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I. GIỚI THIỆU CHUNG .............................................................................
I. GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống vé điện tử bao gồm các 
thiết bị phần cứng và phần mềm 
đảm bảo quy trình khép kín từ bán 
vé đến kiểm soát vé cửa vào, cửa ra 
và quản lý toàn bộ các hoạt động 
thu phí của điểm đến.

Hệ thống có thể thay thế toàn bộ các hoạt động bán vé giấy, soát vé và 
quản lý vé, quản lý doanh thu theo cách truyền thống tại các điểm du lịch 
hiện nay.
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II. CÁC LOẠI HÌNH VÉ VÀ CÔNG CỤ BÁN VÉ 

THẺ DU LỊCH VÉ GIẤY ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG DU LỊCH VIỆT NAM 
- VIETNAM TRAVEL

1. CÁC LOẠI HÌNH VÉ ĐIỆN TỬ

Hiển thị thông tin vé và 
mã QR.

Hiển thị thông tin vé và 
mã QR.

là Thẻ Việt ứng dụng 
trong du lịch có thể sử 
dụng làm vé tham quan, 
thanh toán điện tử. 
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1.1 THẺ DU LỊCH

Mô tả 

Tính năng

Thẻ Du lịch là định danh duy nhất của du khách trên toàn bộ hệ 
thống du lịch của Tổng cục Du lịch. Thẻ tích hợp ngân hàng để 
phục vụ thanh toán điện tử - thanh toán không dùng tiền mặt, 
tích hợp chữ kí số;
Khi sử dụng Thẻ Du lịch du khách sẽ có thể thực hiện thanh toán 
dễ dàng, an toàn, được hưởng ưu đãi, giảm giá khi thanh toán 
dịch vụ và các chính sách tích điểm sử dụng, khuyến mãi hấp 
dẫn khác.

5

em 

ipsum 

dolor sit 

Định danh: Sử dụng thông tin định danh đăng nhập ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel và liên 
thông đến các hệ thống trong hệ sinh thái Tổng cục Du lịch (Hệ thống SSO);
Thanh toán điện tử: Sử dụng như một thẻ ATM ngân hàng bình thường, hỗ trợ liên kết và nạp tiền từ 
các tài khoản ngân hàng nội địa Việt Nam. Thanh toán 1 chạm bằng cách quẹt thẻ và sử dụng mã QR 
xác thực trên ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel, không mất phí giao dịch;
Chữ ký số: Tích hợp chữ ký số cá nhân, thực hiện ký số trên các văn bản điện tử, chữ ký số có tính 
pháp lý tương đương như chữ ký tươi truyền thống; 
Check-in điện tử: Sử dụng tại những điểm cần xác thực thông tin định danh người dùng bằng cách đơn 
giản là quẹt thẻ vào thiết bị đọc hoặc sử dụng mã QR trên ứng dụng. Không cần phải cầm nhiều giấy 
tờ tùy thân trong người;
Tận hưởng nhiều ưu đãi từ các điểm cung cấp dịch vụ du lịch uy tín. 



Lợi ích 

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng thay cho vé giấy tại các điểm tham quan, các khu vực kiểm soát ra/vào, gửi xe, gửi đồ...;

Thanh toán điện tử 1 chạm nhanh chóng, du khách không cần mang theo tiền mặt trong hành trình du lịch; 
tránh được các vấn đề lây nhiễm dịch bệnh; tiền giả, tiền rách, không cần chuẩn bị tiền lẻ, mất cắp tiền...

Du khách cần chuẩn bị các giấy tờ tùy thân như: CMND/CCCD để phát hành thẻ. Cụ thể:
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Đối với Thẻ Du lịch Vật lý Đối với Thẻ Du lịch phi vật lý (hay Thẻ Điện tử)

Đến các quầy phát hành thẻ của Tổng cục 
Du lịch để được nhân viên phát hành thẻ 
thực hiện định danh và phát hành thẻ cho du 
khách.

