
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (7810103) 

(Tourism and Travel Services Management) 

 

A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Tourism and Travel Services 

Management 

2. Trình độ đào tạo: Đại học  

3. Mã ngành đào tạo: 7810103 

4. Loại hình đào tạo: Chính qui 

5. Số tín chỉ yêu cầu: 122 Tín chỉ tích lũy 

6. Thời gian đào tạo: 3.5 năm (07 học kỳ) 

7. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ giáo dục và 

đào tạo và Đề án Tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh 

8. Tổ hợp xét tuyển: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa 

lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) 

9. Điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ giáo dục và 

đào tạo và Qui chế đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh 

10. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

(Bachelor of Tourism and Travel Services Management) 



11. Chương trình đào tạo chuẩn tham khảo/đối chiếu để xây dựng: 

11.1. Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM 

11.2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 

11.3. Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM – HUTECH 

11.4. Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM (HUFLIT) 

11.5. Trường Đại học Assumption (Assumption University) – Thái Lan 

11.6. Trường Đại học Keimyung (Keimyung University) – Hàn Quốc 

B. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành hướng tới mục 

tiêu đào tạo sinh viên: 

• Có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp theo đúng yêu cầu riêng của 

ngành; Có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.  

• Đào tạo người học có kiến thức nền tảng sâu rộng về lĩnh vực Quản trị Dịch vụ 

Du lịch và Lữ hành; có khả năng ứng dụng kiến thức đã được truyền đạt để giải quyết 

các vấn đề, các yêu cầu trong công việc phụ trách; đưa ra các quyết định trong lĩnh 

vực Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành chuẩn và chính xác; 

• Có kiến thức chuyên môn vững về các nghiệp vụ: Thiết kế tour Quốc tế và 

Quốc nội, Hướng dẫn viên Quốc tế và Quốc nội, Marketing và sale tour; Quản trị rủi 

ro, Quản trị chất lượng dịch vụ, Quản trị sự kiện; Quản trị nhân sự trong các đơn vị 

kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành; 

• Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, vận hành, điều phối 

và quản lý các hoạt động liên quan đến các bộ phận trong các đơn vị kinh doanh dịch 

vụ du lịch lữ hành dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trong một 

môi trường cạnh tranh, hội nhập toàn cầu; 

• Có năng lực tự học tập, tự nghiên cứu, tự phát triển bản thân, linh hoạt và thích 

nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi và phát triển; 

• Có kỹ năng giao tiếp tốt và các kỹ năng mềm khác phù hợp yêu cầu của ngành 

nghề; 

• Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích tốt để làm việc trong môi trường 

độc lập và làm việc nhóm;  

• Có kỹ năng ngoại ngữ, tin học thành thạo, vận dụng linh hoạt trong môi trường 

làm việc nội địa và quốc tế. 



2. Vị trí việc làm: 

- Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành sẽ phù hợp với những bạn trẻ 

nhanh nhẹn, năng động, hoạt ngôn, yêu thích du lịch, am hiểu kiến thức lịch sử xã 

hội, sức khỏe tốt để đáp ứng đặc thù của nghề. 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có thể tự tin 

làm việc tại các vị trí sau: hướng dẫn viên du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ 

phận lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; quản trị - điều 

hành - thiết kế tour tại các công ty trong và ngoài nước hoặc các tổ chức phi chính 

phủ; chuyên viên tại các Sở, ban, Ngành về Du lịch hoặc nghiên cứu, giảng dạy về du 

lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu,... Thêm vào đó, làm việc trong ngành 

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành cũng đồng nghĩa với việc bạn có rất nhiều cơ 

hội để tự khẳng định bản thân, phát triển khả năng kinh doanh độc lập. Một trong 

những xu hướng được ưu tiên lựa chọn hiện nay chính là thành lập công ty kinh 

doanh dịch vụ du lịch - lữ hành của riêng mình. 

- Nếu bạn mong muốn một ngày mình được làm việc tại các tòa cao ốc, những 

nhà hàng, khách sạn đắt đỏ nhất thế giới, được đi chu du nhiều nơi thì bạn có thể làm 

việc và nắm bắt cơ hội thăng tiến tại: 

+ Các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành trên cả nước 

+ Các khu du lịch, nghỉ dưỡng; Khu vui chơi, giải trí 

+ Các công ty tổ chức sự kiện, truyền thông về du lịch 

+ Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có đào tạo ngành Quản trị 

Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

+ Bộ phận du lịch các sở, ban, ngành 

Những nơi làm việc điển hình: 

- Khách sạn - nhà hàng; 

- Công ty lữ hành; 

- Công ty tổ chức sự kiện; 

- Khu vui chơi giải trí; 

- Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; 

- Phòng Văn hóa thông tin; 

- Trung tâm phát triển du lịch; 

- Trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu. 

