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TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 

VỚI NGÀNH DU LỊCH VÀ KINH NGHIỆM ĐẢM BẢO 

AN TOÀN CHO KHÁCH DU LỊCH KHI CÓ DỊCH BỆNH 

Phùng Quang Thắng – Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist 

 

I. Tác động của đại dịch COVID-19 với ngành du lịch 

Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến du 

lịch Thế giới nói chung và Du lịch Việt Nam nói riêng. Đại dịch COVID-19 đã chấm 

dứt chuỗi tăng trưởng trung bình gần 23%/năm về lượng khách quốc tế của giai 

đoạn 2015-2019. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cả nước chỉ đón 

được 3,7 triệu lượt khách quốc tế, giảm 80% so với năm 2019; 56 triệu lượt khách 

nội địa, giảm 34,1% và tổng thu từ du lịch giảm khoảng 58,7%. Trong 9 tháng đầu 

năm 2021, khách du lịch nội địa tiếp tục giảm 16% so với cùng kỳ 2020, đạt 31,5 

triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch giảm 41%. (Theo Báo cáo của Tổng cục 

Du lịch). 

Đại dịch đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của các đơn vị tham 

gia du lịch như: 

- Hầu như các điểm du lịch vắng khách, những điểm du lịch trước đây chủ 

yếu đón khách du lịch quốc tế nay phải tạm thời chuyển sang đón khách du lịch nội 

địa, tuy nhiên, lượng khách cũng sụt giảm mạnh. Nhiều thời gian phải đóng cửa để 

phòng chống dịch. 

- Doanh thu của doanh nghiệp du lịch sụt giảm nghiêm trọng, nhiều tháng 

không có doanh thu, không đảm bảo chi phí vận hành doanh nghiệp. Nhiều doanh 

nghiệp đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động, chỉ còn một số ít doanh nghiệp đang hoạt 

động hoặc hoạt động cầm chừng. 

  - Người lao động mất việc làm, nhiều người tìm các việc làm khác tạm thời 

hoặc chuyển hẳn sang làm nghề khác. Sinh viên du lịch tốt nghiệp ra trường cũng 

không thể tìm được việc làm trong giai đoạn ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch 

bệnh.  

- Sau mỗi đợt dịch bùng phát, các doanh nghiệp rất cố gắng khôi phục hoạt 

động ngay, tuy nhiên, hoạt động sau một thời gian lại phải ngưng hoạt động để 

phòng chống dịch. Do vậy, nguồn lực của đa số doanh nghiệp hầu như cạn kiệt về 

nguồn ngân sách, lực lượng lao động và thị trường khách không bền vững trong 

giai đoạn dịch. 
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II. Kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có dịch bệnh 

Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có dịch bệnh cần tiến hành đồng 

thời đảm bảo an toàn cho người lao động trong ngành du lịch, doanh nghiệp du lịch, 

đơn vị cung cấp du lịch và người dân địa phương tham gia hoạt động du lịch. 

1. Đảm bảo an toàn cho người lao động du lịch 

1.1. Phân khu vực để có những hành vi thích ứng 

- Toàn quốc: tuân thủ theo qui định chung của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ 

quan có thẩm quyền liên quan 

- Địa phương (tỉnh/thành phố): tuân thủ thêm các qui định của chính quyền 

địa phương 

- Tại nơi làm việc: tuân thủ qui định chung và qui định của nơi làm việc 

- Tại gia đình: theo qui định của địa phương (phường, tổ dân phố) 

- Tại các địa điểm công cộng: tuân thủ qui định của chính quyền địa phương 

và cơ quan quản lý nơi công cộng qui định 

1.2. Tuyên truyền và nâng cao sự hiểu biết của người lao động về đại dịch 

- Giao trách nhiệm cho những người đứng đầu chịu trách nhiệm về đảm bảo 

an toàn phòng chống dịch tại doanh nghiệp, triển khai tới từng bộ phận khác nhau. 

- Hướng dẫn về các qui định y tế, cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, cơ 

quan quản lý địa bàn nơi có trụ sở và qui định của doanh nghiệp. 

- Thành lập, hướng dẫn qui trình và tổ chức hoạt động tổ an toàn COVID -19 

của doanh nghiệp.  

1.3. Tổ chức các hoạt động phòng chống dịch cho người lao động 

- Hướng dẫn cho người lao động tuân thủ nghiêm các qui định về phòng 

chống dịch của cơ quan y tế, chính quyền địa phương và doanh nghiệp. 

- Đảm bảo rằng người lao động tham gia công tác tuyên truyền và thực hiện 

các qui định về phòng chống dịch cho những người ở cùng nhà. 

- Kiểm tra các công việc liên quan đến hướng dẫn nói trên như chuẩn bị các 

trang thiết bị phòng chống dịch, qui trình kỹ thuật, sự tuân thủ hướng dẫn phòng 

chống dịch, cập nhật thông tin về dịch bệnh v.v. Cụ thể như: 

+ Tiếp xúc 

+ Kiểm soát lây nhiễm 

+ Sử dụng đồ dùng, trang thiết bị 

+ Trang phục, bảo hộ, găng tay, khẩu trang 

+ Thực phẩm, đồ ăn, thức uống 
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- Đánh giá nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra do dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới 

sức khỏe người lao động và hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các biện pháp 

phòng chống dịch kịp thời 

- Những giai đoạn phức tạp của đại dịch, các tổ an toàn COVID -19 báo cáo 

hàng ngày về tình trạng sức khỏe của người lao động, đảm bảo rằng họ và người 

trong gia đình họ không có triệu chứng của bệnh dịch. 

- Hướng dẫn và tập huấn cho người lao động gián tiếp và trực tiếp tham gia 

phục vụ khách du lịch các qui định và các tình huống có thể xảy ra trong quá trình 

tổ chức hoạt động du lịch. 

2. Đảm bảo an toàn cho khách du lịch 

2.1. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch 

- Hướng dẫn cho khách du lịch nắm bắt đầy đủ các nội dung liên quan đến 

phòng chống dịch của địa phương và cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch. 

- Sử dụng các công cụ truyền thông trực tuyến để đảm bảo khách có được 

thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật. 

2.2. Tổ chức công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch 

- Điều tra yếu tố dịch tễ của khách du lịch trước khi đón và phục vụ khách, 

đảm bảo khách không đến từ khu vực có nguy cơ cao trong vòng 14 ngày, những 

trường hợp cần thiết yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2. 

- Tùy thuộc vào tính chất đợt dịch để có qui định cụ thể với khách khi tham 

gia các chương trình du lịch, ví dụ như sau đợt dịch thứ 4 này, khi khôi phục hoạt 

động du lịch yêu cầu khách cần tiêm đủ liều vắc-xin ngừa Covid-19. 

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các đơn vị sẽ cung cấp dịch vụ cho 

khách trong quá trình thực hiện chương trình du lịch. Ví dụ như: người lao động ở 

các đơn vị cung cấp dịch vụ này phải được tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa Covid-19, khám 

sức khỏe và xét nghiệm âm tính với Sars-Cov-2, các trang thiết bị được làm vệ sinh 

theo qui định phòng chống dịch v.v. 

- Dự trù các tình huống phát sinh theo đặc điểm từng tuyến, điểm du lịch để 

đưa ra cách xử lý, tập huấn cho hướng dẫn viên du lịch để đảm bảo rằng khi xảy ra 

tình huống bất thường về dịch bệnh có thể xử lý kịp thời và đúng cách. 

- Xây dựng phương án tổ chức chương trình du lịch an toàn trên cơ sở xây 

dựng chương trình du lịch an toàn phòng chống dịch bệnh 

- Phụ thuộc vào tình hình dịch để quyết định tổ chức du lịch theo hình thức 

khép kín hay du lịch mở. Ví dụ: trong thời điểm hiện tại, chỉ tổ chức tour khép kín. 