Du khách khi tham gia vào các tour du lịch 
sẽ được các công ty lữ hành, hướng dẫn 
viên hỗ trợ phát hành thẻ 

Tải ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel 
từ kho ứng dụng CH Play hoặc App store. Đăng 
ký tài khoản mới theo hướng dẫn trên màn hình. 
Ngay sau khi đăng ký thành công du khách sẽ 
nhận được Thẻ Du lịch - Thẻ phi vật lý (hay Thẻ 
điên tử có các tính năng tương tự thẻ vật lý).

Để nhận thẻ vật lý, du khách đến các quầy phát 
hành để yêu cầu nhận hoặc truy cập chức năng 
“Đăng ký nhận thẻ cứng” trên ứng dụng Du lịch 
Việt Nam - Vietnam Travel để đăng ký nhận thẻ 
theo đường bưu điện.



1.2 VÉ GIẤY ĐIỆN TỬ

- Là vé tham quan: sử dụng tính năng bán vé tham quan 
trên máy POS in ra vé tham quan nhanh chóng, không cần 
làm nhiều thủ tục, giấy tờ.

Mua vé tham quan nhanh chóng.
Vé giấy điện tử kích thước nhỏ, sử dụng tiện lợi, tiết kiệm chi phí in ấn. 

Vé giấy điện tử chứa các thông tin vé bao gồm: tuyến vé, 
giá vé, doanh nghiệp quản lý vé,... và mã QR sử dụng để 
quét mã khi ra vào cổng kiểm soát tại các điểm tham 
quan du lịch có bán vé.

Đối với ban quản lý điểm tham quan: sử dụng máy POS và làm theo các bước sau: 
Kiểm tra và lắp giấy > Khởi động > Kết nối Wifi > Chọn vào ứng dụng “Bán vé tham 
quan” > Chọn loại vé > In vé.
Đối với du khách: Áp mã QR trên vé vào cổng kiểm soát khi ra vào điểm tham quan, 
du lịch có bán vé.

Mô tả 

Tính năng

Lợi ích

Hướng dẫn sử dụng
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Mô tả 

Lợi ích Hướng dẫn sử dụng

Tính năng

1.3 ỨNG DỤNG DU LỊCH VIỆT NAM - VIETNAM TRAVEL

Ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel trả về mã QR khi mua vé 
online trên ứng dụng.  Ngoài ra với tài khoản có số dư lớn hơn 300.000 
VNĐ thì mã QR thanh toán chính là vé tham quan, có thể quét mã QR 
luôn không cần thao tác mua vé trên ứng dụng.

Mua vé tham quan: mua vé online thông qua tính năng mua vé tham 
quan có sẵn trên ứng dụng Du lịch Viet Nam - Vietnam Travel.

Mua vé online từ xa không cần đến xếp 
hàng mua vé.
Có vé tham quan nhanh chóng với mã QR 
trên ứng dụng (đối với tài khoản trên 
300.000 VNĐ).
Góp phần bảo vệ môi trường khi loại bỏ vé 
giấy truyền thống.
Tiết kiệm chi phí in ấn vé.

Vé điện tử: Liên kết với trang 1ve.vn, hỗ 
trợ người dùng đặt vé trực tuyến.
Mua vé Văn Miếu: Mở ứng dụng Du 
lịch Việt Nam - Vietnam Travel > Vé 
Văn Miếu > Đặt mua vé ngay> Nhập 
số lượng vé muốn mua> Chọn hình 
thức thanh toán (thanh toán bằng 
thẻ)>Thanh toán.
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2. THIẾT BỊ BÁN VÉ CẦM TAY

Mô tả 

Ứng dụng Phạm vi ứng dụng

POS (Point of Sale) cầm tay là thiết bị di động dùng để bán vé, kiểm 
soát vé và thanh toán điện tử dưới nhiều hình thức (thẻ cứng, thẻ mềm 
và vé điện tử). Máy được kết nối Internet qua Wifi hoặc 4G để đồng bộ 
với hệ thống hoá đơn điện tử.

