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1. INTRODUCTION

Big data is one of the most popular and most frequently used terms to describe the

exponential growth and availability of data in the modern age, which is likely to be

maintained or even accelerate in the foreseeable future (Hassani & Silva, 2015).

Big Data can be formally defined as a large volume of data, which are 

available  with different degrees of complexity, generated at different 

speeds and with different degrees of ambiguity; resulting in a complexity 

that is beyond that supported by traditional technologies, processing 

methods and algorithms (Krishnan, 2013)



Source: https://turo.com/ ; https://www.airbnb.com/ https://www.vizeat.com/
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Nguồn dữ liệu

chính theo mô hình

Dữ liệu lớn

Source: https://nix-united.com/blog/how-big-data-is-transforming-the-education-process/
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Source: Asian Development Bank (ADB) and World Tourism Organization (UNWTO), 2021 

How Big Data is generated and compiled in tourism 

industry
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Source: Asian Development Bank (ADB) and World Tourism Organization (UNWTO), 2021 

How Big Data is generated and compiled 

(cont’)
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Big data’s usefulness has 

been acknowledged 

widely for creating 

effective customer 

targeting and service 

delivery in the tourism

sector ( Mariani et al., 

2018)

Big Data is a game

changer in business 

intelligence, particularly 

in volatile, dynamic and 

time-sensitive industries 

The evolution of Big Data  re-introduced 

the key role of time in decision-making 

processes(Buhalis & Sinarta, 2019)

Big data can contribute

greatly to a better 

understanding of tourist 

decision-making and to 

improve tourism marketing 

perspectives

Big data through advanced machine learning, 

which provide insights and better options in 

creating competitive advantage and advanced 

customer offerings (Köseoglu et al., 2020)
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“Tourism destination management organizations are

challenged in identifying and making better utilizing

available data from various sources, to optimize

decision-making processes for dynamic applications”.

Mariani et al., 2018; Wamba et al., 2017



Skills Required to Use Big Data in tourism 

industry 
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Source: Asian Development Bank (ADB) and World Tourism Organization (UNWTO), 2021 

Skill shortages and skill mismatches of ICT professionals are already being felt in all categories of 

expertise required. According to the Closing the Digital Skills Gap survey, 75% of respondents—

comprising employers, government officials, and academics—report a significant skills mismatch 

(APEC 2019b)
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Institutions of higher learning are

faced with pressure to improve

quality of learning outcomes

while cutting costs and to build

new value relationships with

students

The institutions have the capability of

leveraging the data collected during

the enrollment stages, finance

sourcing and instructional process to

support greater learning outcomes

Big Data technologies have been revolutionized by

innovations in database technologies, computer

hardware, especially memory and storage capacities, and

increased availability of network bandwidth

How Big Data is generated and compiled in tourism 

education
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Educational Data Types

No. Data Type Description

1 Identity Data Personal Information, Authority, Domain Rights, Geographical Information

2 User Interaction Data Engagement metrics, click rate, page views, bounce rate, etc

3
Inferred Content Data

How well does a piece of content perform across a group, or for any one subgroup,
of students? What measurable student proficiency gains result when a certain type
of student interacts with a certain piece of content?

4 System-Wide Data Rosters, grades, disciplinary records, and attendance information are all examples of 
system-wide data.

5 Inferred Student Data Exactly what concepts does a student know, at exactly what percentile of

proficiency? What is the probability that a student will pass next week’s quiz, and

what can she do right this moment to increase it?
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Educational system 

(Traditional classrooms, e- 

learning systems, LMSs, 

intelligent tutoring systems, 

web-based adaptive systems) 

 
 

Educational data 
 

 

Users 

(Instructors, learners, 

students, course 

administrators, academic 

researchers, educators) 

Knowledge components 

User transaction 

Log files 

User performance 

Identity type data 

Data mining techniques 

(Visualization, clustering, 

classification, statistic, 

association rule mining, 

sequence mining)

Source: Aghabozorgi,  et al. (2014)

Data mining is the process of

automatically discovering useful information

in large data repositories. It uses machine

learning and statistical and visualization

techniques to discover and present

knowledge in a form that is easily

comprehensible to humans.
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Big Data Mining is relevant in addressing a significant number of 

pressing issues for tourism education systems

1) increasing 

educator 

effectiveness

2) harnessing 

insights from 

learning 

experiences.

