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Kính thưa: ………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Tổng công ty Du lịch Hà Nội có tiền thân là Công ty Du lịch Hà Nội được 

thành lập ngày 25/03/1963 (còn 10 ngày nữa đúng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 

25/03/2023), đến năm 2004 theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, Tổng công 

ty Du lịch được thành lập dựa trên kết hợp một số doanh nghiệp của Thành phố 

với nòng cốt Công ty Du lịch Hà Nội làm công ty mẹ, trong Tổng công ty. 

Kính thưa hội nghị! 

Ngành Du lịch luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng, luôn có những chỉ 

đạo và quan tâm sát sao, cụ thể như Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị nhằm 

phát triển Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế tổng hợp và đặc biệt 

như ngày hôm nay, Thủ tướng chính phủ - Phạm Minh Chính trực tiếp chủ trì sự 

kiện Hội nghị toàn quốc về du lịch cùng với Phó Thủ tướng, 6 Bộ, 63 tỉnh thành 

và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ là minh chứng rõ 

nét nhất. 

 Như các đồng chí đã biết, Việt Nam có rất nhiều lợi thế để phát triển du 

lịch (chúng ta có dân số đông – gần 100 triệu dân; có cảnh sắc thiên nhiên tươi 

đẹp – Nhiều bãi biển đẹp, núi non hùng vĩ và điều kiện khí hậu rất thuận lợi – tỷ 

trọng thời gian nắng ấm trong năm nhiều phù hợp với các hoạt động vui chơi; Có 

nền văn hóa đa dạng, nhiều bản sắc; có nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử - 

riêng Hà Nội đã có 5.922 di tích lịch sử).  

Bên cạnh đó, ngành du lịch hiện nay còn có lợi thế rất lớn để phát triển, đó 

là: Đại dịch covid 19 đã tác động lớn đến tâm lý của mọi người, ngay khi đại dịch 

được khống chế, nhu cầu du lịch và sử dụng các dịch vụ hưởng thụ cuộc sống tăng 

vọt trở lại, mọi người có nhu cầu tận hưởng cuộc sống hơn, mong muốn khám phá 

thế giới nhiều hơn và sẵn sàng chi tiêu cho những dịch vụ để nâng cao trải nghiệm 

cuộc sống của bản thân và gia đình chứ không tích lũy nhiều như trước. 

Tiếp đến, đó là sự tác động của công nghệ đến cuộc sống, cách thức khám 

phá thế giới và trải nghiệm du lịch cũng thay đổi, đặc biệt như công nghệ chatbot 

sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như chatGPT đang được phát triển mạnh mẽ, làm 

thay đổi cách thức tổ chức, vận hành bộ máy của các công ty lữ hành, khách sạn 

nói riêng và các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nói chung; Cơ cấu tổ 



chức sẽ được tinh gọn lại, một số công việc sẽ do máy móc đảm nhiệm, con người 

sẽ chỉ đảm nhiệm những công việc khó, nhiều tính sáng tạo hoặc giám sát cuối. 

Kính thưa các đồng chí! 

Ngoài những thuận lợi cho hoạt động Du lịch như đã đề cập bên trên, các 

hoạt động của các công ty Lữ hành nói chung và Tổng Du lịch Hà Nội nói riêng 

trong giai đoạn mới cần thích nghi và cải thiện nhằm phù hợp với bối cảnh mới. 

Để theo kịp xu thế, không bị tụt hậu với các nước trong hoạt động du lịch 

dịch vụ, ngành Du lịch nước nhà cần được đầu tư nhiều về ứng dụng CNTT trong 

hoạt động hàng ngày (các ứng dụng cntt trong quá trình quản lý nội bộ, đến cách 

giao tiếp, quảng bá, chăm sóc khách hàng cần sự chính xác cao – Tránh sai sót của 

con người; cần sự nhanh chóng và tiện lợi – Không để khách phải xếp hàng đợi 

đến lượt phục vụ; cần quan tâm đúng thời điểm có nhu cầu để tăng hiệu quả; 

Những việc trên đã có các phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo như Chat AI, cần 

đầu tư mới thay thế dần hệ thống đang cũ, trở lên lạc hậu). 

Tuy nhiên, như các đồng chí đã biết, chi phí để đâu tư về công nghệ rất tốn 

kém, cần nguồn lực lớn nhưng sau 02 năm dịch bệnh, nội lực của các doanh 

nghiệp đều bị giảm sút nghiêm trọng, để các doanh nghiệp tự bỏ tiền đầu tư hệ 

thống cntt tiên tiến là điều rất khó trong thời điểm này, vì thế mong chính phủ 

giao Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch đứng chủ trì triển khai hệ thống dùng chung 

cho ngành sau đó chia sẻ để các doanh nghiệp có thể cập nhật dữ liệu lên hệ thống 

và cùng khai thác, tránh như hiện nay các doanh nghiệp đều đang khai thác nhỏ lẻ, 

khó tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy du lịch Việt Nam có bước phát triển đột 

phá. 

Bên cạnh hệ thống CNTT cho các đơn vị du lịch, các cơ quan quản lý cũng 

cần được đầu tư nâng cấp các hệ thống công nghệ để thông minh, nhanh hơn cho 

các công việc như quản lý xuất nhập cảnh, cho công việc cấp visa, hộ chiếu để có 

thể xác định, định danh được du khách một cách nhanh chóng. 

Tiếp đến, trong việc xây dựng sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến với 

nước ta, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước tại các tỉnh thành và các 

đơn vị du lịch. Chúng ta cần xây dựng sản phẩm du lịch theo vùng, theo khu vực 

để lưu giữ được du khách lưu trú dài ngày hơn, cụ thể như xây dựng sản phẩm du 

lịch cho khu vực đồng bằng bắc bộ, khu vực tây nguyên, vùng núi phía bắc 

…thành các gói sản phẩm trọn gói, tạo nên các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo 

như du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch ẩm thực... rất 

mong nhận được sự chung tay của các địa phương với doanh nghiệp 

Kính thưa hội nghị! 

Trong các nước Asean đã có một số nước thành lập Bộ Du lịch, cơ quan 

quản lý du lịch riêng như: Philipine, Malaysia, Myanmar, Campuchia. Ngoài ra 



còn một số nước chú trọng phát triển du lịch như: Ấn độ như Nhật Bản cũng đã 

thành lập cơ quan quản lý Du lịch riêng để kịp thời có những chính sách, quyết 

sách để thúc đẩy ngành du lịch, ngành kinh tế tổng hợp, kinh tế sáng tạo của quốc 

gia mình phát triển. 

Để có cơ quan có đủ sức mạnh, đúng chức năng hoạt động để báo cáo, tham 

mưu với chính phủ, chuyên trách với nhiệm vụ phát triển du lịch mà Bộ chính trị, 

Chính phủ giao nhằm đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị 

Quyết 08-NQ/TW, đóng góp lớn vào GDP của nước nhà, khắc phục được những 

hạn chế, khai thác được hết tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam, tôi xin đề xuất 

chính phủ xem xét tách riêng thành Bộ Du lịch. 

Trên đây là một số ý kiến đóng góp của Tổng công ty Du lịch Hà Nội mong 

Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các bộ và các địa phương xem xét, hỗ trợ nguồn lực 

để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch có thể phát triển, tạo được 

nhiều công ăn việc làm, khai thác được các thế mạnh của nước nhà, thu hút được 

nhiều du khách quốc tế, đóng góp ngày càng lớn vào GDP của Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn! 
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