuyến, cung cấp tài liệu gốc và tư vấn thông tin. 

2.5.2. Sự phối hợp hoạt động thông tin của ngành du lịch 

với bộ ngành có liên quan 

Ngành du lịch mới phối hợp với một số cơ quan truyền 

thông, báo chí, hàng không, đại sứ quán trong việc tuyên truyền 
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quảng bá và xúc tiến du lịch, chưa có sự tương tác với hệ thống thông 

tin của các bộ, ban, ngành có liên quan đến du lịch.   

2.6. Đánh giá chung   

2.6.1. Về chất lượng  

Từ thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin du lịch như đã 

phân tích như trên. Điều tất yếu dẫn đến kết quả hoạt động thông tin 

đạt chất lượng chưa cao:   

           - Về nội dung thông tin: Thông tin còn sai lệch với thực tế sản 

phẩm và dịch vụ du lịch (Tỉ lệ đánh giá ở mức khác hẳn chiếm 7,8%, 

khác nhiều chiếm 21,4%, khác ít 29%), thông tin chưa thực sự dễ 

hiểu (ở mức 15,5%).  

- Về thời gian: Đôi lúc thông tin du lịch cung cấp cho người 

dùng tin chưa kịp thời và mang tính thời sự chưa cao (chiếm 50,2%).  

- Về hình thức: Một số sản phẩm thông tin trình bày chưa thực 

sự hấp dẫn (chiếm 23,8%).  

- Mức độ đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin du lịch chưa 

cao: đạt mức 37,9%.  

2.6.2. Về hiệu suất 

Do các đơn vị hoạt động độc lập nên một số sản phẩm thông tin 

còn chồng chéo về nội dung, chưa có sự kế thừa của nhau tiêu biểu sản 

phẩm thông tin có chứa nội dung về điểm du lịch, tuyến du lịch, tài liệu 

hướng dẫn, bản đồ... gây lãng phí về thời gian, kinh phí biên tập, phát 

hành sản phẩm thông tin. Đối với người dùng tin khi nhận được thông 

tin không thống nhất từ nhiều nguồn khác nhau, nên mất thời gian tìm 

kiếm, lựa chọn thông tin phù hợp cho mục đích của mình. Điều này dẫn 

đến hiệu suất của hoạt động thông tin du lịch hiện nay chưa cao. 
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Tiểu kết chương 2  

 Trên cơ sở thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin du lịch, 

một số đánh giá nhận dạng hệ thống thông tin phục vụ du lịch được 

rút ra như sau:  

 Cấu trúc của hệ thống thông tin phục vụ du lịch chưa thực sự 

hình thành, chưa có cơ chế quản lí, điều hành và phối hợp hoạt động 

thông tin giữa các cơ quan thông tin với nhau; quy trình hoạt động 

thông tin chưa thực sự khoa học, sản phẩm và dịch vụ thông tin chưa 

theo kịp sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông, nguồn 

lực thông tin manh mún, chưa phát huy được 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 cho hoạt động 

thông tin chưa đồng bộ, việc lựa chọn, sử dụng nghiệp vụ thông tin, 

phần mềm giữa các đơn vị chưa đồng nhất; Sự phối hợp hoạt động 

thông tin 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 hoạt động thông tin du lịch chưa có một hệ thống 

thông tin phục vụ du lịch với một cấu trúc hợp lí, một cơ chế hoạt động 

thống nhất, đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt 

động thông tin đạt mức độ chưa cao.  

Chương 3 

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP  

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DU LỊCH 

TẠI VIỆT NAM  

 3.1. Đề xuất mô hình hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

3.1.1. Mục tiêu và chức năng của hệ thống thông tin phục vụ 

du lịch  
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Mục tiêu: Điều chỉnh hoạt động thông tin du lịch thống nhất 

từ trung ương đến địa phương, tập hợp nguồn lực thông tin trong toàn 

ngành; Nâng cao khả năng thu thập, xử lí, lưu trữ và cung cấp thông 

tin đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin du lịch; Phối hợp xây 

dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài 

ngành du lịch; Cung cấp thông tin góp phần nâng cao hiệu quả các 

hoạt động du lịch.  

Chức năng: Thực hiện quy trình thu thập, xử lí, lưu trữ và 

cung cấp thông tin tới người dùng tin du lịch.  

3.1.2. Cấu trúc và dòng dữ liệu của hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch 

Cấu trúc của hệ thống được phân thành ba cấp: cấp trung 

ương (Trung tâm thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch), cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương (Trung tâm thông tin du lịch thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cấp đơn vị cơ sở (Thư viện/phòng 

quản trị thông tin và điều hành mạng thuộc đơn vị du lịch, doanh 

nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo du lịch).   

