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HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN
---------------------------------------DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM - VIEF 2018
CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN CẤP CAO DU LỊCH VIỆT NAM 2018
1. Thời gian: Ngày 05 & 06/12/2018 (Thứ Tư và Thứ Năm)
2. Địa điểm: Khách sạn Intercontinental HN Landmark 72, Hà Nội – Lô E6 Phạm Hùng, Mễ
Trì, Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Chủ đề: Du lịch Việt Nam phát triển chất lượng, bền vững - Tầm nhìn 2030
Chiều ngày 05/12/2018
DIỄN ĐÀN PHIÊN THỨ NHẤT
SỰ CẦN THIẾT CƠ CẤU LẠI NGÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM
THEO HƯỚNG CHẤT LƯỢNG, BỀN VỮNG
Thời gian

Nội dung

13h30 - 14h00

Đón tiếp đại biểu

14h00 - 14h05

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
Phát biểu khai mạc

14h05 - 14h10

14h10 - 14h25

Ông Trần Trọng Kiên – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB), Thành
viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân
Báo cáo đề dẫn: Sự cần thiết cơ cấu lại ngành, phát triển du lịch Việt Nam theo
hướng chất lượng, bền vững
Ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

14h25 – 14h40

Tham luận 1: Hạ tầng Du lịch Việt Nam trước yêu cầu phát triển ngành Du lịch
Ông Kenneth Atkinson - Chủ tịch điều hành Grant Thornton Việt Nam

14h40 - 15h10

Tham luận 2: Thúc đẩy tăng trưởng Du lịch Việt Nam thông qua nâng cao thấu hiểu
về khách hàng
Bà Tuyết Vũ - Đại diện Tập đoàn Tư vấn toàn cầu Boston (BCG)

15h10 -15h25

Tham luận 3: Phát triển nguồn nhân lực Du lịch chất lượng cao - Yêu cầu cấp thiết
của quá trình cơ cấu lại
Ông Nguyễn Xuân Thành – Giám đốc Phát triển Đại học Fulbright Việt Nam

15h25 - 15h40

Nghỉ giải lao
Thảo luận: Những giải pháp trọng tâm để cơ cấu lại ngành và phát triển du lịch Việt
Nam đến năm 2030

15h40 - 17h00

Điều phối:
Ông Olivier Muehlstein – Giám đốc điều hành BCG Singapore;
MC Trịnh Lê Anh

17h00 - 17h10

17h10 - 17h20

17h20 - 17h25

Tóm tắt thảo luận & thông điệp Diễn đàn - Phiên thứ nhất
Ông Olivier Muehlstein – Giám đốc điều hành BCG Singapore
Phát biểu kết luận
Ông Lê Quang Tùng – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL
Bế mạc
Ông Trần Trọng Kiên
Sáng ngày 06/12/2018
DIỄN ĐÀN PHIÊN TOÀN THỂ

PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG, BỀN VỮNG - TẦM NHÌN 2030
Thời gian

Nội dung

8h00 - 8h30

Đón tiếp đại biểu

8h30 - 8h35

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

8h35 - 8h40

Phát biểu khai mạc
Ông Trương Gia Bình - Trương Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV)

8h40 - 8h50

Phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

8h50 - 8h55

Phóng sự: Phát triển du lịch Việt Nam - Tiềm năng, cơ hội và thách thức

8h55 – 9h05

Tóm tắt kết quả Diễn đàn phiên 1
Đại diện Tập đoàn BCG

9h05 – 9h30

Tham luận 1: Đưa Du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới
Ông John Lindquist - Cố vấn Cấp cao BCG, Thành viên Hội đồng Cơ quan Du lịch
Vương quốc Anh

9h30 – 9h40

Tham luận 2: Tính sáng tạo và năng lực của Cơ quan quản lý du lịch Quốc gia
Ông Chang Chee Pey – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore

9h40 – 9h50

Tham luận 3: Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài cho Du lịch Việt Nam
Ông Craig Douglas – Phó Chủ tịch Tập đoàn Lodgis Hospitality Group

9h50 – 10h00

Tham luận 4: Tiếp thị điểm đến - Bài học từ Nam Úc
Ông Brent Hill – Giám đốc Marketing Hội đồng Du lịch Nam Úc

10h00 – 10h15

Tham luận 5: Hạ tầng hàng không - Điều kiện cốt lõi để phát triển ngành du lịch
Ông Tony Fernandes – Sáng lập, Giám đốc điều hành AirAsia

10h15 - 10h25

Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ/ Thỏa thuận hợp tác

10h25 - 10h35

Nghỉ giải lao

10h35 - 11h35

Thảo luận: Các giải pháp trọng tâm phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền
vững tới năm 2030
Điều phối:
Ông Trần Trọng Kiên – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB). Thành viên Ban IV;
Ông Don Lam – Phó Trưởng Ban IV

11h35 - 11h40

Tóm tắt thảo luận & thông điệp Diễn đàn
Lãnh đạo Ban IV

11h40 - 11h55

Phát biểu chỉ đạo và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

11h55 - 12h00

Bế mạc
Lãnh đạo Ban IV

TỌA ĐÀM PHIÊN 1
DICUSSION 1

đIỀU PHối viên THẢO LUẬN/moderators
Ông Olivier Muehlstein - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành BCG Singapore
Ông Trịnh Lê Anh - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Sự kiện,
Giảng viên khoa Du lịch - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Diễn giả tham gia thảo luận/speakers
Ông Kenneth Atkinson - Chủ tịch điều hành Grant Thornton Việt Nam
DIỄN GIẢ THAM GIA THẢO LUẬN - SPEAKERS
Bà Tuyết Vũ - Giám đốc, BCG
Ông Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Phát triển Đại học Fulbright Việt Nam
Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB)
Ông Chang Chee Pey - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore
Ông James A. Kaplan - Phó Chủ tịch Phát triển Cao cấp, Tập đoàn Minor
Bà Sandra Leech - Giám đốc điều hành công ty SLC
Ông Võ Anh Tài - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
Ông Ngô Minh Đức - Chủ tịch, Công ty Cổ phần HG
Bà Wendy Wu, GĐ điều hành Tập đoàn Wendy Wu Tours (Anh)
Ông Nguyễn Thành Nam - Hiệu trưởng Đại học Trực tuyến FUNiX

ÔNG OLIVIER MUEHLSTEIN
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành BCG Singapore
PARTNER AND MANAGING DIRECTOR, BCG SINGAPORE

Ông Olivier Muehlstein là thành viên Hội đồng quản trị và đồng thời là giám đốc điều hành của Boston
Consulting Group, Singapore. Ông có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và lữ hành tại thị trường
mới nổi Châu Á. Trong nhiều năm qua, Olivier là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc nghiên cứu xây
dựng và triển khai các chiến lược gia nhập thị trường, tăng trưởng, xoay vòng và xây dựng, quản lí danh
mục đầu tư cùng với chiến lược thị trường và tư vấn nâng cao hiệu quả tổ chức.
Olivier Muehlstein từng làm việc tại Ấn Độ, Băng-La-Đét, Hàn Quốc và một số quốc gia ở Đông Nam Á. Ông
tốt nghiệp cử nhân Quản lí Quốc tế tại Đại học St. Gallen, Thụy Sĩ và Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
tại Đại học Kinh doanh Nanyang, Singapore.
Olivier Muehlstein is a Partner and Managing Director from the Boston Consulting Group. Olivier has
extensive experience in the travel and tourism sectors in emerging Asian markets. Over the years, he
has developed deep expertise in the development and implementation of growth, turnaround, portfolio
& go-to-market strategies, as well as segmentation and organizational effectiveness. He has worked in
India, Bangladesh, Korea and all main South-East Asian countries. Olivier has a B.Sc. and M.Sc. in International Management from the University of St. Gallen, Switzerland and an MBA in International Business
from Nanyang Business School, Singapore.

ÔNG TRỊNH LÊ ANH
Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Sự kiện,
Giảng viên khoa Du lịch - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
DEPUTY HEAD, DEPARTMENT OF EVENTS MANAGEMENT
FACULTY OF TOURISM STUDIES, USSH, NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
Ông Trịnh Lê Anh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Sự kiện, Giảng viên khoa Du lịch - Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là một giảng viên truyền được nhiều cảm hứng cho sinh
viên ngành du lịch và cũng là một người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích, một chuyên gia tổ
chức sự kiện. MC Lê Anh thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật, các buổi biểu diễn, các lễ
hội văn hóa lớn tại Việt Nam vì sở thích và chuyên môn với ngành du lịch cũng như vì mục tiêu nghiên cứu
phát triển. Và thông qua vai trò này, ông đã tạo dựng được sức ảnh hưởng rất tích cực đối với xã hội và
cộng đồng.
Mr. Trinh Le Anh, Deputy Head, Department of Events Management, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi, is also an inspiring lecturer
and a well-known TV show host, MC, and event conductor. Le Anh has been engaged in different forms
of the arts and performances alongside his interests and expertise in tourism and development studies,
and the social and cultural issues surrounding festivals and events in Vietnam. In his capacity as MC Le
Anh in numerous major events, he has had a strong public influence in the Vietnamese society.

ÔNG KENNETH ATKINSON
Chủ tịch điều hành Grant Thornton Việt Nam
EXECUTIVE CHAIRMAN GRANT THORNTON (VIETNAM) LIMITED
Ông Kenneth Atkinson bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế và sau 14 năm làm việc tại
Singapore, Hong Kong và Úc, ông thành lập công ty tư vấn riêng. Với hơn 42 năm kinh nghiệm về các thị
trường mới nổi và 40 năm kinh nghiệm về thị trường châu Á, ông đã và đang thực hiện các giao dịch tài
chính doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi trên khắp thế giới (Đông u, Trung Quốc và các quốc gia
Đông Nam Á)
Trong 28 năm qua, ông dành hầu hết thời gian làm việc tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ông có bề dày
kinh nghiệm trong mảng Du lịch - Khách sạn, tài chính khách sạn, tư vấn cho các nhà phát triển, các chủ
sở hữu về lựa chọn đơn vị vận hành khách sạn, làm việc với các đơn vị vận hành và thực hiện các nghiên
cứu tiền khả thi. Ông tư vấn thương vụ liên doanh khách sạn lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1979
và vào năm 1989, ông thực hiện tư vấn cho một trong những dự án liên doanh khách sạn đầu tiên tại Việt
Nam. HIện tại, ông là Chủ tịch điều hành Công ty Grant Thornton Việt Nam và là Giám đốc điều hành Grant
Thornton Lào.
Mr. Ken Atkinson started his career in international banking and after 14 years, including assignments in
Singapore, Hong Kong and Australia, he set up his own consultancy business.
With over 42 years emerging market experience and 40 years Asian experience, Ken has undertaken
corporate finance transactions in many emerging markets worldwide (Eastern Europe, the People’s
Republic of China and several other countries in South East Asia).
Ken has been working almost exclusively in Vietnam, Cambodia and Lao PDR during the last 28 years.
Ken has a wealth of experience in the hotel and tourism sector having been involved in financing hotels
in Asia, advising developers, advising owners on hotel operator selection, working with operators and
doing feasibility studies.
Ken advised on the first Hotel Joint Venture in the PRC in 1979 and one of the first projects in Vietnam
in 1989. Currently he is Executive Chairman of Grant Thornton Vietnam and Managing Partner of Grant
Thornton Laos

BÀ TUYẾT VŨ
Giám đốc, BCG
PRINCIPAL, BCG

Bà Tuyết Vũ là Quản lí cấp cao và là thành viên chủ chốt tại Boston Consulting Group trong lĩnh vực
lữ hành và du lịch. Với hơn 10 năm hoạt động trong ngành du lịch và vốn kinh nghiệm tư vấn có
được, bà có nhiều góc nhìn chuyên sâu về thị trường Việt Nam và rộng hơn là khu vực Đông Nam Á,
đặc biệt là đối tượng khách hàng trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. Tại BCG, bà Tuyết tư vấn cho cả
khối doanh nghiệp tư nhân và nhà nước trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, chuyên sâu tư vấn về danh
mục đầu tư, chú trọng tới những vấn đề phát triển du lịch bền vững, kỹ thuật số trong du lịch và
phát triển dịch vụ khách sạn.
Bà Tuyết là Học giả Fulbright, Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California, Berkeley và là Cử
nhân Đại học New South Wales, Úc với học bổng toàn phần AusAID.
Mrs. Tuyet Vu is a Principal from the Boston Consulting Group and a core member of BCG's Consumer, Travel & Tourism Practice and Global Advantage Practice. With more than 10 years of industry
and consulting experience, Tuyet has gained exposure and insights in both Vietnam market and
broader Southeast Asia region, particularly consumer insights in travel and tourism. At BCG, Tuyet
has advised a diverse range of public and private sector clients in travel and tourism industry. Her
work portfolio and interest include topics in sustainable tourism development, digital in tourism
and growth in hospitality. Tuyet has an MBA from the University of California at Berkeley as a
Fulbrighter and a BE from University of New South Wales, Australia, with scholarship from AusAID.

ÔNG NGUYỄN XUÂN THÀNH
Giám đốc Phát triển Đại học Fulbright Việt Nam
DIRECTOR OF THE FULBRIGHT ECONOMICS TEACHING PROGRAM

Ông Nguyễn Xuân Thành là Giám đốc Phát triển, giảng viên chính sách công của Đại học Fulbright
Việt Nam (FUV) và là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại Trường Harvard Kennedy (HKS), Đại học
Harvard. Các lĩnh vực nghiên cứu chính sách của ông Thành bao gồm tài chính phát triển, đầu tư
công và kinh tế vĩ mô. Trước khi giảng dạy và làm công tác quản lý tại Trường Fulbright, ông Nguyễn
Xuân Thành làm việc tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Tại FUV, ông Nguyễn Xuân Thành giảng dạy các
môn tài chính phát triển và thẩm định đầu tư công. Ông Nguyễn Xuân Thành nhận bằng Cử nhân
kinh tế danh dự tại Đại học Delhi, Ấn Độ, bằng thạc sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick, Anh
Quốc và bằng thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ.
Mr. Nguyen Xuan Thanh is the director of the Fulbright Economics Teaching Program in Ho Chi Minh
City, and a senior fellow at the Harvard Kennedy School. Thanh’s work focuses on development
finance, public investment, and infrastructure development. His recent and ongoing research projects include cross-ownership in Vietnam’s banking sector, Vietnam’s infrastructure constraints,
and Ho Chi Minh City’s development strategies. Prior to joining the Fulbright School, Thanh served
as an official in the municipal government of Ho Chi Minh City.

ÔNG TRẦN TRỌNG KIÊN
Thành viên sáng lập Hội đồng tư vấn Du lịch (TAB)
FOUNDING MEMBER OF TOURISM ADVISORY BOARD (TAB)

Ông Trần Trọng Kiên là cổ đông sáng lập ra Thiên Minh Group (TMG), công ty du lịch tư nhân cung cấp dịch
vụ du lịch trải nghiệm trải rộng trên bán đảo Đông Dương. Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển,
công ty đã trở thành một trong những tập đoàn du lịch khách sạn hàng đầu trong khu vực. Ngoài việc đảm
nhiệm vị trí tại Thiên Minh, ông Kiên còn là thành viên trong Ban Quản Trị của một số tổ chức khác như:
Ngân Hàng TMCP Á Châu, Trường ĐH Fulbright Việt Nam, Vinaland, Hiệp Hội Du Lịch, Hội Đồng Tư Vấn Du
Lịch. Hiện ông là một thành viên chủ chốt của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân với nhiệm vụ
tham mưu các giải pháp để phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ ngành du lịch, một trong các mũi nhọn kinh
tế của Việt Nam.
Tran Trong Kien is a founding shareholder of Thien Minh Group (TMG), a private travel company which
provides tourism services on the Indochinese peninsula. Over the past 23 years, the company has
become one of the leading hotel travel corporations in the region. Kien is also a member of the Board of
Directors of other organizations such as Asia Commercial Bank, Fulbright University Vietnam, Vinaland,
Tourism Association, Tourism Advisory Board. He is currently a key member of PSD Committee as an
advisor on solutions to develop Vietnam’s tourism industry.

ÔNG CHANG CHEE PEY
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore
ASSISTANT CHIEF EXECUTIVE, SINGAPORE TOURISM BOARD (STB)
Ông Chang Chee Pey đảm nhận vị trí Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore từ tháng 9 năm 2016. Trong
vai trò hiện tại của mình, ông giám sát một mạng lưới tích hợp gồm 20 Văn phòng Khu vực trên khắp thế giới. Các
Văn phòng này tích cực quảng bá hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện giải trí và kinh doanh hấp
dẫn. Chee Pey đã tổ chức một số cuộc gặp mặt cấp cao trong Hội đồng Du lịch Singapore (STB) từ năm 2004, mở
rộng tiếp thị và phát triển sản phẩm du lịch. Trước đây ông đã làm việc tại Mumbai, Kuala Lumpur và London, đảm
nhận việc phát triển kinh doanh và tiếp thị quốc tế của STB tại các thị trường chính của Ấn Độ, Đông Nam Á và Châu
u. Chee Pey cũng là Giám đốc Điều hành Quản lý Thương hiệu và Tiếp thị Điểm đến từ năm 2010 đến 2012. Trong
những vị trí này, Chee Pey chịu trách nhiệm về các chiến dịch tiếp thị và thương hiệu toàn cầu của STB; đồng thời,
phát triển nhận thức thương hiệu mạnh mẽ và tích cực của hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện
du lịch và kinh doanh.
Trước đây, Chee Pey từng là Giám đốc lĩnh vực Danh lam & Du thuyền. Ông đã tham gia vào các dự án phát triển quan
trọng như Singapore Flyer, dự án nâng cấp Orchard Road Mall và Quỹ Phát triển Fly-Cruise Singapore trị giá 10 triệu
đô la Singapore. Ông cũng đứng đầu Nhóm công tác Khu nghỉ dưỡng tích hợp STB và quản lý quy trình Yêu cầu về Khái
niệm (RFC) cho dự án Khu nghỉ mát Tích hợp cho đến khi thành lập Khu nghỉ dưỡng Tích hợp của STB vào tháng 8 năm
2005. Chee Pey là một thành viên của MIT Sloan với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý MIT Sloan.
Mr Chang Chee Pey assumed the position of Assistant Chief Executive for the International Group in September
2016. In his current role, he oversees an integrated network of 20 Regional Offices located around the world.
Together, they actively promote Singapore as a compelling leisure and business events destination. Chee Pey has
held a number of senior appointments in the Singapore Tourism Board (STB) since 2004, spanning marketing and
tourism product development. He was previously based in Mumbai, Kuala Lumpur and London, handling STB’s international marketing and business development efforts in the key markets of India, Southeast Asia and Europe. Chee
Pey was also the Executive Director of Brand Management and Destination Marketing from 2010 to 2012. In these
positions, Chee Pey was responsible for STB’s global brand and marketing campaigns, and developing a strong and
positive brand perception of Singapore as a travel and business event destination.
Before his marketing stint, Chee Pey served as Director of Sightseeing & Cruise. He was involved in key developmental projects such as the Singapore Flyer, the Orchard Road Mall Enhancement project and the S$10 million
Singapore Fly-Cruise Development Fund. He also headed the STB Integrated Resorts Working Team and managed
the Request for Concept (RFC) process for the Integrated Resorts project until the formation of the Integrated
Resorts Division in STB in August 2005. Chee Pey is a MIT Sloan Fellow with a Masters in Business Administration
from MIT Sloan School of Management.