3) delivering 

education for all 

that may also be 

tailored for 

individual 

learners needs

4) equipping 

students with 

relevant skills for 

their future 

careers

Source: Murumba & Micheni (2017)



Source: Aghabozorgi, S., Mahroeian, H., Dutt, A., Wah, T. Y., & Herawan, T. 

(2014)

Conceptual Framework of 

Big Data Mining in tourism higher education

Tourism
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2. The role of data mining in education and training

User/Actors What can data mining be used for?

Learners/Students/Pupils To personalize e-learning, to recommend activities to learners resources and learning tasks that could further

improve their learning, to suggest interesting learning experiences to the students

Educators/Instructors/Teachers/Tutors To get objective feedback about instructions, to analyze students’ learning and behavior, to detect which

student need support, to predict student performance, to classify learners into groups

Course Developers/Educational 

Researchers

To evaluate and maintain courseware, to improve student learning, to evaluate structure of course content

and its effectiveness in learning process

Organizations/Learning Providers/

Universities/Private Training 

Companies

To enhance the decision processes in higher learning institutions to streamline the efficiency in the decision 

making process, to achieve specific objectives

Administrators/School

District Administrators/

Network Administrators/

System Administrators

To develop the best way to organize institutional resources and their educational offer, to utilize available

resources more effectively, to enhance educational program offers and determine the effectiveness of

distance learning approach
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Leaders of Institutions of higher education are looking into ways of initiating analytic

programs in their institutions when they learn about transformations occurring at other

institutions through big data analytics

Based on McKinsey Global Institute Report on Big Data (2011), there is no doubt that 

the most developed regions such as Europe have had the biggest potential to create 

value through the use of big data. This is an encouragement for adoption and 

widespread use of big data in other regions especially developing nations.

Big Data and analytics in tourism higher education can be transformative, altering the existing

processes of administration, teaching and learning and contribute to policy outcomes by helping

address existing challenges facing educational systems

Many colleges and universities have demonstrated that analytics can help significantly

advance an institution in such strategic areas as resource allocation, student success, and

finance
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Opportunities

• Better understanding of institutional 

data, the requirements for effective data 

preparation for analytics

• Better tools for collecting, 

processing, analysing and 

interpretation of data

• Better data system interoperability 

and system linking

• Enhanced data analytics and 

predictive modelling

• Better real-time rendering of 

analytics on students and 

instructors performances

• Reliable and comparable 

performance indicators and 

metrics within departments 

and divisions

• Better utilisation of historical institutional 

data to make informed decisions

• Better ability to develop and utilise “what 

if ” scenarios for exploring data to predict 

possible outcomes.

• Better data-driven decision making 

and practice

• Improved standardised and 

streamlined data processes

• Effectively leverage data 

analytics for improved 

accuracy, deeper knowledge 

and real time decision making

3. Opportunities of Big Data mining in tourism higher education



Thách thức đặt ra với nguồn nhân lực du lịch

ENROLLMENT MODE 

⬗ OR

⬗ RECRUITMENT MODE

⬗ RECEIVE AND PROCESS
⬗ OR ACTIVELY SEEK 

PROSPECTIVE STUDENTS ?
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Challenges 

of Big Data 

mining in 

tourism 

higher 

education

Ethical use of personal data 

Security of information

Institutional capability

Staff capability

Absence of common language 

Correlation vs Causation

4. Challenges of Big Data mining in tourism higher education
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5. MOTIVE PROJECT – A CASE STUDY ON DATA MINING OF GRADUATES’ EMPLOYMENT

IN VIETNAM

The MOTIVE Project, supported and inspired by MOET, aims at ensuring that the Vietnamese higher

education system addresses the challenge of reform policy implementation on tracking graduates, by

monitoring their transition towards the labour market as well as their employment status, through the set-up

of the first Higher Eductaion Institutions Centre for Tracking of Graduates in Vietnam.

