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Nội dung trình bày

Tổng quan về hệ sinh thái du lịch thông minh1

2 Cơ chế, chính sách và hình thức vận hành, khai thác hệ 
sinh thái

Một số định hướng 2019-2020 về du lịch thông minh3



Tổng quan hệ sinh thái



Người dân, khách du lịch
Hiện đại, an toàn

Chính sách Công cụ Môi trường

Cơ quan nhà nước



Được tạo môi trường bình đẳng và cam kết xã hội hóa

Được thừa hưởng các quy chuẩn thống nhất trong liên kết dịch vụ du lịch

Sử dụng môi trường, quy chuẩn thống nhất để cung cấp công nghệ

Được chia sẻ dữ liệu số từ Cơ quan nhà nước
Doanh nghiệp

Công nghệ



Có công cụ đo lường chất lượng tức thời từ phía người sử dụng

Được tham gia cung cấp và chia sẻ các dịch vụ, sản phẩm

Có môi trường giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng

Nhà nước đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng
Doanh nghiệp

cung cấp
sản phẩm,

dịch vụ
du lịch



Hiệp hội, Hội và các tổ chức cá nhân khác

Thừa hưởng môi trường 
nhằm nâng cao chất 
lượng hoạt động xã hội



Được nhà nước đảm bảo môi trường hiện đại, an toàn

Thật sự là chủ nhân của dịch vụ, sản phẩm
• Được khai thác thông tin chính thống
• Tùy chọn dịch vụ sản phẩm theo mức độ chất lượng
• Chủ động tham gia ý kiến và đánh giá chất lượngNgười dân

và
Khách du lịch



Một số định hướng 2019-2020

2019
• Cung cấp dịch vụ thông tin du lịch
• Cung cấp thông tin các dịch vụ bổ trợ du lịch
• Cung cấp công cụ kết nối doanh nghiệp dịch vụ, sản phẩm

2020
• Cung cấp một số dịch vụ du lịch cơ bản
• Cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử liên kết
• Liên kết các dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác

Sau 
2020

• Hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh
• Hoàn thành nền kinh tế số chia sẻ trong lĩnh vực du lịch



CHÂN THÀNH CẢM ƠN