- Xây dựng qui trình và tổ chức thực hiện việc giám sát mức độ an toàn phòng 

chống dịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch. 
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- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ qui định phòng chống dịch của người lao 

động của doanh nghiệp cũng như người lao động của các đơn vị cung cấp dịch vụ 

trong chuỗi cung ứng du lịch. Gián tiếp thông qua người lao động, lãnh đạo các đơn 

vị cung cấp dịch vụ để giám sát sự tuân thủ của khách du lịch. 

- Đối với khách du lịch Việt Nam, doanh nghiệp lữ hành sẽ giám sát tình trạng 

sức khỏe của khách sau khi kết thúc chuyến đi trong vòng 14 ngày. 

3. Một số qui định chung quan trọng 

Một số qui định chung, quan trọng người lao động và khách du lịch cần phải 

nắm bắt, hiểu và thực hiện, như sau: 

- Thực hiện nghiêm túc qui định 5K của cơ quan y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, 

Khoảng cách, Không tụ tập đông người và Khai báo y tế). Cần hiểu rằng, mặc dù đã 

được tiêm phòng vắc-xin đủ liều ngừa Covid-19 vẫn có thể bị nhiệm bệnh và có khả 

năng truyền bệnh cho người khác, do vậy, tuân thủ 5K và các qui định khác là trách 

nhiệm của người lao động và du khách khi tham gia chương trình du lịch. 

- Bố trí nơi làm việc, nơi cung cấp dịch vụ cho khách đảm bảo khoảng cách 

giãn cách theo qui định. Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phòng chống 

dịch bệnh. Ví dụ như nước khử khuẩn rửa tay, đo thân nhiệt, khẩu trang, quần áo 

bảo hộ và các dụng cụ cần thiết khác. 

- Tuân thủ qui định về sức chứa của địa điểm phục vụ khách trong giai đoạn 

phòng chống dịch. 

- Thực hiện nghiêm túc qui định về vệ sinh, khử khuẩn, hạn chế nguy cơ do 

tiếp xúc bề mặt. Có qui trình xử lý rác thải nếu xuất hiện ca nhiễm Sars-CoV-2 tại 

đơn vị. 

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch có đường dây nóng phục vụ khách hàng 

phòng chống dịch. 

- Áp dụng công nghệ nhằm tạo thuận lợi cho phương châm “Du lịch không 

chạm” như: thanh toán không chạm, đặt dịch vụ không chạm v.v. 

4. Phương pháp tổ chức thực hiện 

- Xây dựng bộ tiêu chí du lịch an toàn, áp dụng chung cho đối tượng là các 

doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, điểm du lịch, người lao động và 

khách du lịch. 

- Bộ tiêu chí cần tham khảo các qui định của cơ quan y tế và các cơ quan có 

thẩm quyền khác. 

- Bộ tiêu chí được xây dựng làm 3 cấp: (1) trung ương, (2) địa phương 

(tỉnh/thành phố), (3) doanh nghiệp/đơn vị cung cấp dịch vụ. Cấp (1) gồm các tiêu 

chí chung, cấp (2) gồm các tiêu chí bổ sung phù hợp với điều kiện của từng địa 
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phương tỉnh/thành phố, cấp (3) doanh nghiệp/đơn vị dịch vụ bổ sung các tiêu chí 

phù hợp với sản phẩm du lịch, dịch vụ của đơn vị mình. 

- Dựa vào bộ tiêu chí, người thực hiện cuối cùng là doanh nghiệp, người lao 

động và khách du lịch có thể dễ dàng, linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tế. 

- Có bộ tiêu chí sẽ dễ dàng trong việc kiểm soát, giám sát mức độ an toàn, rủi 

ro trong quá trình tổ chức hoạt động du lịch. 

- Có bộ tiêu chí dễ dàng đưa ra những hoạt động phòng ngừa dịch bệnh, đảm 

bảo an toàn cho người lao động, khách du lịch và cộng đồng dân cư địa phương./. 
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THÁCH THỨC TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN  

CHO KHÁCH DU LỊCH TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19  

TẠI VIỆT NAM 

ThS. Hoàng Đạo Bảo Cầm - Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 

 

Du lịch ngày càng được coi là một nhu cầu không thể thiếu đối với con người. 

Đi du lịch để được nghỉ ngơi, được thỏa mãn nhu cầu khám phá, tìm hiểu, kết giao 

hay đơn giản chỉ là thay đổi không khí, nhịp điệu và môi trường của cuộc sống. 

Cho đến năm 2019, du lịch trên thế giới và ở Việt Nam có lẽ là một trong số 

ít ngành kinh tế luôn duy trì mức tăng trưởng dương và ổn định. Tuy nhiên, từ năm 

2020, đại dịch covid-19 đã mang lại một đợt khủng hoảng chưa từng có đối với 

ngành du lịch. Nếu như dịch SARS năm 2003 chỉ làm sụt giảm du lịch thế giới 0,4%, 

khủng hoảng kinh tế năm 2009 gây ra sụt giảm 4% thì COVID -19 làm sụt giảm 

73,9% du lịch toàn Thế giới. Mức độ sụt giảm của khu vực châu Á – Thái Bình dương 

còn cao hơn, lên tới 84%. 

 

Hình 1. Thống kê khách du lịch Quốc tế 1989-2020 (Nguồn: UN-WTO) 

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2020, du lịch quốc tế đã trở lại mức đầu thập 

kỷ 90 thế kỷ trước, thụt lùi 30 năm. Trong các khu vực trên toàn Thế giới thì khu 

vực châu Á - Thái Bình dương, trước đây là khu vực phát triển mạnh nhất thì nay 

chính là khu vực chịu tác động lớn nhất với mức độ sụt giảm được ghi nhận lên tới 

84%. 
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Hình 2. Thống kê khách du lịch quốc tế phân chia theo khu vực năm 2019 và 

2020 (Nguồn: UN-WTO) 

Một nghiên cứu mới đây của UNTAC và UNWTO (Tổ chức Du lịch Thế giới) 

đánh giá, trong năm 2021, GDP toàn cầu có thể mất khoảng từ 2,4 nghìn tỷ đô-la 

theo kịch bản tệ nhất hoặc 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ theo kịch bản lạc quan nhất. GDP 

của khu vực Đông Nam Á có thể bị mất đi từ 6 đến 9,3% do sụt giảm du lịch. Các 

chuyên gia cho rằng, du lịch quốc tế có lẽ chỉ có thể trở lại mức trước khi có dịch 

sớm nhất vào cuối năm 2023. Một trong số các nguyên nhân quan trong nhất được 

chỉ ra, là tình trạng phân phối vaccine không đồng đều dẫn đến việc hạn chế đi lại 

vẫn phổ biến trên toàn cầu và sự xuất hiện của các chủng virus mới. Các khu vực bị 

ảnh hưởng nặng nề nhất được chỉ ra là Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Đại Dương, 

Bắc Phi và Nam Á, trong khi những nước ít bị ảnh hưởng nhất là Bắc Mỹ, Tây Âu và 

vùng Ca-ri-bê. 

 

Hình 3. Mức độ sụt giảm du lịch quốc tế trên thế giới và châu Á - TBN  

trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021 (Nguồn: UN-WTO) 
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Sự sụt giảm nguồn khác dẫn tới thiệt hại về doanh thu khoảng 4,5 nghìn tỷ 

USD trên toàn cầu. Tỷ trọng du lịch trong GDP toàn cầu giảm từ 10,4% xuống còn 

5,5%. Năm 2020, ngành du lịch toàn cầu "mất đi" khoảng 62 triệu lao động, đây là 

một con số hết sức đáng chú ý vì trong giai đoạn trước đó (2014-2019) số việc làm 

mới trong ngành du lịch chiếm tới 1/4 tổng số việc làm mới trên toàn thế giới. 