ÔNG JAMES A. KAPLAN
Phó Chủ tịch Phát triển Cao cấp, Tập đoàn Minor
SENIOR VICE PRESIDENT DEVELOPMENT, MINOR HOTELS

Ông James A. Kaplan phụ trách phát triển kịnh doanh toàn cầu cho chuỗi khách sạn của tập đoàn Minor,
chi nhánh của Minor International với danh mục đầu tư khách sạn của hơn 500 khách sạn tại hơn 50 quốc
gia. Minor sở hữu chuỗi khách sạn Four Seasons ở Thái Lan cũng như một số khách sạn cao cấp khác do
Marriott và St. Regis quản lý. Tuy nhiên, trọng tâm chiến lược của công ty là mở rộng các thương hiệu mà
Minor đang sở hữu như Anantara, AVANI, Oaks, Tivoli và NH Hotels.
Ông James tốt nghiệp đại học California Berkeley với bằng BA Khoa học Chính trị/ Hệ thống Chính trị Châu
Á và bằng Tiến sĩ chuyên ngành Luật bất động sản tại trường Golden Gate School tại San Francisco. Kinh
nghiệm phát triển và giao dịch trên toàn cầu của ông trong suốt 30 năm qua đã tạo nên một nền tảng
vững chắc để thực hiện các kế hoạch và chiến lược phát triển của tập đoàn Minor.
James directs the global business development for the Minor Hotels which is a subsidiary of Minor International, a hotel portfolio of over 500 properties in more than 50 countries. Minor owns the Four
Seasons hotels in Thailand as well as a number of other luxury properties managed by Marriott and St.
Regis, however the company’s strategic focus is to expand the Minor owned brands Anantara, AVANI,
Oaks, Tivoli and NH Hotels.
James is a graduate of both the University of California Berkeley with a BA in Political Science/Asian
Political Systems and Golden Gate School of Law in San Francisco with a Juris Doctor degree emphasizing
real estate law. His extensive global development and transactional experience over the past 30 years
has provided a solid foundation to execute Minor’s strategic development and growth plans.

BÀ SANDRA LEACH
Giám đốc điều hành công ty SLC
CEO, SLC REPRESENTATION LTD

Sandra Leach bắt đầu sự nghiệp của mình với công việc là nhà điều hành tour du lịch Úc của hãng Austravel và sau đó, bà trở thành Giám đốc điều hành vào năm 1998. Austravel trở thành thành viên của nhóm
TUI và có văn phòng tại Anh, Mỹ và Đức. Trong nhiều năm, họ điều hành dịch vụ cho thuê máy bay đến
Úc và New Zealand. Năm 2003, Sandra thành lập công ty đại diện bán hàng và tiếp thị của riêng mình,
SLC Representation Ltd, hiện có khách hàng ở 4 châu lục và trải dài các trong các lĩnh vực Hội đồng Du
lịch, Khách sạn, Quản lý Hiệp hội, Công ty Quản lý Điểm đến và các điểm tham quan. Tiếp thị điểm đến là
một đặc sản và điểm sáng mới xuất hiện gần đây và đưa Vương quốc Anh trở thành đối tác với Qantas.
Sandra Leach began her career with the Australasian specialist tour operator Austravel and, after climbing the sales and marketing ladder, she became Managing Director in 1998. Austravel became part of the
TUI group and had offices in the UK, USA and Germany. For many years they ran an air charter program
to Australia and New Zealand. In 2003 Sandra set up her own sales and marketing representation company, SLC Representation Ltd, that now has clients in 4 continents and spans Tourist Boards, Hotels,
Association Management, Destination Management Companies and attractions. Destination Marketing is
a speciality and a recent highlight was initiating and directing the UK marketing of the non stop flight to
Perth ,in partnership with Qantas.

ÔNG VÕ ANH TÀI
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist)
DEPUTY GENERAL MANAGER, SAIGONTOURIST

Ông Võ Anh Tài, sinh năm 1967 tại Sài Gòn. Hiện là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
TNHH MTV (Saigontourist), BCH Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Phó
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tp.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB). Trước đó,
Ông Tài là Tổng Giám đốc nhiều năm của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Tổng
Công ty Du lịch Sài Gòn).
Ông Tài tốt nghiệp cử nhân về Quan hệ kinh tế quốc tế (tại CHLB Nga) và thạc sĩ về quản trị và phát triển
du lịch (tại Úc).
Mr. Vo Anh Tai was born in 1967 in Saigon. Currently, he is Vice General Director of Saigontourist Travel
Company, Executive Board Member of Vietnam Tourism Association, Vice Chairman of Vietnam Travel
Association, Vice Chairman of Tourism Association of Ho Chi Minh City and Vice Chairman of Vietnam
Tourism Advisory Board (TAB). Prior to that, Mr. Tai was the General Director of Saigontourist Travel
Company Limited (under Sai Gon Tourism Corporation).
Mr. Tai holds a bachelor's degree in International Economic Relations (in Russia) and a Masters in Tourism
Management and Development (in Australia).

ÔNG NGÔ MINH ĐỨC
Chủ tịch Tập đoàn HG
FOUNDER & CHAIRMAN HG HOLDINGS
Ông Ngô Minh Đức là Chủ tịch tập đoàn HG, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại Việt
Nam và Đông dương. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Hà nội năm 1993, Ông Đức làm việc tại Hãng hàng
không Quốc gia Việt Nam. Ông là người lên kế hoạch và phụ trách cùng với Tổng cục du lịch Việt Nam,
Vietnam Airlines tổ chức thành công Roadshow đầu tiên về du lịch Việt Nam tại Úc năm 2000 cũng như
sự kiện thức đẩy Du lịch Việt Nam năm 2003 sau dịch SARS. Năm 2004, Ông Đức rời Vietnam Airlines và
đảm nhiệm vị trí Giám đốc công ty du lịch HG (nay là Asia DMC), một công ty trong tập đoàn HG Holdings.
Cùng trong năm đó, Ông thành lập Văn phòng đại diện Hãng hàng không Mỹ American Airlines tại Việt
Nam. Với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không và du lịch, ông Đức đã xây dựng tập đoàn HG
Holdings trở thành một tập đoàn quốc tế với hơn 850 nhân viên trong nước và quốc tế và văn phòng đại
diện ở nhiều nơi trên thế giới. Ông Đức mong ước xây dựng tập đoàn HG Holdings thành một công ty trăm
tuổi cũng như mong muốn tạo ra nhiều việc làm và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân bằng
cách phát triển du lịch Việt Nam. Ông Đức là Thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam từ năm 2012.
Mr. Ngo Minh Duc is the Founder & Chairman of HG Holdings, a leading tourism group in Vietnam and
Indochina. Graduated from Hanoi Economics University, Duc joined the national carrier Vietnam Airlines
in 1993. In 2000, Duc worked with Vietnam National Administration of Tourism (VNAT) to organize the
very first Vietnam Tourism Roadshow oversea in Australia. In 2003, he successfully organized the event
“Back to the Future” to promote Vietnam Tourism and Vietnam Airlines after SARS (bird flu) disease. In
2004, Duc left Vietnam Airlines to become the Director of HG Travel (now known as Asia DMC) a member
of HG Holdings and in the same year, he set up American Airlines Office in Vietnam. With 24 years of
experience in airlines and tourism business, Duc has built HG Holdings to become a group with more than
850 multilingual local and international professionals and worldwide representative offices. Duc has a
dream of building HG Holdings to be a 100 years old company as well as creating new jobs and wealthy
life for Vietnamese people by developing Vietnam Tourism. While conducting business and following his
dream, Duc always commit to contribute actively to the development of local community. Duc is also the
member of Vietnam Tourism Advisory Board since 2012.

BÀ WENDY WU
giám đốc điều hành wendy wu tours
CEO, WENDY WU TOURS

Wendy Wu là người sáng lập và chủ sở hữu của Wendy Wu Tours, nhà điều hành tour du lịch chuyên gia
hàng đầu tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Anh và Úc. Được thành lập vào năm 1998 với các văn
phòng ở London, Sydney, Auckland, Bắc Kinh, Thượng Hải và Tây An, Wendy Wu Tours điều hành các tour
du lịch hộ tống và tour nghỉ lễ tự thiết kế tại hơn 30 quốc gia trên khắp châu Á và Nam Mỹ. Wendy được
giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng ngành Công nghiệp Du lịch của Vương quốc Anh năm 2016 và được
trao tặng danh hiệu người phụ nữ có ảnh hưởng lớn thứ hai ở Úc trong năm 2017. Wendy hiện sống ở
London và là diễn giả thường xuyên trong các sự kiện và hội nghị du lịch ở Anh và Úc.
Wendy Wu is the founder and owner of Wendy Wu Tours, the leading specialist tour operator to China,
Japan and Vietnam in the UK and Australia. Established in 1998, and with offices in London, Sydney,
Auckland, Beijing, Shanghai and Xian, Wendy Wu Tours operates escorted tours and tailor-made holidays
in over 30 countries across Asia and South America. Wendy was inducted into the British Travel Industry
Hall of Fame in 2016 and was awarded Australia’s second most influential women in travel in 2017.
Wendy lives in London and is a frequent keynote speaker at travel industry and travel consortia events
and conferences in the UK and Australia.

ÔNG NGUYỄN THÀNH NAM
Hiệu trưởng Đại học Trực tuyến FUNiX
Phó Chủ tịch HĐQT trường Đại học FPT
PRINCIPAL OF FUNIX ONLINE UNIVERSITY
VICE CHAIRMAN OF FPT UNIVERSITY
Ông Nguyễn Thành Nam là cựu Tổng Giám đốc FPT và hiện là Phó Chủ tịch HĐQT trường Đại học FPT. Ông
có học vị tiến sĩ toán tại Liên Xô. Ông là 1 trong 13 người sáng lập Tập đoàn FPT sau khi về nước năm
1988. Từ 2005, ông trở thành thành viên Hội đồng quản trị của FPT. Từ 13 tháng 4 năm 2009 đến 23
tháng 2 năm 2011, Ông Nguyễn Thành Nam giữ chức Tổng giám Đốc FPT. Hiện tại ông Nguyễn Thành
Nam là Cố vấn Sáng tạo của Tập đoàn FPT.
Dr. Nguyen Thanh Nam is former General Director of FPT Group and current Vice Chairman of FPT
University. He got his Mathematics PhD degree in Soviet Unions. After returning to Vietnam in 1988, he
was one of 13 founders of FPT Group, the pioneering and leading IT business in Vietnam. He has been
Board Member of FPT since 2005. From 2009 to 2011, he was FPT’s General Director. Currently, he
serves as Creative Counsel of FPT.

TỌA ĐÀM PHIÊN 2
DICUSSION 2

đIỀU PHối viên THẢO LUẬN/moderators
Ông Don Lam - Phó trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế Tư nhân
Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB)
Diễn giả tham gia thảo luận/speakers
Ông John Lindquist - Chuyên gia du lịch toàn cầu và cố vấn cấp cao của BCG
Ông Chang Chee Pey - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore
DIỄN GIẢ THAM GIA THẢO LUẬN - SPEAKERS
Ông Craig Douglas - Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Khách sạn Lodgis
Ông Brent Hill - Giám đốc Marketing, Ủy ban Du lịch Nam Úc
Ông Tony Fernandes - Sáng lập và Tổng giám đốc AirAsia
Ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
Ông Tom Corrie - Tham tán Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
Ông Vũ Thế Bình - Quyền Chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam
Ông Ngô Minh Đức - Chủ tịch Tập đoàn HG
Ông Lê Minh Dũng - Phó Tổng giám đốc tập đoàn BIM Group
Ông Kenneth Atkinson - Chủ tịch điều hành Grant Thornton Việt Nam
Bà Sunita Rajan - Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - TBD, Kênh CNN Quốc tế
Ông Lương Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc Vietstar Airlines
Bà Wendy Wu, GĐ điều hành Tập đoàn Wendy Wu Tours (Anh)

ÔNG DON LAM
Phó trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế Tư nhân
DEPUTY HEAD OF PSD COMMITTEE

Với nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, ông Don Lam là chuyên gia hàng đầu về đầu tư, sáp nhập và mua
lại, tái cơ cấu doanh nghiệp và tư nhân. Ông là một diễn giả thường xuyên tại các cuộc hội thảo đầu tư
quốc tế và được xem như “Mr. Wall Street” trong tạp chí Fortune. Với vai trò Phó Trưởng Ban Nghiên cứu
Phát triển Kinh tế tư nhân, ông đang nắm trọng trách cùng các thành viên khác của Ban tìm các giải pháp
cải cách và cải thiện môi trường kinh doanh, tập hợp, thu hút nguồn lực từ tư nhân, tham mưu cách thức
phát triển và vận hành hiệu quả các dòng vốn đầu tư cho nền kinh tế Việt Nam.
Don Lam is a specialist in investment, mergers and acquisitions, corporate and private restructuring. He
is a regular speaker at international investment conferences and is seen as "Mr. Wall Street "in Fortune

ÔNG TRẦN TRỌNG KIÊN
Thành viên sáng lập Hội đồng tư vấn Du lịch (TAB)
FOUNDING MEMBER OF TOURISM ADVISORY BOARD (TAB)

Ông Trần Trọng Kiên là cổ đông sáng lập ra Thiên Minh Group (TMG), công ty du lịch tư nhân cung cấp dịch
vụ du lịch trải nghiệm trải rộng trên bán đảo Đông Dương. Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển,
công ty đã trở thành một trong những tập đoàn du lịch khách sạn hàng đầu trong khu vực. Ngoài việc đảm
nhiệm vị trí tại Thiên Minh, ông Kiên còn là thành viên trong Ban Quản Trị của một số tổ chức khác như:
Ngân Hàng TMCP Á Châu, Trường ĐH Fulbright Việt Nam, Vinaland, Hiệp Hội Du Lịch, Hội Đồng Tư Vấn Du
Lịch. Hiện ông là một thành viên chủ chốt của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân với nhiệm vụ
tham mưu các giải pháp để phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ ngành du lịch, một trong các mũi nhọn kinh
tế của Việt Nam.
Tran Trong Kien is a founding shareholder of Thien Minh Group (TMG), a private travel company which
provides tourism services on the Indochinese peninsula. Over the past 23 years, the company has
become one of the leading hotel travel corporations in the region. Kien is also a member of the Board of
Directors of other organizations such as Asia Commercial Bank, Fulbright University Vietnam, Vinaland,
Tourism Association, Tourism Advisory Board. He is currently a key member of PSD Committee as an
advisor on solutions to develop Vietnam’s tourism industry.

ÔNG JOHN LINDQUIST
Chuyên gia du lịch toàn cầu và cố vấn cấp cao của BCG
SENIOR ADVISOR, BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
John Lindquist là thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc VisitBritain – cơ quan quản lý ngành du lịch
Vương quốc Anh. Ông cũng là người sáng lập nên chuẩn mực về du lịch và lữ hành của Boston Consulting
Group. Trong 30 năm làm việc tại BCG, John Lindquist từng nắm giữ những vị trí như giám đốc điều hành,
đại cổ đông hay gần đây nhất là cố vấn cấp cao của tập đoàn.
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp du lịch và lữ hành, làm việc và tư vấn cho tất cả những
người trong chuỗi giá trị toàn thể tại hơn 30 quốc gia và 5 vùng lãnh thổ. Tính tới thời điểm này, ông đã
có kinh nghiệm tư vấn cho rất nhiều chính phủ các nước về chính sách phát triển ngành du lịch và hàng
không, có thể kể đến như Dubai, Ả Rập Xê-út, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Morocco, Pháp, Ý, Ai-len, Chi
Lê, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, U-crai-na,Mỹ, A-ghen-ti-na, Israel, và Malta. Ngoài ra, ông cũng đã làm
việc với hơn 25 hãng hàng không tại Châu u, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Á – Thái Bình Dương
; cùng với vai trò điều hành chủ yếu các tour và cung cấp dịch vụ du lịch tại Anh, Scandinavia, Holland,
Đức, Thụy Điển, Ý, Úc và Trung Quốc cũng như cung cấp các dịch vụ du lịch online, quản lý các chuỗi khách
sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập.
Ngài John còn là Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard và cử nhân kinh kế tại Đại học Princeton
Mr. John Lindquist is a Board Member, Non-Executive Director of VisitBritain, the UK's national tourism
authority. John founded the Boston Consulting Group (BCG)'s Travel and Tourism practice and has been
with BCG for 30 years as Senior Partner & Managing Director and most recently as a Senior Advisor.
John has extensive experience in travel and tourism industry, working and advising all players in the
entire value chain across over 30 countries across 5 continents. In his career thus far, he has advised
many governments on tourism development and aviation policy, including Dubai, Abu Dhabi, Singapore,
Vietnam, Malaysia, Morocco, France, Italy, Ireland, Iceland, Chile, China (Beijing), Russia (St. Petersburg,
Moscow), Spain (Catalonia/Barcelona), Ukraine (Kiev), USA (New Orleans, Puerto Rico), Turkey, Argentina,
Israel, and Malta. He also worked with over 25 airlines in Europe, North America, Latin America, Middle
East and Asia Pacific; with major tour operators and travel agencies in the UK, Scandinavia, Holland,
Germany, Switzerland, Italy, Australia, and China, as well as online travel agencies; and with major hotel
chains as well as smaller independent resort hotels and groups.
John has an MBA from Harvard University and a BA in Economics from Princeton University.

ÔNG CHANG CHEE PEY
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore
ASSISTANT CHIEF EXECUTIVE
Ông Chang Chee Pey đảm nhận vị trí Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore từ tháng 9 năm 2016. Trong
vai trò hiện tại của mình, ông giám sát một mạng lưới tích hợp gồm 20 Văn phòng Khu vực trên khắp thế giới. Các
Văn phòng này tích cực quảng bá hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện giải trí và kinh doanh hấp
dẫn. Chee Pey đã tổ chức một số cuộc gặp mặt cấp cao trong Hội đồng Du lịch Singapore (STB) từ năm 2004, mở
rộng tiếp thị và phát triển sản phẩm du lịch. Trước đây ông đã làm việc tại Mumbai, Kuala Lumpur và London, đảm
nhận việc phát triển kinh doanh và tiếp thị quốc tế của STB tại các thị trường chính của Ấn Độ, Đông Nam Á và Châu
u. Chee Pey cũng là Giám đốc Điều hành Quản lý Thương hiệu và Tiếp thị Điểm đến từ năm 2010 đến 2012. Trong
những vị trí này, Chee Pey chịu trách nhiệm về các chiến dịch tiếp thị và thương hiệu toàn cầu của STB; đồng thời,
phát triển nhận thức thương hiệu mạnh mẽ và tích cực của hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện
du lịch và kinh doanh.
Trước đây, Chee Pey từng là Giám đốc lĩnh vực Danh lam & Du thuyền. Ông đã tham gia vào các dự án phát triển quan
trọng như Singapore Flyer, dự án nâng cấp Orchard Road Mall và Quỹ Phát triển Fly-Cruise Singapore trị giá 10 triệu
đô la Singapore. Ông cũng đứng đầu Nhóm công tác Khu nghỉ dưỡng tích hợp STB và quản lý quy trình Yêu cầu về Khái
niệm (RFC) cho dự án Khu nghỉ mát Tích hợp cho đến khi thành lập Khu nghỉ dưỡng Tích hợp của STB vào tháng 8 năm
2005. Chee Pey là một thành viên của MIT Sloan với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý MIT Sloan.
Mr Chang Chee Pey assumed the position of Assistant Chief Executive for the International Group in September
2016. In his current role, he oversees an integrated network of 20 Regional Offices located around the world.
Together, they actively promote Singapore as a compelling leisure and business events destination. Chee Pey has
held a number of senior appointments in the Singapore Tourism Board (STB) since 2004, spanning marketing and
tourism product development. He was previously based in Mumbai, Kuala Lumpur and London, handling STB’s international marketing and business development efforts in the key markets of India, Southeast Asia and Europe. Chee
Pey was also the Executive Director of Brand Management and Destination Marketing from 2010 to 2012. In these
positions, Chee Pey was responsible for STB’s global brand and marketing campaigns, and developing a strong and
positive brand perception of Singapore as a travel and business event destination.
Before his marketing stint, Chee Pey served as Director of Sightseeing & Cruise. He was involved in key developmental projects such as the Singapore Flyer, the Orchard Road Mall Enhancement project and the S$10 million
Singapore Fly-Cruise Development Fund. He also headed the STB Integrated Resorts Working Team and managed
the Request for Concept (RFC) process for the Integrated Resorts project until the formation of the Integrated
Resorts Division in STB in August 2005. Chee Pey is a MIT Sloan Fellow with a Masters in Business Administration
from MIT Sloan School of Management.