The project envisages the following specific objectives:

• To strengthen the capacity for the Vietnamese to release graduate surveys;

• To build-up the capacity for the Vietnamese in exploiting the data of 

graduates for the adoption of quality assurance measures;

• To increase cooperation between Vietnamese universities and MOET on 

graduate tracking;

• To reinforce the connection between partner institutions and society on 

graduate tracking.
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Fig 5. Building the Platform of MOTIVE project

/

https://motive-euproject.net/vi/home-page-in-vietnamese/
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Fig 6. Data Mining in Platform MOTIVE project

/

https://motive-euproject.net/vi/home-page-in-vietnamese/
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Methods Goal/description Key applications

Statistics To calculate descriptive and inferential statistics. Analyzing, interpreting and drawing conclusions

from educational data

Relationship

mining

To study relationships among variables and to

encode rules. Association rule mining, sequential

pattern mining, correlation mining, and causal data

mining are the main types

Identifying relationships in graduates behavior

patterns and diagnosing difficulties

Visualization To show a graphical representations of data. To produce data visualizations that help

communicate results of educational data mining

research to educators.

Recommendation To predict the rating or preference a user would give

to an item

To make recommendations to new students with

respect to their activities or tasks, links to visits,

problems or courses to be done, and so on.

Table 1. Application of educational data mining methods
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Dilemmas of Data interpretation: The transition from data to insights in tourism education :

In the context of increasingly meta data, 

researchers always attempt to develop data 

architectures known as highly centralized and 

control oriented data and information .

These architectures then find their usefulness in the 

standardization of data in the organisation but the 

downside is that they can hinder flexibility, making it more 

complex to adapt data to the needs of education providers 

or to convert it into information capable of finding its 

strategic application 

• Unique sources are necessary to constitute a 

common framework but insufficient to constitute Value.

• Big Data needs to be organized and linked 

together, balancing control and flexibility requirements.
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According to Harvey (2001), this is the ability of the 

graduate to get a satisfying job.

The focus is on the satisfaction that the 

graduates get from his/her job

Based on the research by Lankard

(1990), employability skills as including 

personal image, interpersonal skills, and 

good habits and attitudes

Employability is the capability to move self-

sufficiently within the labor market to realize 

potential through sustainable employment 

(Hillage and Pollard ,1998)

the relevance of knowledge, skills and 

competences acquired through training 

to what the labor market/profession 

requires (Association europeenne des 

conservatoires (AEC) 2004)

Understanding the concept of employability

individual’s personality willingness to work, his/her skills
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6. CONCLUSION

Bigdata is increasingly recognised as a critical factor contributing to new face of industries

and fields under impacts of the industrial revolution 4.0. As such, Bigdata mining brings

great benefits in tourism education and training, in terms of capacity building, improving

quality of student education and training, supporting graduates engaging labor market. The

study explores attributes of data mining relevant to tourism education and training, clarifies

significance of bigdata, as well as opportunities and challenges in big data analytics.