Ở Việt Nam, mặc dù chưa có đánh giá đầy đủ, toàn diện về các tác động của 

đại dịch covid-19 nhưng có thể thấy rõ ràng đây là một khủng hoảng chưa từng có 

đối với ngành du lịch trên quy mô toàn cầu. Sau 4 đợt bùng phát ở một số địa 

phương trong cả nước, du lịch Việt Nam chịu những tác động hết sức to lớn. Năm 

2020, cả nước chỉ đón được 3,8 triệu lượt khách Quốc tế (chỉ đón khách du lịch 

quốc tế trong 3 tháng đầu năm), khách nội địa giảm 50% toàn ngành thiệt hại 

khoảng 530 nghìn tỷ đồng. Tác động của đại dịch là hết sức nghiêm trọng tới toàn 

bộ hệ thống: các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở ăn uống, mua sắm 

phục vụ khách du lịch... và đặc biệt là đội ngũ lao động du lịch, cả trực tiếp và gián 

tiếp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam vẫn chưa mở cửa đón khách quốc tế. 

Trong thời gian này, ước tính lượng khách du lịch nội địa là khoảng 30,5 triệu lượt 

(trong đó chỉ có 15,8 triệu lượt khách có sử dụng dịch vụ lưu trú). Tổng thu từ 

khách du lịch chỉ đạt khoảng 134 nghìn tỷ đồng, tiếp tục giảm 24,2% so với cùng kỳ 

năm 2020. Những tháng tiếp theo, với tác động hết sức nghiêm trọng tại hầu hết 

các tỉnh thành, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch hầu hết dừng hoạt động hoặc hoạt 

động với mức độ hết sức hạn chế. 

Theo đánh giá của WTTC thì: 

Năm 2019 Khu vực Châu Á - TBD là khu vực có du lịch phát triển nhanh nhất 

trên toàn cầu với GDP du lịch đạt mức tăng trưởng 7,4%. Kết quả này đạt được là 

do sự phát triển của thị trường trung lưu, chính sách thị thực cởi mở, các nỗ lực 

đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như các chính sách ưu đãi của các 

chính phủ. 

Năm 2020, do các hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19, ngành du lịch của 

khu vực này được ghi nhận ở mức thấp nhất so với toàn cầu, mức đóng góp GDP 

sụt giảm tới 53,7%. Tổng thu từ khách Du lịch quốc tế giảm 74,4%, tổng thu từ 

khách Du lịch nội địa có mức độ sụt giảm thấp hơn, chỉ khoảng 48,1%. 

Trong toàn khu vực ngành du lịch mất đi trên 34 triệu lao động (18,4%). Tuy 

nhiên, mức độ sụt giảm cũng không đồng đều trong khu vực, nếu như khu vực Nam 

Á ghi nhận mức độ sụt giảm 36,5% thì Đông Bắc Á mức độ sụt giảm lên tới 56,4%. 

Mức sụt giảm chi tiêu của khách du lịch nội địa của khu vực châu Á - TBD 

thấp hơn mức sụt giảm trung bình 45% của thế giới; cụ thể là Thái Lan (-28%), Việt 

Nam (-28.2%), Nhật Bản (-30.3%), New Zealand (-0.4%), Ấn Độ (-30.7%), Malaysia 
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(-32.7%), Hàn Quốc (-34%), Indonesia (-35.2%), Philippines (-35.5%) và 

Singapore (-36.1%).  

Ở nhiều nước, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã khuyến khích người 

dân đi du lịch trong nước. Ví dụ, Chính phủ Thái Lan công bố 3 gói hỗ trợ du lịch 

nội địa với tổng mức hỗ trợ lên tới hơn 700 triệu USD. Các gói hỗ trợ bao gồm các 

dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan và vé máy bay, khách du lịch chỉ phải chi trả 

60% tổng chi phí. Nhân viên ngành y tế được nhận hỗ trợ 65USD khu đặt dịch vụ 

du lịch thông qua các công ty lữ hành. Ngoài ra, TAT cũng phát động Chương trình 

‘Amazing Thailand Grand Sale 2020 – Non-Stop Shopping’ kéo dài 2 tháng với các 

khuyến mại hấp dẫn đối với vé máy bay, giao thông đường bộ và lưu trú. 

Các kịch bản phục hồi du lịch quốc tế (UNWTO): 

 

Hình 4. Ba kịch bản phục hồi của UN-WTO (xây dựng vào thời điểm 12/2020) 

(Nguồn: UN-WTO) 

Thực tế, du lịch châu Á - Thái Bình Dương chưa thể phục hồi được trong năm 

2021 như nhiều kịch bản đưa ra trước đó do nhiều yếu tố khác nhau, nhưng quan 

trọng nhất là tiến độ tiêm vaccine chậm và sự xuất hiện của các biến chủng mới - 

siêu lây nhiễm. 

Phỏng vấn các chuyên gia thực hiện bởi UN-WTO về sự phục hồi của du lịch 

cũng không cho thấy sự lạc quan, cụ thể đối với du lịch châu Á - Thái Bình Dương 

thì có đến 56% ý kiến cho rằng sự phục hồi tới mức như năm 2019 chỉ có thể đạt 

được vào năm 2024 hoặc muộn hơn. 
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Hình 5. Kết quả phỏng vấn về thời điểm phục hồi của du lịch Quốc tế  

tại khu vực châu Á – TBD (Nguồn: UN-WTO) 

 

Hình 6. Kết quả phỏng vấn Hội đồng Cố vấn của UN-WTO về các yếu tố  

ảnh hưởng đến sự phục hồi của du lịch quốc tế (Nguồn: UN-WTO) 

Hình trên cho thấy yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phục hồi của du lịch 

quốc tế chính là các chính sách hạn chế đi lại (đến nay 53% các quốc gia khu vực 

châu Á - TBD vẫn chưa mở cửa biên giới cho du lịch). Yếu tố thứ 2 là chậm trễ trong 

khống chế dịch bệnh và sự xuất hiện của các biến chủng mới, tiếp theo là môi 

trường kinh tế, thiếu sự điều phối, hài hòa trong chính sách ứng phó giữa các quốc 

gia, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng thấp và sự phục hồi chậm trễ của các đường 

bay quốc tế. 

Các thách thức đối với việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch cần được phân 

tích theo từng bên liên quan/đối tượng để có thể có đánh giá tổng hợp từ đó có hệ 

thống giải pháp toàn diện, đầy đủ, và hiệu quả. 

Từ góc độ chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước, các thách thức đến từ việc 

phải hình thành hệ thống chính sách thống nhất, hiệu quả đảm bảo hệ thống du lịch 



26 
 

Kỷ yếu hội thảo “Đảm bảo an toàn cho du khách trong đại dịch  
- Phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch Covid-19” 

vận hành trơn tru đồng thời kiểm soát tốt vấn đề an toàn về sức khỏe đối với khách 

du lịch, người cung cấp dịch vụ, cộng đồng dân cư và các bên liên quan khác. Hệ 

thống chính sách bao gồm các quy định về phòng chống dịch bệnh, các quy định về 

thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, quy định đối với việc đi lại, chính sách phát 

triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe. Một trong những chính sách quan trọng 

trong thời gian ngắn hạn là chính sách mở cửa đối với khách du lịch cả trong và 

ngoài nước, mức độ mở, các khu vực được mở cụ thể… và các quy định có liên quan. 

Việc có hệ thống chính sách nhất quán từ trung ương đến địa phương, giữa các địa 

phương, giữa các bộ ngành. Việc bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện các chính 

sách cũng là hết sức quan trọng nhằm đảm bảo việc triển khai chính sách. Khái niệm 

“di chuyển an toàn, di chuyển xanh” sẽ cần được dần hoàn thiện và mở rộng đối 

tượng áp dụng. 