Để thanh toán hóa đơn ở hầu hết tất cả các 
nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương 
mại, siêu thị mini, cửa hàng bán lẻ,… 

Để bán và kiểm tra vé tại các điểm du lịch, 
trạm giao thông, xe buýt,…

Bán vé giấy có chứa mã QR, kiểm soát được 
vé giấy có chứa mã QR, Thẻ Việt và các ứng 
dụng HSSK (Hồ sơ sức khỏe), DLVN (Du 
lịch Việt Nam - Vietnam Travel).

Thanh toán điện tử cho Thẻ Việt và các ứng 
dụng HSSK (Hồ sơ sức khỏe), DLVN (Du 
lịch Việt Nam - Vietnam Travel). 9



Định danh: Sử dụng thông tin định danh đăng nhập ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel và liên 
thông đến các hệ thống trong hệ sinh thái Tổng cục Du lịch (Hệ thống SSO);
Thanh toán điện tử: Sử dụng như một thẻ ATM ngân hàng bình thường, hỗ trợ liên kết và nạp tiền từ 
các tài khoản ngân hàng nội địa Việt Nam. Thanh toán 1 chạm bằng cách quẹt thẻ và sử dụng mã QR 
xác thực trên ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel, không mất phí giao dịch;
Chữ ký số: Tích hợp chữ ký số cá nhân, thực hiện ký số trên các văn bản điện tử, chữ ký số có tính 
pháp lý tương đương như chữ ký tươi truyền thống; 
Check-in điện tử: Sử dụng tại những điểm cần xác thực thông tin định danh người dùng bằng cách đơn 
giản là quẹt thẻ vào thiết bị đọc hoặc sử dụng mã QR trên ứng dụng. Không cần phải cầm nhiều giấy 
tờ tùy thân trong người;
Tận hưởng nhiều ưu đãi từ các điểm cung cấp dịch vụ du lịch uy tín. 

Tính năng

Thanh toán nhanh chóng dưới nhiều 
hình thức.

Bán vé với nhiều hình thức.

Quản lý doanh thu, thống kê chi tiết 
theo ngày/tháng/năm gửi lên hệ 
thống cơ sở dữ liệu.

Lợi ích 

Quản lý đơn hàng dễ dàng.

Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo từ thanh toán 
tiền mặt.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhờ đa dạng 
hình thức thanh toán thu hút thêm nhiều 
khách hàng.

Giảm chi phí quản lý tiền mặt, giảm rủi ro về 
tiền rách, tiền giả…tiết kiệm thời gian giao 
dịch, chi phí nhân sự.

10



Hướng dẫn sử dụng

Kiểm tra và lắp giấy > Khởi động 
> Kết nối Wifi > Chọn vào app 
“Bán vé tham quan” > Chọn loại 
vé > In vé.

Mở máy POS (Point of Sale) > Đăng 
kí tài khoản> Thanh toán > Chọn 
hình thức thanh toán > Táp thẻ 
hoặc quét mã QR trên các ứng dụng 
HSSK (Hồ sơ sức khỏe), DLVN (Du 
lịch Việt Nam - Vietnam Travel).

Bán vé Thanh toán 

Hướng dẫn sử dụng

Hình thức

Vé thường

Vé ưu tiên

Vé đoàn

Bước 1  Bước 2  Bước 3

Lắp giấy và kết nối 
internet

Mở ứng dụng và chọn 
vé thường

Xé vé đã được in khỏi 
thiết bị và gửi khách 
hàng

Lắp giấy và kết nối 
internet

Mở ứng dụng và chọn 
vé ưu tiên

Xé vé đã được in khỏi 
thiết bị và gửi khách 
hàng

Lắp giấy và kết nối 
internet

Mở ứng dụng và chọn 
vé ưu tiên, sau đó nhấn 
số lượng người trong 
đoàn

Xé vé đã được in khỏi 
thiết bị và gửi khách 
hàng 11



3. PHẦN MỀM BÁN VÉ TRỰC TUYẾN
ỨNG DỤNG DU LỊCH VIỆT NAM - VIETNAM TRAVEL

Mô tả 

Ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel là 
ứng dụng hỗ trợ du khách trong mọi hoạt 
động du lịch (từ mua vé máy bay, đặt phòng 
khách sạn, tìm kiếm điểm đến an toàn, vé 
điện tử, thanh toán điện tử… đến kết thúc 
tour, đánh giá/phản hồi chất lượng dịch vụ 
trong suốt chuyến đi).
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Tính năng
Đăng nhập 

Đăng ký

Du lịch Việt Nam

Đăng nhập bằng mã Thẻ Du lịch.
Đăng nhâp bằng số điện thoại.
Đăng nhập không cần đăng ký.