ÔNG CRAIG DOUGLAS
Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Khách sạn Lodgis
EXECUTIVE VICE PRESIDENT, HEAD OF ASSET MANAGEMENT LODGIS HOSPITALITY HOLDINGS PTE. LTD
Vào tháng 2 năm 2017, ông Craig Douglas gia nhập Công ty Đầu tư Lodgis Hospitality Holdings (nền tảng đầu tư
khách sạn được thành lập bởi Warburg Pincus và VinaCapital). Đến từ Brisbane, Australia, ông Douglas đã có hơn 25
năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn và 9 năm làm việc tại Việt Nam. Sau khi đảm nhận các vị trí vận hành tại
Accor, Six Senses, ông Douglas chuyển sang lĩnh vực quản lý đầu tư/ tài sản, gia nhập VinaCapital với vị trí Trưởng
Ban Khách sạn. Bên cạnh đó, ông cũng thành lập doanh nghiệp riêng của mình và làm cố vấn cho các doanh nghiệp
như Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Crescent Point (Singapore).
Ông Douglas đã giám sát và giữ chức vụ Tổng giám đốc cho nhiều khách sạn cao cấp tại Việt Nam. Và ông từng đảm
nhiệm cương vị này tại SEM, chủ sở hữu công ty Sofitel “Legend” Metropole Hà Nội trong 7 năm qua. Một số khách
sạn khác mà ông đã từng giám sát cũng như giữ chức Tổng giám đốc bao gồm: Hilton Hanoi Opera, Nam Hải (nay là
Four Seasons Nam Hải) Hội An, Six Senses Côn Đảo, Câu lạc bộ Golf Đà Nẵng, Movenpick và Mercure Hanoi, Movenpick HCMC (nay là Eastin), Sheraton Nha Trang và nhiều khách sạn khác trên khắp Việt Nam
Bên cạnh Sofitel Metropole, ông hiện đang giám sát Raffles Phnom Penh, Raffles Siem Reap, Fusion Cam Ranh, và
nhiều dự án mới khác đang được phát triển và trong quá trình triển khai. Trong 3.5 năm qua, ông là thành viên Hiệp
hội Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB).
Joining Lodgis Hospitality Holdings February 2017 (recently formed hotel investment platform sponsored by
Warburg Pincus in partnership with VinaCapital) Craig originates from Brisbane, Australia with over 25 years hospitality industry experience having been based in Vietnam for the past 9 years. Coming from an operational
background with companies such as Accor, Six Senses, Craig moved into the investment/asset management sector
joining Vincapital as their Head of Hospitality Division where he remained for 7 years. While continuing to manage
several assets for Vinacapital Craig then formed his own regional firm and also consulted to other domestic and
regional firms such as BRG Group, Hanoi and Crescent Point, Singapore.
Craig has overseen and held the position of General Director for numerous high-profile assets in Vietnam having
held this position for SEM, owning company of the Sofitel “Legend” Metropole Hanoi for the last 7 years. Some of
the other assets Craig has previously overseen and or held the General Director position include: Hilton Hanoi
Opera, Nam Hai (now Four Seasons Nam Hai) Hoi An, Six Senses Con Dao, Danang Golf Club, Movenpick and Mercure
Hanoi, Movenpick HCMC (now Eastin), Sheraton Nha Trang and numerous other properties throughout Vietnam
In addition to the Sofitel Metropole Craig currently oversees Raffles Phnom Penh, Raffles Siem Reap, Fusion Cam
Ranh, other Fusion operating assets and also various new projects both being developed and in the pipeline.
Additionally, Craig has also been a board member of the Vietnam Tourism Advisory Board, to the Vietnam National
Administration of Tourism for the past 3 ½ years.

ÔNG BRENT HILL
Giám đốc Điều hành, Ủy ban Du lịch Úc
EXECUTIVE DIRECTOR OF MARKETING, SOUTH AUSTRALIAN TOURISM COMMISSION
Ông Chang Chee Pey đảm nhận vị trí Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Singapore từ tháng 9 năm 2016. Trong
vai trò hiện tại của mình, ông giám sát một mạng lưới tích hợp gồm 20 Văn phòng Khu vực trên khắp thế giới. Các
Văn phòng này tích cực quảng bá hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện giải trí và kinh doanh hấp
dẫn. Chee Pey đã tổ chức một số cuộc gặp mặt cấp cao trong Hội đồng Du lịch Singapore (STB) từ năm 2004, mở
rộng tiếp thị và phát triển sản phẩm du lịch. Trước đây ông đã làm việc tại Mumbai, Kuala Lumpur và London, đảm
nhận việc phát triển kinh doanh và tiếp thị quốc tế của STB tại các thị trường chính của Ấn Độ, Đông Nam Á và Châu
u. Chee Pey cũng là Giám đốc Điều hành Quản lý Thương hiệu và Tiếp thị Điểm đến từ năm 2010 đến 2012. Trong
những vị trí này, Chee Pey chịu trách nhiệm về các chiến dịch tiếp thị và thương hiệu toàn cầu của STB; đồng thời,
phát triển nhận thức thương hiệu mạnh mẽ và tích cực của hình ảnh Singapore như một điểm đến của các sự kiện
du lịch và kinh doanh.
Trước đây, Chee Pey từng là Giám đốc lĩnh vực Danh lam & Du thuyền. Ông đã tham gia vào các dự án phát triển quan
trọng như Singapore Flyer, dự án nâng cấp Orchard Road Mall và Quỹ Phát triển Fly-Cruise Singapore trị giá 10 triệu
đô la Singapore. Ông cũng đứng đầu Nhóm công tác Khu nghỉ dưỡng tích hợp STB và quản lý quy trình Yêu cầu về Khái
niệm (RFC) cho dự án Khu nghỉ mát Tích hợp cho đến khi thành lập Khu nghỉ dưỡng Tích hợp của STB vào tháng 8 năm
2005. Chee Pey là một thành viên của MIT Sloan với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý MIT Sloan.
Mr Chang Chee Pey assumed the position of Assistant Chief Executive for the International Group in September
2016. In his current role, he oversees an integrated network of 20 Regional Offices located around the world.
Together, they actively promote Singapore as a compelling leisure and business events destination. Chee Pey has
held a number of senior appointments in the Singapore Tourism Board (STB) since 2004, spanning marketing and
tourism product development. He was previously based in Mumbai, Kuala Lumpur and London, handling STB’s international marketing and business development efforts in the key markets of India, Southeast Asia and Europe. Chee
Pey was also the Executive Director of Brand Management and Destination Marketing from 2010 to 2012. In these
positions, Chee Pey was responsible for STB’s global brand and marketing campaigns, and developing a strong and
positive brand perception of Singapore as a travel and business event destination.
Before his marketing stint, Chee Pey served as Director of Sightseeing & Cruise. He was involved in key developmental projects such as the Singapore Flyer, the Orchard Road Mall Enhancement project and the S$10 million
Singapore Fly-Cruise Development Fund. He also headed the STB Integrated Resorts Working Team and managed
the Request for Concept (RFC) process for the Integrated Resorts project until the formation of the Integrated
Resorts Division in STB in August 2005. Chee Pey is a MIT Sloan Fellow with a Masters in Business Administration
from MIT Sloan School of Management.

ÔNG TONY FERNANDES
Sáng lập và Tổng giám đốc AirAsia
FOUNDER & CEO OF AIRASIA
Vào tháng 2 năm 2017, ông Craig Douglas gia nhập Công ty Đầu tư Lodgis Hospitality Holdings (nền tảng đầu tư
khách sạn được thành lập bởi Warburg Pincus và VinaCapital). Đến từ Brisbane, Australia, ông Douglas đã có hơn 25
năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn và 9 năm làm việc tại Việt Nam. Sau khi đảm nhận các vị trí vận hành tại
Accor, Six Senses, ông Douglas chuyển sang lĩnh vực quản lý đầu tư/ tài sản, gia nhập VinaCapital với vị trí Trưởng
Ban Khách sạn. Bên cạnh đó, ông cũng thành lập doanh nghiệp riêng của mình và làm cố vấn cho các doanh nghiệp
như Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Crescent Point (Singapore).
Ông Douglas đã giám sát và giữ chức vụ Tổng giám đốc cho nhiều khách sạn cao cấp tại Việt Nam. Và ông từng đảm
nhiệm cương vị này tại SEM, chủ sở hữu công ty Sofitel “Legend” Metropole Hà Nội trong 7 năm qua. Một số khách
sạn khác mà ông đã từng giám sát cũng như giữ chức Tổng giám đốc bao gồm: Hilton Hanoi Opera, Nam Hải (nay là
Four Seasons Nam Hải) Hội An, Six Senses Côn Đảo, Câu lạc bộ Golf Đà Nẵng, Movenpick và Mercure Hanoi, Movenpick HCMC (nay là Eastin), Sheraton Nha Trang và nhiều khách sạn khác trên khắp Việt Nam
Bên cạnh Sofitel Metropole, ông hiện đang giám sát Raffles Phnom Penh, Raffles Siem Reap, Fusion Cam Ranh, và
nhiều dự án mới khác đang được phát triển và trong quá trình triển khai. Trong 3.5 năm qua, ông là thành viên Hiệp
hội Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB).
Joining Lodgis Hospitality Holdings February 2017 (recently formed hotel investment platform sponsored by
Warburg Pincus in partnership with VinaCapital) Craig originates from Brisbane, Australia with over 25 years hospitality industry experience having been based in Vietnam for the past 9 years. Coming from an operational
background with companies such as Accor, Six Senses, Craig moved into the investment/asset management sector
joining Vincapital as their Head of Hospitality Division where he remained for 7 years. While continuing to manage
several assets for Vinacapital Craig then formed his own regional firm and also consulted to other domestic and
regional firms such as BRG Group, Hanoi and Crescent Point, Singapore.
Craig has overseen and held the position of General Director for numerous high-profile assets in Vietnam having
held this position for SEM, owning company of the Sofitel “Legend” Metropole Hanoi for the last 7 years. Some of
the other assets Craig has previously overseen and or held the General Director position include: Hilton Hanoi
Opera, Nam Hai (now Four Seasons Nam Hai) Hoi An, Six Senses Con Dao, Danang Golf Club, Movenpick and Mercure
Hanoi, Movenpick HCMC (now Eastin), Sheraton Nha Trang and numerous other properties throughout Vietnam
In addition to the Sofitel Metropole Craig currently oversees Raffles Phnom Penh, Raffles Siem Reap, Fusion Cam
Ranh, other Fusion operating assets and also various new projects both being developed and in the pipeline.
Additionally, Craig has also been a board member of the Vietnam Tourism Advisory Board, to the Vietnam National
Administration of Tourism for the past 3 ½ years.

NGÀI GARETH WARD
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
AMBASSADOR TO VIETNAM
Từ tháng 8/ 2018: Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
2013 – 2017: Vụ trưởng Vụ Trung quốc, Bộ Ngoại giao Anh
2010 – 2013: Tổng Lãnh sự tại St Petersburg, Liên bang Nga
2007 – 2010: Bí thư thứ nhất phụ trách Chính sách An ninh & Đối ngoại
2004 - 2006: Trưởng phòng Tư pháp & Nội vụ, Hội đồng châu u, Bộ Ngoại giao Anh
2003 – 2004: Trưởng phòng Đức & Áo, Hội đồng châu u, Bộ Ngoại giao Anh
1998 – 2002: Bí thư thứ hai về Phát triển, Moscow, Liên bang Nga
1996 – 1997: Chuyên viên phụ trách Hungary và Bulgaria
1996: Gia nhập Bộ Ngoại giao
August 2018: Her Majesty’s Ambassador to Vietnam
2013 – 2017: FCO, Head of China Department
2010 – 2013: St Petersburg, Her Majesty’s Consul General
2007 – 2010: Beijing, First Secretary, Head of Foreign and Security
Policy Team
2004 – 2006: FCO, Section Head for Justice and Home Affairs,
Europe Directorate
2003 – 2004: FCO, Section Head for Germany and Austria, Europe
Directorate
1998 – 2002: Moscow, Second Secretary Development
1996 – 1997: FCO, Desk Officer for Hungary and Bulgaria
1996: Joined FCO

ÔNG TOM CORRIE
Tham tán Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
FOUNDER & CEO OF AIRASIA
Ông Tom Corrie là Tham tán tại Phái đoàn Liên minh Châu u tại Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm giám sát các chương
trình phát triển trong các lĩnh vực kinh tế và quản trị, bao gồm chương trình hỗ trợ của EU cho ngành Du lịch. Trước
khi đảm nhận vai trò hiện nay của mình tại Hà Nội, Tom từng trải qua các vị trí tại Phái đoàn EU ở Mauritania, Tây
Phi, nơi ông phụ trách các vấn đề kinh tế, phát triển và chính trị với tư cách là đại diện của Liên minh châu u, và từng
làm việc cho Ủy Ban và Nghị Viên Châu u tại Brussels, Vương quốc Bỉ.
Mr. Tom Corrie is Counsellor at the European Union Delegation to Vietnam. He is responsible for overseeing development programmes in economic and governance fields, including the EU’s programme of support to the Tourism
sector. Prior to taking up his current role in Hanoi, Tom was posted in Mauritania, West Africa where he covered
economic, development and political issues as a European Union diplomat and in Brussels working for the European
Commission and Parliament.

ÔNG VŨ THẾ BÌNH
phó chủ tịch hiệp hội du lịch việt nam
DEPUTY CHAIRMAN OF VIETNAM TOURISM ASSOCIATION
Ông Vũ Thế Bình là cử nhân chuyên ngành toán học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài vai trò hiện tại là quyền Chủ
tịch của Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam, ông còn là người đứng đầu của Hiệp Hội Lữ Hành Việt Nam, nguyên vụ trưởng
vụ lữ hành của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, nguyên giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin du lịch thuộc Tổng Cục
Du Lịch Việt Nam.
Trong suốt quá trình công tác, những đóng góp cho sự phát triển ngành du lịch nước nhà của ông đã được đánh giá
cao và ghi nhận xứng đáng bằng các phần thưởng danh giá như: huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước
trao tặng, bằng khen do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Ông Bình cũng chính là tác giả của cuốn sách hướng dẫn du
lịch “Non Nước Việt Nam”, được độc giả đón nhận và in tái bản lần thứ 12.
Mr. Vu The Binh graduated as a bachelor of Mathematics, Hanoi National University. He has been working as a
member of several organizations including acting Vice Chairman of Vietnam Tourism Association (VITA), Chairman
of Vietnam Society of Travel Agents (VISTA), former General Director of Travel Department of Vietnam National
Administration of Tourism (VNAT), former General Director of Tourism Technology Center.
In the course of his work, Binh has been recognized for his contributions to the national tourism including being
awarded the first - class Labor Order by the President, Certificate of Merit by the Prime Minister, an author of
Vietnam tourism handbook “Non Nuoc Viet Nam”.

ÔNG NGÔ MINH ĐỨC
Chủ tịch Tập đoàn HG
FOUNDER & CHAIRMAN HG HOLDINGS
Ông Ngô Minh Đức là Chủ tịch tập đoàn HG, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại Việt
Nam và Đông dương. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Hà nội năm 1993, Ông Đức làm việc tại Hãng hàng
không Quốc gia Việt Nam. Ông là người lên kế hoạch và phụ trách cùng với Tổng cục du lịch Việt Nam,
Vietnam Airlines tổ chức thành công Roadshow đầu tiên về du lịch Việt Nam tại Úc năm 2000 cũng như
sự kiện thức đẩy Du lịch Việt Nam năm 2003 sau dịch SARS. Năm 2004, Ông Đức rời Vietnam Airlines và
đảm nhiệm vị trí Giám đốc công ty du lịch HG (nay là Asia DMC), một công ty trong tập đoàn HG Holdings.
Cùng trong năm đó, Ông thành lập Văn phòng đại diện Hãng hàng không Mỹ American Airlines tại Việt
Nam. Với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không và du lịch, ông Đức đã xây dựng tập đoàn HG
Holdings trở thành một tập đoàn quốc tế với hơn 850 nhân viên trong nước và quốc tế và văn phòng đại
diện ở nhiều nơi trên thế giới. Ông Đức mong ước xây dựng tập đoàn HG Holdings thành một công ty trăm
tuổi cũng như mong muốn tạo ra nhiều việc làm và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân bằng
cách phát triển du lịch Việt Nam. Ông Đức là Thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam từ năm 2012.
Mr. Ngo Minh Duc is the Founder & Chairman of HG Holdings, a leading tourism group in Vietnam and
Indochina. Graduated from Hanoi Economics University, Duc joined the national carrier Vietnam Airlines
in 1993. In 2000, Duc worked with Vietnam National Administration of Tourism (VNAT) to organize the
very first Vietnam Tourism Roadshow oversea in Australia. In 2003, he successfully organized the event
“Back to the Future” to promote Vietnam Tourism and Vietnam Airlines after SARS (bird flu) disease. In
2004, Duc left Vietnam Airlines to become the Director of HG Travel (now known as Asia DMC) a member
of HG Holdings and in the same year, he set up American Airlines Office in Vietnam. With 24 years of
experience in airlines and tourism business, Duc has built HG Holdings to become a group with more than
850 multilingual local and international professionals and worldwide representative offices. Duc has a
dream of building HG Holdings to be a 100 years old company as well as creating new jobs and wealthy
life for Vietnamese people by developing Vietnam Tourism. While conducting business and following his
dream, Duc always commit to contribute actively to the development of local community. Duc is also the
member of Vietnam Tourism Advisory Board since 2012.

ÔNG LÊ MINH DŨNG
Phó Tổng giám đốc tập đoàn BIM Group
VICE GENERAL DIRECTOR OF BIM GROUP
Tốt nghiệp Cao học ngành Quản tri Kinh doanh (MBA) tại Hà Lan, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất
động sản, từng giữ chức Giám đốc phụ trách về đầu tư tại CBRE Việt Nam, ông Lê Minh Dũng hiện là Phó Tổng Giám
đốc tập đoàn BIM Group - Tập đoàn hàng đầu Việt Nam kinh doanh đa lĩnh vực: Phát triển Du lịch và Đầu tư Bất động
sản, Năng lượng tái tạo, Nông nghiệp - Thực phẩm, Thương mại Dịch vụ. 25 năm phát triển với gần 7.000 nhân viên
và nền tảng tài chính vững chắc, BIM Group đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ doanh nghiệp tư
nhân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.
Mr. Le Minh Dung, Vice General Director of BIM Group, got his MBA degree Netherlands. With more than 20 years
of experience in real estate area, he was Investment Director at CBRE Vietnam. Along with other Board Members,
he’s contributed significantly to the success of BIM Group in Tourism & Real Estate development, Renewable
Energy, Agriculture - Food Industry, Commercial Services. Currently, after 25 years of development, BIM Group’s
become one of the leading businesses in Vietnam with about 7,000 employees.