Hệ thống y tế cần được xây dựng và chuẩn bị để phục vụ không chỉ người 

dân mà cả khách du lịch. Trong đó việc phát triển hệ thống y tế tư nhân đóng vai 

trò rất quan trọng đối với du lịch. Việc xây dựng các kịch bản khủng hoảng, các quy 

trình quản lý rủi ro đối với hệ thống y tế là hết sức cần thiết nhằm có sự chuẩn bị 

tốt nhất đối với mọi tình huống. Cùng với việc phát triển hệ thống y tế cần quan tâm 

tới vấn đề bảo hiểm du lịch để chia sẻ rủi ro và có đủ nguồn lực xử lý các khủng 

hoảng quy mô lớn. 

Các điểm dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ cần thực hiện đánh giá toàn diện các 

rủi ro, nguy cơ đối với sức khỏe, an toàn dịch bệnh theo từng nhóm nguy cơ: rủi ro 

chấn thương, vệ sinh an toàn thực phẩm, rủi ro do bệnh truyền nhiễm; rủi ro do 

bệnh tật của khách du lịch. Việc chuẩn bị cho những thách thức này đỏi hỏi hệ thống 

các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn đầy đủ, với các yếu tố đặc thù của từng khu vực, 

trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy trình và đảm bảo thực hiện theo quy trình 

là hết sức quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như an 

toàn cho cả khách du lịch và nhân viên của cơ sở. Ngoài ra các cơ sở cung cấp dịch 

vụ du lịch cũng cần có các trang thiết bị sơ cứu cần thiết phù hợp, nhân viên cũng 

cần được trang bị các kiến thức cơ bản về sơ cứu, đảm bảo an toàn y tế. Cơ sở cũng 

cấp dịch vụ cũng cần xây dựng các kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp với đặc thù 

riêng và yêu cầu đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh phù hợp với từng thời 

kỳ. 

Đối với cộng đồng, việc đảm bảo vệ sinh là yếu tố quan trọng nhất cùng với 

vấn đề nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách du lịch cũng như 

đối với bản thân cộng đồng. 

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch đã được thấy rõ là một trong những yếu 

tố hết sức quan trọng nhằm xây dựng, củng cố hình ảnh, uy tín của điểm đến, nâng 

cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo ngành du lịch được hoạt động trơn tru, giảm 
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thiểu rủi ro, tai nạn và sự cố. Một số biện pháp cụ thể có thể được xem xét thực hiện 

nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch được đề xuất như sau: 

Việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch bao gồm: các đảm bảo về thể chất, 

tinh thần, bệnh tật và tài sản. Trong bối cảnh đại dịch covid, vấn đề đảm bảo an toàn 

về sức khỏe và tinh thần sẽ được coi trọng hơn nữa. 

Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình đảm bảo an toàn du 

khách tại điểm đến: trước đây hệ thống tiêu chuẩn, các quy trình thường tập trung 

vào vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các biện pháp kiểm soát 

côn trùng, tuy nhiên để đối phó với virus SARS-CoV-2 hoặc các biển chủng mới thì 

những biện pháp truyền thống là chưa đảm bảo. Do vậy cần nghiên cứu, xây dựng 

bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy trình phù hợp bao gồm các tiêu chuẩn về vệ sinh, 

môi trường, công trình, quy trình cung cấp dịch vụ, quy trình vận hành công trình, 

các quy định đối với các phương tiện vận tải, vận chuyển… 

Cộng đồng chủ và các nhà cung cấp dịch vụ an toàn: để đảm bảo vệ sinh, an 

toàn sức khỏe cho du khách thì cần đảm bảo cộng đồng chủ và các nhà cung cấp 

dịch vụ không là các nguồn lây nhiễm dịch bệnh cho du khách. Muốn đạt được điều 

này bên cạnh nhận thức về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, điều quan trọng trong 

giai đoạn hiện nay là mọi cá nhân trong cộng đồng chủ và chuỗi cung ứng dịch vụ 

du lịch cần được đảm bảo có đủ điều kiện sức khỏe, chủng ngừa đầy đủ. 

Hệ thống chăm sóc sức khỏe: với nguồn kinh phí không quá dồi dào và sức 

ép hết sức lớn đối với hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe, có thể nói hệ thống y tế 

hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu đối với phát triển du lịch. Đây là vấn đề cần 

được nghiên cứu, đánh giá và giải quyết một cách có hệ thống, từ các khía cạnh 

pháp lý, chính sách, đầu tư, nâng cao nhận thức… 

Bảo hiểm y tế, du lịch: bảo hiểm du lịch là một biện pháp hết sức cần thiết, 

quan trọng nhằm góp phần bảo vệ khách du lịch và nhà cung cấp dịch vụ du lịch đối 

với những rủi ro trong hoạt động du lịch và cần khuyến khích. 

Tình trạng sức khỏe của khách du lịch: trước đây,  giấy chứng nhận tiêm 

chủng là một giấy tờ bắt buộc chỉ với một số điểm đến ở châu Phi, tuy nhiên có lẽ 

trong thời gian sắp tới, hộ chiếu “covid” sẽ là giấy tờ quan trọng đối với việc đi lại, 

du lịch. Các quy định về hộ chiếu “covid” sẽ cần được thống nhất giữa các quốc gia 

để đảm bảo thuận lợi, chặt chẽ và tạo điều kiện tốt nhất cho du khách và điểm đến. 

Kế hoạch quản lý rủi ro: Việc chuẩn bị tốt cho các tình huống rủi ro là hết sức 

quan trọng. Việc xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro, quy trình xử lý rủi ro là cần thiết 

nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi, khẩn cấp về thiên tai, tai nạn, 

dịch bệnh… Kế hoạch quản lý rủi ro có thể được xây dựng ở các cấp độ phù hợp với 

yêu cầu thực tế và năng lực quản lý. Tuy nhiên, một trong những vấn đề cũng cần 

hết sức lưu ý là việc đánh giá đúng nguy cơ, rủi ro để có những biện pháp phù hợp 
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nhất, không thừa, không thiếu để có thể đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch 

và người dân, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội hoặc lãng phí nguồn lực một cách không 

cần thiết. 

Mới đây, Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 

quy định tạm thời về "Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

19" là dấu mốc quan trọng trong việc đưa đất nước vào giai đoạn "bình thường 

mới" với việc phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trong đó có du lịch theo một 

khuôn khổ chung thống nhất trên toàn quốc. Đây chính là sự tái khởi động của hoạt 

động du lịch ngưng trệ trong thời gian qua sau quãng thời gian dịch bệnh có dấu 

hiệu được khống chế, và việc triển khai tiêm chủng Covid-19 được triển khai nhanh, 

hiệu quả trên cả nước./.
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CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM HỖ TRỢ CÔNG TÁC  

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO KHÁCH DU LỊCH KHI  

CÓ DỊCH BỆNH - VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 

ThS. Lê Minh Quế - Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch 

 

I. Đặt vấn đề 

Đại dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2020 đến nay đã đẩy ngành Du lịch toàn 

cầu rơi vào giai đoạn khủng hoảng chưa từng có. Theo Tổ chức Du lịch thế giới, Du 

lịch toàn cầu đã lùi lại thời điểm cách đây 30 năm và phải mất từ 2,5 đến 4 năm để 

lấy lại đà tăng trưởng như năm 20191. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) 

dự đoán du lịch sẽ thuộc nhóm ngành cuối cùng của nền kinh tế phục hồi nhu cầu 

đã mất sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. 