Đăng lý Thẻ Du lịch thông minh dùng trong 
thanh toán điện tử.

Bản đồ số du lịch: tích hợp dữ liệu giữa du 
khách và Y tế.
Trang vàng Du lịch Việt Nam: tra cứu, tìm 
kiểm sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng.
Thẻ Du lịch: xem thông tin trạng thái hoạt 
động của Thẻ Du lịch; người dùng có thể thao 
tác khoá thẻ, nạp tiền, liên kết thẻ.
Thuyết minh điện tử - Audio Guide (Sắp ra 
mắt): dễ dàng tìm kiếm, tra cứu và sử dụng hệ 
thống thuyết minh tự động tại các điểm tham 
quan du lịch; .

Đánh giá: đánh giá chất lượng dịch vụ ở các 
điểm đến đã check-in.
Phản ánh: gửi phản ánh về chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ du lịch tới “cơ quan quản lý” 
hoặc “Công ty lữ hành” mà khách du lịch đăng 
ký tham gia tour.
Doanh nghiệp đăng ký: liên thông ứng dụng 
Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch.
Du lịch dịch vụ
Tour của tôi – Tour hiện tại
Tour của tôi: hiển thị danh sách các Tour đã 
tham gia.
Tour hiện tại: hiển thị danh sách các Tour 
đang tham gia.
Vé máy bay – Khách sạn
Vé máy bay: hỗ trợ đặt vé máy bay trong nước 
và quốc tế trực tuyến.
Khách sạn: hỗ trợ đặt vé khách sạn, homestay, 
khu nghỉ dưỡng… trên cả nước.
Mua sắm: liên kết với trang thương mại điện tử 
Online Friday (Cục Thương mại điện tử và Kinh 
tế số, Bộ Công Thương).

13



Hồ sơ sức khoẻ (HSSK): liên kết ứng dụng 
HSSK; hỗ trợ đặt lịch khám bệnh, tư vấn sức 
khoẻ từ xa.
Thông báo
Nhận thông tin cập nhật từ Tổng cục Du lịch 
và Công ty lữ hành mà khách du lịch đăng ký 
tham gia tour.
Cài đặt
Hỗ trợ người dùng cập nhật, chỉnh sửa thông 
tin cá nhân và nhận trợ giúp từ đội ngũ quản 
trị ứng dụng.
Mã QR
Hiển thị mã QR của du khách 
Lưu ý: 
Tài khoản có Thẻ Du lịch sẽ hiển thị 2 tab (Tab mã QR 
định danh và tab mã QR xác thực)
Tài khoản không có Thẻ Du lịch chỉ hiển thị 1 tab mã 
QR định danh.
Hành trình
Xem thông tin chi tiết hành trình tour du lịch 
đang diễn ra của du khách; hành trình đã 
hoàn thành sẽ hiện tích xanh.

Mua vé Văn Miếu: Hỗ trợ mua vé tham quan 
Văn Miếu từ xa, vé điện tử có giá trị tương 
đương vé giấy.
Bảo hiểm: giúp người dùng dễ dàng mua và 
quản lý lịch sử mua bảo hiểm trên ứng dụng.
Vé điện tử: liên kết với trang 1ve.vn hỗ trợ 
người dùng đặt vé trực tuyến.
Chữ ký điện tử: người dùng đăng nhập hệ 
thống mybox.vn bằng cách nhập số Thẻ Du 
lịch và mật khẩu. Tính năng hỗ trợ quản lý 
chữ ký số cá nhân, ký số trên các văn bản 
điện tử có giá trị pháp lý tương đương chữ ký 
tươi.
Tiện ích
Chú ý: hiển thị danh sách các thông tin cần 
chú ý về du lịch, y tế…
Tin tức: cung cấp thông tin du lịch chính 
thống từ Tổng cục Du lịch.
Công ty lữ hành – Cơ sở lưu trú: cung cấp 
danh sách và thông tin các công ty lữ hành 
và cơ sở lưu trú.
Hướng dẫn viên: hiển thị thông tin hướng dẫn 
viên.
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Lợi ích