ÔNG KENNETH ATKINSON
Chủ tịch điều hành Grant Thornton Việt Nam
EXECUTIVE CHAIRMAN GRANT THORNTON (VIETNAM) LIMITED
Ông Kenneth Atkinson bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế và sau 14 năm làm việc tại
Singapore, Hong Kong và Úc, ông thành lập công ty tư vấn riêng. Với hơn 42 năm kinh nghiệm về các thị
trường mới nổi và 40 năm kinh nghiệm về thị trường châu Á, ông đã và đang thực hiện các giao dịch tài
chính doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi trên khắp thế giới (Đông u, Trung Quốc và các quốc gia
Đông Nam Á)
Trong 28 năm qua, ông dành hầu hết thời gian làm việc tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ông có bề dày
kinh nghiệm trong mảng Du lịch - Khách sạn, tài chính khách sạn, tư vấn cho các nhà phát triển, các chủ
sở hữu về lựa chọn đơn vị vận hành khách sạn, làm việc với các đơn vị vận hành và thực hiện các nghiên
cứu tiền khả thi. Ông tư vấn thương vụ liên doanh khách sạn lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1979
và vào năm 1989, ông thực hiện tư vấn cho một trong những dự án liên doanh khách sạn đầu tiên tại Việt
Nam. HIện tại, ông là Chủ tịch điều hành Công ty Grant Thornton Việt Nam và là Giám đốc điều hành Grant
Thornton Lào.
Mr. Ken Atkinson started his career in international banking and after 14 years, including assignments in
Singapore, Hong Kong and Australia, he set up his own consultancy business.
With over 42 years emerging market experience and 40 years Asian experience, Ken has undertaken
corporate finance transactions in many emerging markets worldwide (Eastern Europe, the People’s
Republic of China and several other countries in South East Asia).
Ken has been working almost exclusively in Vietnam, Cambodia and Lao PDR during the last 28 years.
Ken has a wealth of experience in the hotel and tourism sector having been involved in financing hotels
in Asia, advising developers, advising owners on hotel operator selection, working with operators and
doing feasibility studies.
Ken advised on the first Hotel Joint Venture in the PRC in 1979 and one of the first projects in Vietnam
in 1989. Currently he is Executive Chairman of Grant Thornton Vietnam and Managing Partner of Grant
Thornton Laos

BÀ SUNITA RAJAN
Phó Chủ tịch Cấp cao, Kênh CNN Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
SENIOR VICE PRESIDENT CNN AD SALES, ASIA PACIFIC
Bà Sunita Rajan là Phó chủ tịch Cấp cao, phụ trách kinh doanh quảng cáo của kênh truyền hình CNN Quốc Tế khu
vực Châu Á Thái Bình Dương (TBD).
Bà Sunita quản lý khách hàng và quản lý đội ngũ kinh doanh tại 7 văn phòng trong khu vực gồm Hong Kong, Singapore, Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải, Bombay và Delhi. Bà Rajan là thành viên chủ chốt trong đội ngũ quản lý thương
mại của kênh truyền hình CNN Quốc Tế dẫn dắt chiến lược thương mại của thương hiệu. Nhiệm vụ của bà là tiếp tục
xây dựng, tăng trưởng kinh doanh trong khu vực Châu Á TBD. Bà có trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh
trên nền tảng đa phương tiện cho CNN toàn cầu từ với khách hàng trong khu vực Châu Á TBD. Với các giải pháp phù
hợp cho từng khách hàng quảng cáo, bà Sunita có trách nhiệm quản lý quan hệ chiến lược và hợp tác đối tác với các
thương hiệu.
Bà Sunita hoạt động lâu năm trong lĩnh vực truyền thông với hơn 25 năm kinh nghiệm. Bà làm việc cho CNN năm
2015 với vị trí Phó chủ tịch và Giám đốc khối kinh doanh quảng cáo cho kênh CNN Quốc tế khu vực Châu Á TBD.
Trước khi làm việc tại CNN, bà công tác tại kênh truyền hình BBC Quốc tế, chức danh Phó chủ tịch phụ trách kinh
doanh quảng cáo, Kênh truyền hình Ngôi sao - Star Television, Kênh tin tức truyền hình Ấn Độ. Bà thông thạo tiếng
Anh, tiếng Hindi, Marathi và Tamil. Bà tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh trường ST. Xavier tại Mumbai, Cao học Quản
trị Kinh tế tại Đại học Mumbai và Bằng Quản trị Kinh doanh tại Học viện Truyền thông Xavier, Mumbai.
Sunita Rajan is the Senior Vice President Advertising Sales for CNN International across the Asia Pacific region. She
oversees an extensive client portfolio and leads a team based in seven offices in Hong Kong, Singapore, Tokyo,
Beijing, Shanghai, Mumbai and Delhi.
Rajan is a key member of CNN International Commercial’s management team which guides the brand’s international commercial strategy. Her remit is to continue building CNN’s business growth trajectory in Asia Pacific. She is
responsible for setting the business strategy to drive advertising revenue for CNN’s global portfolio of multi-platform products among Asia Pacific based advertisers. With an emphasis on bespoke integrated advertiser solutions
across the full range of CNN’s linear and non- linear properties, she is responsible for managing strategic relationships and brand partnerships. Rajan is a media industry veteran with a career spanning over 25 years. She joined
CNN in 2015 as Vice President and head of Advertising Sales for CNN International APAC. Before her career at
CNN, she has held roles at Star Television, News Television (India) and BBC Worldwide, where she was most recently Executive Vice President Advertising Sales Asia. Fluent in English, Hindi, Marathi and Tamil, she holds a BA from
St Xavier’s College Mumbai, a Master in Economics from Mumbai University and a Diploma in Business Management
from Xavier Institute of Communications Mumbai.

ÔNG LƯƠNG HOÀI NAM
Phó Tổng giám đốc Vietstar Airlines
VICE GENERAL DIRECTOR OF VIETSTAR AIRLINES
Tiến sĩ Lương Hoài Nam, 1963. Phó Tổng giám đốc Vietstar Airlines (doanh nghiệp hàng không chung),
thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB). Nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Từng giữ các vị
trí điều hành cấp cao tại Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Hai Au Aviation, Tập đoàn Bất động sản
Nam Long.
Ông Nam là một người thường xuyên viết về các vấn đề phát triển hàng không, du lịch, giao thông đô thị.
Ông Nam tốt nghiệp đại học và nghiên cứu sinh tại Liên-xô về kinh tế hàng không.
Dr. Luong Hoai Nam is Vice General Director of Vietstar Airlines, member of Vietnam Tourism Advisory
Board (TAB) and former member of Vietnam Tourism Association (VITA). He got his bachelor’s and
doctorate degrees in Soviet Union. Before joining Vietstar Airlines, he did hold various senior positions
at Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Hai Au Aviation and Nam Long Real Estate Group. He’s an
author frequently writing about aviation development and urban transportation.

HỘI ĐỒNG DU LỊCH NAM AUSTRALIA
DIỄN ĐÀN CẤP CAO DU LỊCH VIỆT NAM
TRÌNH BÀY BỞI BRENT HILL | Giám đốc Marketing

NỘI DUNG | TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN
1

SATC – HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

2

TỶ SUẤT HOÀN VỐN & CHIẾN LƯỢC

3

VIỆC SỬ DỤNG CÁC ĐẠI SỨ VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

4

KẾT QUÁ – CÁCH SATC THỂ HIỆN TỶ SUẤT HOÀN VỐN / LỢI NHUẬN CHO NGÀNH DU LỊCH

5

NHỮNG ĐIỂM CẦN NHANH CHÓNG ĐẠT ĐƯỢC

6

XU HƯỚNG TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN

7

TÓM TẮT & THÔNG ĐIỆP

SATC

| ‘SATC’ LÀ AI VÀ CÁI GÌ?

•

HộI đồng Du lịch Nam Australia– SATC, chịu trách nhiệm về
thúc đẩy du lịch tại vùng Nam Australia

•

SATC là một Tổ chức Nhà nước về Quản lý Du lịch

•

3 thị trường – các thị trường quốc tế trọng điểm, nội địa Australia, và địa
phương

•

Các chỉ tiêu đánh giá – ‘nền kinh tế du khách’ – tăng cường nhận thức
dẫn đến chuyển đổi – du khách chi tiêu vào các trải nghiệm du lịch

•

Ngành du lịch đã tăng trưởng từ 5.3 tỉ USD thành 6.8 tỉ USD trong 2.5
năm

•

1.7 triệu người tại vùng Nam Australia, 1.3 triệu người sống tại Adelaide.
Dân số Australia là 25 triệu người.

NAM AUSTRALIA | CHIẾN DỊCH REWARDS WONDER

CHIẾN LƯỢC

| TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN

•

Adelaide được biết tới bởi rượu, đồ ăn, cuộc sống hoang dã, các bãi biển, lễ hội và
các sự kiện

•

Trọng tâm của chúng tôi là trải nghiệm du lịch – thăm và chi tiêu

•

Chúng tôi muốn mọi người chi tiêu trong chuyến thăm của họ. Sự chuyển đổi là
vấn đề mấu chốt.

•

Cởi mở và dễ tiếp cận – hệ thống visa đơn giản là rất quan trọng

•

Bắt đầu từ sân bay – Cổng vào khổng lồ của các bạn. Chào đón, hiệu quả

•

Tối ưu hóa việc chi tiêu hướng tới tạo ra nhiều hoạt động kinh doanh cho các đơn
vị vận hành du lịch

Ý NGHĨA ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC BẠN
•

Tìm và khẳng định vị trí của các bạn trên thị trường toàn cầu

•

Tối ưu hóa tiếp thị hướng tới cả nhận thức và chuyển đổi hữu hình

•

Đưa đăng kí visa và công suất sân bay thành vấn đề ưu tiên

CHIẾN LƯỢC

| THẤU HIỂU ĐIỂM MẠNH CỦA MÌNH

ADELAIDE ĐƯỢC BIẾT ĐẾN NHIỀU NHẤT BỞI:
•

Đồ ăn và thức uống (đặc biệt là rượu)

•

Các bãi biển và bờ biển

•

Cuộc sống hoang dã tại Australia

•

Các lễ hội và sự kiện

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN AUSTRALIA, VIỆT NAM ĐƯỢC BIẾT ĐẾN NHIỀU NHẤT BỞI:
•

Đồ ăn tuyệt vời

•

Các trải nghiệm thiên nhiên tuyệt đẹp

•

Các thành phố lớn, thú vị, nhộn nhịp

TỈ SUẤT HOÀN VỐN CỦA CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG| TIẾP THỊ SỐ LÀ TRỌNG TÂM
TÌM KIẾM

MẠNG XÃ HỘI SỞ HỮU/TRẢ TIỀN

NỘI DUNG BÀI VIẾT (MANG TÍNH ”BẢN ĐỊA”)

EMAIL

QUẢNG CÁO SỐ/VIDEO

TIẾP THỊ TRÊN CÔNG CỤ TÌM KIẾM| TỶ SUẤT HOÀN VỐN (ROI)
Chúng tôi tối ưu hoá việc thầu các từ khoá nhằm hướng các khách hàng tiềm năng tới nhà cung ứng dịch vụ qua
danh sách của ATDW (Kho dữ liệu Du lịch Úc)
1.

2.

3.

4.

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI| ĐIỀU BẮT BUỘC!
•

SATC có hơn 1.88 triệu người theo dõi trên toàn thế giới thông qua Facebook, Instagram, WeChat và Twitter

•

Adelaide is #1 lượng tương tác and #2 người theo dõi trong số các tổ chức du lịch nhà nước (Australian STOs). Người dùng trả/không trả tiền

•

Chúng tôi tập trung vào sự tương tác, lượng truy cập và truyền cảm hứng cho những khách đang cân nhắc du lịch tới Nam Úc, tập trung chủ
yếu tới các điểm tiếp thị chính

•

Mọi nơi mà chúng tôi đến trong các chuyến du lịch cá nhân trong tháng 3 đều được tìm thấy trên các mạng xã hội

ĐẠI SỨ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)| VÔ CÙNG HIỆU QUẢ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

ĐẠI SỨ PR| HUZNH HIỂU MINH
•

2017 – 18 chúng tôi sử dụng siêu sao Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh

•

Đại sứ thương hiệu toàn cầu trong 12 tháng

•

+37% đặt hàng qua 8 kênh phân phối chính

•

+49% đặt qua Ctrip.com

•

+357% dẫn đến China Southern Airlines

•

+45% người theo dõi WeChat

•

WeChat đứng #4 toàn cầu trong các STOs

NHỮNG BÀI HỌC CHO ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC BẠN
•

Đầu tư dài hạn

•

Làm điều tra chi tiết

•

Hiểu rõ mục tiêu (KPIs – Chỉ số đo lường hiệu quả)

CHIẾN DỊCH QUỐC TẾ| LUÔN TẬP TRUNG VÀO THƯƠNG HIỆU
PHỐI HỢP LÀM VIỆC DIỆN QUỐC TẾ VỚI CÁC HÃNG MÁY BAY,
CŨNG NHƯ CÁC ĐẠI SỨ DU LỊCH
•

Tối ưu hoá các sản phẩm du lịch đã sẵn sàng quảng bá

•

Giới thiệu những trải nghiệm tốt nhất, những dịch vụ đã được chọn và sẵn sàng cho quốc tế

•

Sử dung các siêu sao như Huỳnh Hiểu Minh, và Masterchef Úc judge Gary Mehigan là đại sứ

KẾT QUẢ

TIẾN TRÌNH TỚI 2020| ĐỊNH HƯỚNG NHU CẦU
• Du lịch Nam Úc đặt mục tiêu ngành là $8B đạt
được năm 2020

• Hơn $1.3B ‘Cổ phẩn nắm giữ’ đến ngày 13Tháng 12
• Tổng chi tiêu vẫn đi đúng hướng và đầy tiềm
năng
• Tăng trưởng $6.7B trên YT tính đến 18-Tháng 6
• 8% tăng trưởng hàng năm
• Tăng 10,000 việc làm, đạt 36,000 việc làm
• Phát triển 18,000 doanh nghiệp

KHÁCH TIỀM NĂNG| TỶ SUẤT HOÀN VỐN (ROI)
•

Website của chúng tôi – southaustralia.com là nơi hoạt động chính (CTA)

•

Nó tạo ra khách hàng tiềm năng (đặt chỗ) cho các nhà cung cấp dịch vụ. Được dự báo đạt hơn 400,000

trong năm 2018-19
•

0% hoa hồng
ATDW khách hàng tiềm năng theo tháng
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NHỮNG ĐIỂM NHANH ĐẠT ĐƯỢC, XU HƯỚNG & BÀI HỌC

NHỮNG ĐIỂM NHANH ĐẠT ĐƯỢC| MANG ĐẾN CHO VIỆT NAM
•

Sự hiện diện mạnh mẽ, xuyên suốt của mạng xã hội, truyền thông số

•

Hiểu rõ tỉ suất hoàn vốn có thể đạt được – và lượng hoá nó

•

Nhất quán về thương hiệu và định vị vị trí

•

Hiểu rõ cách thức du khách tièm kiếm về Việt Nam và những trải nghiệm muốn khám phá. Lấy thông tin dữ liệu

•

Sử dụng đại sứ để thúc đẩy quá trình định hướng tiếp thị và hành trình du lịch

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA?
•

Đầu tư sẽ dẫn tới kết quả

•

Nhà cung cấp dịch vụ thích nhìn thấy các khoản đầu tư và tiếp thị hữu hình

•

Chiến lược cần phải rõ ràng, nhưng việc thực hiện cần làm nhiều hơn. 10% chiến lược: 90% thực hiện

XU HƯỚNG

| DU LỊCH 2019

1. Khách du lịch ngày càng tìm cách ‘bỏ hết tất cả mà đi’
2. Du khách tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo
3. Instagrammable (hình ảnh chia sẻ trên Instagram) là những địa
điểm phải đi trong các điểm đến
4. Sử dụng đại sứ/ người nổi tiếng sẽ tiếp tục hút
5. Du khách muốn được ‘tận tay trải nghiệm’
6. Du lịch bền vững và môi trường sẽ là điểm quản trọng
7. Trải nghiệm cho du lịch 1 mình, bố mẹ đơn thân sẽ phát triển
8. Nhiều hơn các dịp nghỉ lễ– ít ngày, nhiều chuyến

TÓM TÁT

| BÀI HỌC CHÍNH

•

Các điểm đến sẽ tăng sự nhận biết, định hướng thương hiệu và dẫn lối

•

Tiếp thị và quảng cáo diện rộng sẽ tăng sự nhận biết và sự khát vọng muốn
đến

•

Số hoá cho phép theo dõi và đo lường

•

Tối ưu hoá tỷ suất hoàn vốn của truyền thông số

•

Làm việc với đối tác quốc tế chính để mang chiến dịch tiếp thị đi xa hơn

•

Có một CTA rõ ràng

•

Cần sự hiện diện của tiếp thị xã hội và tiếp thị số - hiện là nơi khách du lịch
tìm kiếm thông tin

•

Xây dựng thương hiệu. Luôn luôn

Hành trình phát triển nền du
lịch Singapore
Tháng 12/ 2018

Note: The slides are property of STB and shall not be reproduced and/or redistributed without permission from STB.

1

Singapore Tourism Board

Tổng Cục Du Lịch Singapore
Cơ quan nhà nước
thuộc Bộ Thương Mại & Công Nghiệp

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
Mang đến một địa điểm sôi nổi và truyền cảm
hứng mà chúng tôi luôn tự hào

NHIỆM VỤ
Làm việc chặt chẽ với đối tác trong ngành và
cộng đồng để phát triển và định hướng ngành
du lịch Singapore năng động

Note: The slides are property of STB and shall not be reproduced and/or redistributed without permission from STB.
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Ngành du lịch Singapore đã phát triển rất năng động trong thập kỉ qua
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* STB has reviewed and revised its methodology for data collection and computation of tourism receipts so as to better capture tourism performance. On 12 February 2018, Tourism Receipts (TR)
from 2016 onwards have been updated based on the revised methodology. The revised 2016 TR performance should not be used for comparison against earlier TR performance.

