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QUẢNG BÁ DU LỊCH TRONG THÒI IÍỲ 4.0 VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KIẾN NGHỊ
PROMOTING TOURISM IN THE 4.0 PERIOD ISSUES AND RECOMMENDATION
Lê S ĩ T rí
TÓM TẢT
Thế giới dang bắt dầu bước vào cuộc ccíclĩ mạng công nghiệp lần thử tư. một cuộc cách
mạng mới gãn Hỗn với những dật plứí chưa tìmg có vẽ công nghệ, liên quan đên kêt nôi Internet,
diện (oản dám mây, cổng nghệ câm biển, thực té áo,... Cuộc cách mạng nảv đã và đang tcic động
mụnh mẽ đến mọi quắc gia, chỉnh phù, doanh nghiệp và người dân kỉiẳp tocm câu, lean thay dôi
căn bủn cách chùng ta sổng, học tập. ỉàm việc, sán xuất và kinh doanh. Trong hoạt động kinh
doanh ngày nay, lợi thế cạnh tranh cùa các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cách thức
quàng bả ve) tiêp cận klứich hàng. Lĩnh vực kinh doanh du lịch cũng chịu sự tác dộng cùa nhân tô
anh htrớng dó, dặc biệt khi du lịch duợc xem le) lình vực ưu tiên trong chiến lược phát irìên CÙCI
Việt Nam, “Phiu triền du lịch trớ thành ngành kinh tế mui nhọn le) định hưởng chiến lược quan
trọng dể phát triển đất turởc "*l. Bài viết này nhằm phán tích thực trọng ứng dụng một số công cụ
truyền thông trực tuvến phố biến trong quáng bả hoạt dộng kinh doanh du lịch tại Việt Nam hiện
nay: mặt tích cực, những ton tại ve) nguyên nhân. Đồng thời, đica ra một số kiến nghị nham hoàn
thiện hon hoại dộng quàng bá du lịch trong tlìè)i kỳ 4.0 cùa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
ten Việt Nam.
Tử khóa: truyền thông trực tuyên, quãng bá du lịch thời kỳ 4.0.
ABSTRACT
'ĩhe world is beginning to enter the fourth industrial revolution 4.0, a new revolution associeited
with unprecedented breakthroughs in technology, internet connectivity, cloud computing, virtual
reality, etc. This revolution has been making a tremendous impact on cveiy nation, government,
business and people around the world, and fundamentally changing the way we live, study, work or
do business. In today’s business environment, the competitive advantage o f businesses depends a lot
on the wav they communicate and reach customers. Tourism is also affected by this factor,
especially when tourism is considered as a priority area in Vietnam’s development strateg}:,
”tourism development becomes the key economy, an important strategic direction for the
development o f the country". 'This paper aims to analyse the current state o f application o f some
popular online communication tools ill promoting tourism business in Vietnam: positive aspects,
shortcomings and causes, at the same time, to propose a number o f recommendations to improve
tourism promotion in the 4.0 period for tourism business in Vietnam.
Keywords: online communications, tourism promotion 4.0.
* Tien sĩ, Trường Đại học Bà Rịa - Vùng Tàu
1 Niihị quyết sổ 08-NQ/TW về phát triền du lịch trở thành ngành kinh tổ mùi nhọn.
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I. ĐẬT VẢN ĐÈ
Làm thế nào để giới thiệu sàn phẩm cùa mì nil đến với khách hàng mục tiêu một
cách hiệu quả nhất? Làm thế nào đề quảne bá hình ảnh của doanh nghiệp cho đông
dào công chúng trong thời gian nhanh nhất với chi phí thấp nhất? Làm thế nào để
khách hàng và khách hàng tiềm năng có dược thông tin vè sản phẩm một cách thuận
tiện nhất?... luôn là nhưng câu hòi đặt ra cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp
kinh doanh du lịch nói ricng.
Trong thời kỳ 4.0 hiện nay, với sự phát Ưiền vượt bậc cùa công nghệ thông tin
(CNTT) và đặc biệt là hệ thống thông tin loàn càu có thể dược truy cập công cộng với tên
gọi là internet dã mớ ra cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh du
lịch nói riêng một phương thức qưàng bá hữu hiệu, đó là hoạt động truyền thông trực
tuyến. 'Prong the giới phằng, với sự bùng nổ của CNTT như hiện nay, truyền thông càng
khẳng định được vai trò quyền lực mềm của mình mà chúng ta vẫn hay gọi là quyền lực
thử tư sau lập pháp, hành pháp và tư pháp. Du lịch với lính chất là ngành kinh té tồng hợp
có lính xà hội hỏa cao thì vị trí, vai trò của truyền thông lại càng trơ lên quan trọng trong
việc quáng bá sàn phẩm, dinh hưởng tiêu dùng và diều chinh hành vi của các bên liên
quan. Bên cạnh các phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống như báo chí, đài
phát thanh, truyền hình, hội nghị, hội thảo,...; ngày nay hoạt động truyền thông đã có một
phương thức giao tiếp mới vô cùng hiệu quà, dó là truyền thông trực tuyến thông qua
mạng Internet vứi một số công cụ phổ biến nhất hiện nay có thề kể dến là: mạng xã hội
(social media), thư điện tử (email), trang mọng (website), thiết bị di động (mobile) và tiếp
thị trực tu ven (marketing online).
1.1. Mạng xã hội (Social media)
Mạng xã hội là công cụ dơn giàn, hiệu quả và ít chi phí dể quàng bá sàn phẩm và dịch
vụ mới, tăng dộ nhận diện thương hiệu, giừ lòng trung thành nơi khách hàng, tăng lưu
lượng truv cộp vào website, và cải thiện trài nghiệm người dùng. Vì thế, mạng xã hội đã
trở thành một công cụ hừu hiệu đổ tạo ra khách hàng mới cũng như duy trì lòng bung
thành nơi khách hàng. Trong mạng xằ hội lại có nhiều kênh truyèn thông cho các nhà
marketing xây dựng và duy trì hình ảnh doanh nghiệp, cũng như đổ tạo ra và duy trì nhu
cầu sử dụng sản phầm/dịch vụ trong tâm trí người tiêu dùng. Các mạng xã hội lớn có thể
kể dến như Facebook, Twitter, Google+, Linkedĩn, Zingme,...
1.2. T hư điện tử (Email)
Là phương thức gửi thư từ doanh nghiệp dến khách hàng thông qua Internet nhằm
mục dích cung cấp những thông tin về công ty cũng như những sản phẩm, dịch vụ mà
doanh nghiệp đang phục vụ. Email còn được hỗ trợ bởi các bên thứ ba, cung cấp cho dịch
vụ email những công cụ tự động hóa giúp cho công việc được trôi chày hơn. Các công cụ
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này cho phép ngưừi dùng ihiết kế mẫu email, lên chiến dịch và tự động gởi email theo lịch
trình có sẵn. Chương trình cùng bao gồm chức năng phân tích các kết quà truyền thông
như: số người đã mở email, số người xem mục thông tin quàng cáo nào và nhicu chức
nang khác mía. Có thẻ nói, việc sir dụng email để truyền thông SC tiết kiệm cho doanh
nghiệp rất nhiêu thời gian và chi phí so vỏ'i việc gửi thư theo cách truyền thống trước dãy.
1.3. Trang mạng (Website)
CÒI1 gọi lả website, là một tạp họp các trang web bao gồm văn bản, hì nil ành, video...
thể hiộn qua giao diẹn máy tính. Website tạo ấn tượng ban đầu mạnh mẽ cho người xem.
Doanh nghiệp sứ dụng website như một công cụ truyền thông vồ sàn phầin/dịch vụ dẻn
khách hàng. Thong qua website, khách hàng có được thông tin về sàn phẩm/địch vụ của
doanh nghiệp, các chương trình khuyến mại hoặc các dịch vụ kèm theo khi mua hàng.
Khách hàng cũng có thể đặt hàng và thanh toán qua mạng.