Hướng dẫn sử dụng

Là ứng dụng chính thức của 
Tổng cục Du lịch, do đó du 
khách sử dụng ứng dụng sẽ 
được đảm bảo xử lý kịp thời các 
vấn đề liên quan đến chất lượng 
dịch vụ du lịch thông qua tính 
năng Phản ánh, Đánh giá.

Truy cập các nguồn 
thông tin chính thống, 
được kiểm duyệt bởi Tổng 
cục Du lịch.

Tính năng SSO (Single 
sign-on) hỗ trợ du khách liên 
thông với các ứng dụng vùng 
miền khác sử dụng cùng một 
tài khoản tạo ra sự thuận tiện 
và trải nghiệm tốt trong suốt 
quá trình Du lịch Việt Nam.

Bước 1: Du khách cần truy cập CH Play hoặc App store để tải ứng 
dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel;
Bước 2: Đăng ký mở Thẻ Du lịch (tại màn hình đăng nhập) để trải 
nghiệm nhiều tiện ích hướng dẫn hiển trị trên màn hình ứng dụng;
Bước 3: Lựa chọn 1 trong 3 cách thức đăng nhập và trải nghiệm ứng 
dụng:

Đăng nhập bằng mã Thẻ Du lịch.
Đăng nhập bằng số điện thoại.
Đăng nhập không cần đăng ký. (Lưu ý: Một số tính năng không hỗ trợ)
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4. CÂY BÁN VÉ TỰ ĐỘNG
(Sắp ra mắt)

Cây bán vé tự động được tích hợp Thẻ Việt để mua vé tham quan nhanh chóng và thuận tiện. (Đang cập 
nhật)

Hình ảnh minh họa 1 Hình ảnh minh họa 2
16



III. THIẾT BỊ KIỂM SOÁT VÉ 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO TỰ ĐỘNG
1

MÁY SOÁT VÉ CẦM TAY CHUYÊN DỤNG
2

ĐIỆN THOẠI CÓ CÀI ỨNG DỤNG SOÁT VÉ 
3
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1. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO TỰ ĐỘNG

Mô tả 

Tính năng

Hệ thống kiểm soát ra vào tự động là hệ thống cổng thông minh theo dõi, tự 
động đếm số lượt người di chuyển vào, di chuyển ra tại một khu vực, điểm 
du lịch, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí có thu vé... Cổng sử dụng đa dạng 
các loại hình thẻ vào/ra dưới dạng thẻ vật lý, thẻ điện tử, mã QR... giúp đơn 
vị có thêm nhiều lựa chọn lắp đặt và thuận tiện trong quản lý.

Có thể lựa chọn bổ sung các tính năng
Dự phòng 1+1 về thiết bị xử lý;
Dự phòng khi mất điện (6 giờ);
Dự phòng mất kết nối mạng bằng modern wifi 4G;
Tích hợp máy chấm công để chấm công nhân viên;
Kiểm soát vào/ra bằng vân tay, nhận diện khuôn 
mặt;
Có thể yêu cầu màu sắc phù hợp với cảnh quan;
Có bánh xe cơ động;
Bảng hiển thị đếm số người trong đoàn.
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Các tính năng cơ bản
Kiểm soát vào/ra tự động bằng thẻ hoặc mã QR;

Thống kê số lượt vào/ra;

Khi mất điện các cánh tự thu vào để có thể di 
chuyển qua lại dễ dàng;

Có thể dử dụng trong nhà hoặc ngoài trời.
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Lợi ích Hướng dẫn sử dụng
Tối ưu chi phí in ấn; không gây ô nhiễm 
môi trường, rác thải;

Tối ưu nhân công bán, kiểm soát vé, đối 
soát vé; tránh các sai sót do con người;

Mua vé được từ xa, mua vé theo đoàn;

Dữ liệu bán vé được cập nhật tức thời, 
liên tục có báo cáo tự động gửi đến Ban 
điều hành và Kế toán trưởng;

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hành vi khách 
hàng giúp tối ưu công tác quản lý.