Dòng dữ liệu của hệ thống gồm dòng dữ liệu bên trong và 

dòng dữ liệu bên ngoài, các dòng này di chuyển theo nhiều hướng tạo 

nên sự chuyển động thông tin đa dạng trong hệ thống.  

 3.1.3 . Cơ chế hoạt động hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

 3.1.3.1. Cơ chế quản lí, điều hành hệ thống  

- Cấp quản lí trung ương: Cơ quan quản lí là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch; Cơ quan thông tin là Trung tâm 

thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch. Cấp này có thẩm quyền quản 

lí, tổ chức chỉ đạo và giải quyết các vấn đề lớn của hệ thống.  
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- Cấp quản lí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Cơ 

quan quản lí là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cơ quan thông tin là trung 

tâm thông tin du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cấp 

này có thẩm quyền quản lí, tổ chức chỉ đạo và giải quyết các vấn đề 

hoạt động thông tin theo định hướng của ngành, chủ trương phát triển 

du lịch của tỉnh, thành phố và chịu sự quản lí cấp trung ương.  

- 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/trung tâm thông tin/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 hoạt động thông tin của trung tâm thông tin du lịch tại 

địa phương.  

3.1.3.2.Cơ chế phối hợp thống nhất hoạt động thông tin  

 1)Thống nhất cơ chế thu thập và xử lí dữ liệu/thông tin 

 Ngành du lịch nên xây dựng mạng truyền số liệu bằng máy vi 

tính, ban hành văn bản mang tính pháp lí buộc các đơn vị cung cấp 

thông tin định kì tới cơ quan thông tin cùng cấp. Mỗi cơ quan có 

nhiệm vụ chọn lọc, xử lí thông tin phục vụ các hoạt động của đơn vị, 

đồng thời cung cấp thông tin và báo cáo hoạt động thông tin cho cơ 

quan thông tin cấp trên trực tiếp quản lí.  

 Trung tâm thông tin thuộc Tổng cục Du lịch nối mạng với các 

trung tâm thông tin thuộc các bộ, ngành có liên quan công tác quản lí 

du lịch để thu thập, trao đổi thông tin theo nội dung hai bên thống nhất. 

Ngoài ra, các cơ quan thông tin còn có cơ chế thu thập thông tin phản 

hồi tiếp thu ý kiến đóng góp của người dùng tin làm cơ sở điều chỉnh 

bổ sung sản phẩm và dịch vụ thông tin phù hợp.  
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2) Tổ chức, quản lí và lưu trữ thông tin du lịch  

Khi phát hành sản phẩm thông tin, cơ quan cấp dưới phải qua 

sự kiểm duyệt của cơ quan cấp trên. Với sản phẩm thông tin truyền 

thống sau khi phát hành các đơn vị nộp lưu chiểu về trung tâm thông 

tin du lịch, các trung tâm này có nhiệm vụ xử lí nghiệp vụ và lưu giữ 

tại kho tư liệu. Với sản phẩm thông tin hiện đại, sau khi phát hành 

phải truyền về trung tâm thông tin du lịch thông qua hệ thống mạng, 

trung tâm tích hợp dữ liệu có nhiệm vụ kiểm soát thông tin, lựa chọn 

thông tin tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung.  

 3) Cơ chế xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin  

Cơ chế xây dựng và chia sẻ thông tin trong hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch được tổ chức vừa theo chiều dọc (các cơ quan thông 

tin từ trên xuống dưới), vừa theo chiều ngang (các cơ quan thông tin du 

lịch có đặc thù giống nhau), qua đó các cơ quan thông tin trong hệ 

thống dễ dàng chia sẻ thông tin, tạo sự thống nhất mục tiêu, định 

hướng hoạt động thông tin trong toàn ngành;  

4) Cơ chế đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông tin  

Tổng cục Du lịch xây dựng chương trình, đề án hỗ trợ đào 

tạo cán bộ thông tin trong ngành theo hình thức hỗ trợ đầy đủ hoặc 

một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp; Cơ quan thông tin xây dựng kế 

hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ thông tin phù hợp với từng 

nhóm đối tượng và gửi về trung tâm thông tin du lịch tập hợp.   