1.4. Thiết bị di động (Mobile)
1 Hoạt động truyền thông, tiếp thị hiện nay có sự phát triền vượt bậc với các thiết bị di
động như: điện thoại thông minlì, tablets, máy tính báng. Một cách tổng quát, truyền
thông qua mobile là cách đưa nội dung truyền thông cùa doanh nghiệp hiền thị trên các
thiết bị di dộng theo nhiều cách khác nhau phù hợp cho từng loại thiết bị, dối tượng sử
dụng và nhu cầu của khách hàng. Theo Nielsen2, néu năm 2013, ở Việt Nam ước tính có 7
tỷ thiết bị di động, thì con số này được dự báo trong năm 2020 là 50 tý. Cũng tại Việt
Nam, cứ 100 người thi có 52 người sử dụng smartphone (diện thoại thông mi nil), trong đó
24% chỉ truy cặp Internet trên smartphone. Ngày nay, lượng người sử dụng smartphone
nhiều hơn bất kỷ thiết bị diện tìr nào. Mobile trở thành nền làng có sức phát trien không
ngừng nghi và là một trong những công cụ quan trọng nhất cho hoạt dộng truyền thông,
quáng bá sản phẩm/dịch vụ cùa doanh nghiệp.
1.5. Tiếp thị trực tuyến (Marketing online)
Tiếp thị trực tuyến là hình thức áp dụng các công cụ của CNTT thay cho các công cụ
truyền thống dể tiến hành quá trjnh marketing. Tiếp thị trực tuyến giúp đưa thông tin về
sàn phẩm/dịch vụ đến khách hàng và khách hàng liềm năng một cách tối ưu. Tiếp thị trực
tuyển có lợi ích là không có giới hạn về không gian và thời gian. Thông qua Internet, các
đối tác có thế gặp nhau qua không gian máy tính, người mua và người bán bỏ qua những
khâu trung gian truyền thống. Thời gian cùng không còn là rào cản, nhưng người làm tiếp
thị trực tuyến có thổ truy cặp lấy thông tin cũng như giao dịch vói khách hàng 24/7. Nhờ
thế, chi phí tiếp thị sè tiết giảm tối thiều trong khi hiệu quà tiép thị lại lăng lên tối đa.
2 T«ập doân da quốc gia của Mỳ hiện đang dẫn dầu irong lĩnh vực nghỉcn cứu thị trường tại Việt Nam.
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Mình 1: Minh họa mô hình tiếp thị trực inyén
*