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Trang vàng 
Du lịch Việt Nam, đối với các đơn vị đã có tài khoản sẽ 
không cần đăng ký;
Bước 2: Đăng ký sử dụng hệ thống vé điện tử, sau khi gửi 
thông tin đăng ký, Trung tâm Thông tin du lịch sẽ liên hệ tư 
vấn và hướng dẫn thực hiện trong 24 giờ làm việc kể từ khi 
nhận được yêu cầu.
Lưu ý: 
Doanh nghiệp sẽ sử dụng hệ thống do Trung tâm Thông tin du lịch 
cung cấp bao gồm cả phần cứng và phần mềm, ưu tiên tận dụng các 
thiết bị phần cứng có sẵn tại đơn vị.
Trường hợp đơn vị chưa có thiết bị phù hơp, Trung tâm thông tin sẽ hỗ 
trợ cung cấp.



2. MÁY SOÁT VÉ CẦM TAY CHUYÊN DỤNG
Mô tả 

POS (Point of Sale) cầm tay là thiết bị di động kiểm soát vé và thanh toán điện tử 
dưới nhiều hình thức (thẻ cứng, thẻ mềm và vé điện tử). Máy được kết nối Internet 
qua Wifi hoặc 4G để đồng bộ với hệ thống hoá đơn điện tử.

Kiểm tra vé với nhiều hình thức.
Quản lý doanh thu, thống kê chi tiết theo ngày/tháng/năm gửi lên hệ thống 
cơ sở dữ liệu.

Sử dụng dự phòng khi hệ thống kiểm soát vé bị hỏng hoặc quá tải. 
Nếu đối với vé không có cổng kiểm soát thì có thể sử dụng máy POS thay 
thế cổng kiểm soát.

Bước 1: Mở ứng dụng “ Bán vé tham quan”;
Bước 2: Đăng nhập với “User” và “Mật khẩu”;
Bước 3: Nhấn nút kiểm tra;
Bước 4: Quét mã QR của vé (hoặc nhập số seri trên vé);
Bước 5: Nhấn nút sử dụng:
-   Đối với vé lẻ: Máy sẽ báo “Bạn đã sử dụng vé thành công”.
-   Đối với vé đoàn: Nhập số lượng người trong đoàn > Chọn “Đồng ý” > Máy sẽ báo “Bạn đã sử dụng vé thành 
công”.

Tính năng

Lợi ích

Hướng dẫn sử dụng
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3. ĐIỆN THOẠI CÓ CÀI ỨNG DỤNG SOÁT VÉ

Mô tả 

Tính năng

Lợi ích

Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại có cài ứng dụng soát vé là điện thoại thông 
minh có cài ứng dụng “Bán vé tham quan” để kiểm soát 
vé ra vào tại các điểm tham quan du lịch có bán vé.

Thanh toán nhanh chóng dưới nhiều hình thức.
Kiểm tra vé với nhiều hình thức.
Quản lý doanh thu, thống kê chi tiết theo 
ngày/tháng/năm gửi lên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Quản lý vé tham quan dễ dàng.
Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo từ thanh toán tiền mặt.
Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhờ đa dạng hình thức 
thanh toán thu hút thêm nhiều khách hàng.
Giảm chi phí quản lý tiền mặt, giảm rủi ro về tiền rách, 
tiền giả…tiết kiệm thời gian giao dịch, chi phí nhân 
sự.
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Bước 1: Mở ứng dụng “ Bán vé tham quan”;
Bước 2: Đăng nhập với “User” và “Mật khẩu”;
Bước 3: Nhấn nút kiểm tra;
Bước 4: Quét mã QR của vé (hoặc nhập số 
seri trên vé);
Bước 5: Nhấn nút sử dụng:
-    Đối với vé lẻ: Máy sẽ báo “Bạn đã sử dụng 
vé thành công”.
-    Đối với vé đoàn: Nhập số lượng người trong 
đoàn > Chọn “Đồng ý” > Máy sẽ báo “Bạn 
đã sử dụng vé thành công”.



