
GIẢI PHÁP 
THẺ DU LỊCH THÔNG MINH

THÀNH PHỐ THÔNG MINH - THỪA THIÊN HUẾ



I. XU HƯỚNG DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI

Là xu hướng trên thế giới. Du lịch thông minh không dùng tiền mặt.

1 Thẻ du lịch thay thế cho tiền mặt trong các lĩnh vực: thăm quan, mua sắm tiêu dùng tại các khu du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng…. 
Được hưởng nhiều chính sách ưu đãi riêng biệt từ các đơn vị chấp nhận thẻ



II. GIỚI THIỆU THẺ DU LỊCH HUẾ

Đơn giản, dễ sử dụng cho cả người Việt Nam và du khách quốc tế.

Dễ dàng mua thẻ và nạp tiền vào thẻ tại các điểm bán, cửa hàng của
Viettel, các điểm lữ hành, công ty du lịch (~200 điểm trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế)

Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại tất cả các POS do ngân hàng phát hành.
Trên địa bàn Huế: ~400 điểm chấp nhận POS (nhà hàng, các điểm
bán quà lưu niệm, mua sắm…)

Rút tiền tại tất cả các ATM của ngân hàng



III. THẺ DU LỊCH LÀ MẢNH GHÉP QUAN TRỌNG TRONG HỆ SINH THÁI 
THÀNH PHỐ THÔNG MINH

HUE-S

Tài khoản ViettelPay

Thẻ ViettelPay-Vietinbank

Công dân Huế

Khách du lịch Huế

Thẻ Công dân Huế

Thẻ Du lịch Huế



IV. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Tháng 6
2020

• Phân phối thẻ du lịch tới mạng lưới kênh
• Triển khai bán Thẻ du lịch cho các du khách
• Triển khai làn ưu tiên thăm quan Đại Nội dành riêng cho du khách sử dụng Thẻ du lịch

Tháng 7
2020

• Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để triển khai các chương trình khuyến mại, xúc
tiến cho du khách sử dụng Thẻ du lịch

• Truyền thông rộng rãi trên các Phương tiện truyền thông

Tháng 8
2020

• Triển khai Festival Huế 2020



V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI SỞ DU LỊCH

vKhuyến khích các đơn vị lữ hành, công ty du lịch tham gia
giới thiệu, phân phối Thẻ du lịch tới các du khách thăm
quan tại Huế.

vCó các chính sách ưu đãi, khác biệt dành riêng cho
khách du lịch sử dụng Thẻ du lịch trong suốt quá trình
thăm quan tại Huế.



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


