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Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên thay đổi môi trường học tập, Khoa Quản trị kinh doanh 

Trường đại học Tôn Đức Thắng vừa qua đã tổ chuyến kiến tập thực tế môn Quản trị 

Resort và khu vui chơi giải trí tại Trường, cơ sở Nha Trang, để lại trong các bạn nhiều 

điều đáng nhớ sau chuyến học tập thú vị này: 

 

Chuyến hành trình học tập môn quản trị Resort tại Nha Trang đã kết thúc được mấy ngày 

nhưng những kỷ niệm trong suốt chuyến đi sẽ luôn đọng lại trong tất cả chúng em – 

những sinh viên chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn. Vượt qua một chặng đường khá 

dài hơn 400km từ Sài Gòn đến Nha Trang, điểm đầu tiên trong hành trình mà chúng em 

tới là kí túc xá Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Nha Trang. Vào lúc rạng sáng chủ nhật, 

từng làn gió biển thổi vào hòa cùng không khí trên đồi tạo nên cái se lạnh, cùng với cảnh 

vật trải đầy hoa tại trường mang lại cho chúng em cảm nhận như một Đà Lạt thu nhỏ nằm 

sát biển, đồng thời cũng giúp cho chúng em có động lực hơn chuẩn bị cho một tuần học 

tập tại cơ sở trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Nha Trang. 



Hình 1: Tập thể sinh viên chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn trường Đại học Tôn Đức 

Thắng chuyến đi thực tập môn quản trị Resort đợt 1 

Hoạt động đầu tiên mà chúng em được trải nghiệm trong chương trình học là chuyến 

tham quan 4 đảo nổi tiếng tại Nha Trang, bao gồm các đảo: Hòn Mun – Hòn Một – Bãi 

Tranh – Trí Nguyên. Không những được tham quan chúng em còn được tự mình tham 

gia, trải nghiệm các hoạt động du lịch tại đây như đi tàu đáy kính ngắm rạng san hô, bơi 

giữa biển, ăn trưa trên bè nuôi cá của ngư dân,… Nhờ chuyến đi này mà chúng em được 

tiếp xúc trực tiếp, bổ sung kiến thức và có cái nhìn tổng quan hơn về thực trạng du lịch 

tại Nha Trang. Thông qua đó mà những ngày học kế tiếp thật sôi nổi với sự tham gia 

tranh luận của các bạn sinh viên về chủ đề được và mất của việc xây dựng những khu du 

lịch nghỉ dưỡng. 



 

Hình 2: Chuyến đi tham quan 4 đảo tại Nha Trang 

Ngày thứ hai và thứ ba trong chuyến hành trình là thời gian học lý thuyết, chúng em được 

bổ sung những kiến thức về thế nào là một khu nghỉ dưỡng, cách thức hoạt động và 

những tác động của khu nghỉ dưỡng với địa phương. Trong những buổi học tập lý thuyết 

chúng em rất may mắn khi được giao lưu trực tiếp và nhận những chia sẻ kinh nghiệm 

anh Võ Quang Hoàng – Giám đốc Ariyana Smart Condoltel Nha Trang về cách thức 

hoạch định con đường sự nghiệp, thái độ đúng đắn trong công việc, những khó khăn vất 

vả trong con đường làm việc tương lai chúng em có thể gặp phải. Đó sẽ là những điều 

chúng em cần ghi nhớ và sẽ là hành trang vững chắc cho chúng em trong tương lai. 



 

Hình 3: Diễn giả Võ Quang Hoàng – Giám đốc Ariyana Smart Condoltel Nha Trang chia 

sẻ trong buổi học lý thuyết 



 

Hình 4: Diễn giả Võ Quang Hoàng – Giám đốc Ariyana Smart Condoltel Nha Trang chia 

sẻ trong buổi học lý thuyết 

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày học thứ tư, chúng em được trải nghiệm thực tế về 

hoạt động vui chơi tại khu nghỉ dưỡng thông qua việc tham quan Vinpearland. Không chỉ 

đơn thuần là vui chơi và tham quan, chúng em học được rất nhiều thứ ở đây sự nhiệt tình 

của nhân viên, sự cẩn thận của họ với những hành động rất nhỏ như người nhân viên cứu 

hộ cẩn thận quan sát và dắt một em bé đi lạc tìm phụ huynh, người nhân viên dọn dẹp tại 

vườn hoa cẩn thận cạo sạch rêu trên lối đi để khách khỏi trơn trượt,…để qua đó nhận ra 

bài học sự thành công trong việc quản lý một khu nghĩ dưỡng phụ thuộc rất nhiều vào 

thái độ của nhân viên, giống như bài học đầu tiên chúng em được dạy khi bắt đầu môn 

học chuyên ngành đầu tiên. 



Sau đó chúng em lại tiếp tục được tham quan Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa. 

Tại đây không chỉ được tiếp xúc trực tiếp với nhân sự tại khu nghỉ dưỡng để làm rõ hơn 

các thắc mắc về hoạt động lưu trú của một khu nghỉ dưỡng. Những chia sẻ tại đây bổ 

sung cho chúng em rất nhiều kiến thức về tính mùa vụ của khu nghỉ dưỡng, hoạt động 

vào mùa thấp điểm,… 

 

Hình 5: Sinh viên chuyên ngành nhà hàng khách sạn tại Cam Ranh Riviera Beach Resort 

& Spa 



 

Hình 6: Sinh viên có mặt tại phòng họp để được hướng dẫn và học tập về các tổ chức và 

quản lý resort tại Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa 



 

Hình 7: Sinh viên tham quan và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ tại Cam Ranh Riviera 

Beach Resort & Spa 

Đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Nha Trang được kết thúc bằng đêm gala dinner với chủ 

đề “Summer you and me”, vui có buồn có, mọi người cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm 

trải qua trong chuyến đi bằng những hình ảnh mình lưu giữ được, tất cả mọi người đều 

dâng tràn xúc động, hồi tưởng. Các tiết mục văn nghệ của các nhóm được trình diễn với 

nhiều thể loại, công sức mang đến những giây phút sôi động. Mọi người trao nhau những 

tấm hình chụp kỉ niệm, những lời nhắn gửi tạm biệt, kết thúc một chuyến hành trình dài. 



 

Hình 8: Gala Dinner Summer You and Me 

Đối với chúng em có lẽ đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên khi học tập tại trường 

Đại học Tôn Đức Thắng. Chúng em xin gửi lời cảm ơn tới nhà trường, khoa và các thầy 

cô giáo đã tạo cho chúng em cơ hội được trải nghiệm thực tế và giúp chúng em có những 

phút giây đáng quý bên nhau.  