IV. PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Phần mềm quản lý là phần mềm hỗ trợ đơn vị quản lý hoạt động bán vé, soát vé và các dịch 
vụ có thu phí khác, thực hiện báo cáo doanh thu theo thời gian thực một cách tự động, chính 
xác qua đó tối ưu được thời gian và chi phí nhân công. Phần mềm có thể chạy trên nền tảng 
web hoặc ứng dụng cài đặt trên điện thoại, giúp người quản lý có thể dễ dàng theo dõi, tổng 
hợp, báo cáo mọi nơi, mọi lúc.
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Các tính năng cơ bản
Kiểm soát vào/ra tự động bằng thẻ hoặc mã QR;

Thống kê số lượt vào/ra;

Khi mất điện các cánh tự thu vào để có thể di 
chuyển qua lại dễ dàng;

Có thể dử dụng trong nhà hoặc ngoài trời.



V. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 
Mô tả 

Tính năng

Hệ thống hóa đơn điện tử được xây dựng tuân theo 
quy chuẩn của Tổng cục Thuế. Sử dụng hệ thống 
hóa đơn điện tử, cơ sở kinh doanh có thể tạo mẫu 
đơn và phát hành hóa đơn ngay tại đơn vị và ngay 
trong ngày mà không cần đến trực tiếp cơ quan thuế. 
Đồng thời cho phép cơ sở kinh doanh tự thiết kế mẫu 
hóa đơn, chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của 
đơn vị mình lên hóa đơn.

Hóa đơn điện tử cho phép lập hóa đơn mọi lúc, mọi nơi.

Tra cứu, trích xuất dữ liệu dễ dàng.

Các giao dịch thanh toán trực tuyến sẽ tự động xuất hóa đơn điện tử.

Quản trị tình hình sử dụng hóa đơn tức thời, hiệu quả.
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Lợi ích

Thông tin liên hệ 

Tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành hóa đơn: Sử dụng hóa đơn điện tử giúp cơ 
sở kinh doanh có thể gửi trực tiếp cho khách hàng thông qua email, tin nhắn 
điện tử hay in trực tiếp cho khách hàng. Giúp cơ sở kinh doanh tiết kiệm đáng 
kể chi phí chuyển phát, đồng thời giúp người mua nhanh chóng nhận được hóa 
đơn mà không mất thời gian chờ đợi.

Giảm thời gian giao, nhận hóa đơn: với hóa đơn điện tử, người mua hàng có 
thể lập tức nhận được hóa đơn ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet.

Không lo bị thất lạc hóa đơn: Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giảm được các 
rủi ro do mất mát hóa đơn trong quá trình vận chuyển, giao nhận, đồng thời 
giảm được các vụ việc tranh chấp, kiện tụng xảy ra do các lỗi thất lạc, mất mát 
hoặc giao chậm trễ hóa đơn.

Có độ an toàn, chính xác cao: Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã xác thực của 
cơ quan thuế do đó đây là loại hóa đơn không thể làm giả. Đáng chú ý, hóa 
đơn điện tử có độ chính xác rất cao, trong khi viết hóa đơn giấy thường xảy ra 
sai sót.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch liên hệ Trung tâm Thông tin du lịch để được 
tư vấn và hỗ trợ.
Số điện thoại: 0862 10 10 10
Hoặc email: titc@vietnamtourism.gov.vn
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TỔNG CỤC DU LỊCH 
TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Trung tâm Thông tin du lịch
Địa chỉ: số 33. Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, 
TP.Hà Nội
Điện thoại: 0862 10 10 10 
Email: titc@vietnamtourism.gov.vn
Website: https://nentangso.vietnamtourism.gov.vn