Nụnồn: http://marketing.edu.vn

2. Tllực

TRẠNG ÚNG DỤNG CÁC CÔNG c ụ TRUYÈN THÔNG TRONG
QUẢNG BÁ DU l.ỊCH TẠỈ VIỆT NAM IIIỆN NAY
2.1. Mặt tích cực
Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2016, các chỉ tiêu về lượng khách du lịch
quốc lố, nội địa và tổng thu từ khách du lịch dạt nhừng ký lục mới: dón 10 triệu lượt
khách quốc tế (tăng 25% so với nãm 2015. vượt xa kế hoạch dề ra là 8,5 triệu lượt), phục
vụ 62 triệu lượt khách nội dịa, trong dó có gần 30 triệu khách lưu trú. Tồng thu lừ du lịch
dạt 400.000 tỷ dồng, tcăng 18,6% so với năm 20153.
.
1 ai cà các con số trên đều dà bàns hoặc vượt chỉ liêu đề ra cho năm 2020 trong Chiến
lược phát triển du lịch Việt Nam den năm 2020, tàm nhìn 2030 dà đirực Thủ tướng Chính
phú phê duyệt: Đỏỉt 10- 10,5 triệu lượt khách quốc té; 47- 48 triệu lượt khách nội địa;
tổng thu từ khách du lịch đạt 17- 18 (V USD. Như vậy, ngành du lịch dà về đích Ưước 4
năm vè lượng khách quốc tế và doanh thu du lịch như Chiến lược đề ra.
Hàng I: Tỏng doanh thu từ khách du lịch giai đoạn 2000-20ì 6
Nam

Tổng thu từ k liáđ i du lieb (nshìn tý đồmi)

Tốc độ tăng truỏììg (%)

2000

17,40

2001

20.50

2002

23,00

12,2

2003

22,00

-4,3

2004

26,00

18,2

■

17,8

3 Tlìôiìữ tấn xà Việt Nam.
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Ki é n

ưsrrrí

nghị

2005

30,00

15,4

2006

51,00

70,0

2007

56,00

9,8

2008

60.00

7,1

2009

68,00

13,3

2010

96,00

41,2

2011

130,00

35,4

2012

160,00

23,1

2013

200,00

25,0

2014

230,00

15,0

2015

337,83

46,9

2016

400,00

18,4
Nguồn: Tống cục Du lịch Việt Nam, 2017

Du lịch Việt Nam đạt clưực nhưng thành tựu nồi bật trong năm vira qua một phần nhờ
công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được triẻn khai ngày càng chuyên nghiệp như sử dụng
công nghệ mạng e-marketing, phối hợp với VTV triển khai thực lìiộn chương trình quàng
bá du lịch (VTVtrip), hợp lác tốt với các cơ quan truyền thông... Trong thời gian tới, Tổng
cục Du lịch SC tiến hành CÔI1G. tác quàng bá bài bản hơn, xác định rõ trọng điềm lả Đông
Bắc Á, thứ hai là ASEAN, thứ ba là Tây Âu, còn lại là các thị trường mới nồi; có những
thông diệp đối với từng thị trường đề việc quàng bá dần đi vào chiều sâu4. •
2.1.L M ang xã hội (Social media)
Mạng xà hội là một trong những nguồn thông tin tham khảo quan trọng trước khi du
lịch. Không chỉ vậy, người tiêu dùng qua dó còn dễ dàng “giao tiếp*' với nhà cung câp
tour hoặc những người tiêu dims: khác nhàm thỏa màn nhu cầu thông tin. Một số nghicn
cứu khoa học đà khảng định răng nhừne thông tin lừ mạng xã hội và người ảnh hưởng
(Influencer) là nhân tố then chốt-tác dộng đến hành vi người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ
khi họ nghiên cứu thông tin du lịch. Hiộn nay tại Việt Nam có khoảng 31 ưiộu người dùng
Facebook, dây là một kcnh để phân phối thông tin đáng quan tâm và đầu tư của các công
ty du lịch lữ hành. Báo cáo phân tích người dùng Facebook của Datasection Việt Nam cho
thấv, những người thường tương tác với fanpage của các công ty lừ hành phàn lớn là nữ
giới, đã có việc làm, đa số nằm trong dộ tuổi từ 18 - 29 và sinh sống tại miền Nam. Cụ
thể trong tons; số fan có tươns tác với các fanpage lữ hành trong 3 thánơ (từ 1/12/2014 28/2/2015) thì đặc điếm của các fan như Hình 2.
4 Nguồn: hup://khoahocphattrien.vn
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Hìnỉì 2: Dộc đỉẳm/an cỏ (mnìg tảc với các fanpage ỉừ hành ỉừ Ỉ/12/20Ỉ4 - 28/2/20Ị5