Trung tâm thông tin du lịch thuộc Tổng cục xây dựng chương 

trình đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ 

năng và nghiệp vụ cho cán bộ thông tin thuộc trung tâm thông tin du lịch 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trung tâm này có trách nhiệm 

mở lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ thông tin thuộc đơn vị cơ sở.      
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 5) Cơ chế tài chính đảm bảo cho hệ thống thông tin phục vụ 

du lịch hoạt động 

-  Đối với việc đầu tư trang thiết bị: Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và Tổng cục Du lịch đầu tư trang thiết bị hiện đại cho trung 

tâm tích hợp dữ liệu; Trung tâm thông tin du lịch thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch kinh phí đầu tư được trích từ nguồn ngân sách 

địa phương; Đối với doanh nghiệp du lịch, nhà nước hỗ trợ cho vay 

ưu đãi để mua sắm trang thiết bị hiện đại.  

-  Đối với việc xây dựng và phát hành sản phẩm thông tin:  

Kinh phí bố trí trong dự toán chi ngân sách 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 hoạt động do 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 hoạt động do địa phương, 

hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch và các đối tác khác chủ trì. Các 

đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hạch toán chi và chất lượng sản 

phẩm thông tin do đơn vị đảm nhiệm.  

- Đối với thư viện: ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên, 

nguồn thu xã hội hóa, cơ sở đào tạo tận dụng nguồn vốn từ chương 

trình mục tiêu quốc gia, 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. Kinh phí bổ 

sung tài liệu dành từ 2-5% ngân sách giáo dục của trường.  

Tổng hợp các bước phân tích trên, luận án đề xuất mô hình tổ 

chức hệ thống thông tin phục vụ du lịch [xem hình 3.5]. 
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Từ mô hình có thể hiểu bản chất thực của hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch là được tạo bởi các cơ quan thông tin 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 sản phẩm và dịch vụ du lịch, hỗ trợ trực tiếp các hoạt 

động du lịch, đáp ứng được nhu cầu tin của người dùng du lịch. 

3.2. Các giải pháp thực thi mô hình hệ thống thông tin phục 

vụ du lịch  

3.2.1. Đa dạng hóa và hoàn thiện các sản phẩm thông tin 

du lịch: 

 Nâng cao công tác tổ chức, phát hành ấn phẩm tuyên truyền 

quảng bá du lịch; Nâng cao chất lượng các website du lịch; Thiết 

lập cơ sở dữ liệu dùng chung trong ngành du lịch.  

3.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin hiện có, mở 

thêm các dịch vụ thông tin mới 

Phát triển dịch vụ E-Learning; Cung cấp thông tin qua 

smartphone; Mở rộng dịch vụ cung cấp tài liệu gốc; Đa dạng hóa 

dịch vụ trao đổi và tư vấn thông tin; Đẩy mạnh dịch vụ phổ biến 

thông tin chọn lọc; Mở dịch vụ cung cấp thông tin mới trên mạng xã 

hội (facebook, you tube).    

3.2.3. Xây dựng chương trình nội dung bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ thông tin 

Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, tạo lập một đội ngũ cán bộ thông tin có chất lượng,  
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đảm bảo các tiêu chí: Có khả năng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ 

thông tin có chất lượng, biết định hướng, tư vấn thông tin cho người 

dùng tin; 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  

Mỗi cơ quan thông tin 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; thống nhất chuẩn trao đổi, công 

cụ chuẩn hóa đảm bảo cho hệ thống thông tin phục vụ du lịch quản lí 

tốt nguồn tin điện tử, số hóa, tài liệu đa phương tiện (multimedia), 

tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung; tạo khả năng trao đổi, liên kết 

chia sẻ thông tin với các cơ quan thông tin 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  

Ban hành quy định liên ngành trong việc phối hợp quy hoạch, 

triển khai xây dựng, sử dụng mạng lưới cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin; hoàn thiện quy định về an toàn, an ninh thông tin trên 

mạng. Đầu tư các dự án về xây dựng hạ tầng thông tin đáp ứng sự 

phát triển du lịch, hỗ trợ kinh phí thuê bao đường truyền Internet, tạo 

điều kiện các đơn vị trong ngành xây dựng, chia sẻ, khai thác sử dụng 

nguồn thông tin số trong môi trường mạng.  
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3.2.6. Maketing sản phẩm và dịch vụ thông tin qua kênh 

thông tin truyền miệng từ người dùng tin  

Để phát huy tối đa hiệu quả cung cấp thông tin du lịch qua kênh 

thông tin truyền miệng từ người dùng tin, các cơ quan thông tin cần 

chú trọng maketting các sản phẩm và dịch vụ thông tin như: biến người 

dùng tin (khách hàng) thành một “superman”, tác động người dẫn dắt 

tiêu dùng, tác động lãnh đạo nhóm; tham gia vào tổ chức phát triển 

kết nối tạo phản ứng lan tỏa cho các sản phẩm và dich vụ thông tin.  