- …… 

https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/nganh-dao-tao/nganh-quan-tri-du-lich-lu-hanh
https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/nganh-dao-tao/nganh-quan-tri-du-lich-lu-hanh


3. Mức lương ngành Quản trị Dịch vụ du Lịch và Lữ hành 

- Đa số các bạn trẻ khi quyết định lựa chọn ngành học đều rất muốn biết về mức 

thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngành quản trị du lịch và lữ 

hành cũng không ngoại lệ, với sự phát triển của du lịch ở nước ta trong những năm 

gần đây đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đến với ngành học này. Bên cạnh các thông 

tin về học phí, chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp thì lương của ngành quản trị 

du lịch và lữ hành cũng là vấn đề rất được quan tâm.  

- Mức lương của ngành hướng dẫn viên du lịch luôn là dấu hỏi lớn của rất nhiều 

người, đặc biệt là những bạn trẻ đang có dự định theo nghề. Chính nhu cầu cao về 

nhân lực đã tạo ra cơ hội lựa chọn việc làm phong phú cho các cử nhân ngành Quản 

trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành với mức lương khởi điểm hấp dẫn, khoảng 8-10 triệu 

đồng/tháng cùng với chế độ ưu đãi tốt. Ngoài mức lương căn bản, hướng dẫn viên du 

lịch còn có thể nhận được những khoản thu nhập khác như: hoa hồng, tiền Tip…. 

Đặc biệt nếu sinh viên được đào tạo tiếng Anh tốt, sau khi ra trường có thể làm việc 

tại nước ngoài với mức thu nhập nhận được là khoảng 55 triệu đồng/tháng. 

4. Khả năng nâng cao trình độ:  

- Sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản trị Dịch vụ du Lịch và Lữ hành tại Trường 

Đại học Trà Vinh, Người học có thể học lên sau đại học hoặc nhiên cứu chuyên sâu 

tại tất cả các viện, các trường, các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước.  

- Sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản trị Dịch vụ du Lịch và Lữ hành tại Trường 

Đại học Trà Vinh, Người học có thể tham gia thi ngay hoặc học bổ sung thêm một số 

học phần để thi lấy các chứng chỉ hành nghề về Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn của 

Việt Nam và các nước trên thế giới. 

5. Cơ hội học bổng và các chế độ, chính sách khác 

- Khi trở thành Sinh viên chính thức học chuyên ngành Quản trị Dịch vụ du Lịch 

và Lữ hành của Trường Đại học Trà vinh. Người học sẽ được hưởng đầy đủ các chế 

độ/chính sách theo qui định hiện hành của Nhà nước, của Trường Đại học Trà Vinh. 

Từ năm học 2020-2021 trở đi, người học còn có cơ hội nhận thêm các suất học bổng 

và những phần quà hấp dẫn có giá trị khác:  



 

6. Môi trường học tập tại Đại học Trà Vinh 

- Đội ngũ Giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ chiếm tỷ lệ 100%, giàu kinh 

nghiệm, được đào tạo chính quy tại Việt Nam và các nước trên thế giới như: Hàn 

Quốc, Úc, CHLB Đức, Singapore, Nga, ... Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu của 

Trường còn có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của các hướng dẫn viên du lịch 

chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, các nhà quản lý, điều hành, các chuyên gia 

hàng đầu trong lĩnh vực du lịch trên cả nước.  

- Trường Đại học Trà Vinh - đại học xanh trong đô thị xanh, nơi giáo dục đại 

học với sứ mệnh phục vụ cuộc sống, lấy người học làm trung tâm.  

- Có nhiều chính sách tốt dành cho sinh viên về học phí, học bổng vượt khó và 

khởi nghiệp. 

- Chương trình đào tạo luôn cải tiến chất lượng và hội nhập trên cơ sở đóng góp 

của các bên có liên quan, đặc biệt là đóng góp của các doanh nghiệp/nhà tuyển dụng. 

- Chương trình đào tạo luôn gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp.  

7. Thông tin tư vấn và liên hệ  

Bộ môn Du lịch – Trường Đại học Trà Vinh 

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

Điện thoại:  

Hotline: Tiến sĩ Nguyễn Tấn Thanh – Trưởng Bộ môn Du lịch – 0909.288.067 

1. Thạc sĩ – Nguyễn Diệp Phương Nghi – Phó Trưởng Bộ môn Du lịch – 

0907.465.169 



2. Thạc sĩ – Lê Yến Chi – Giảng viên Bộ môn Du lịch – 039.779.3109 

 

 



 

 

 



  

 

 



 

 