Đối với ngành Du lịch Việt Nam, các chỉ số tăng trưởng của ngành năm 2020 

đều sụt giảm nghiêm trọng: lượng khách quốc tế cả năm 2020 chỉ đạt 3,7 triệu lượt, 

giảm 80% so với năm 2019; khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1% so với cùng 

kỳ năm 2019, tổng thu từ khách du lịch năm 2020 đạt 312.200 tỷ đồng, giảm 58,7% 

so với năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2021, khách du lịch nội địa tiếp tục giảm 

16% (đạt 31,5 triệu lượt khách), tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 137.000 tỷ 

đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện nay, lượng doanh nghiệp xin thu 

hồi giấy phép kinh doanh lữ hành chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp đã được 

cấp phép, chỉ còn khoảng hơn 2.000 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành 

quốc tế trên toàn quốc, trong đó rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang đóng cửa hoặc 

dừng hoạt động. Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch - lĩnh vực chiếm 

đến 46% trong cơ cấu doanh thu của ngành du lịch Việt Nam cũng đang phải đóng 

cửa khoảng 90% và hầu như không có khách trừ các cơ sở đón khách cách ly. Có 

thể nói, thiệt hại của ngành du lịch là rất lớn. 

Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát 

hoàn toàn trước năm 2023; có thể xuất hiện các chủng virut mới nguy hiểm hơn 

làm cho dịch diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, việc bao phủ vắc xin, có 

thuốc điều trị giúp giảm số ca nặng, tử vong và giảm tỷ lệ mắc. Do vậy, đã có nhiều 

quốc gia thay đổi chiến lược ứng phó dịch bệnh từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang 

sống chung an toàn với dịch bệnh. Đối với Việt Nam, năng lực ứng phó của hệ thống 

y tế từng bước được nâng lên, diện bao phủ vắc xin nhất là đối với nhóm người có 

nguy cơ cao, các đô thị lớn tăng nhanh giúp Việt Nam chủ động hơn trong phòng 

chống dịch.  

 
1 Năm 2019, số lượt khách du lịch quốc tế toàn cầu đạt hơn 1,4 tỷ, đóng góp gần 9 nghìn tỷ USD vào tổng 
GDP toàn cầu 
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Chính phủ Việt Nam đã xác định mục tiêu công tác phòng chống dịch vẫn là 

nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, khôi 

phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, chuyển 

hướng chiến lược phòng, chống dịch sang ’’thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19’’2.  

Bối cảnh trên đã đặt ra những yêu cầu mới cho ngành Du lịch làm sao vừa bảo 

đảm các điều kiện an toàn, vừa khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch, kích cầu du 

lịch, thúc đẩy du lịch phát triển trong bối cảnh bình thường mới. Do đó, vấn đề an 

toàn điểm đến, an toàn tại các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn cho khách khi tham gia các hoạt 

động du lịch.  

II. Giải pháp hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có 

dịch bệnh 

1. Chỉ đạo chung của Chính phủ về công tác đảm bảo an toàn 

Ngay từ năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát mạnh trên thế giới, Thủ tướng 

Chính phủ đã kịp thời ban hành Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình mới (Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020), trong 

đó giao các Bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, bảo 

đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.  

Năm 2021, Chính phủ ban hành một loạt các chính sách đảm bảo an toàn trong 

công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 

29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải 

ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu 

năm 2022. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan xây dựng chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành. 

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành 

Quy định tạm thời ”Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19’’. Theo đó, dịch được phân loại thành từng cấp độ là: cấp 1: nguy cơ thấp  (bình 

thường mới) tương ứng với màu xanh, cấp 2: nguy cơ trung bình tương ứng với 

màu vàng, cấp 3: nguy cơ cao tương ứng với màu cam, cấp 4: nguy cơ rất cao tương 

ứng với màu đỏ. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch là từ cấp xã. Tiêu chí đánh giá cấp độ 

dịch: tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian, độ bao phủ vắc xin và khả 

năng thu dung, điều trị của các tuyến. Bộ Y tế được giao nhiệm vụ hướng dẫn các 

tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch. Căn cứ hướng dẫn của Bộ 

Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định chuyển đổi cấp độ 

 
2 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kèm theo Nghị quyết 
số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 
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dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ 

cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. 

Ngày 14/10/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn 

về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ quy định định tạm thời ’’Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19’’. Theo đó, các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, các biện pháp chuyên 

môn đã được cụ thể hóa. 

2. Các giải pháp đảm bảo an toàn của ngành Du lịch  

a. Xây dựng hệ thống đăng ký và đánh giá an toàn COVID-19 dành cho các cơ 

sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch tại địa chỉ https://safe.tourism.com.vn. Tính đến 

ngày 21/9/2021, tổng số tỉnh đã đăng ký và khai báo là: 63/63 tỉnh, cả nước có 

13.792 đơn vị đăng ký tự đánh giá, trong đó có 12.943 cơ sở lưu trú du lịch, 849 

doanh nghiệp lữ hành, 1.146 cơ sở tạm ngừng hoạt động. 

b. Triển khai Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 7/9/2021 thực hiện các 

chính sách, biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành trong đó có nội 

dung về đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch. Theo đó, các 

quy định đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch được cụ thể 

như sau:  

+ Ưu tiên thúc đẩy nhanh, hiệu quả chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho người dân, người lao động tại các trung tâm du lịch, từng bước mở rộng cả 

nước. 

+ Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho điểm đến, cơ sở dịch vụ du 

lịch, nâng cao năng lực y tế dự phòng, chống COVID-19, tổ chức thực hiện tốt quy 

định 5K. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi đi du lịch với khách nội địa và khách quốc tế có 

chứng nhận tiêm chủng vắc xin, phù hợp với hệ thống công nhận quốc tế. 

+ Thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc (Kiên Giang). 

Trên cơ sở đó chuẩn bị từng bước mở rộng ra các điểm đến trong cả nước, bao gồm 

Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm 

Đồng). 

c. Triển khai hướng dẫn đảm bảo an toàn tại các khu, điểm, cơ sở lưu trú du 

lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch theo Quyết định số 473/QĐ-TCDL ngày 

29/4/2020 và Quyết định số 474/QĐ/TCDL ngày 01/5/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Hướng dẫn trên)  

Theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 473/QĐ-TCDL, các doanh 

nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch; khách 

du lịch, khách lưu trú và khách sử dụng dịch vụ trong cơ sở kinh doanh du lịch; cán 

https://safe.tourism.com.vn/
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bộ, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, 

điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch; người cung ứng vật tư, 

hàng hóa, dịch vụ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch… đều phải thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đảm bảo an toàn, đồng thời tránh lây 

chéo, phát tán mầm bệnh cho khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch cũng 

như cho cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên, người đến liên hệ, làm việc và cho cộng 

đồng. Cung cấp, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, khách sử dụng 

dịch vụ trong cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

  Đối với các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ 

kinh doanh du lịch, cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên được hướng dẫn và phổ biến 

các quy định về cách phòng, chống dịch COVID-19. Niêm yết bảng thông tin hướng 

dẫn an toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại nơi đón tiếp, các khu vực công cộng, 

khu vực dịch vụ và trong phòng ngủ của khách đối với cơ sở lưu trú du lịch. Bố trí 

nơi đón tiếp, cửa ra vào và lối đi đảm bảo đúng giãn cách theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế. Tổ chức đo thân nhiệt đối với tất cả khách đến sử dụng dịch vụ và người đến liên 

hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ; cung cấp khẩu trang cho 

khách khi có nhu cầu. 

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chỉ tổ chức các dịch vụ du lịch khi đảm 

bảo đúng quy định về giãn cách, số lượng người. Đối với dịch vụ ăn uống tại cơ sở 

lưu trú du lịch, nếu không đảm bảo giãn cách theo quy định thì phục vụ ăn uống tại 

phòng ngủ của khách, không bố trí khách ngủ tập thể đông người trong một phòng. 