Confidential | These slides are property of STB and shall not be reproduced or distributed without STB’s written permission

3

Lượng khách du lịch 2017
Lượng du khách quốc tế, top 15 thị trường từ tháng 01 – 12/2017

4
Note: The slides are property of STB and shall not be reproduced and/or redistributed without permission from STB.

 Khởi đầu của chúng tôi
rất khiêm tốn
 Năm 1964, có 91,000 du
khách đến thăm đất nước
Singapore
 Khoảng 87,000 khách
khác đến bằng đường
biển

1. Con người
2. Quy hoạch
3. Cá nhân hóa

Restricted
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Place for doing the Impossible

7

“Đây là lần đầu tiên trong lịch
sử Singapore, nhà nước
chúng tôi nhận thức rõ về sự
quan trọng của chính sách
xúc tiến nhằm tăng lượng
khách du lịch vào đất
nước..Với sự ra đời của
STPB (Cục xúc tiến du lịch
Singapore), nhà nước và các
cơ quan chức năng sẽ hợp
tác chặt chẽ nhằm phát triển
dòng vào của du khách quốc
tế”
Phát biểu của Tiến sĩ Goh Keng Swee,
31/01/1964, Hội thảo của Hiệp Hội Du
lịch Singapore

“Đây là lần đầu tiên trong lịch
sử Singapore, nhà nước
chúng tôi nhận thức rõ về sự
quan trọng của chính sách
xúc tiến nhằm tăng lượng
khách du lịch vào đất
nước..Với sự ra đời của
STPB (Cục xúc tiến du lịch
Singapore), nhà nước và các
cơ quan chức năng sẽ hợp
tác chặt chẽ nhằm phát triển
dòng vào của du khách quốc
tế”
Phát biểu của Tiến sĩ Goh Keng Swee,
31/01/1964, Hội thảo của Hiệp Hội Du
lịch Singapore

Những năm 1970 – Mở rộng đến thị trường quốc tế
Văn phòng đại diện đầu tiên ở nước ngoài của Cục xúc tiến Du lịch Singapore được mở tại Tokyo và
Sydeny năm 1970

Celebrating 50 years of tourism development

Các văn phòng đại diện toàn cầu
Americas:
New York
Europe:
United Kingdom
Germany
Russia
Oceania:
Australia

Within Asia Pacific:
Southeast Asia
Vietnam
Malaysia
Indonesia
Philippines
Thailand
North Asia
Japan
South Korea
Greater China
Beijing, Shanghai,
Guangzhou, Chengdu,
Hong Kong
South Asia, Middle
East & Africa
India
UAE

Các đại diện văn phòng Việt Nam
12

Quy hoạch các
địa điểm độc
đáo

Source: http://www.40littletoes.net/2012/07/gardens-by-bay.html

Overviewkiến tạo Vịnh Marina của Singapore
Hành trình

Causeway
(đến Malaysia)

Second link
(đến Malaysia)

Sân bay
Singapore
Changi

Trung
tâm TP

Khu trung tâm
Marina Bay

Sentosa
14

Hành trình kiến tạo Vịnh Marina

15

Khu vườn bên Vịnh

Cây khổng lồ (Supertree) về đêm

Tổ chức các sự kiện nhằm đa dạng hóa các
dịch vụ du lịch

Trải nghiệm Singapore theo
sở thích cá nhân

Mang đến trải nghiệm Singapore độc đáo bằng cách
 Đem đến một hành trình suôn sẻ cho khách tham quan
 Hỗ trợ Doanh nghiệp thu hút được nhiều du khách
 Làm phong phú điểm đến và kết nối cộng đồng nhằm đưa đến những trải nghiệm thực tế nhất

Planning
& Booking

Dreaming

Cùng trải nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm với
người khác

chỉ cần ngồi và chuẩn bị một chương trình dựa
theo sở thích, kinh phí và thời gian của bạn

PLANNING

Navigation

DREAMING

SHARING
Walking Trail

Sharing

Khám phá và say mê những câu chuyện độc
đáo cũng như những trải nghiệm của từng
địa điểm tham quan

EXPERIENCING

Tìm hiểu những chương trình khuyến mãi đang diễn ra
Attractions

Shopping
Events

Chỉ cần dùng một thẻ để có thể vào những điểm
tham quan và sự kiện một cách dễ dàng

Dining

Restricted
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Cung cấp nội dung phong phú thông qua Phương thức
phối hợp đa kênh đa điểm
TOURISM INFORMATION AND
SERVICES HUB
Là thư viện dữ liệu kỹ thuật số của
các thông tin và dịch vụ liên quan
đến du lịch cho các Doanh nghiệp

Mạng lưới phân tích
dữ liệu du lịch của
Singapore

Dữ liệu từ
người tiêu
dùng và
các ngành

Vận dụng phương thức phối hợp đa
kênh đa điểm
Cung cấp thông tin kịp thời đến du khách
khi có nhu cầu thông qua ứng dụng điện
thoại, web, trung tâm thông tin khách hàng
và các quầy tương tác
Mobile
Apps

Web

Interactive
Kiosks

Visitor
Centers

Restricted
These slides are property of STB and shall not be reproduced or distributed without STB’s written permission
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Vận dụng phương thức phối hợp đa kênh đa điểm
Làm mọi thứ dễ dàng hơn bao giờ hết để hỗ trợ thông tin kịp thời cho du khách
thông qua các kênh khác nhau – khuyến khích du khách tham quan nhiều hơn
Ứng dụng VisitSingapore

Kiosks thông minh

VisitSingapore.com

Singapore Visitor
Centre

Restricted
These slides are property of STB and shall not be reproduced or distributed without STB’s written permission
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THANK YOU
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GIẢI PHÁP THU HÚT

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CHẤT LƯỢNG
CHO NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM

Nguồn lực của Du lịch Việt Nam
Tại sao Việt Nam hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế?
Đâu là những nguồn lực du lịch của Việt Nam?


Cảnh quan thiên nhiên



Các địa danh và di tích lịch sử



CON NGƯỜI, Văn hóa



Ẩm thực



Các sức hút khác

Tại sao du khách quốc tế tới thăm Việt Nam?


Nguồn lực du lịch



Vị trí, khả năng tiếp cận



Giá trị tiền tệ



“Trải nghiệm Việt Nam”



Du lịch MICE, Các sự kiện thể thao



Trải nghiệm thám hiểm

* MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. MICE - viết tắt của Meeting (hội họp),
Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển lãm)

Tăng cường lượt khách du lịch, Yếu tố thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Điều gì thúc đẩy tăng trưởng du lịch quốc tế tại Việt Nam?


Bảo vệ các nguồn lực Du lịch



Cải thiện chính sách visa, thủ tục nhập cảnh



Phát triển hạ tầng



Cải thiện trải nghiệm của du khách



Tăng cường quảng bá điểm đến



Tăng cường các sự kiện quốc tế



Tăng cường đầu tư nước ngoài



Du lịch bền vững

Đâu là các yếu tố thu hút đầu tư?


Cơ hội, Tỷ suất hoàn vốn, thuận lợi trong kinh doanh



Tính bền vững, phát triển dài hạn



Cơ quan quảng lý nhà nước năng động



Hệ thống giáo dục và nguồn nhân lực mạnh



Nguồn lực Du lịch tiếp tục tăng trưởng



Tăng trưởng GDP tích cực và ổn định

Tầm quan trọng của Đầu tư nước ngoài

Tại sao Đầu tư nước ngoài vào Du lịch quan trọng?


Thúc đẩy phát triển du lịch



Thu hút các tập đoàn đầu tư lớn



Thu hút các nhà đầu tư cá nhân



Mang tới tri thức, giáo dục và chuyên môn



Tạo ra nhiều cơ hội việc làm



Thu hút nhiều sự kiện và du khách quốc tế



Cải thiện quy chuẩn và chất lương ngành



Tăng cường nhận thức toàn cầu về điểm đến



Thu hút đầu tư cho các lĩnh vực khác



Tăng cường nguồn vốn cho nền kinh tế



Thúc đẩy tăng trưởng GDP



Hỗ trợ tăng trưởng quốc gia



Nâng cao vị thế để cạnh tranh với các điểm đến khác

Tăng cường Đầu tư nước ngoài chất lượng vào ngành Du lịch

Làm thế nào để thu hút đầu tư nhiều hơn vào Du lịch?


Tiếp tục khuyến khích tăng FDI trong các lĩnh vực
khác



Bảo vệ, quảng bá và phát triển các nguồn lực



Cải thiện các chính sách visa



Thúc đẩy phê duyệt các chính sách, nghị định liên
quan đến đầu tư nước ngoài (bất động sản)



Bảo đảm cho các nhà đầu tư tiềm năng rằng Việt
Nam là một nhân tố bắt buộc trong chiến lược bất
động sản khu vực của họ



Quảng bá các thế mạnh của Việt Nam



Xây dựng các điều kiện kinh doanh ưu đãi



Truyền thông



Lên kế hoạch phát triển Du lịch bền vững

Vươn tới chân trời mới
Hội thảo Du lịch Việt nam 2030
6/12/2018
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Việt Nam - viên ngọc du lịch
Client Logo
tiềm ẩn với vô vàn tiềm năng

2
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Làm thế nào để Việt Nam
vươn tới tầm cao mới với
chiến lược du lịch của
mình

o Khiến cho Việt Nam trở nên nổi tiếng
hơn và hấp dẫn hơn trong mắt du khách
o ...định vị thương hiệu tốt hơn
o ...tăng tài trợ cho du lịch
o ...tổ chức du lịch quốc gia tốt nhất
o Khiến việc đến Việt Nam trở nên dễ dàng
hơn
o ...thị thực dễ dàng hơn
o …...kết nối đường bay thuận tiện
hơn

Tổng quan

Du lịch quốc tế đến Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, nhưng
tổng số vẫn thấp so với các nước trong khu vực
CAGR 13-18

Lượt khách từ nước ngoài (triệu lượt)
40

17%

Nhật Bản

26%

Malaysia

1%

30

3%

20

Singapore
Indonesia
Việt Nam

13%
17%

10

0
2008
Nguồn: Euromonitor

2010

2012

2014

2016

2018
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Thái Lan

Tổng quan

Các nước khác đạt doanh thu cao hơn từ du khách quốc tế

$US/chuyến du lịch của khách nước ngoài
2,000
$1.565

$1.582

Nhật Bản

1,500

$764

$1.109

$1.150

Việt Nam

Singapore

Indonesia

Philippines

Thái Lan

$8,3 tỷ

$18,4 tỷ

$12,6 tỷ

$6,3 tỷ

$52,5 tỷ

$912

500

0
Malaysia

Thu về từ
du lịch
inbound
(tỷ $US)

$18,1 tỷ

Nguồn: UNWTO, Tổng cục thống kê 2017, Thống kê của Cục Du lịch Malaysia 2017, thống kê của Cục du lịch quốc gia Thái Lan 2017, thống
kê của Cục du lịch Indonesia 2016, Singapore STA 2017, Ban du lịch Philippines 2017

$33,4 tỷ

4
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1,000

$1.105

Tổng quan

Singapore

3,4 ngày

$325

Thái Lan

9,6 ngày

$163

Malaysia

5,7 ngày

$134

Indonesia

8,4 ngày

$132

Philippines

10 ngày

$115

Việt Nam

9,5 ngày

$96

Thời lượng bình quân mỗi lần lưu trú

Chi tiêu bình quân của mỗi du khách mỗi ngày

Nguồn: BPS (Cục thống kê quốc gia Indonesia), Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Cục Du lịch Philippines, Thống kê Du lịch Việt Nam 2017, Du lịch Malaysia

5
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Du khách đến Việt Nam nghỉ lại lâu nhưng chi tiêu ít hơn so
với các nước trong khu vực

Chính sách
visa

Việt Nam là một trong những nước có chương trình miễn thị
thực hạn chế nhất ở Đông Nam Á
Myanmar
Lào
Việt Nam

Thái Lan

Philippines

Brunei

Malaysia

Số quốc gia được miễn
thị thực
< 50 quốc gia

Singapore

50 – 150 quốc gia
Indonesia

Nguồn: Các trang web thông tin yêu cầu nhập cảnh của từng nước, nghiên cứu báo chí

> 150 quốc gia
6
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Campuchia

Chính sách
visa

Tăng

50%

… từ khi chính sách miễn visa của Indonesia mở
rộng từ 45 đến 160+ quốc gia trong năm 2015

tổng lượt đến

3x

Chính sách visa nới
lỏng đã thúc đẩy tăng
trưởng du lịch inbound

Tăng

22tr

…Giai đoạn 2013 – 2018 sau khi
Nhật Bản nới lỏng chính sách
visa

tổng lượt đến
Nguồn: Euromonitor, nghiên cứu báo chí

7
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… 2 năm sau khi Ấn Độ triển khai và
mở rộng visa du khách điện tử cho
hơn 100 quốc gia

Tăng trưởng
lượt đến so
với cùng kz
năm ngoái

Kết nối đường
hàng không

Năng lực sân bay ở Việt Nam hạn chế lớn chưa thể đáp ứng nhu cầu hiện
tại và đặc biệt là tăng trưởng du lịch trong tương lai
Các sân bay ở Đông Nam Á đang quá tải bao gồm
cả hai sân bay lớn ở Việt Nam

Triệu, hành khách (2017)
100
88

Công suất hiện tại

85

80

Lưu lượng hành khách hiện tại

75

62
60

60

59
47

60
45

42

40
31

35
28
20

20

23

0

Dubai
Các Tiểu vương quốc
Ả Rập Thống nhất

Nguồn: OAG, nghiên cứu báo chí

Changi
Singapore

KLIA & KLIA2
Malaysia

Soekarno–Hatta
Indonesia

Suvarnabhumi
Thái Lan

Ninoy Aquino
Philippines

Tân Sơn Nhất
Việt Nam

Nội Bài
Việt Nam

8
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90

Kết nối đường
hàng không

Khả năng kết nối hạn chế với các trung tâm giao thông quan trọng nhất của
châu Á
Số chuyến bay trực tiếp đến trong năm 2017 (ngàn)

Sân bay nước đi
Sân bay quốc tế Changi

Thái Lan

Sân bay quốc tế Sân bay quốc tế
Nội Bài
Tân Sơn Nhất

Sân bay quốc tế
Suvarnabhumi

Malaysia

KLIA

Indonesia
Sân bay quốc tế
Soekarno-Hatta

Philippines
Sân bay quốc tế
Ninoy Aquino

11

32

51

97

93

39

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh

2

2

14

7

2

6

Sân bay quốc tế Quảng Châu

8

10

22

17

6

9

Sân Bay Quốc Tế Phố Đông-Thượng Hải

2

5

26

10

3

8

Sân bay quốc tế Hồng Kông

9

12

49

27

16

39

Sân bay quốc tế Tokyo Narita

5

10

18

7

8

17

18

18

31

9

7

23

0

2

17

10

7

9

Sân bay quốc tế Incheon
Sân bay quốc tế Dubai
Nguồn: OAG
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Việt Nam

Xây dựng thương hiệu
và xúc tiến du lịch

Việt Nam xếp hạng thấp về hiệu quả marketing và xây dựng
thương hiệu, đứng thứ 80 trong số 136 quốc gia
6,6

Chỉ số cạnh tranh về Du lịch & Lữ hành theo
Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Marketing/ xây dựng
thương hiệu

6,5

5,7

5,7

5,6

5,4

5,3

5,3

5,1

4,9

4,8

4,7

4,6
4,3
4,0

Các Tiểu
vương
quốc Ả Rập
Thống nhất

1

New Singapore Malaysia
Zealand

2

5

7

Hồng
Kông

8

Vương Australia
quốc Anh

12

18

Pháp

19

Thái Lan Nhật Bản

20

27

Hiệu quả của hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu để thu hút du khách (điểm số 1-7, 7 là cao nhất)
Nguồn: Chỉ số cạnh tranh về Du lịch & Lữ hành 2017 theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Trung PhilippinesIndonesia
Quốc
36

36

49

51

Lào

55

Xếp hạng toàn cầu trong tổng số
136 quốc gia

CampuchiaViệt Nam

73

80

10
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6,0

Xây dựng thương hiệu
và xúc tiến du lịch

Cần tài trợ hiệu quả và bền vững cho công tác xây dựng thương hiệu để có
thể nâng cao nhận thức và động lực ghé thăm Việt Nam
Ở một số quốc gia, thương hiệu du lịch mở rộng
ra thành tổng thể các mục đích xây dựng
thương hiệu của quốc gia đó:
Thương mại
và đầu tư

Du lịch

Giáo dục

11
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Các thương hiệu thành công trong ngành du lịch là
kết quả của việc liên tục được tài trợ hiệu quả bởi
các chiến dịch thường niên

Xây dựng thương hiệu
và xúc tiến du lịch

Dubai tập trung vào đề xuất giá trị xoay quanh 4 điểm chính,
so sánh đối chuẩn với các đối thủ hàng đầu
Giải trí cho gia đình

Mua sắm

MICE
Sang trọng & nghỉ dưỡng
• Sardinia
• Mauritius
• Las Vegas

12
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• London
• Singapore
• Hong Kong

• Orlando

Xây dựng thương hiệu
và xúc tiến du lịch

Malaysia kết hợp thương hiệu bao trùm với các đề xuất giá trị
cho từng phân khúc cụ thể
Cuộc phiêu lưu với thiên nhiên

Đa dạng văn hóa

Niềm vui cho gia đình
• Thị trường mục tiêu: Du khách lân cận,
Trung Quốc, du khách Ả Rập
• Đối tượng của thị trường: Gia đình

Nguồn: Phân tích của BCG

• Thị trường mục tiêu: Du khách trong khu
vực, từ xa tới
• Đối tượng của thị trường: Gia đình, cặp
đôi, người độc thân

MICE

Sang trọng - hợp túi tiền
• Thị trường mục tiêu: Du khách lân cận,
Nga, Trung Quốc, Ả Rập
• Đối tượng của thị trường: Cặp đôi và
người độc thân có thu nhập cao
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• Thị trường mục tiêu: Du khách lân
cận, trong khu vực và từ xa tới Đối
tượng của thị trường: Gia đình, cặp
đôi, người độc thân

Xây dựng thương hiệu
và xúc tiến du lịch

VisitBritain đạt tỷ lệ 25:1 hiệu quả thu được từ chi tiêu trên
các kênh truyền thống và truyền thông xã hội

3,3 triệu người
theo dõi

Nguồn: VisitBritain

"Ban du lịch có

tầm
12 triệu du khách
1,8 triệu kết nối trực tiếp
ảnh hưởn lớn
nhất"
Các kênh khách được dùng để quảng bá/xúc tiến du lịch

10 triệu lượt
xem
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Visit
Britain.tv

Xây dựng thương hiệu
và xúc tiến du lịch

Các quốc gia thành công về du lịch chi tiêu trên ngưỡng cần thiết
($50 triệu) cho công tác xây dựng thương hiệu và xúc tiến/quảng bá
Ngân sách quốc gia cho hoạt động xây dựng thương hiệu và xúc tiến du lịch
Được đề xuất
tăng lên
~$20triệu /năm
từ 2018

Ngân sách thường niên năm 2016 ($ triệu)
135
113

108

100

83

80
70

65

56

50
20
2

0
Australia

Malaysia

New Zealand

Singapore

Pháp

Anh

Thái Lan

Số liệu chỉ dành cho ngân sách tổ chức du lịch quốc gia, không bao gồm chi tiêu địa phương và khu vực mà có thể ở mức đáng kể, ví dụ: ở Pháp, Úc, Vương quốc Anh
Nguồn: VisitBritain, TurEspana, AtoutFrance, Du lịch Ireland, nghiên cứu báo chí, OECD

Thụy Sỹ

Việt Nam
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150

Tổ chức du lịch quốc gia

Các bài học từ các Tổ chức Du lịch quốc
gia hàng đầu

Ví dụ

Cơ quan quản l{ du lịch và chính phủ có quyền tự chủ
Hợp đồng nghĩa vụ thực hiện với chính phủ

Được khối công tài trợ và được bổ sung bằng đóng
góp bằng hiện vật và tiền mặt từ khối tư nhân
Hợp tác hiệu quả với các hãng hàng không, khách
sạn, đại l{ du lịch trực tuyến, đơn vị điều hành tour
và các tổ chức quản l{ điểm đến
Mạng lưới các văn phòng nước ngoài ở các thị
trường nguồn lớn
16
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Đa dạng đại diện từ khối công và khối tư

Tổ chức du lịch quốc gia

Các tổ chức du lịch quốc gia dẫn đầu đều có mạng lưới các văn phòng ở hơn 15 quốc gia để
quản l{ các mối quan hệ B2B và thực hiện các hoạt động như quản l{ truyền thông xã hội
tại địa phương, quan hệ công chúng, marketing người tiêu dùng, thương mại và du lịch

Nguồn: Các trang web chính thức của văn phòng du lịch quốc gia
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Văn phòng đại diện của

Tự do hóa chế độ visa cho khách du lịch

1

Làm thế nào
để Việt Nam
vươn lên tầm
cao mới với
chiến lược tăng
trưởng du lịch
của mình?