Đặc điềm Fan:
■ Nừ giới chiếm tỷ lệ 62% và nam giới chicm tỷ lộ 38%;
■ Fan sinh sống tại miền Nam và miền Tây chiếm 49%, miền Băc là 31%, miền
Trung và Tây Nguyên là 16% và nước ngoài là 4%;
• Fan có dộ tuổi từ 18- 24 chiốm 34%, từ 25 - 29 lả 40%, từ 30 - 39 tuồi là 18%, từ
40 - 49 tuổi là 6% vả trên 50 tuồi chỉ có 2%.
Ngỉ tồn: DcỉUiseơion. com. v/t

2.7.2. TỉỊli’điện tử (Eìììaiỉ)
Các doanh nghiệp sử dụng email trong chiến lược kinh doanh và cồng việc hàng ngày
vì tính phổ biến, dơn giàn và lìiộu quà của nổ. Nội dung cùa cmail thường là quàng cáo,
giới thiệu các tour du lịch, các chương ừỉnh khuyến mại. giàm giá, quà lặng khi đi du
lịch,... Các doanh nghiệp du lịch còn sử dụng email cho việc tra cứu tìm lại khách hàng
cù dề dàng hơn so với cách làm thù công truyền thống. Bên cạnh dó, doanh nghiệp du lịch
còn sử dụng email cho việc giao kết hợp đồng, chăm sóc khách hàng và các mục dích
khác.
Một số mặt tích cực của công cụ email trong thực ừạng quảng bá du lịch có thể dỗ
dàng nhận thấy như sau:
■ Tiếp cặn đúng đối tượng mục tiêu và theo đúng thời diểm yêu cầu;
■ Thuận tiện phản hồi;
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■ Tiết kiệm ít nhất 75% so với các 111nil thức quảng bá khác, thông tin phàn hồi giúp
đo dược hiệu quà của nội dung quảng bá;
.
■ Có thế 111Ở rộng đối tượng mục ticu bàng hình thức cho phép chuyển tiếp
(forward);
■ Thông tin được truyền tải một cách nhanh chóng và chính xác;
■ Đa dạng trong phong cách thiết kế, phong phú về cách diễn dạt nội dung;
■ Chủ động điều chỉnh thời gian gừi và nhận;
■ Có thể tích hợp đường link website;
■ Yahoo, Facebook, Youtube, Twitter, Google,... dều đã và đang sir dụng.
2.7.3. Trang ìììựììg (Website)
Một trong những công cụ truyền thông quan trọng cho việc quàng bá du lịch là
website - kênh thông tin giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng và với các
đôi tác khác. Hâu hêt các công ty lữ hành sừ dụng website cho nhiều chức năng như giới
thiệu vê công ty và bán lour du lịch. Một số cône ty tách biệt những chức năng bàng cách
sử dụng nhicu website với các chức nãng khác nhau như bán tour du lịch; chăm sóc khách
hàng; giới thiệu công ly; tin lức du lịch; tuyển dụng nhân sự;...
Bảng 1 cho thấy 11 website cùa 10 công ty có lượim truy cập trung bình tháng cao
nhâl trong hơn 40 website kháo sát. Trong dó có 9 website bán tour, 1 website thông tin
công ty và 1 website tin tức du lịch. Qua các chỉ sổ số lượns truy cập, cơ cấu traffic, thời
gian trôn trang chúng ta có thể phàn nào biết dược sự khác nhau trong hoạt dộng truyền
thông của các công ty dịch vụ lừ hành.
Báng