Lập sổ theo dõi y tế của từng cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên. Thực hiện đo thân 

nhiệt của toàn bộ cán bộ nhân viên khi đến nơi làm việc. Nhân viên có biểu hiện 

cúm, ho, sốt hoặc từ nơi, khu vực có dịch thì nghỉ không đi làm và theo dõi sức khỏe 

y tế tại nhà. Cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên phải đeo khẩu trang; giữ khoảng 

cách khi tiếp xúc, rửa tay đúng cách thường xuyên. Đối với cơ sở lưu trú du lịch, 

nhân viên bộ phận buồng phải đeo găng tay khi làm, dọn phòng và phục vụ khách. 

Đối với khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch và khách đến liên hệ, 

làm việc với cơ sở kinh doanh du lịch, Tổng cục Du lịch yêu cầu thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế; tuân thủ sự bố trí 

của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm đảm bảo giãn cách an toàn. 

Khách phải đeo khẩu trang trừ khi ở tại phòng ngủ, khi ăn, uống tại bàn ăn 

trong nhà hàng và quầy bar. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai 

nước, khăn… thường xuyên rửa tay đúng cách. Giữ thái độ phối hợp đối với cơ quan 

chức năng và nhân viên cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Thông báo cho cơ quan 

chức năng nếu có biểu hiện mắc bệnh COVID-19 sau khi rời khỏi cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch. 

Một số nội dung tại bản Hướng dẫn được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 

474/QĐ-TCDL. Điểm h, Khoản 1, Điều 4 của Hướng dẫn được sửa đổi, bổ sung 
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thành: Lập sổ theo dõi y tế của từng cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên. Thực hiện 

đo thân nhiệt của toàn bộ cán bộ nhân viên khi đến nơi làm việc. Nhân viên có biểu 

hiện cúm, ho, sốt hoặc từ nơi, khu vực có dịch, nguy cơ cao theo công bố của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thì nghỉ không đi làm và theo dõi sức khỏe y tế tại 

nhà. 

Điểm k, Khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung thành: Bố trí lãnh đạo phụ 

trách, theo dõi việc phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên 

không đưa thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình dịch COVID-

19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Lập và công bố đường dây nóng, trao đổi 

thông tin, hỗ trợ khách. 

Quyết định 474 cũng hủy bỏ Điểm e, Khoản 2, Điều 4 của bản Hướng dẫn, 

quy định về việc khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch và khách đến liên hệ, 

làm việc với cơ sở kinh doanh du lịch "Không chia sẻ, đưa tin, đăng bài trên mạng 

xã hội, phương tiện truyền thông về tình hình dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch". 

d. Ban hành Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL tạm thời về thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời 

‘’Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’’ trong hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, Hướng dẫn có phần quy định chung khi tổ 

chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và phần quy định cụ thể đối với 

từng cấp độ dịch. Đối với lĩnh vực du lịch, Hướng dẫn quy định cụ thể như sau:  

- Về đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, 

tổ chức/cá nhân quản lý khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du 

lịch (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh du lịch); người lao động làm việc tại các cơ sở 

kinh doanh du lịch; khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh 

du lcihj, người đến liên hệ, làm việc, người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho 

cơ sở kinh doanh du lịch. 

- Về xét nghiệm y tế:  

+ Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, 

mệt mỏi, đau rát họng, khó thở… ; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ 

quan y tế thực hiện; 

+ Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường 

hợp: Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 

3; Đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong 

tỏa); không áp dụng xét nghiệm đối với khách là người dân cư trú trong địa bàn. 

+ Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm 

một trong các trường hợp: Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; Đến từ địa bàn được 

đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa). 
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+ Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện bàng RT-PCR hoặc test kháng 

nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả). 

- Về yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh du lịch 

+ Yêu cầu chung: Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2: Hoạt động du lịch 

được tổ chức phục vụ 100% công suất. Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3: Chỉ tổ chức 

hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các 

chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người; cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn 

uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động không quá 50% công suất tại 

cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế; 

các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, 

internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp và dịch vụ khác thực hiện theo quy định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở lưu trú du 

lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện 

đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của  cơ quan y tế địa phương; Các cơ sở lưu 

trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 50% thì không đón khách mới. 

Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch; 

dừng tổ chức sự kiện tập trung trong nhà trên 20 người; dừng các chương trình du 

lịch trong địa bàn, đi và đến địa bàn này; cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong 

cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động không quá 30% công suất tại cùng một 

thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế; các dịch vụ 

có nguy cơ lây nhiễm cao như: vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò 

chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp và dịch vụ khác thực hiện theo quy định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận 

khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các 

yêu cầu phòng, chống dịch của  cơ quan y tế địa phương; các cơ sở lưu trú du lịch 

đang phục vụ khách có công suất trên 30% thì không đón khách mới. 

+ Yêu cầu cụ thể: (a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và 

phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định. Bố trí lãnh đạo 

phụ trách, theo dõi phòng chống COVID-19. Lập sổ theo dõi y tế, đo thân nhiệt của 

cán bộ nhân viên trước khi vào làm việc. Nhân viên có các biểu hiện sốt, ho, đau rát 

họng, khó thở phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc nghỉ làm và theo dõi sức khỏe y tế 

tại nhà. (b) Bố trí khu vực đón tiếp khách, cửa ra vào và lối đi đúng khoảng cách 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Niêm yết mã QR và bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo 

an toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại nơi đón tiếp, trên phương tiện vận tải 

khách du lịch, nơi sử dụng dịch vụ và trong phòng ngủ của cơ sở lưu trú du lịch. 

(c)Tổ chức đo thân nhiệt đối với khách đến sử dụng dịch vụ và người đến liên hệ, 

làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ tại địa bàn được đánh giá có cấp 

độ dịch cấp 3 và 4; cung cấp khẩu trang cho khách khi có nhu cầu. (d) Bố trí bồn 

rửa tay bàng nước sạch, xà phòng, giấy khô lau tay hoặc cung cấp các sản phẩm vệ 

sinh rửa tay khô có chứa cồn tại nơi đón tiếp, khu vực dịch vụ, thang máy, các khu 
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vực phòng, ban, nơi thay đồ của cán bộ, nhân viên theo đúng hướng dẫn của Bộ Y 

tế. đ) Thường xuyên thực hiện quy trình vệ sinh, khử trùng khu vực công cộng, nơi 

tổ chức dịch vụ đông người, phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch, trang 

thiết bị, dụng cụ phục vụ khách du lịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. (e) Đồ giặt 

là trong cơ sở kinh doanh du lịch và trang phục của khách được thu, chuyển tới khu 

vực giặt là theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan y tế. (g) Lập và công bố đường 

dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách. Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa 

phương nếu phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19. (h) Cơ sở kinh 

doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID- 19 hàng ngày tại địa chỉ 

http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia. (i) 

Người lao động được hướng dẫn và phổ biến quy định về phòng, chống dịch COVID-

19; tuân thủ “Thông điệp 5K” tại nơi làm việc; thực hiện xét nghiệm y tế theo quy 

định tại khoản 2, mục III của Hướng dẫn này. 

