
Ngành Quản trị du lịch và lữ hành: Du lịch và Hàng không đồng hành phát triển. 

 

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Travel and Tourism Management) là ngành 

học cung cấp các kiến thức về quá trình quản lý và điều hành du lịch; phân công công 

việc, phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh; thiết kế chương 

trình du lịch; kiến thức về vận tải đươg thủy, vận tải đương bộ, vận tải hàng không; 

kiến thức về văn hóa nhân loại,… Sinh viên sẽ được tiếp thu  kiến thức về kinh tế, văn 

hóa, đời sống, lịch sử của Việt Nam và các nước trên thế giới. Nói cách khác, ngành 

Quản trị Du lịch và Lữ hành là một ngành logistics phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải 

trí, tìm hiểu văn hóa,… của con người. 

Học ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành, ngoài kiến thức lý luận chính 

trị, văn hóa, xã hội và nhân văn phù hợp với lĩnh vực du lịch, sinh viên còn được trang 

bị những kiến thức, kĩ năng phù hợp:  

- Về kiến thức: kiến thức chuyên môn về quản trị, quản lý kinh tế, du lịch và điều 

hành hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành; có kiến thức chuyên sâu về hướng dẫn du 

lịch, thiết kế và điều hành chương trình du lịch, những kiến thức chuyên môn về tổ chức 

các sự kiện du lịch; kiến thức về các phương thức vận tải hành khách; kiến thức về văn 

hóa các dân tộc,…  

- Về kĩ năng: Kỹ năng quản lý du lịch, điều hành và giám sát các hoạt động chuyên 

môn, đến các nghiệp vụ trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành, đại lý lữ hành. 

Bên cạnh đó, sinh viên có thể sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng Anh và công nghệ thông tin 

trong công việc chuyên môn và quản lý điều hành các hoạt động trong lĩnh vực du lịch, 

kinh doanh du lịch lữ hành, lưu trú du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch,kĩ năng làm 



việc độc lập, làm việc nhóm, xây dựng chiến lược, lập kết hoạch kinh doanh dịch vụ du 

lịch.  

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, người 

học có năng lực phát triển sự nghiệp ở các vị trí công tác từ chuyên viên đến các chức 

vụ quản lý: 

- Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và lữ hành như: Bộ 

Văn hoá Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch; Các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Các 

Ban quản lí di tích, trung tâm bảo tồn phát huy giá trị lịch sử, văn hóa... 

- Quản lý công ty kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế; 

- Điều hành chương trình du lịch;. 

- Hướng dẫn viên du lịch; 

- Nhân viên trung tâm thông tin Du lịch; 

- Nhân viên tiếp thị và bán sản phẩm dịch vụ du lịch. 

- Nhân viên tổ chức, điều phối sự kiện, truyền thông sự kiện. 

Ngoài ra người học có thể tiếp tục theo học sau đại học để trở thành những chuyên 

gia có trình độ cao trong ngành du lịch. Tham gia giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào 

tạo, trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Đội ngũ giảng viên Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Học viện Hàng 

không Việt Nam là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ có nhiều năm kinh 

nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị du lịch. Với mục tiêu 

lấy chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, Học viện Hàng không Việt Nam không ngừng 

nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện nhằm đào tạo ra các cử nhân Quản trị 

du lịch và lữ hành giỏi chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo, có tố chất thủ lĩnh, 

đề cao tính kỷ luật, hoạt động tổ nhóm,… 

 