• Ở mức cạnh tranh với các quốc gia châu Á khác

Tăng cường kết nối giao thông

3

4

• Đầu tư tích cực vào năng lực sân bay và hãng hàng không
• Mở rộng tuyến đường trực tiếp với các thị trường chính
• Thu hút các hãng hàng không chi phí thấp

Xây dựng thương hiệu hiệu quả đóng vai trò thiết yếu trong việc thu
hút du khách

• Thương hiệu bao trùm và đề xuất giá trị rõ ràng cho các thị trường mục tiêu
• Thay đổi lớn về mức chi tiêu cho hoạt động quảng cáo xây dựng thương hiệu và
xúc tiến
• Marketing nhắm tới đối tượng cụ thể và marketing đa kênh tích hợp, với vai trò
chính cho kỹ thuật số, truyền thông xã hội

Trở thành tổ chức du lịch quốc gia tốt nhất

• Tách biệt các chức năng giám sát /quản l{ khỏi chức năng marketing/quảng bá xúc tiến
• Thiết lập các mối quan hệ đối tác hiệu quả - hãng hàng không, khách sạn, đại l{ du lịch trực
tuyến, đơn vị điều hành tour, v.v.
• Mạng lưới các văn phòng nước ngoài để quản l{ các khách hàng B2B, các chiến dịch B2C
18
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2

Hạ tầng du lịch
Khách sạn, Khu nghỉ dướng và
công viên vui chơi giải trí

Tháng 12 năm 2018

©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Nội dung

2

01

02

03

Thực trạng

Dự đoán
cung/cầu

Vấn đề liên
quan tới tính
bền vững

©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Thực trạng
Hà Nội
Hạ tầng lưu trú
•
Tới tháng 7 năm 2018, Hà Nội có 67 khách
sạn hạng sang với khoảng 10.590 phòng cao
cấp. Lượng khách sạn ở Hà Nội phục vụ
được khoảng 4,9 triệu lượt khách quốc tế và
18,8 triệu khách nội địa năm 2017, tăng 9,1%
so với năm 2016.
Điểm tham quan du lịch
•
Hà Nội có khoảng 4.000 di tích lịch sử và
danh lam thắng cảnh như Hoàng Thành
Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám…
•
Những công trình hiện đại như trung tâm
mua sắm và công viên vui chơi giải trí (VD:
Công viên nước Hồ Tây, Thiên Đường Bảo
Sơn)
©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Những khách sạn và khu nghỉ dưỡng sắp tới
No
1

2
3
4
5
6

7

Tên khách sạn
The Westin Hanoi
DoubleTree by Hilton
Hanoi Westlake
Four Seasons Hotel
Van Mieu Mercure Hotel
Eastin Hotel &
Residences Hanoi
Sun Grand City West
Lake Residence
Goldseason apartment
& Five-season condotel

Dự kiến
hoàn thành

Số lượng phòng

1/1/2019

212 phòng

2020

320 phòng

N/A
N/A

100 phòng
N/A

2019

N/A

Q1/2019

Q4/2018

1.000 căn hộ hạng
sang
3 tòa nhà thương
mại với 1.100 căn
hộ;
1 căn hộ khách sạn
(400 units)

Thực trạng
Thành phố Hồ Chí Minh
Hạ tầng lưu trú
•
Tới tháng 7 năm 2018,TP Hồ Chí Minh có
khoảng 641 khách sạn, bao gồm 10 khách
sạn 5 sao, 26 khách sạn 4 sao. TP HCM đón
khoảng 31 triệu khách trong năm 2017, tăng
16% so với năm 2016, trong đó có khoảng
6,4 triệu khách quốc tế.
Những địa điểm tham quan du lịch
•
Những điểm tham quan mang tính văn
hóa/truyền thống bao gồm Bến Nhà Rồng,
Bưu Điện, Chợ Bến Thành và Dinh Độc Lập.
•
TP HCM có nhiều công viên vui chơi giải trí
như: Công Viên Đầm Sen, khu du lịch Suối
Tiên, Vườn Thú Sài Gòn, Vườn bách thảo,
vv.
©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Những khách sạn và khu nghỉ dưỡng sắp tới
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên khách sạn

The Ritz Carlton Saigon
Marie Curie Hotel &
Suites
Q-Mama Hotel
Mandarin Oriental
Saigon Hotel
Movenpik Hotel Ho Chi
Minh City
Ascott Waterfront
Saigon Hotel
Citadines Regency
Saigon
Holiday Inn & Suites
Saigon
Okura Prestige Saigon
Hilton Saigon

Dự kiến hoàn
thành

Số phòng

N/A

250 phòng

N/A

N/A

Q3/2018

100 phòng

2019

228 phòng

2020

288 phòng
527 căn hộ

2018

217 phòng

2018

200 căn hộ

2018

350 phòng

2020
2019

350 phòng
350 phòng

Thực trạng
Đà Nẵng
Hạ tầng lưu trú
•
Đến tháng 6 năm 2018, Đà Nẵng có khoảng
720 cơ sở lưu trú với 31.531 phòng. Trong số
đó, có 59 khách sạn cao cấp với 9.459
phòng. Thành phố đón khoảng 2,3 triệu
khách quốc tế và 4,3 triệu khách nội địa, tăng
20% so với năm 2016.
Những địa điểm tham quan du lịch
•
Đà Nẵng có những điểm tham quan hiện đại
cùng những thắng cảnh tự nhiên như Bà Nà
Hills, Bãi Biển Mỹ Khê, Cầu Rồng,…
•
Đà Nẵng cũng sở hữu một lượng công viên
và khu vui chơi giải trí như: Sun World Đà
Nẵng Wonders, Fantasy Park Bana Hills,
©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Những khách sạn và khu nghỉ dưỡng sắp tới
No
1
2
3

4
5
6
7
8

Tên khách sạn
Premier Condotel Danang
heritage
Vinpearl Riverfront Condotel
Ariyana Beach Resort & Suite
DN - South Tower
Sun Premier Condotel DN
Heritage- S1, S4, S5
Tourane Condotel Danang
Eastin Grand Resort Danang
Condotel Soleil Anh Duong
Aryana Beach Resort & Suite Eclipse Tower

9 Pan Pacific Da Nang resort
10 Liberty Central Danang

Dự kiến
hoàn
thành

Số lượng
phòng/căn hộ

N/A

1700 căn hộ

2018

736 căn hộ

Q4/2018

468 căn hộ

2018

1000 căn hộ

2019
2019
Q3/2019

100 căn hộ
111 biệt thự
1000 căn hộ

Q4/2018

350 căn hộ

2020
2019

70 biệt thự
220 biệt thự
125 phòng
200 phòng

Thực trạng
Nha Trang/Cam Ranh
Hạ tầng lưu trú
•
Tháng 7/2018, ở Khánh Hòa, có 67 khách
sạn 4 sao và 5 sao, cùng với một số dự án
đang phát triển. Năm 2017, khoảng 3,4 triệu
khách nội địa và 2 triệu khách quốc tế tới
Khánh Hòa, tăng 20% so với năm 2016.
Những địa điểm tham quan du lịch
•
Những công viên vui chơi giải trí tại Nha
Trang gồm: Vinpearl Land, Wonder Park Nha
Trang, Công viên Phù Đổng Nha Trang.

©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Những khách sạn và khu nghỉ dưỡng sắp tới
No

Tên khách sạn

Dự kiến
hoàn thành

Số lượng
phòng/căn hộ

1 Scenia bay Nha Trang

Q4 2019

704 phòng

2 Arena Cam Ranh
3 Movenpick Cam Ranh

Q4 2019
Q4 2018

4 Condotel Panorama Nha
Trang
5 Vogue Resort Nha Trang

Q4 2019

5,000 căn hộ
118 biệt thự,
250 phòng khách
sạn
132 căn hộ
1099 phòng

6 Nha Trang City Central

Q2 2019

Q2 2019

250 phòng
100 biệt thự
300 căn
100 phòng khách
sạn
,209 căn hộ
40 căn hộ.

Thực trạng
Phú Quốc
Hạ tầng lưu trú
•
Đến tháng 7 năm 2018, Phú Quốc có 5.718
phòng khách sạn. Có khoảng 17 khách sạn 4
sao và 10 khách sạn 5 sao trên đảo. Phú
Quốc đón khoảng 2,6 triệu khách du lịch nội
địa và 319.000 khách quốc tế năm 2017, tăng
11,8% so với năm 2016
Những địa điểm tham quan du lịch
•
Phú Quốc có 2 công viên giải trí: Vinpearl
Land Phú Quốc and Sun World Hòn Thơm
Nature Park.

Những khách sạn và khu nghỉ dưỡng sắp tới
No
1
2
3
4

6
7
8
9

©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Tên khách sạn

Dự kiến
hoàn thành

Số lượng
phòng/căn hộ

Best Western Premier
Sonasea Phu Quoc
Fusion Suites Phú Quốc
Crowne Plaza Phú Quốc
Starbay
Boutique Hotels Phu
Quoc Waterfront

Q4/2018

716 phòng

2019
N/A

N/A
300 phòng

Q4/2018

59 biệt thự và 38
khách sạn cao cấp

Sonasea
Residences Phu Quoc
Enclave Phu Quoc

2018

Sheraton Phu Quoc
resort
Peace Resort Phu Quoc
Eastin Grand World

2020

340 biệt thự
443 căn hộ
350 phòng
250 phòng
250 phòng

N/A
2018

N/A
N/A

N/A

Lượng cung/cầu và dự báo
Lượng cầu
Trong vòng hơn 3 năm qua, số lượng khách
du lịch tới Việt Nam tăng trưởng liên tục. Việt
Nam đứng thứ 6 trong danh sách các nước
tăng trưởng du lịch nhanh nhất trên thế giới
theo xếp hạng của UNWTO.

Giá phòng (USD)

•

Giá phòng và tỉ lệ lấp đầy

70%

91
90

65%

89
88

60%

87
86

55%

2015

•

Lượng cầu của khách sạn tăng nhanh hơn
lượng cung, bằng chứng bằng việc giá phòng
và tỉ lệ lấp đầy tăng.
Trong tương lai, lượng cầu dự báo sẽ tiếp tục
tăng do lượng khách quốc tế tăng trưởng lớn
hơn so với mục tiêu đề ra năm 2018 của
Chính phủ.

60%

2016
Average Room Rate

Tăng trưởng lượng khách đến

40%

30%
20%
10%
0%
2015
Domestic

©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

2017
Annual Occupancy Rate

50%

Tăng trưởng

•

75%

92

2016
International

2017
Overall

Tỉ lệ lấp đầy

93

Lượng cung/cầu và dự báo

•

Tuy nhiên, số lượng khách sạn tăng chưa
tương xứng với tăng trưởng lượng khách, do
đó cả tỉ lệ lấp đầy và giá phòng đều tăng.

Rất nhiều dự án đang trong quá trình xây
dựng và phát triển để đáp ứng nhu cầu, kì
vọng nguồn cung sẽ tăng trưởng mạnh mẽ
trong thời gian tới.
©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Số lượng cơ sở lưu trú du lịch

600,000

25,000

500,000

20,000

400,000

15,000

300,000

10,000

200,000

5,000

100,000

0

0
Jul-05
Jul-05
Accomondation Establishments 1-5 star

1,000

Jul-05
Number of Rooms

Số lượng khách sạn 3-5 sao và số phòng

40,000

800

30,000

600

20,000

400

10,000

200
0

0
Jul-05
3-star hotels
3-star keys

Jul-05

Jul-05
4-star hotels
4-star keys

Jul-05

Jul-05
5-star hotels
5-star keys

Số phòng

•

Số lượng khách sạn 5 sao tăng nhanh hơn
so với số lượng khách sạn 3-4 sao.

Số lượng khách sạn

•

Số lượng cơ sơ lưu trú tăng liên tục, đặc biệt
là trong 3 năm gần đây.

30,000

Số lượng phòng

•

Số lượng cơ sở lưu trú thành
lập

Lượng cung

Vấn đề liên quan tới tính bền vững
Việc phát triển nhanh của hạ tầng du lịch gây ra những quan ngại liên quan đến tính bền vững
Vịnh Hạ Long
•
Vịnh Hạ Long là một trong những điểm du
lịch nổi tiếng tại Việt Nam. Thành phố có tỉ lệ
lượng khách du lịch tăng trưởng cao (khoảng
12,9% năm 2017).
•
UNESCO gần đây đã nêu ra những quan
ngại liên quan đến vấn đề ô nhiễm ở Hạ Long
một cách rất cấp bách. Vấn đề ô nhiễm xuất
phát từ việc xả thải bừa bãi từ tàu thuyền và
các cơ sở lưu trú.
•
Theo nghiên cứu năm 2015 của International
Union for Conservation of Nature, 27% khách
sạn và nhà hàng nổi là nguyên nhân chính
gây ra ô nhiễm ở Hạ Long.
©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Sapa
•
Tương tự như vịnh Hạ Long, Sapa có lượng
khách tăng trưởng nhanh trong thời gian gần
đây, với tỉ lệ tăng trưởng 60% năm 2017. Một
lượng lớn khách sạn cao cấp được xây dựng
như: Intercontinental Sapa resort, Mgallery
Sapa, vv.
•
Việc xây dựng tràn lan ảnh hưởng tiêu cực
tới văn hóa và cảnh quan địa phương.

Trọng tâm cần nhấn mạnh
• Chọn đúng phân khúc. Đa dạng hóa thị trường (nguồn khách)
• Xây dựng cụm, tổ hợp, hướng tới tương lai (chân thực hơn,
số hóa hơn)
• Tập trung vào chất lượng chứ không chỉ tập trung vào số
lượng
• Tận dụng cơ hội từ những nền kinh tế mới/ kênh phân phối
mới
• Bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa việc phá vỡ cảnh quan
tự nhiên
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Xin cám ơn!

12

©2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

DU LỊCH VIỆT NAM: TỪ THÁCH THỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

ĐẾN YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
NGUYỄN XUÂN THÀNH
Đại học Fulbright Việt Nam

hanoi

5,

december

2018

Doanh thu từ du lịch

Tốc độ tăng trưởng 2000-2017: 18,7%/năm (theo USD danh nghĩa)

Nguồn: Tổng cục Du lịch
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Năng suất lao động du lịch thấp so với nhiều ngành kinh tế khác của VN
Trong cả nền kinh tế, du lịch hiện là một trong những ngành có:
•

Năng suất lao động thấp

•

Tốc độ tăng trưởng năng suất cũng thấp

3

Năng suất lao động du lịch so với ASEAN 6

NSLĐ du lịch Việt Nam hiện bằng 40-45% so với Malaysia và Thái Lan

Indonesia: Tính chung với ngành thương mại

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Ngân hàng Phát triển châu Á.
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Bất cập trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam

Hiện trạng

Yêu cầu của thị trường

• Đào tạo bậc đại học đi vào các phân
ngành hẹp; thiên về nghiệp vụ

• Kiến thức tổng quát

• Thiếu gắn kết giữa chương trình đào
tạo tạo với tiêu chuẩn nghề du lịch
(VTOS)

• Kỹ năng mềm

• Thiếu đào tạo thực tiễn (tích hợp học
và làm)

• Ngoại ngữ
• Tính chuyên nghiệp và thái độ làm việc
• Năng lực quản lý, lãnh đạo
• Đào tạo chất lượng đối với các kỹ năng
chuyên môn hóa cao

Chất lượng nguồn nhân lực: Nhóm ngành cơ sở lưu trú
•

Chỉ xếp hạng các kỹ năng sinh viên tốt nghiệp đại học ngành du lịch thấp hơn so với kĩ năng của sinh viên đào tạo nghề du lịch

•

Đánh giá chất lượng thấp ở cả kỹ năng lãnh đạo/quản lý lẫn kỹ năng vận hành/kỹ thuật.

Xếp hạng chất lượng kỹ năng
tại các trường đại học

Xếp hạng chất lượng kỹ năng
tại các trường đào tạo nghề
Lập kế hoạch

Quản lý môi trường

Quản lý môi trường

Vận hành/kỹ thuật

Quản lý

Lập kế hoạch

Vận hành/kỹ thuật

Lãnh đạo

Lãnh đạo

Quản lý

Làm việc nhóm
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Tỷ lệ % đánh giá hài long (mẫu n = 183)
Nguồn : ESRT, “Phân tích Nhu cầu Nguồn Nhân lực và Đào tạo của ngành Du lịch Việt Nam”, 2014.

Chất lượng nguồn nhân lực: Lữ hành và điều hành tour
•

Đánh giá chất lượng thấp ở cả kỹ năng lãnh đạo/quản lý lẫn kỹ năng vận hành/kỹ thuật.
Xếp hạng chất lượng kỹ năng
tại các trường đào tạo nghề

Xếp hạng chất lượng kỹ năng
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% rating as satisfactory (sample size, n = 92)
Sources: ESRT, “Manpower & Traning Needs Analysis of the Vietnam Tourism Industry”, 2014

Phát triển nguồn nhân lực du lịch

Bên cạnh các nỗ lực hiện hữu, xây dựng và triển khải hai chương trình mới:

• Xây dựng các chương trình đào tạo “trước khi đi làm du lịch/ sẵn sàng vào
ngành du lịch”
• Tạo dựng một “Open Digital Platform” (Trung tâm đào tạo trực tuyến mở)
phục vụ phát triển nguồn nhân lực du lịch

Các chương trình đào tạo “trước khi đi làm du lịch
/ sẵn sàng vào ngành du lịch”

• Chuyển đổi một cách có hệ thống vào lực lượng lao động du lịch dựa trên các
tiêu chuẩn nghề du lịch VN (VTOS).
• Mở cho các sinh viên với nền tảng kiến thức cơ bản từ nhiều ngành khách
nhau.
• Tăng cường các kỹ năng và kiến thức thiết thực cho các nhóm ngành du lịch
cụ thể.

• Tiếp thu kinh nghiệm làm việc thực tiễn dưới sự hướng dẫn của những
chuyên gia/ cố vấn trong ngành.

Open Digital Platform
Các doanh nghiệp
du lịch

Sinh viên,
người lao động

Open Digital Platform
phục vụ phát triển
nguồn nhân lực du lịch

Các cơ quan
quản lý nhà nước

Các trường,
cơ sở đào tạo
Các doanh nghiệp
công nghệ

Cơ Sở Hạ Tầng Hàng Không:
Nhân Tố Cốt Lõi Để Thúc Đẩy Du
Lịch
Báo cáo được trình bày tại Diễn Đàn Cấp cao
Du lịch Việt Nam 2018
(06/12/2018)

Tập Đoàn AirAsia

6 AOCs

Công ty ĐNA đích thực

3 AOCs

73.3

Hãng hàng không lớn thứ 4 khu vực Châu Á

TRIỆU LƯỢT
KHÁCH NĂM 2017

230
TÀU BAY

20.258
NHÂN VIÊN

Tập Đoàn AirAsia

25
136

312

9,502

91

22

64

Ghi chú: Số liệu tại thời điểm cuối năm 2017 Nguồn: Báo cáo Thường niên năm 2017 của AirAsi & các nguồn khác

MILLION
PASSENGERS
IN 2017
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Xây dựng nhà ga hàng không giá rẻ chuyên dụng là chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng
sân bay. Mục đích hướng tới sự đơn giản & hiệu quả - tập trung vào tự động hóa & công
nghệ
Giá Rẻ KHÔNG CÓ NGHĨA Chất
Lượng Thấp

Hệ thống làm thủ tục tự

Tận dụng kỹ thuật xây dựng đạt hiệu suất cao
động hoàn toàn
nhất
Sử dụng các tấm năng lượng mặt trời, thiết kế tận Làm thủ tục trên web/điện thoại/các kiosk
đặt tại sân bay, tự ký gửi hành lý
dụng ánh sáng tự nhiên tối đa

Nhà Ga Thiết Kế Đơn Giản
Các dịch vụ liên quan cùng nằm trong một khu hợp nhất

1
4
5

2

3
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1. Nhà ga
2. Khu chuẩn bị suất ăn trên máy bay
3. Khu hỗ trợ hàng hóa
4. Bãi đậu xe
5. Trang thiết bị phục vụ mặt đất
6. Sân đỗ và đường băng
Phụ lục 2: Đặc điểm của Nhà ga giá rẻ

Vận chuyển hành khách ra cửa khởi Tối ưu hóa sân đỗ & đường
hành
băng
Sử dụng hệ thống xe điện và tàu

Lên máy bay và cất cánh nhanh hơn

CONFIDENTIAL
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Thúc đẩy du lịch bằng cách tạo điều kiện và giảm rào cản, các yếu tố
không cần thiết khác
Ưu đãi

Sở hữu nước
ngoài trong ngành
hàng không

Đông Nam Á

Thuế Sân bay

Công nghệ nhận
diện khuôn mặt

Chính sách Visa

Quan trọng hơn hết, con người là nhân tố quyết định trong sự tăng
trưởng và bứt phá …
THÀNH CÔNG CỦA AIRASIA ĐƯỢC XÂY DỰNG BỞI ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN XUẤT SẮC,
ĐỒNG LÒNG LÀM VIỆC VÌ MỘT GIÁ TRỊ CỐT LÕI
.