- Về yêu cầu đối với khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch và người 

đến liên hệ, làm việc với cơ sở kinh doanh du lịch: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai 

báo y tế theo quy định hoặc quét mã QR. Thực hiện đầy đủ các quy định của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và nội quy của cơ sở kinh doanh 

du lịch. Tuân thủ xét nghiệm y tế theo quy định của Hướng dẫn./.
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LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC GIỮA NGÀNH Y TẾ VÀ DU LỊCH 

NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO KHÁCH DU LỊCH  

TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH 

ThS. Hoàng Văn Ngọc – Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế 

 

I. Vai trò của một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong việc đảm 

bảo an toàn cho khách du lịch trong bối cảnh dịch bệnh 

Vie ̣t Nam là mo ̣ t trong những quóc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong 

phú với nhièu điẻm thăm quan du lịch nỏi tiéng, tốc độ tăng tưởng du lịch cao. Trong 

bói cảnh đại dịch COVID-19 (có hơn 800.000 người mác, trong đó có trên 20.000 người 

tử vong trên toàn cầu. Tại Việt Nam,  từ đầu năm 2020 đến ngày 17/10/2021, đã trải 

qua 4 đợt dịch với tổng số trên 860.000 ca mắc; riêng đợt dịch thứ 4 ghi nhận 858.000 

ca mắc3, trong đó có 21.000 ca tử vong4, xếp thứ 155/223 trên thế giới, 09/11 trong 

ASEAN nếu tính số mắc trên 1 triệu dân) các quốc gia, vùng lãnh thổ và Việt Nam đều 

phải thực hiện các bie ̣n pháp phòng chóng dịch (giãn cách xã ho ̣ i, hạn chế các chuyên 

bay no ̣ i địa và quóc té, hạn ché ta ̣ p trung đông người, v.v.). Ngành du lịch Vie ̣ t Nam đã 

chịu các tác động không nhỏ do phải tạm dừng các dịch vụ du lịch cho cả du khách 

quốc tế và trong nước. Trong giai đoạn “bình thường mới”, các hoạt đo ̣ng du lịch từng 

bước được khôi phục trở lại, song việc duy trì áp dụng các bie ̣n pháp y té đã chứng 

minh có hiệu quả trong thời gian qua nhằm phòng chóng dịch be ̣nh COVID-19, đảm 

bảo an toàn cho khách du lịch là cần thiết. 

- Tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vi rút SARS-CoV-2 (gây bệnh COVID-19) lây truyền 

từ người đã nhiễm sang người lành qua giọt bắn hoặc dạng khí nhỏ (aerosols) khi 

người bệnh ho, hắt hơi, nói, hát hoặc thở. Do vậy, vi rút SARS-CoV-2 lây truyền từ 

người này qua người khác khi tiếp xúc gần (dưới 1 m) đặc biệt trong môi trường thông 

khí kém, đông người. Ngoài ra, người lành có thể nhiễm vi rút SARS-CoV-2 khi tiếp xúc 

trực tiếp với các chất lỏng chứa vi rút trên bề mặt, vật dụng, nơi ô nhiễm khác, sau đó 

đưa lên mắt, mũi, miệng. Người đã nhiễm vi rút dù không có biểu hiện triệu chứng vẫn 

có khả năng lây cho người khác. Thời gian ủ bệnh khi nhiễm vi rút (từ khi tiếp xúc với 

nguồn bệnh tới khi biểu hiện triệu chứng) trung bình từ 5-6 ngày, có thể đến 14 ngày56. 

 
3 Tỷ lệ mắc các nhóm tuổi trên tổng số ca mắc: từ 0-2 tuổi là 2,5%; 3-12 tuổi là 8,9%; 13-17 tuổi là 5,7%; 18-49 

tuổi là 61,9%; 50-65 tuổi là 15,6%; trên 65 tuổi là 5,3%. 
4 Tỷ lệ tử vong các nhóm tuổi trên tổng số ca tử vong: từ 0-2 tuổi là 0,19%; 3-12 tuổi là 0,06%;13-17 tuổi là 

0,09%;18-49 tuổi là 17,9%; 50-64 tuổi là 38,72%; trên 65 tuổi là 43,04%. 
5 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-

detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted 
6 https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-

prevention-precautions 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
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Người đã nhiễm vi rút trước khi có triệu chứng 2 ngày có thể truyền bệnh cho người 

khác. 

Trên cơ sở khoa học và thực tiễn tại Việt Nam, Bo ̣  Y té đã đưa ra khuyến cáo 5K 

(Khảu trang – Khử khuản – Khoảng cách – Không ta ̣p trung – Khai báo y té). Đây là 

những biện pháp đơn giản, nhưng hiệu quả giúp ngăn ngừa sự lây lan của vi rút chủ 

động. Người nhiễm bệnh khi thực hiện đầy đủ 5K cũng sẽ giúp cơ quan y tế truy vết 

nhanh và xử lý ổ dịch kịp thời. Nghiên cứu cho thấy, néu tát cả hành khách trên máy 

bay đeo khảu trang, xác suát lây nhiẽm trung bình có thẻ giảm ¾ làn so với những 

người không đeo khẩu trang7. 

- Xét nghiệm trước khi lên phương tiện vận chuyển và khai báo y tế 

Đánh giá các mô hình lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đã cho thấy, người đi cùng 

phương tiện vận tải với người bệnh COVID-19 có nguy cơ cao mắc bệnh, có thể lên tới 

7 lần nếu ngồi cùng khoang máy bay8. Nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng, néu hành 

khách có xét nghie ̣m âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay thì nguy cơ lây 

nhiẽm trên các phương tie ̣n va ̣n tải là rát tháp (khoảng 0,1%)6. Do vậy, việc xét nghiệm 

sàng lọc người nhiễm vi rút trước khi lên phương tiện vận chuyển là rất quan trọng. 

Hiện nay, Việt Nam yêu cầu người nhập cảnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2. 

Bên cạnh thực hiện xét nghiệm, ứng dụng khai báo y tế giúp cảnh báo các hành 

khách có tiép xúc gàn với ca bệnh và hỗ trợ hoạt động truy vét nhằm giảm nguy cơ lan 

truyèn be ̣nh. Ví dụ, phần mềm khai báo y tế trên điện thoại tại Iran đã theo dõi được 

74% những người có triệu chứng9. Tại Việt Nam, khai báo y tế điện tử bắt buộc khi 

nhập cảnh, di chuyển nội địa giúp rút ngắn việc truy vết người tiếp xúc với trường hợp 

dương tính xuống chỉ còn vài giờ.  

- Vắc xin phòng chống COVID-19  

Tháng 12/2020, WHO đã phê duyệt khẩn cấp vắc xin đầu tiên 

(Pfizer/BioNTech) được sử dụng trên người. Đến ngày 17/10/2021, đã có 07 loại vắc 

xin được WHO phê duyệt. Ngoài ra, nhiều loại vắc xin khác cũng đã được các nước 

riêng biệt phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Hiện hơn 6,6 tỷ liều vắc xin đã được phân bổ 

trên toàn thế giới10. Mặc dù hiệu lực của mỗi loại vắc xin có sự khác nhau, nhưng các 

bằng chứng khoa học chỉ ra rằng sử dụng vắc xin hầu hết có hiệu quả làm giảm tỷ lệ tử 

vong, nhập viện do biến chứng nặng và tỷ lệ mắc COVID-1911.  

Tại Việt Nam, đến ngày 17/10/2021, hơn 64 triệu liều vắc xin đã được tiêm 

trên toàn quốc. Vắc xin COVID-19 là điều kiện để kết nối lại các hoạt động đi lại, giao 

 
7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8233548/ 
8 https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/11/pdfs/20-3299-combined.pdf 
9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34537686/ 
10 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 
11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7969187/ 
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thương trên toàn cầu và phục hồi ngành du lịch. Nhiều nước trên thế giới sử dụng tiêu 

chí tiêm vắc xin là điều kiện tiên quyết để đánh giá việc phòng chống dịch trong cộng 

đồng, cũng như mở cửa nền kinh tế và du lịch12. Tại nước ta, Chính phủ cũng đã xác 

định tỷ lệ tiêm vắc xin là một trong 3 tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch, từ đó đưa ra các 

biện pháp ứng phó phù hợp13.  

