
Dữ liệu Du lịch
Xây dựng & khai thác

Trình bày: Nguyễn Quyết Tâm (MBA)
Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần VietISO

Thành viên Ủy Ban Chính Phủ Số - Vinasa
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Các vướng mắc trong xây dựng và 
khai thác dữ liệu

Khuyến nghị từ góc nhìn của 
doanh nghiệp

Tiềm năng dữ liệu



Tiềm năng dữ liệu



Tiềm năng dữ liệu



Dữ liệu Du lịch

Tài nguyên 
Du lịch

Thiên nhiên, nhân văn, xã 
hội Dữ liệu

Doanh nghiệp
Sản phẩm, tuyển điểm, thị 

trường khách…

Dữ liệu
kết nối tỉnh

Doanh nghiệp, cơ quan 
quản lý, du khách, người 

dân địa phương

Khách
Du lịch



Vướng mắc trong xây dựng & khai thác dữ liệu

Tiêu chuẩn dữ liệu: Các hệ thống cần có 1 tiêu
chuẩn chung đảm bảo cho việc kết nối với nhau
tạo thành hệ sinh thái. Hiện tại các hệ thống chưa
thống nhất về tiêu chuẩn chung nên việc kết nối
giữa các hệ thống còn gặp nhiều khó khăn

Nhiều cơ quan, tổ chức còn tâm lý phòng thủ,
chưa sẵn sàng chia sẻ dữ liệu mà mình sở hữu

Quá trình tổ chức dữ liệu lưu trữ của doanh
nghiệp chưa khoa học dẫn đến lúng túng về
phân quyền khi chia sẻ lên các nền tảng



Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dữ liệu cho ngành 
Du lịch

Cụ thể hóa các loại thông tin, dữ liệu cung cấp cho 
kho dữ liệu dùng chung

Quy định rõ phạm vi và mức độ khai thác

Chuyển đổi các hệ thống báo cáo sang hình thức 
online trên nền tảng số thay cho phương thức báo 
cáo truyền thống

Tăng cường kết nối liên thông dữ liệu giữa các  
đơn vị du lịch, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch địa 
phương

Khuyến nghị

Thông tư số 16/2022/TT-BVHTTDL:
https://vietnamtourism.gov.vn



THANK YOU