/ :
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Hầu hét cảc công ty lừ hành sử dụng cùng một website cho nhiều chức năng khác
nhau, một số công tv lại phát triển nhiều website chuyên biệt. Mạng bán tour
Travel.com.vn là website (lẫn dầu về số lượng tiuy cập với hơn 220 ngàn lưọt truy
cạp/tháng. Đây cung là website có thời gian người xem lưu lại trang lâu nhất so với các
website các công ly lữ hành khác bình quân 10 phút 45 giây; 62,9% lưu lượng truy cập
trung bình (traffic) các website là từ trang tìm kiém (Search); 21,2% traffic đcn từ các
website khác; 13.6% đến trực tiếp; và chỉ 1,1% traffic là từ các trang mạng xă hội.
2.1.4. Thiết bị dĩ dộng (Mobile)
Năm 2015 đã đánh dấu sự bùng nổ mạnh mc cùa xu hướng sử dụng thiết bị di động
như một công cụ truyền thông trong kinh doanh. Song song với sự phát triển cùa hạ lang
di dộng, các doanh nghiệp dà đàu tư nhiều hơn vào hoạt dộng quáng bá kinh doanh trôn
nồn tâng mới này, tìr khâu nâng cắp website tương thích với thiết bị di động tới việc phát
triển các ứng dụng. Khào sát nãm 2016 cho thấy 19% doanh nghiệp dă phát triển website
dề lương thích vói nền tàng di dộng. Tương tự website phiên bân di dộng, tỷ lẹ doanh
nghiệp cỏ ứng dụng bán hàng trên thiết bị di dộng không ngừng tãng lân. Nền làng
■Android vần là nền tàng phổ biển nhất dược doanh nghiệp lựa chọn dế phát triển các ứng
dụng di dộng của mình (72%), liếp dó là nền tàng Windows (49%) và 10S (46%).
Cùng theo klião sát, thời gian trung bình lưu lại của khách hàng khi truy cập vào
website thương mại điện lử phicn bủn di dộng hoặc ứng dụng bán hàng của doanh nghiệp
chưa cao, phấn lớn là dưới 10 phút.
Trong số các doanh nghiệp có website phiên bân di dộng hoftc ứng dụng bán hàng thi
có lới 41% doanh nghiệp dà cho phép người mua thực hiện toàn bộ quá trình mua sám
trên llìict bị di dộng, 29% có tricn khai chương trình khuyến mại dành riêng cho khách
hàng sử dụng ứiiét bị di dộng dé mua sàn phẩm và 49% doanh nghiệp có nhận dơn dặt
hàng qua ứng dụng bán hàng trcn thiết bị di dộng5.
2.1.5. Tiếp thị trực tuyến (Marketing online)
Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, trên 70% dân số Việt Nam có sử dụng
diện thoại thông minh (smartphone). Tiling bình mỗi ngày một người dành 2 giờ để kết
nối Internet qua điện thoại di động, về thói quen sử citing Internet như là công cụ tra cứu
trước khi di du lịch, theo báo cáo của Google nãm-2016, 70% người từng đi du lịch cho
biết họ tìm kiếm thông tin du lịch qua thiết bị di động. Với du khách hiện dại. di dộng là
lliiết bị trung tâm trong mọi kết nổi của họ với the giới số. ô n g Lă Quốc Khánh, Phó
Giám dốc Sở Du lịch TP HCM cho biết du lịch trực tuyến là một xu hướng mới cùa người
tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Tiép thị ừực tuyến có thể trở thành mũi
nhọn ưong tiếp thị du lịch Việt Nam trong 5 năm tới.
5 Chi sổ thương mại điện tử Việt Nam 2017 - Hiệp hội Thương mại Điện từ Viột Nam.
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nại khu vực Đông Nam Á, Googlc dự doán quy mô của du lịch trực tuyến sẽ tăng
mạnh, lừ 22 lỷ USD năm 2015 Icn 90 lỹ USD vào năm 2025. Riêng tại Việt Nam, hình
thức kinh doanh này dã và đang tăng rất mạnh. Bộ Văn hóa, Thổ thao và Du lịch dã đề
xuất Chính phủ các tĩiài pháp dổ dạt mức lăng trường 30% trong năm 2017, phấn đấu dưa
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bao gồm đầy mạnh hoạt dộng xúc tiến quải^g bá
du lịch và mở rộng danh sách các nước đưọ'c thí điểm áp dụng cấp thị thực diện từ (evisa). ĩ-lai giái pháp trẽn đều gẩn với ứng dụng công nghệ thông tin và tmyền thông trực
luyen. 0 phạm vi rộng hom, du lịch Irire tuyến dang tạo ra cơ hội mới giúp du lịch có bước
phát triển dột phá.
Theo Tổng cục Du lịch, 6 tháng đầu năm 2017 lượng khách quốc tế đến Viột Nam dạt
trên 6 triệu lượt khách, tăiìg 30% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy vậy, năm 2016 Việt Nam
chỉ dửng thứ 5 trong số các nước ASEAN về số lượng khách quốc tế vói hon 10 triệu lượt
và chì bãng 1/3 Thailand. Doanh số du lịch trực tuyến toàn cầu năm 2016 tăng 14%, ưóc
dạt khoảng 565 tỳ USD. Dự tỉnh, tói năm 2030 du lịch Việt Nam thực sự là ngành kinh tế
mili nhọn và dửng đầu trong các nước ASEAN.
, Dối với thị turóng Việt Nam, irme dù du lịch trực luyen có thế mạnh nhất dịnh nhưng
không phai doanh nghiệp nào cung nhanh nhạy, chù động nám bắt. ông Vũ Quốc Trí, Bộ
Van hóa - The thao và Du lịch cho rãng: "Chinh cuộc cách ¡nạng cóng nghệ VCỈ mạng xã
hội dà thúc đẩy du lịch trực tuyến phát triển. Nhiều chuyên gia kinh tế về du lịch trên thế
giói da nhiêu lần khẳng định rang doanh nghiệp phc'ii nhanh chỏng ncnn bắt, khởi dọng
kitìh doanh trực tuyến ngay, không chem chừ nữa bởi con thuvền kinh doanh trực tuyến dã
xuất hển r ồ r (\
•