Xin cám ơn

Phụ Lục

Hàng không là chìa khóa để đẩy mạnh du lịch, thương mại và đầu
tư ở Việt Nam
Thúc đẩy
Du Lịch
Hàng Không đóng vai trò
then chốt trong nền kinh tế
Việt Nam
Việt Nam là một trong những thị trường
hàng không tăng trưởng nhanh nhất
(IATA)
● Tỷ lệ tăng trưởng bình quân: 17.4%
so với mức độ tăng trưởng của khu
vực Châu Á TBD là 7,9%

Hỗ Trợ
Thương Mại

21 tỷ Đô la
Mỹ1/
9,4% GDP1/

426 tỷ Đô la
Mỹ
190% GDP

Đòn bẩy
Đầu tư

14 tỷ Đô la Mỹ
Tổng dòng FDI

4,1 triệu1/
7,6% của toàn bộ
số lượng lao động

107 tỷ Đô la Mỹ
25% toàn bộ giá trị
thương mại được vận
chuyển bằng đường hàng
không của Việt Nam

15 tỷ Đô la Mỹ2/
Kế hoạch đầu tư cho
hàng không giai đoạn
đến năm 2030

Với sự hỗ trợ dựa trên kinh nghiệm thế mạnh, AirAsia có thể đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong
vòng 5 năm tới với những con số dưới đây:
Khoảng 8 tỷ Đô la Mỹ cho
30 máy bay dân dụng
Trên 11 triệu hành
GDP hàng năm của Việt
khách mỗi năm
Nam
Ghi chú: Tất cả những số liệu đã thể hiện toàn bộ giá trị kinh tế trừ:
1/ Đóng góp của ngành du lịch; 2/ Hàng không- ngành đầu tư có liên quan do BGTVT công bố
Nguồn: World Travel & Tourism Council (WTTC), IATA, news flow, BGTVT & tính toán của AirAsia
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Hàng không giá rẻ đang tăng trưởng nhanh, đạt được thị phần trên
toàn cầu và tại Việt Nam
Bình quân, Hàng không giá rẻ tăng trưởng 8,1%,
hơn gấp đôi so với Hàng không cao cấp

Tăng trường bình quân giai đoạn 2009
- 2017
Hàng không giá rẻ: 8,1%
Hàng không cao cấp: 3,4%

Tại Việt Nam, Hàng không giá rẻ đã đạt được tăng
trưởng về số lượng hành khách

Nội địa

Quốc tế

9
Nguồn: Tính toán dựa trên dữ liệu của CAPA

Việt Nam đang nâng cấp và đầu tư các sân bay mới nhằm hỗ trợ tăng
trưởng du lịch và thương mại
Các cửa ngõ quốc tế hàng đầu trong khu vực châu Á

Factors necessitating investment in airports
1. Giảm tắc nghẽn
● Sự cần thiết phải giảm bớt tình trạng tắc nghẽn hiện tại và

Xếp hạng
trên toàn
cầu

Sân bay

Nước

Chỉ số kết nối

Hãng hàng
không chiếm
ưu thế

Thị phần

1

KUL

Malaysia

135

AirAsia

40

2

CGK

Indonesia

92

Garuda

28

3

SIN

Singapore

91

Singapore
Airlines

23

4

MNL

Philippines

82

Cebu Pacific
Air

32

5

DMK

Thailand

80

Thai AirAsia

44

6

DEL

India

79

IndiGo

26

7

I CN

S. Korea

74

Korean Air

23

14

BOM

India

66

Jet Airways

27

19

SGN

Vietnam

44

Vietnam
Airlines

39

nâng cao khả năng đáp ứng trong tương lai của Việt Nam

2.

Tăng cường kết nối
●
●

Mạng lưới rộng khắp cùng với các dịch vụ được kết nối tốt
hơn và thường xuyên hơn đem lại lợi ích cho khách du lịch
Tăng cường kết nối sẽ thúc đẩy thương mại và du lịch.

Nguồn: Kế hoạch phát triển ngành Hàng không của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Nguồn và ghi chú: Chỉ số kết nối theo nguồn OAG năm 2018. Chỉ số này được tính bằng cách so sánh số chuyến
bay nối chuyến đến và từ sân bay quốc tế với số lượng điểm đến được phục vụ từ sân bay. Chỉ số này đo lường
10
hiệu quả của các sân bay quốc tế kết nối hàng đầu và là nền tảng để so sánh các sân bay này. Khu vực châu Á chỉ
có 9 sân bay kết nối hiển thị như bảng trên.

Đầu tư đúng hướng cho cơ sở hạ tầng sân bay cụ thể là đầu tư các
nhà ga giá rẻ (LCCT) là vô cùng cần thiết để thúc đẩy phát triển du lịch
Tại sao lại cần thiết đầu tư nhà ga giá rẻ
(LCCT)
●

Việc thiết kế, xây dựng và vận hành nhà ga giá rẻ tốn ít chi phí
và có thể duy trì PSC ở mức thấp

●

Nhà ga giá rẻ là cơ sở hạ tầng phù hợp nhất cho các hãng
hàng không giá rẻ hoạt động và phát triển:
○ Tạo liên kết với các tuyến đường chính và trực tiếp đến
các thành phố Cấp 21
○ Phục vụ lượng khách lớn
○ Gia tăng lưu lượng khách quốc tế giúp nâng cao sự đóng
góp cho nền kinh tế

●

Sự cần thiết của các nhà ga giá rẻ để phục vụ nhu cầu đi lại
cao và sự tăng trưởng hành khách sử dụng Hàng không giá rẻ
○

Hàng không giá rẻ chiếm 30% số ghế tại Châu Á Thái Bình
Dương

Nhà ga giá rẻ (LCCT) là gì?
●

Nhà ga 1 tầng đơn giản, tập trung vào tự động hóa – hiệu
quả cao, thời gian quay đầu nhanh
○
Thời gian xử lý hành khách nhanh hơn (vd. thời gian
quay đầu chỉ khoảng 30 phút thay vì 60 phút như
thông thường)

●

Chỉ cần một nửa không gian cho mỗi hành khách so với các
hãng cung cấp đầy đủ dịch vụ
○
Mật độ hành khách cao hơn trên một đơn vị diện tích

●

Tiết kiệm chi phí cho hoạt động hàng không mà không ảnh
hưởng đến an toàn và an ninh
○
Không rườm rà về kiến trúc, tối đa hóa không gian sử
dụng và sức chứa
○
Sử dụng xe bus thay cho ống lồng, không có đường đi
bộ di động
○
Áp dụng nhiều quy trình tự động hóa và cho phép
hành khách tự thực hiện

1

Các thành phố với dân số tối đa 1 triệu dân
Nguồn: CAPA, Low-Cost Airports for Low-Cost Airlines: Flexible Design to Manage the Risks (Richard de Neufville, Massachusetts Institute of Technology 2007)
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Nhật Bản đang có hướng đi đúng đắn qua việc đầu tư các Nhà ga giá
rẻ tại Sân bay Narita và Kansai
Nhà ga 3 sân bay Narita là một Nhà ga giá rẻ với cấu trúc
và thiết kế đơn giản nhưng đầy sáng tạo

Nhà ga 2 sân bay Kansai được xây dựng nhằm đáp ứng các tiêu
chí an toàn, đầy đủ chức năng và hiệu quả kinh tế - các tiêu chí
cần có trong thiết kế Nhà ga giá rẻ

12

Làm thủ tục và đưa hành khách lên máy bay liền mạch & tự động
qua việc sử dụng công nghệ FACES tiên tiến nhất

Hệ thống làm thủ tục nhanh
● Hệ thống làm thủ tục của AirAsia
● Sử dụng sinh trắc học (nhận diện gương mặt và vân tay), nhận diện
hành khách và tự động qua cửa khởi hành
Cho phép:
● Vận chuyển hành khách liền mạch từ quầy làm thủ tục đến cửa khởi
hành
● Nhanh chóng giải phóng sân bay, tăng công suất
● Góp phần nâng cao thương hiệu sân bay và khả năng khai thác
● Tiềm năng trong sự hợp tác và kiểm soát biên giới:
○ Các dữ liệu nhập cảnh của hành khách sẽ được chuyển tự động giữa các
cổng đi và đến
○ “Danh sách hành khách bị cấm bay” được chia sẽ giữa các hãng hàng không
và Cảnh sát hình sự quốc tế với các bên có liên quan.

CONFIDENTIAL
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Cơ sở hạ tầng ‘Phần mềm’ chẳng hạn như việc nới lỏng yêu cầu visa cần
được chú trọng nhằm hỗ trợ việc đi lại giữa các nước và thúc đẩy du lịch
Chính sách Visa của Việt Nam
● Dựa trên chỉ số của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mức độ
Mở cửa và tạo thuận lợi cho ngành Du lịch1/, Việt Nam đạt
2,99 điểm – thấp hơn bình quân khu vực Đông Á & Thái
Bình Dương

● Tuy nhiên, việc quyết định gia hạn chính sách visa điện tử
đến năm 2021 là một hướng đi đúng đắn

Một Visa cho toàn khu
vực ASEAN

Ước tính Lợi ích Kinh tế
cho ASEAN mà Visa
ASEAN mang lại

6 đến 10

● Một visa duy nhất cho phép
khách du lịch và doanh nhân
tự do di chuyển trong các
nước ASEAN

triệu lượt khách
gia tăng

12 tỷ USD
● Tiềm năng lớn trong việc
thúc đẩy du lịch và hỗ trợ
thương mại & đầu tư trong
ASEAN

1/ Chỉ

số này đo lường mức độ hỗ trợ của một quốc gia với vấn đề du lịch inbound qua chính sách visa, xác
định qua việc đến một quốc gia mà không cần visa, hoặc có thể xin visa tại sân bay hoặc visa điện tử hay
không. Đây là một phần của chỉ số cạnh tranh về Du lịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017. Chỉ số này càng
cao tức là quốc gia càng mở cửa.

● Khách du lịch có cơ hội được
trải nghiệm liền mạch khi
tham quan trong khu vực

chi tiêu dành cho du lịch

333 đến
654 nghìn
việc làm

Nguồn: World Tourism Organisation và World Travel & Tourism Council
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Tự do hóa vốn sở hữu trong ngành hàng không sẽ cải thiện vấn đề đầu tư cơ
sở hạ tầng từ đó thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng của ngành
Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những quốc gia có nền công nghiệp hàng không mạnh nhất Đông Nam Á
• Lượng khách tăng trưởng lên đến ~290triệu lượt khách/năm vào năm 2036 (hiện tại đạt 57triệu/năm)
• Đội tàu bay tại Việt Nam được dự đoán đạt ~1.3001/ chiếc trong 20 năm tới (hiện nay ~164 chiếc)

Nhu cầu vốn là rất lớn: 80 tỷ Đô la Mỹ và cần thêm 20 năm hoạt động để phát triển đội bay và cơ sở hạ tầng1/
• Hàng không là ngành đòi hỏi mức vốn lớn nhưng lại mang tính thời vụ cao. Một ngành hàng không không được hậu thuẫn bởi mức vốn lớn và phù
hợp sẽ dẫn đến hệ quả đầu tư không đầy đủ tương ứng với rủi ro kinh doanh cao và không có nguồn lực để phát triển

• Với đặc thù ngành là mức lợi nhuận bấp bênh, chịu ảnh hưởng mạnh của các yếu tố bên ngoài (cạnh tranh khốc liệt, giá dầu không ổn định), việc phụ
thuộc phần lớn hoặc hoàn toàn vào nguồn vốn trong nước sẽ dẫn đến rủi ro hệ thống trong nền kinh tế
• Vì vậy, vốn nước ngoài là điều kiện không thể thiếu để xây dựng một ngành công nghiệp hàng không bền vững

Điều chỉnh giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là cơ hội để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các doanh
nghiệp hàng không trong nước
• Vì vậy, vốn nước ngoài là điều kiện không thể thiếu để xây dựng một ngành công nghiệp hàng không bền vững
• Hiện tại điều kiện cấp giấy phép quy định nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ tối thiểu là 70%

Cho phép các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 49% phần vốn góp trong các doanh nghiệp hàng không Việt Nam
• Đề xuất sửa đổi Nghị định 92/2016 cho phép các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 49% phần vốn góp trong các doanh nghiệp hàng không Việt Nam
1/ Giả

định: ~290 triệu chỗ ngồi mới sẽ được phát triển thêm đến 2036 để hỗ trợ sự phát triển của du lịch và nhu cầu đi lại trong khu vực. Tại mức giá 244 Đô la Mỹ/chuyến, 3 chuyến/ngày với mức khai thác 75%
và tổng đầu tư 70 triệu Đô la Mỹ cho mỗi tàu bay, các hãng hàng không Việt Nam cần khoảng 80 tỷ Đô la Mỹ
15
Nguồn: IATA (dự đoán lượng khách), WTTC

Đẩy mạnh phát triển du lịch
Việt Nam thông qua nhãn
quan về người tiêu dùng
Vũ Tuyết, Quản lý dự án cấp cao, khối Người tiêu dùng
DIỄN ĐÀN CẤP CAO DU LỊCH VIỆT NAM - HÀ NỘI, THÁNG 12 NĂM 2018

Du lịch Việt Nam đã đạt được
nhiều thành tựu đáng tự hào
Xếp thứ 6 trong Top 10 điểm đến phát
triển nhanh nhất trên toàn thế giới trong
năm 2017

Thu hút hơn 15 tỷ USD dòng FDI đầu tư
vào du lịch tại thời điểm cuối năm 2017

Tạo ra việc làm và thu nhập trực tiếp cho
khoảng 2,5 triệu người

Nguồn: Tổng cục Du lịch, thông cáo báo chí, BCG
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Tốc độ tăng trưởng số lượt khách quốc tế
hàng năm là 30% trong 3 năm qua

2,0x

Tăng trưởng số lượt tìm kiếm về
điểm đến Việt Nam

1,8x

Tăng trưởng về lượng khách
quốc tế đến

1,5x

Tăng trưởng doanh thu từ khách
quốc tế đến

Nguồn: Dữ liệu internet của Google, Tổng cục Du lịch, phân tích của BCG
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Du lịch Việt Nam trong 4 năm qua:
tăng trưởng ấn tượng nhưng vẫn
dưới tiềm năng

Sự phổ biến của
kỹ thuật số

Chi tiêu vào
trải nghiệm

Kỹ thuật số có vai trò rất
quan trọng trên toàn bộ
hành trình của khách
hàng, đặc biệt là trên di
động

Sự chuyển dịch của chi
tiêu hướng tới trải
nghiệm, tour và các hoạt
động so với lưu trú hoặc
vận tải

Nhu cầu về tính
chân thực
S ở thích về trải nghiệm
chân thực, đặc biệt là xoay
quanh ẩm thực, đắm chìm
vào thiên nhiên, lịch sử và
văn hóa
3
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Khách du lịch thể hiện những hành vi cụ thể trên 3 phương diện

Sự bùng nổ của thị trường du lịch trực
tuyến Đông Nam Á
2,6x
78 tỷ USD

1,5x

19 tỷ USD

Khách du lịch ngày càng sử dụng
phương tiện kỹ thuật số nhiều hơn

X%

2015

2018

2025

34%

41%

57%

% booking du lịch trực tuyến trên tổng booking du lịch tại Đông Nam Á

Ghi chú: Con số này bao gồm các booking cho việc thuê nhà nghỉ trực tuyến, đặt
khách sạn và chuyến bay trực tuyến trong tổng giá trị booking (GBV)
Nguồn: Báo cáo e-Conomy 2018, Google & Temasek
4
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30 tỷ USD

Du khách tới từ các quốc gia nguồn quan trọng là những người dùng di
động như vật bất ly thân
Top 10 quốc gia nguồn tới Việt Nam
đóng góp ~80% tổng số lượt khách
quốc tế đến (2017)
31%

Hàn Quốc

19%

Nhật Bản

Anh

6%
5%

Mỹ

5%

Hàn
Quốc

Pháp

Mỹ

Đài Loan

Đức

45% 27%

53%

44%

48%

Nhật Bản

59%
Ấn Độ

Nga

4%

Malaysia

4%

Australia

3%

Thái Lan

2%

Anh

2%

87%
Brazil

67%
Australia

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch, Google, PhocusWright, BCG

45%
x
x

Top 10 quốc gia nguồn
Các quốc gia giàu tiềm năng

5

Copyright © 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Trung Quốc

Tỷ lệ phần trăn người dùng điện thoại thông minh thấy thoải mái với việc nghiên cứu, đặt chỗ và lên
kế hoạch toàn bộ chuyến đi tới một điểm đến du lịch mới mà chỉ dùng mỗi thiết bị di động

Các công ty công nghệ đang thay đổi một cách căn bản trải nghiệm du lịch
và giúp khách du lịch ngày càng có nhiều thông tin hơn

Lên kế hoạch

Đặt chỗ

Ghi chú: Ví dụ về các đơn vị tại từng bước trên hành trình của khách hàng - chưa đầy đủ. Nguồn: Tìm kiếm web, phân tích của BCG

Trải nghiệm

6
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Mơ ước

58% dùng tìm kiếm bằng giọng

150 lượt tìm kiếm và lướt website

nói khi nghiên cứu về một chuyến đi

trước khi hoàn thành tất cả các booking

81% xem các đánh giá của khách
du lịch khác khi nghiên cứu về một
chuyến đi

53% người dùng rời một trang di động
nếu mất hơn 3 giây để tải nội dung

46% đặt các chuyến nghỉ dưỡng

50% du khách nghĩ rằng các đề xuất du

trên điện thoại thông minh

lịch họ nhận được là không phù hợp

Nguồn: Nghiên cứu về du khách số toàn cầu của Travelport (2017), Google, phân tích của BCG
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Cách khách đi du lịch lên kế hoạch và tận hưởng chuyến đi của mình đang
thay đổi một cách căn bản

Dịch vụ khách hàng "lúc
nào cũng có"

Trải nghiệm di động
mượt mà

Nội dung về điểm đến
được cá nhân hóa

Lúc nào cũng "ở gần" và "ngay tại
thời điểm đó" với những đề xuất
phù hợp

 uy trình đặt chỉ cần 1 lần nhấp
Q
chuột với các lựa chọn trả tiền có
sẵn qua kênh kỹ thuật số

L ịch trình chuyến đi và trải
nghiệm được cá nhân hóa; nội
dung về điểm đến phù hợp

Source: Google, BCG analysis
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Điều này đòi hỏi Việt Nam xây dựng sản phẩm công nghệ cho du lịch mới và
khác biệt

Tỷ lệ chi tiêu cho ăn uống, hoạt động và mua sắm trong doanh
thu từ khách quốc tế đến theo hạng mục1 (2005 – 2017)

1,4x
67%

49%

47%

43%

ASEAN

2005

1,1x

Vietnam

2017

Ghi chú: 1. Các hạng mục chi tiêu còn lại gồm lưu trú và các chi tiêu khác.
Nguồn: Trích báo cáo Euromonitor 2018, Tổng cục Thống kê
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Khách hàng đang thay đổi về
xu hướng tiêu tiền - Tăng chi
tiêu cho những trải nghiệm
trong chuyến đi

Nguồn: Khảo sát khách
du lịch của BCG
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Còn nhiều cơ hội tăng
trưởng vì hiện tại tỉ lệ chi
tiêu cho trải nghiệm trong
kì nghỉ ở Việt Nam đang
thấp hơn so với khu vực

Các booking vì trải nghiệm được thực hiện vào phút chót và trên di động

55%+

40% 70%

người dùng điện thoại thông minh từ
top 10 quốc gia nguồn sử dụng các
thiết bị di động của mình để tìm chỉ dẫn
và các hoạt động khi đang ở điểm đến

booking cho các đơn vị dẫn
đầu về hoạt động tại điểm
đến được thực hiện trên
web & các ứng dụng di động

Nguồn: Khảo sát người tiêu dùng của BCG, PhocusWright, Google, Skift, Klook, GetYourGuide
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38%

các booking cho hoạt động du lịch
được thực hiện vào cùng ngày
hoặc 2 ngày trước chuyến đi

Khách du lịch ngày càng tìm kiếm
sự chân thực, tính bản địa

125%
79%

Các tour di sản & lịch sử

Kì nghỉ riêng tư1

69%

Các hoạt động gắn
với thiên nhiên2

57%

57%

Các hoạt động ẩm thực

Thăm bảo tàng

1.
2.