Bigdata can be seen as strategic resources, therefore like crude oil, it must be 

processed, analyzed for it to gain value. The underlying question is to identify the 

mechanisms (algorithms) to transform this raw material into a valuable commodity

Big data mining in Vietnam is still in its early stages, but it confirms the 

prospect of effective exploitation

Further empirical study could be focused to provide full insights

into the demand for specific skills and occupations, educational

training programs related to Vietnam's tourism higher education
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TÓM TẮT: Dữ liệu lớn (Bigdata) đang trở thành nhân tố quan trọng góp phần thay đổi diện mạo mới

của nhiều ngành nghề, lĩnh vực dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dữ liệu

lớn đem lại lợi ích to lớn trong giáo dục và đào tạo du lịch khi thúc đẩy nâng cao năng lực quản trị, cải

thiện chất lượng giáo dục đào tạo sinh viên, hỗ trợ tích sinh viên ra trường gia nhập thị trường lao động.

Tham luận này khám phá các thuộc tính của dữ liệu lớn có liên quan lĩnh vực giáo dục đào tạo du lịch,

làm rõ vai trò, cơ hội và thách thức trong phân tích dữ liệu lớn.

TỪ KHÓA: Du lịch; Dữ liệu lớn; Giáo dục đào tạo; Thị trường lao động; Việc làm. 

ABSTRACT: Bigdata is increasingly recognised as a critical factor contributing to new face of

industries and fields under impacts of the industrial revolution 4.0. As such, Bigdata brings great

benefits in tourism education and training, in terms of capacity building, improving quality of

student education and training, supporting graduates engaging labor market. The paper explores

attributes of big data relevant to tourism education and training, clarifies significance of bigdata,

as well as opportunities and challenges in big data analytics.

KEYWORD: Tourism, Bigdata, Training and Education, Labour market, Employment
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Dữ liệu có cấu

trúc, bán cấu trúc

và phi cấu trúc

Nguồn dữ liệu

chính theo mô hình

Dữ liệu lớn

Tập hợp dữ liệu

có sẵn bên ngoài

các tổ chức, một

số có sẵn miễn

phí, một số khác

trả phí đăng ký

hoặc có sẵn cho

các nhóm hạn chế

Theo Sathi, 2012
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2. The role of data mining in education and training

Dữ liệu lớn cung cấp cho hoạt động của tổ chức một khuôn khổ nhưng mở để sử

dụng hiệu quả mảng dữ liệu khổng lồ trong việc định hình tương lai của các

trường đại học và cao đẳng.

Dữ liệu lớn trong giáo dục đại học do đổi mới và phát triển công nghệ.

Kho dữ liệu và Điện toán đám mây cùng với quyền sở hữu thiết bị

kỹ thuật số nhiều hơn của người dùng trong hệ sinh thái giáo dục

đang giúp cho việc thu thập, quản lý và duy trì lượng lớn dữ liệu trở

nên khả thi trở thành nguồn lực quan trọng.

Các công nghệ khai thác dữ liệu khi được áp dụng trong thống kê mô tả

và suy diễn từ các mẫu từ lượng lớn dữ liệu được thu thập.
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Một số đặc điểm của Dữ liệu lớn khiến nó khác biệt với các loại dữ liệu khác:

Những đặc điểm này liên quan sự tồn tại của 3V: Volume 

(Khối lượng), Velocity (tốc độ) và Variety (Sự đa dạng). 

Theo một số tác giả khác, có thêm V - Veracity thứ 4 tức

là sự chính xác.

Chữ V thứ 5 –Value (Giá trị), do thực tế dữ liệu không tạo ra

giá trị cho người sử dụng hay tổ chức doanh nghiệp thì sẽ rất

khó thu hút truy cập tương tác để tạo một lượng lớn dữ liệu
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Chưa quan tâm

đúng mức, thiếu

khả năng liên kết

các vấn đề quản trị

với các giải pháp dữ

liệu lớn, công nghệ

cũ, thiếu kho dữ

liệu và công cụ

phân tích

Sử dụng phân tích

dữ liệu chỉ tập trung

chủ yếu trong các

lĩnh vực quản lý

tuyển sinh, theo dõi

tiến bộ của sinh viên

và tối ưu hóa tài

nguyên

BigData

mining in 

tourism 

education

4. Challenges of Big Data mining in tourism higher education
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Nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo đang

chuyển sang kiến trúc đám mây và với việc

sử dụng thiết bị kỹ thuật số ngày càng nhiều

Các trường đại học sử dụng phân

tích dữ liệu lớn để mang lại môi

trường học tập tốt nhất.

