
Quản trị du lịch – khách sạn là gì? Học những gì? Ra trường làm công việc gì? 

Giải đáp được những câu hỏi này, bạn sẽ mạnh dạn chọn cho mình một tương lai nghề 

nghiệp gắn với sự năng động, linh hoạt và khéo léo. 

Tìm được câu trả lời chính xác, bạn sẽ tháo gỡ được nút thắt trong suy nghĩ cũng như 

định hướng tốt hơn để đi đến quyết định theo đuổi ngành Quản trị du lịch – khách sạn. 

 
Quản trị du lịch – khách sạn là gì? 

Quản trị du lịch – khách sạn được xem là ngành “công nghiệp không khói” giàu tiềm 

năng trong xu hướng toàn cầu hóa.  

Đây là ngành nghề đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành 

liên quan đến du lịch; chịu trách nhiệm phân công, đôn đốc cho các hướng dẫn viên du 

lịch; nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết những 

phát sinh trong lĩnh vực du lịch; Quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một 

cách hiệu quả và hợp lý: lên kế hoạch làm việc cụ thể, khoa học cho từng bộ phận và 

phân công, đôn đốc nhân viên thực hiện đúng kế hoạch; lập các báo cáo kết quả tài 

chính, lập ra quy tắc trong việc quản lý nhân sự, quản lý tỷ lệ phòng bán ra và phòng 

còn trống, quản lý việc chế biến thực phẩm… 

  

 
Không chỉ được đào tạo bài bản các kiến thức chuyên ngành mà sinh viên Quản trị du 

lịch-  khách sạn của VIU còn được chú trọng đào tạo ngoại ngữ và các kỹ năng mềm 



Ngành Quản trị du lịch – khách sạn học những gì? 

Học ngành Quản trị du lịch - khách sạn, sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức 

về lĩnh vực du lịch, khách sạn, đồng thời rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn 

cần thiết cho công việc đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tế. 

Ngoài các kiến thức nền tảng, tổng quan, sinh viên Quản trị du lịch – khách sạn có cơ 

hội tiếp cận nhiều môn học chuyên sâu thú vị như: Quan hệ quốc tế & lễ tân, Địa lý du 

lịch Việt Nam và thế giới, Giao tiếp kinh doanh, Tiếp thị du lịch, Tâm lý du lịch, Quản 

trị ẩm thực, Quản trị hoạt động tiếp tân, Luật du lịch & luật kinh doanh.... 

Đặc biệt tại VIU, chương trình đào tạo thiết kế theo mô hình chất lượng cao, tài liệu 

giảng dạy thường xuyên được cập nhật theo xu hướng quốc tế, sinh viên được đào những 

kỹ năng nghề nghiệp thông qua tham quan thực tế và thực hành nghiệp vụ tại các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn nhằm nâng cao năng lực quản lý - điều hành, kỹ 

năng giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế một cách nhuần nhuyễn, 

chuyên nghiệp. Không chỉ được đào tạo bài bản các kiến thức chuyên ngành mà các bạn 

còn được chú trọng đào tạo ngoại ngữ và các kỹ năng mềm không kém quan trọng như 

kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm …  

Học Quản trị du lịch – khách sạn ra trường làm gì? 

Với nền tảng kiến thức và kỹ năng được trang bị, các bạn dễ dàng có cơ hội làm việc 

tại các vị trí: hướng dẫn viên du lịch, điều hành du lịch; lễ tân, nhân viên, quản lý các 

bộ phận tại khách sạn; giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực du lịch, khách sạn. 

 