2.2. Những tồn tại và nguyên Iihân
Bên cạnh nlììrng mặt tích cực dà dạt dược, việc ứng dựng các công cụ truyền thông
trực tu ven trong việc quàng bả du lịch tại Việt Nam hiện nay còn tồn tại một so hạn chẻ.
Đầu tiên, các doanh nghiệp du lịch chua chủ trọng dến việc xây dựng chặt che quy
trình và quỵ chế về thu thập và báo mật thông tin cá nhân trong hoạt động truyền thông
trôn Internet. Từ kẽ hở đó, tình ưạng lừa đào chiếm doạt lài sủn bời tội phạm công nghệ
cao có xu hướng tăng và phát triền trong những năm gàn đay. Các dối tượng tội phạm này
thường xâm nhập vào các trang web du lịch bán hàng trên mạng ỉấỵ cắp thông tin tín dụng
cùa khách hàng hoặc sử dụng hộ chiếu, thẻ tín dụng .già dỏ thanh toán các dịch vụ ăn
uống, khách sạn, mua vé máy bay và các dịch vụ du lịch khác.
Tồn tại thứ hai là hộ thống quảng bá kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp Việt
Nam chưa đ<ạt hiệu quà cao, truyền thông kém với dừ liệu thông tin không đầy dủ, dàn trải
nhưng lại thiếu sự lien kết truyền thông giữa các doanh nghiệp và các tồ chức xúc tiến du
lịch. Các CƯ quan quân lý nhà nước vê du lịch thiêu sự phôi họp đông bộ với các doanh
h hitps://\vww baoinoi.com/iicp-ilii-du-lich-lnic-tuyen-iro-ihanh-mui-nhon-lrong-5-nam-toi
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nghiệp kinh doanh du lịch cùng như chưa xây đựng dược những website mạnh và chuyên
nghiệp đc có thể cung cấp dầy dù thông tin về du lịch Việt Nam ra thế giới.
Tồn tại thử ba phải kổ đến là sự thiếu đầu tư đúng mírc cho website cúa các doanh
nghiệp. Đa phàn các website chỉ cung cấp thông tin cơ bản và giới thiệu các sản
phầm/dịch vụ du lịch của doanh nghiệp với hình thức trình bày còn đơn giàn, sơ sài và
không có nhiều hình anil bẳt mảt về dịa điềm du lịch để lôi cuốn, hấp dần người xem.
NhCrng tồn tại nói trên bắt nguồn từ hai nguyên nhân: nguyên nhãn chủ quan ứiuộc về
nội tại các doanh nghiẹp; và nguyên nhân khách quan thuộc về môi trưởng kinh doanh.
Nguyen nhân chủ quan thuộc nội tại doanh nghiệp là sự hạn chê VC nguôn vôn; tlìứ dên là
sự thiêu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu vồ công nghệ; và cuối cùng chính là
tàm nliìn hạn hẹp, trình độ hạn ché, tâm lý làm ăn mùa vụ thiếu ké hoạch chiến lược lâu dài
cùa các lãnh đạo doanh nghiệp. Nguvên nhân khách quan thuộc môi trường kinh doanh là
sự clìira hoàn chỉnh cùa hộ thống pháp luật, ván đẻ an ninh mạng chưa dược dăm bào. hạ
tang chưa dỏng bộ và ốn dịnlì, cư sờ dữ liệu chưa thống nhất, chưa cỏ biện pháp chế tải đối
với những trường hợp xâm phạm thông tin tổ chức và cá nhân trên không gian mạng.
3. MỘT SÒ K ĩ ÉN NGHỊ
3.1. Dối vói các C0‘ quan quản lý nhà niróc về du lịch
- Có sự đánh giá dứng múc vai trò cùa Internet, mời các chuyên gia vè công nghệ tối
ưu hóa các công cụ truyền thông trực tuyến đổ khai thác lối da những lợi ích từ Internet
cho các hoạt động quàng bá và xúc tiến du lịch;
- Phổi họp với ngành Giáo dục và Đào tạo hoạch dịnh chiến lược đào tạo và bồi
dường nguồn nhân lực cho ngành du lịch với yêu cầu cao về ngoại ngữ, công nghệ và tư
duy sáng tạo, nhân lực của ngành phải là những người có khả năng thích ứng nhanh với
tốc dộ thay đồi nlùrng tiổn bộ về công nghệ trong thời kỳ 4.0;
- Phoi họp cùng ngành Công an thành lập cơ quan chuyên trách vè an ninh mạng