Các chuyên đi được người bản địa, không phải tour guide chuyên nghiệp dẫn
Các hoạt động gắn với thiên nhiên bao gồm du thuyền ngắm hoàng hôn, lặn biển, kayaking & canoeing, các chuyến dong thuyền buồm
và bè gỗ.
Nguồn: TripAdvisor, BCG
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Các hạng mục trải nghiệm phát triển nhanh nhất trong tổng số booking của khách du lịch
thế giới (Tăng trưởng so với cùng kì năm trước 2016-2017)

Nguồn: Khảo sát khách du lịch của BCG
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Hai phần ba người trả
lời khảo sát đồng ý rằng
"Khi đi du lịch, điều
quan trọng nhất với tôi
là trải nghiệm văn hóa
địch thực của nơi đó…"

Những khách Trung Quốc hay đi du lịch & có giá trị cao thường mong muốn
có trải nghiệm mang tính chân thực hơn và bản địa hơn
Các hoạt động đã làm với muốn làm - ví dụ: du khách Trung Quốc trẻ tuổi (20-35 tuổi)

Trải nghiệm ẩm thực

8%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
1%
-1%
-1%
-2%
-4%
-6%
-10%

Hoạt động ngoài thiên nhiên

Tham quan bảo tàng

Hoạt động nghỉ ngơi, thư dãn

Các hoạt động thường thấy ở du khách ít trải nghiệm hơn

Ghi chú: Kết quả từ du khách Trung Quốc trẻ tuổi (20-35 tuổi). 1. Biến thiên% = (Các hoạt động cho chuyến đi lần tới)% - (các hoạt động cho chuyến đi vừa rồi)%. Các câu hỏi theo
kiểu nhiều lựa chọn, có thể chọn bao nhiêu tùy ý. Nguồn: Khảo sát khách du lịch Next Billion của BCG

14

Copyright © 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Tour thưởng thức rượu/ẩm thực
Lướt sóng/ lặn
Trượt tuyết
Các môn thể thao phiêu lưu khác
Sự kiện thể thao
Bảo tàng khoa học
Đi bộ/ các tour đi bộ
Spa/ mát-xa/ làm đẹp
Du thuyền
Đua ngựa/ đua chó
Suối nước nóng
Trèo/ leo núi
Casino/ đánh bạc
Thủy cung/ sở thú
Hộp đêm/ câu lạc bộ
Các cửa hàng do đại lý giới thiệu
Địa điểm tín ngưỡng
Công viên chủ đề/ giải trí

Điều này có ý nghĩa gì đối với Việt Nam?
Sẵn sàng về kỹ thuật số
• Chính phủ cần có chiến lược kỹ thuật số trong du lịch bài bản
và đầy đủ để thu hút khách mới và khách quay lại
• Các công ty cần xem xét lại hành trình kĩ thuật số của du khách
và có các quan hệ đối tác phù hợp với các công ty công nghệ

• Chính phủ cần đảm bảo các cơ sở hạ tầng thiết yếu để du
khách có trải nghiệm di động mượt mà – vd: độ mạnh & độ phủ
sóng
• Các công ty cần đảm bảo là du khách có thể dễ dàng tiếp cận &
book các hoạt động, tour, trải nghiệm trên thiết bị di động

Sẵn sàng về sự chân thực
• Chính phủ cần đẩy mạnh bảo tốn các giá trị văn hóa và thiên
nhiên quý giá của Việt Nam trên toàn đất nước
• Các công ty cần đưa tính Việt Nam vào các sản phẩm họ phát
triển và đưa ra thị trường

15
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Sẵn sàng về trải nghiệm

Xin chân thành cảm ơn!
Copyright © 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
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The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the
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discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document.
Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To
the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability
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regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
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BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or
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and conclusions.
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to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
or inaccurate.
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Tập đoàn Novaland là thương hiệu Nhà phát triển Bất động sản uy tín trong lĩnh
vực đầu tư và phát triển bất động sản ở Việt Nam. Trải qua hành trình 26 hình
thành và phát triển, Novaland hiện sở hữu danh mục hơn 40 dự án với nhiều loại
hình sản phẩm đa dạng đang triển khai, đã đưa vào sử dụng như: căn hộ, biệt thự,
nhà phố thương mại, văn phòng, khu nghỉ dưỡng cao cấp…, cùng nhiều quỹ đất có
vị trí đắc địa tại TP.HCM và một số tỉnh thành lớn.
Đi cùng với chiến lược phát triển du lịch của quốc gia và nằm trong giai đoạn 2
chiến lược phát triển của Tập đoàn, Novaland đang từng bước mở rộng phát triển
các sản phẩm Du lịch và BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng
du lịch lớn như Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận,
Ninh Thuận, Cam Ranh - Khánh Hòa, Đà Lạt ... Mục tiêu của Tập đoàn là phối hợp
với các nhà tư vấn trong và ngoài nước, các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để
tạo ra những “Điểm đến tuyệt hảo” cho khách du lịch nội địa và quốc tế, nhằm
biến những nơi này thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng – giải trí của khu vực;
góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Novaland Group is now a leading real estate developer in Vietnam. After 26
years of growth, Novaland has been developing more than 40 projects with
diverse products of apartments, townhouses, villas, commercial lots, office-tels,
townships and hospitality. All Novaland projects are located in prime locations
around Ho Chi Minh city and other key cities and provinces.
Along with the national tourism development strategy, also as part of the phase
2 in Novaland’s development strategy, the Group has begun to expand into the
development of hospitality real estate products in major provinces that own
enormous potential for tourism, such as: Can Tho, TP.HCM, Ba Ria – Vung Tau,
Phan Thiet – Binh Thuan, Cam Ranh - Khanh Hoa, Da Lat, etc. The target of the
Group is to coordinate with local and international consultants, professional
operators to create “Ideal destinations” for both domestic and world-wide tourists, and turn these destinations into a main center of Tourism - Leisure - Entertainment; contributing to marking Vietnam on the world tourism map.

Thành lập năm 2010, iVIVU.com là thành viên của Tập đoàn TMG Việt Nam
với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn. iVIVU.com
tiên phong trong việc sáng tạo các sản phẩm du lịch tiện ích dành cho
khách hàng nội địa. Liên tục tăng trưởng mạnh qua nhiều năm, iVIVU.com
hiện là OTA hàng đầu Việt Nam trong phân khúc cao cấp với hệ thống
khoảng 2,500 khách sạn tại Việt Nam và hơn 30,000 khách sạn quốc tế.
Với mục tiêu mang đến cho khách hàng “Trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời”,
iVIVU.com kỳ vọng trở thành nền tảng du lịch nghỉ dưỡng số 1 cho khách
hàng Đông Nam Á trong 5 năm tới.
Dòng sản phẩm chính của iVIVU là Combo du lịch - sản phẩm cung cấp đầy
đủ cho một kỳ nghỉ bao gồm phòng khách sạn, vé máy bay, đưa đón, ăn
uống, khám phá,… chỉ trong 1 lần đặt.

Với combo du lịch khách hàng không cần băn khoăn chọn lựa hoặc mất thời
gian đặt từng dịch vụ riêng lẻ, lại còn hưởng được mức giá vô cùng tốt với
những dòng combo iVIVU.com mang lại: combo tiết kiệm, voucher độc
quyền, ưu đãi đặt sớm và flash sales.
Để đảm bảo cho khách hàng một “Trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời”, chúng tôi
áp dụng công nghệ vào việc đọc hiểu nhu cầu của thị trường, nghiên cứu
phát triển sản phẩm và gợi ý những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, phù hợp
với từng khách hàng.
Khách hàng chọn đặt dịch vụ với iVIVU.com có thể đặt qua rất nhiều kênh:
đặt trực tiếp tại website, gọi điện thoại Hotline, đặt qua chat bot, app, đặt
qua Facebook và các mạng xã hội khác.
Với iVIVU.com mỗi kỳ nghỉ là một trải nghiệm tuyệt vời !

Overview
Founded in 2010, iVIVU.com - a member of TMG, is the first online hotel
booking site in Vietnam that offers an innovative solution for finding &
booking hotels rooms with instant confirmation, convenient payment and
exceptional customer service. Today, iVIVU.com has become the #1 local
OTA in Vietnam, and the #1 Leisure Travel Partner for Discerning
Vietnamese Travelers.
iVIVU.com vision is to become #1 Leisure Travel Partner for Discerning
Southeast Asian Travelers in the next 5 years.
Business
iVIVU.com provides a one-stop shop for customers by combining a variety
of unique travel products on the same platform, including bookings for
hotels, flights, tours and packages, with exclusive attractive rates that fit
travelers’ needs and make iVIVU.com stand out in a crowded market
place.
IVIVU.com has an inventory of over 2,500 hotels across Vietnam and
nearly 30,000 hotels around the world. Its product team works closely
with hotels to offer customers the best rates in comparison to competitors or direct bookings.
iVIVU.com also has retail offices and call center services in Hanoi, Ho Chi
Minh, and Can Tho to support customer bookings. Payments can be made
by credit/debit card directly through the site, bank/ATM transfers, and
cash at iVIVU’s offices.

CÂU CHUYỆN VỀ MƯỜNG THANH
“Không gian thanh thản, tình cảm chân thành”
Tại Mường Thanh, chúng tôi mời bạn cùng khởi hành chuyến đi tìm về không gian
thanh thản chứa đựng những nét văn hóa mang đậm tinh thần bản sắc Việt, nơi
con người gắn kết và thân ái gửi trao nhau tình cảm chân thành. Trải dọc khắp
mọi vùng miền của đất nước Việt Nam xinh đẹp cùng các nước trong khu vực
Đông Nam Á, Mường Thanh đồng hành cùng bạn ở khắp nơi, cho mọi hành trình,
ở mọi giai đoạn của cuộc sống.
Từ khách sạn đầu tiên tọa lạc ở Điện Biên Phủ, Việt Nam, Tập đoàn Khách sạn
Mường Thanh đã phát triển thành chuỗi khách sạn cao cấp đạt chuẩn quốc tế với
gần 60 khách sạn thành viên, phủ sóng khắp các địa phương tại Việt Nam và các
nước Đông Nam Á.

Hệ thống khách sạn Mường Thanh với 4 phân khúc: Mường Thanh Luxury, Mường
Thanh Grand, Mường Thanh Holiday và Mường Thanh hướng đến việc phục vụ đa
dạng nhu cầu của mọi du khách trong nước và quốc tế.
Chặng đường dài phía trước, người Mường Thanh đồng lòng mở ra tiềm năng phát
triển mới, hiện thực khát vọng trở thành thương hiệu đại diện quốc gia trong
ngành lưu trú Việt Nam và ghi dấu giá trị khách sạn Việt trên bản đồ thế giới.

THE STORY OF MƯỜNG THANH
“Relaxing moment, touching sincerity”
At Mường Thanh Luxury, we invite you to join the journey to a peaceful
space filled with the cultural specificities imbued in the spirit and identity
of Vietnamese, where people are connected and cordially share sincere
feelings. Across all areas of beautiful Vietnam and other South East Asian
countries, Mường Thanh accompanies you everywhere, in every journey,
at all stages of your life.
From our very first hotel located in Dien Bien Phu, Vietnam, Mường Thanh
Hotel Group has been developed as the high-end, international standard
hotel chain with almost 60 member hotels, spread all over Vietnam and
other South East Asian countries. Mường Thanh Hotel chain is divided into
4 segments: Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Grand, Mường Thanh
Holiday and Mường Thanh, with a vision to fulfilling all domestic and inernational customers’ various needs.
With a long path ahead, Mường Thanh opens up new potential, materializing its ambition to become the representative of Vietnam hospitality
industry and make Viet’s hotel mark on the world map.

Thuộc Top 50 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm
2018, tập đoàn BIM Group là tập đoàn Kinh tế đa ngành hàng đầu Việt
Nam hoạt động trong 4 lĩnh vực chính: Phát triển du lịch và đầu tư bất
động sản, Nông nghiệp - Thực phẩm, Dịch vụ - Thương mại và Năng lượng
tái tạo.
Trong lĩnh vực Phát triển du lịch và đầu tư bất động sản, bảng xếp hạng
Profit500 xếp BIM Group vào Top 10. Đây là lĩnh vực mà Tập đoàn BIM đạt
được mức tăng trưởng tốt trong thời gian qua với hàng loạt các dự án lớn
ở nhiều tỉnh thành phố Việt Nam, điển hình 2 khu đô thị Hạ Long Marina
và khu phức hợp du lịch Phú Quốc Marina với quy hoạch đồng bộ theo
chuẩn quốc tế, thu hút và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của hàng loạt các
thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới như InterContinental; Regent;
Sailing Club; Citadines; Fraser Suites… và sắp tới đây là Park Hyatt. Tại Lào,
khách sạn 5 sao đầu tiên Crowne Plaza, tổ hợp văn phòng cao cấp Royal
Square và sắp tới đây sẽ là Holiday Inn…

Đối với mảng Nông nghiệp - Thực phẩm của BIM. Ngành nuôi trồng và chế
biến tôm có doanh thu tăng gấp 2 lần. Phát triển thêm diện tích nuôi
trồng, như khu nuôi tôm Đồng Hòa tại Kiên Giang có quy mô diện tích
1.234 ha; đồng muối Quán Thẻ - Ninh Thuận rộng trên 2.700 ha, tự hào là
đồng muối lớn nhất Đông Nam Á, góp phần vào tỷ trọng 70% sản lượng
muối công nghiệp của toàn Việt Nam. Hàu sữa Thái Bình Dương của BIM
cũng được người tiêu dùng và các nhà phân phối đánh giá cao.
Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại chứng kiến sự khởi sắc vượt bậc của thương
hiệu Elite Fitness với xuất phát điểm 3 câu lạc bộ tại Hà Nội, giờ đã vươn
lên thành 15 Trung tâm thể dục - thẩm mỹ chất lượng cao khắp 3 miền.
Mảng Năng lượng tái tạo là lĩnh vực mới, trong đó công ty năng lượng BIM
Energy Holding là thành viên trẻ nhất ra đời năm 2017. BIM Energy Holding đã hợp tác với những đơn vị dày dạn kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh
vực hết sức mới mẻ và đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao này như:
AC Energy thuộc Tập đoàn Ayala. Mục tiêu dài hạn của BIM là phát triển ít
nhất 1.000 MW năng lượng sạch (Điện gió và Điện mặt trời) tới năm 2025.
Trong năm 2018 BIM đã tiến hành khởi công và tiến hành xây dựng các dự
án Điện mặt trời với Tổng công suất lên tới 330 MW. Sau khi hoàn thành
vào tháng 6/2019, dự án sẽ là nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất
khu vực Đông Nam Á, dự kiến mang lại sản lượng điện hàng năm lên đến
545 triệu kWh.
.

NĂM 2018 & DẤU ẤN CỦA “NGƯỜI TIÊN PHONG”
Năm 2018 khép lại với nhiều dấu ấn của “Người tiên phong” khi
Vietravel luôn mang đến cho du khách những sản phẩm chất lượng,
khác biệt trên thị trường. Đây cũng là thời điểm ý nghĩa khi công ty
liên tiếp nhận nhiều giải thưởng lớn và sự công nhận của khách hàng
vì những nỗ lực không ngừng.
Các sản phẩm charter hấp dẫn: Fukushima (Nhật Bản), Ấn Độ, Bhutan,
Myanmar thành công rực rỡ

Giá tốt, sản phẩm hấp dẫn, khởi hành đúng kế hoạch và đồng hành cùng những
người bạn có cùng sở thích chính là ưu điểm của tour thuê bao chuyến bay (charter). Từ tháng 2 – 4/2018, 19 chuyến charter bay thẳng đến Fukushima do
Vietravel phối hợp với Vietjet, tỉnh Fukushima tổ chức đã thành công tốt đẹp.
Tiếp nối thành công đó, từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2019, Vietravel sẽ tiếp tục
tổ chức khoảng 30 chuyến charter đến Fukushima (Nhật Bản), Bhutan, Ninh Ba
(Trung Quốc) và Ấn Độ… hứa hẹn mang đến cho kháchhàng những chuyến du lịch
thú vị và đầy ý nghĩa.

Đồng hành cùng người hâm mộ trong các sự kiện thể thao đỉnh cao:
World Cup 2018, U23 châu Á, Asiad 2018

Thành công từ các chuyến charter đồng hành cùng người hâm mộ tại các đấu
trường SEA Games, AFF Cup, U23 châu Á, Asiad 2018 đã tạo nên vị thế dẫn đầu
của Vietravel trong lĩnh vực du lịch thể thao. World Cup 2018, Vietravel là đại lý
phân phối vé chính thức của FIFA tại khu vực Đông Nam Á giúp du khách Việt
thẳng tiến đến Nga thật dễ dàng. Tất cả Fan hâm mộ bóng đá đã có những
chuyến đi tràn đầy cảm xúc khi tận mắt chứng kiến vô vàn pha bóng đẹp, cùng
khoảnh khắc tự hào vì màu cờ sắc áo và tận hưởng dịch vụ chu đáo nhất từ nhà
tổ chức du lịch chuyên nghiệp.

6 năm liên tiếp đạt giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards
- WTA)

Ngày 03/9/2018 tại Hồng Kông đã diễn ra lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới WTA 2018, Vietravel vinh dự đạt 2 hạng mục “Asia’s Leading Tour Operator
2018 và Vietnam’s Leading Tour Operator 2018. Đây là giải thưởng uy tín và
có tầm ảnh hưởng được ví như giải “Oscar của ngành Công nghiệp du lịch”.

2 năm liền đạt giải thưởng World’s Leading Group Tour Operator - Nhà
điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới

Vào đầu tháng 12/2018 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Giải thưởng Du lịch Thế giới 1
lần nữa gọi tên Vietravel ở hạng mục World’s Leading Group Tour Operator sau
chiến thắng đầu tiên ở hạng mục thế giới vào năm 2017. Để đạt được giải thưởng
này, công ty phải là Ứng cử viên đã chiến thắng giải thưởng hạng mục khu vực,
trải qua nhiều vòng bình chọn khắt khe của ban tổ chức, cũng như được sự ủng
hộ, tin yêu từ các khách hàng đã bình chọn. Vietravel đã trở thành Công ty du
lịch duy nhất tại Việt Nam chiến thắng vòng thế giới.

7 lần đạt giải thưởng TTG Travel Awards

Ngày 20/9/2018, tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra lễ trao giải TTG Travel
Awards năm 2018 - lần thứ 29. Vietravel là công ty du lịch duy nhất của Việt
Nam lần thứ 7 nhận giải thưởng Best Travel Agency – Vietnam. Giải thưởng
TTG Travel Awards do báo TTG Asia khởi xướng từ năm 1989, nhằm tôn vinh các
tổ chức và cá nhân xuất sắc trong ngành công nghiệp du lịch khu vực Châu Á –
Thái Bình Dương.