Các nghiên cứu về dữ liệu lớn trong giáo dục đào

tạo gia tăng thể hiện sự quan tâm đến việc khám phá

và mở khóa giá trị của dữ liệu ngày càng tăng trong

môi trường giáo dục đào tạo

Dữ liệu lớn đã và

đang thu hút sự quan

tâm của giới học thuật



37

Nghiên cứu thử nghiệm đã được thực hiện trong năm 2020 trong 9 trường đại học và cao đẳng

có sự tham gia của 4.087 sinh viên tốt nghiệp được điều tra trực tuyến bao gồm các chủ đề

chính sau: tình trạng việc làm, đặc điểm công việc, lĩnh vực hoạt động công việc, sự hài lòng

trong công việc, kỹ năng, thu nhập,…

Một số nghiên cứu của Dự án

Cuộc khảo sát thử nghiệm trực tuyến trong bối cảnh tác động của

dịch bệnh COVID-19, được thực hiện theo đúng tiến độ đã vạch ra.

Chiến lược lấy mẫu được thực hiện dựa trên phối hợp chặt chẽ

với các đối tác liên quan để cố gắng đạt được số lượng tối thiểu

người trả lời cung cấp kết quả đáng tin cậy

Qua phân tích dữ liệu sơ bộ, về cơ bản cho thấy các trường thành viên dự án đã có chuẩn bị tốt cho sinh

viên bước vào thị trường lao động. Góc độ này được nhìn nhận trên các khía cạnh khác nhau, chẳng

hạn như thiết lập cách thức tiếp cận phù hợp với thị trường lao động, tăng khả năng tìm việc và công

việc hiện có của sinh viên tốt nghiệp, cập nhật thêm kỹ năng giải quyết vấn đề trong yêu cầu trong bối

cảnh quốc tế và thị trường lao động năng động, cũng như thúc đẩy các giá trị của bản thân với xã hội.
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Theo các tác giả Phương & Nguyễn Mai (2021),

Một số lý do khiến
ứng dụng của dữ

liệu lớn ngày càng
trở nên cần thiết

trong lĩnh vực giáo
dục và đào tạo:

Thiết kế hệ thống giáo dục mở: giúp các cơ sở đào tạo giáo
dục xây dựng một cấu trúc học tập chung cho mọi sinh viên
nhưng vấn đáp ứng được năng lực và thế mạnh khác nhau
sinh viên.

Giúp định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Dữ liệu lớn sẽ
giúp giải quyết những tình huống khó thông qua việc phân
tích dữ liệu sinh viên và tạo bảng tổng hợp kết quả học tập.

Từng bước hoàn thiện việc cung cấp phương pháp học mới,
linh hoạt.
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Sử dụng điều tra trực tiếp hay dữ liệu

quản lý đã có mỗi trường

Việc làm của sinh viên tốt nghiệp nên được theo dõi

bằng cách kết hợp dữ liệu quản lý của các trường

Cần điều tra trực tiếp một số biến số như kỹ năng

và năng lực, tình trạng việc làm, thu nhập,… 

Khảo sát trực tuyến được lựa chọn là phương pháp khảo sát được sử dụng bởi tất cả các

trường tham gia vì thuận lợi cho việc thu thập và xử lý dữ liệu, do đó đưa ra phương pháp

hiệu quả nhất về chi phí.

Một trong những vấn đề đối với

việc thực hiện điều tra hiện

trạng việc làm Việt Nam 

Cần thống nhất phương pháp khảo sát, công cụ hoặc phần mềm để không làm ảnh hưởng đến

việc tổng hợp dữ liệu.