trong du lịch dể thực hiện việc theo doi. giám sát các hoạt dộng truyền thông trực tuyến
cùa các doanh nghiệp du lịch ưong nước cũng như sự liên kct cùa các doanh nghiệp này
với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát hiện và ngãn chặn kịp thời những hành vi sai
phạm;
- Phối họp với ngành Thống kc đố điều tra, khạo sát và dự báo các số liệu thống kê
liên quan đển hoạt dộng du lịch trong phạm vi từng dịa phương và cà nước, từ dó, đề ra
các kế hoạch phù họp với xu hướng cùa thị trường và nhu câu của khách hàng;
.
- Phối hợp với ngành Thông tin và Truyền thông thiết kc và phát hành các ấn phẩm
điện tử có nội dung quàng bả du lịch Việt Nam trên các trang mạng xã hội và công cụ tra
cứu du lich. Bcn cạnh dó, ngành Du lịch cân xây dựng và cập nhặt thường xuyên cư sở dừ
liệu về các cơ quan quản lý nhà nước vc du lịch, các tô chức, liiộp hội, câu lạc bộ, doanh
nghiệp cung như mạng lưới đôi lác trong và ngoài nước vê du lịch.
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3.2. Dối vói doanh nghiệp kỉnh doanh du lịch
- Đẻ giài quyết ván dề nguồn vốn thi mrớc liên doanh nghiệp cần phải sử dụng đồng
vốn thực sự hiệu quả. Các công cụ truyền thông trực tuyến chính Jà một phần cùa giải
piiãp vì chi phí thắp nhưng lcếl quả đạt dược lại cao. Bên cạnh nguồn vốn tự có, các doanh
nghiệp có thể sử dụng nguồn vỏn vay từ các tổ chức tín dụng hoặc vốn huy động từ các cô
dông cho giải pháp cồ phần hóa. Mặt khác, doanh nghiệp cũng có thể Hên kết hợp tác với
một hoặc nhiều doanh nghiệp du lịch khác đẻ tạo nên một “thương hiệu kốt họp”, cùng
nhau dầu tư và khai thác hạ tầng công nghệ cho hoạt động quảng bá du lịch của các bên;
- Đẻ ứng dụng hiệu quà các cồng cụ truyền thông trực tuyến trong quàng bá du lịch,
doanh nghiệp không chỉ cần cỏ dội ngũ nhân lực am hiểu về du lịch mà đội ngii này còn
phải có kiến thức và kỹ năng về CNTT và trình độ ngoại ngừ giỏi. Đổ có được đội ngũ
nhân lực chất lượng cao này. doanh nghiệp cần có chính sách tuyển dụng dứng dắn với
mô là công việc và mô tã ticu clìuấn công việc hốt sức rõ ràng cho từng vị trí kill tuyển
dưng, kèm theo đó là các bài kiểm tra, sát hạch và trac nghiệm kha nãng ứng vicn. Sau khi
tuyền dụng xong, doanh nghiệp nhất thiết phải có chế dộ lương bổng và đài ngộ xứng
dáng, có như the doanh nghiệp mới giừ chân dược dội no ù nhân lực trình dộ cao này trong
cuộc cạnh tranh vè lao động;
- Dê nâng cao hiộu quà sử clụng cùa một số công cụ truyền thông trực tuyến, các
doanh nghiệp nhất thiol phải cỏ một website chuyên nghiẹp với giao diện đẹp, bố cục họp
lý, thông tin rò ràng và de tìm kiém. Các (hông tin cần phài được cập nhật thường xuyên,
'loe độ truy cạp nhanh và cung cáp dầv đú chức nãng tiện ích cho khách hàng như: giới
Ihiẹu sân phầm/dịch vụ, chọn dịch vụ, dặt chỗ dịch vụ. tìm kiém nâng cao, hỗ trợ khách
hàng, thông tin phán hồi, các chương trình khuyên mại,... Bôn cạnh dó, doanh nghiệp
cùng cần thiết lập một phương thức giao dịch qua thư diện tử sao cho hiệu quả nhất và
không gây ra sự phiền nhiều cho khách hàng. Đẻ tối ưu hóa phương thức này, doanh
nđiiẹp cần có mộl cơ sở dữ liệu khách hàng và khách hàng tiềm năng, danh sách này càn
dược phân loại, chọn lọc và thườn" xuyên cập nhặt. Một điều cần lưu ý là doanh nghiệp