3.2.7. Tăng cường phối hợp liên kết với bộ, ngành có liên quan  

Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa trung tâm thông tin 

thuộc Tổng cục Du lịch với các trung tâm thông tin thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, với các bộ ngành có liên quan, với trung 

tâm thông tin du lịch thuộc các nước trên thế giới, để trao đổi thông 

tin, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thông tin du lịch, kinh nghiệm 

phát hành sản phẩm thông tin du lịch, kĩ thuật và công nghệ thông 

tin, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin.  

Mở rộng hợp tác với các ngành ngoại giao, hãng hàng không, 

với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc cung cấp các 

sản phẩm thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch đến khách du lịch 

tiềm năng trên toàn thế giới.   

Tiểu kết chương 3 

 Mô hình mà luận án đề xuất để xây dựng hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là mô hình phân 

cấp. Với mô hình này, cấu trúc của hệ thống được phân thành ba cấp: 

cấp trung ương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp 

đơn vị cơ sở, dòng dữ liệu di chuyển theo nhiều hướng. Cùng tập hợp 

các cơ chế vận hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
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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 hoạt động thông tin 

giữa các cơ quan thông tin tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là đáp 

ứng nhu cầu tin của người dùng tin du lịch.  

 Cùng với mô hình là bảy giải pháp thực thi mô hình trong mô 

trường thực gồm: đa dạng hóa và hoàn thiện các sản phẩm thông tin du 

lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin hiện có, mở thêm các dịch 

vụ thông tin mới; xây dựng chương trình nội dung bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ thông tin; thống nhất về hạ tầng công nghệ thông tin và ứng 

dụng công nghệ; chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

hợp lí; maketing các sản phẩm và dịch vụ thông tin qua kênh thông tin 

truyền miệng từ người dùng tin và sự phối hợp liên kết của các bộ, ban 

ngành có liên quan trong hoạt động thông tin. Đây là những giải pháp 

quan trọng để tạo ra sản phẩm và dịch vụ thông tin có chất lượng, giúp 

hệ thống thông tin phục vụ du lịch thích ứng với sự phát triển của xã 

hội, của ngành du lịch trong thời kì hội nhập.  

KẾT LUẬN  

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 hệ thống thông tin phục vụ du lịch có ý nghĩa cấp bách trong giai 

đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ những vấn đề sau :  

1) Hệ thống thông tin phục vụ du lịch 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.  
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2) Hệ thống thông tin phục vụ du lịch là một hệ thống mở, 

cấu trúc của hệ thống được tạo bởi các cơ quan thông tin. Các cơ 

quan này được tổ chức, quản lí theo mô hình phân cấp, cùng cơ chế 

quản lí điều hành và phối hợp hoạt động thông tin 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) Hệ thống thông tin phục vụ du lịch phải bắt kịp với tiến bộ 

của khoa học và công nghệ. Để hệ thống thông tin phục vụ du lịch 

vận hành và phát triển, luận án nhấn mạnh ngành du lịch phải có đội 

ngũ cán bộ thông tin có chất lượng, một hạ tầng công nghệ thông tin 

đủ mạnh, sử dụng công nghệ, phần mềm thống nhất. Bên cạnh việc 

phát huy ưu điểm các sản phẩm và dịch vụ thông tin hiện có, cần tăng 

cường phát hành các sản phẩm thông tin mới, xây dựng cơ sở dữ liệu 

dùng chung, phát triển dịch vụ thông tin trực tuyến, trao đổi thông tin 

và tư vấn thông tin trên mạng. Có như vậy mới nâng cao tính chuyên 

nghiệp cho các sản phẩm và dịch vụ thông tin du lịch.  

4) Cùng với việc bắt kịp với tiến bộ khoa học và công nghệ, 

hệ thống thông tin phục vụ du lịch cũng cần có chính sách đầu tư cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin hợp lí cho ngành du lịch, maketing 

sản phẩm và dịch vụ thông tin qua kênh thông tin truyền miệng từ 

người dùng tin 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 đây là những gợi mở cho việc xây dựng một hệ thống thông tin 

phục vụ du lịch tại Việt Nam thống nhất và đồng bộ, góp phần thúc 

đẩy ngành du lịch phát triển bền vững trong thời kì hội nhập quốc tế. 
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