không dược lạm dụng công cụ này bàng cách liên tục gửi các thông diộp đến người nhặn.
Ngược lại, doanh nghiệp cẩn ghi rò cách thírc lừ chổi tiểp nhận email từ doanh nghiệp néu
họ không thích. Khách hàng, sè có tâm lý thoải mái và có thiện cảm với doanh nghiệp hơn
■khi họ được chủ dộng nhận hay không nhận email từ doanh nghiệp. Còn nếu không,
phương thức giao dịch qua email này sè trở nên phán tác dụng;
- Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là sự thay dổi về nhận thức từ chính
bàn thân nhà lãnh đạo cùa doanh nghiệp du lịch. Đối với một ngành dịch vụ năng dộng và
phát trien không ngừng như du lịch thì việc tiếp thu, cặp nhật các tri dure mới, xu the mới
và công nghệ hiện đại là một diều tất yếu. Chi khi nào nhà lãnh đạo doanh nghiệp thực sự
nhận thức được tiềm năng kinh té cùa việc triển khai ứng dụng các công cụ truyền thông
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liạrc luyến đẻ quàng bá cho hoạt động kinh doanh du lịch cùa doanh nghiệp thì khi đó
ngân sách cho việc đầu tư cho CN'1T nói chung và cơ sở hạ tầng tnrc tuyên nói riêng của
doanh nghiệp mới có thồ dỗ dàng được thông qua.
4. KÉT LUẬN
Truyền thông-trực tuyến không phài là một cái gì dó mới đối với các doanh nghiệp
nói chung và doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng. Trong thực tê. nó là hoàn toàn
ngược lại, việc đàm báo sự kết nối liên lục giữa các mổi quan hệ dôi tác luôn luôn là điêu
vô cùnct quan trọng. Hơn thế nừa, những sản phẩm cône nghệ với kích thước nhỏ gọn
hiện nay là các công cụ đác lực giúp cho mọi người có thể liên lạc với nhau thông qua
mạng xà hội, email, hoặc là các ứng dụng. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp không thây
dược tầm quan trọng của truyền thông trực tuyến là để giúp cho việc kinh doanh của họ
thảnh công hơcậc chưa nhận thức đúng mức vai trò cùa truyền thông trực tuyên và van
chưa hoàn loàn làm chủ dược các công cụ này.
Với dịnh hướng chiến lược của Đáng và Nhà nước phát triển du lịch trở thành ngành
«kinh té míii nhọn của đất nước, song song đó là sự kiện toàn thế giới đang chuyển mình
bước vào thời kỷ cách mạng cônc nghiệp lần thử tư 4.0, các doanh nghiộp kinh doanh du
lịch lại Việt Nam dang được dật giừa những cơ hội lớn lao vả nhừng thách ứúrc không
nhỏ. Cùng với sự bùn" nồ của Internet, truyền thông trực tuyến dà và dang trở thành một
phương thức hiệu quà quàng bá cho việc tiếp thị hình ảnh, dịch vụ cùa các doanh nghiệp
kinh doanh du lịch cùa Việt Nam ra thố giới. Nếu quyết lâm phát huy mặt tích cực và khãc
phục những vấn dề còn tồn tại dế biến thách thức thành cơ hội dược thực hiện, thì việc tối
ưu hóa írnsi dụng các công cụ truyền thông trực tuyến sẽ góp phần cho thang lợi của định
hướng chicn lược dà đề ra, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cùng với nền kinh te dât
nước sẽ song hành ưcn con đường phát triển bền vững.
TẢI LIỆU THAM KIIÀO
[1]

Dalascction.com. vn

[2]

Dcskiop Traiĩic - Similanvcb.com

[3]

Hiệp hội Thương mại Điện lừ .Việt Nam - Chì số thương mại điện lử Viội Nam 2017

[4]

http://marketin2 .cclu.vii

[5]

hlip://khoahocphattrien.vn

[6]

hilps:/Av\v\v.baoinoi.com/iỉep-ihi-du-lich-truc-myen-tro-thanli-mui-nhon-lrong-5-nam-toi

[7]

Thông lấn xà Việt Nam

[S]

Trích Nííhị quyết số 0S-NỌ/T\V. Bộ Chính trị BCH TW Dàng Cộng sàn Việt Nam.

181