II. Công tác phối hợp giữa ngành du lịch và y tế trong phòng chống dịch 

Covid-19 và đảm bảo an toàn cho khách du lịch 

Trong 4 đợt dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 tới nay, dù Việt Nam có cách tiếp 

cận, chiến lược và biện pháp ứng phó khác nhau, ngành du lịch và ngành y tế luôn sát 

cánh để bảo vệ sức khoẻ con người là trên hết, trước hết. Điểm lại một số hoạt động 

hợp tác đáng chú ý như sau: 

- Công tác thông tin và chỉ đạo điều hành:  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và 

Bộ Y tế đều là thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (Quyết 

định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra). Do 

vậy, thông tin và chỉ đạo điều hành của hai Bộ về công tác phòng chống dịch COVID-19 

là đồng nhất, thống nhất trong cả nước, theo định hướng chung của Ban Chỉ đạo quốc 

gia. 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách: 

+ Người nhập cảnh: Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã quyết 

định thực hiện khai báo y tế cho tất cả hành khách nhập cảnh từ ngày 06/3/2020 

(1115/CV-BCĐ ngày 06/3/2021). Đối với khách du lịch, hai ngành đã phối hợp thực 

hiện khai báo y tế tại tất cả các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc một tuần sau đó 

(1263/BYT-CNTT ngày 13/3/2021). Hoạt động này đã góp phần quan trọng để nước 

ta phòng chống dịch thành công ở đợt dịch thứ 1, 2 và 3 cũng như đảm bảo an toàn 

cho khách du lịch và người làm dịch vụ du lịch. Người làm du lịch mắc COVID-19 ở các 

tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Hội An, Lào Cai…đều được phát hiện, cách ly và điều trị kịp 

thời. Ngoài ra, hai ngành thường xuyên chia sẻ, cung cấp, hỗ trợ thông tin cho hành 

khách về các biện pháp phòng chống dịch, cũng như các chính sách nhập cảnh của Việt 

Nam. 

+ Tại các cơ sở du lịch: để đảm bảo an toàn cho hành khách khi tham gia các 

dịch vụ du lịch tại Việt Nam, hai ngành đã xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện 

các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giúp các đơn vị tự đánh giá, 

công bố nguy cơ dịch tại đơn vị mình.14 

 
12 https://www.movehub.com/blog/countries-using-covid-passports/ 
13 Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 
14 Công văn số 831/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế và  Công văn số 810/BVHTTDL-VHCS ngày 15/3/2021, 

4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/ 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
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III. Một số khuyến nghị về liên kết và hợp tác giữa y tế và du lịch nhằm đảm 

bảo an toàn cho khách du lịch trong bối cảnh dịch bệnh  

- Hai Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ban hành Tiêu chí an toàn để thực hiện 

các hoạt động du lịch trong tình hình mới, trong đó quy định, khuyến cáo chi tiết cho 

từng hoạt động từ đi lại, lưu trú, dịch vụ, ăn uống, yêu cầu của người cung cấp dịch 

vụ và người đi du lịch… Lưu ý, phải có tiêu chí về thực hiện 5K. 

- Hai ngành cùng lập kế hoạch, triển khai thí điểm, mở rộng các mô hình, tour 

du lịch căn cứ theo các cấp độ dịch tại mỗi số địa phương được quy định trong Nghị 

quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". 

- Ngành du lịch và ngành y tế cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian 

tới để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong cận thông tin, dịch vụ phòng chống 

dịch, chăm sóc y tế bởi nước ta đang thay đổi từ chính sách không ca nhiễm (zero 

Covid-19), sang thích ứng an toàn dẫn đến nguy cơ ghi nhận các ca nhiễm COVID-

19 trong số khách du lịch ở mức cao./.
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KẾ HOẠCH PHỤC HỒI CỦA DU LỊCH VIỆT NAM 

SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 

ThS. Hoàng Thu Huyền  

- Trưởng phòng Tổng hợp – Thi đua – Pháp chế, Văn phòng Tổng cục Du lịch 

 

Sau 04 đợt dịch, nhất là đợt dịch lần thứ 4 đang hoành hành ở hầu hết các tỉnh 

thành trong cả nước, du lịch có lẽ đã thực sự chạm đáy khi không thoát khỏi tình 

trạng khủng hoảng chung của du lịch toàn cầu. Có thể nói, đây là giai đoạn khó khăn 

nhất trong lịch sử của du lịch Việt Nam, với các chỉ số tăng trưởng sụt giảm lớn so 

với cùng kỳ. Khách du lịch quốc tế đóng băng, khách du lịch nội địa 9 tháng đầu năm 

2021 ước đạt 31,5 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 136 tỷ đồng, giảm 

41,27% so với cùng kỳ năm 2020. Công suất phòng trung bình cả nước 9 tháng đầu 

năm 2021 đạt dưới 10%.  

I. Chủ trương của Việt Nam: Thích ứng an toàn với COVID-19 để mở cửa 

hoạt động kinh tế và du lịch 

Ngày 11/6/2021 Bộ Chính trị đồng ý tại Kết luận số 07-KL/TƯ về một số 

nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển 

kinh tế-xã hội, trong đó chủ trương nghiên cứu thí điểm sử dụng "hộ chiếu vaccine" 

với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, 

như Phú Quốc (Kiên Giang). 

Ngày 15/9/2021, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đưa ra thông điệp các 

điểm đến có biện pháp chính sách phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ có thể đón 

khách quốc tế trở lại một cách an toàn, để du lịch trở thành động lực cho phục hồi 

và tăng trưởng toàn diện. 

Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các địa phương thống 

nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID” sang thích ứng an 

toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. GS-TS. Trần Đắc Phu, nguyên Cục 

trưởng Cục Y tế dự phòng, cho rằng, khái niệm “sống chung với dịch” cần được hiểu 

là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.  

Đối với du lịch quốc tế, sự phục hồi hoạt động du lịch phụ thuộc nhiều vào các 

yếu tố dịch tễ trong một khoảng thời gian, bao gồm số ca mắc mới từ nước ngoài 

vào, số ca mắc mới trong cộng đồng, số ca tử vong, việc thực hiện chương trình tiêm 

chủng của quốc gia đó…  

Đối với du lịch nội địa, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng nặng 

nề, sâu rộng tới mọi mặt kinh tế - xã hội, chúng ta xác định khôi phục hoạt động du 

lịch với phương châm “an toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”. “Vừa 

làm vừa điều chỉnh, hoàn thiện” phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn trong từng 
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thời điểm, từng giai đoạn hướng tới mục tiêu phục hồi, thúc đẩy Du lịch phát triển 

bền vững, an toàn.  

II. Tái khởi động du lịch – Những yêu cầu đặt ra 

Đã từng có những ý kiến cho rằng chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với doanh 

nghiệp du lịch là được hoạt động trở lại, đặc biệt trong bối cảnh sức chống chịu của 

doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm kết hợp hài hòa 

giữa an toàn phòng chống dịch bệnh và hoạt động du lịch, lữ hành. “Khởi động lại 

hoạt động du lịch - chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn” 

1. Mục đích, yêu cầu:  

- Khôi phục lại hoạt động du lịch tại các khu vực có nguy cơ thấp “Cấp 1 – điểm 

đến an toàn (vùng xanh)”, tiến tới “kết nối các điểm đến an toàn cho du lịch (hành trình 

xanh)”, với lộ trình phù hợp, từng bước chắc chắn, có kiểm soát trong điều kiện thích 

ứng chủ động, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

- Tận dụng tốt các cơ hội an toàn nhằm sớm phục hồi hoạt động du lịch và các 

dịch vụ liên quan phù hợp với tình hình thực tiễn.  

2. Lộ trình thực hiện: 

2.1. Đối với khách du lịch nội địa 

- Điều kiện để đón khách:  

+ Kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng chống dịch đảm bảo an toàn điểm đến, an 

toàn cho du khách.   

+ Đảm bảo các tiêu chí an toàn đối với khách du lịch tại nơi đi và nơi đến thông 

qua các yêu cầu về: tiêm vắc xin, xét nghiệm RT-PCR/test nhanh, thực hiện nghiêm 

thông điệp 5K, khai báo y tế, quét mã QR, ứng dụng PC – COVID.  

- Lộ trình triển khai:  

+ Từ tháng 10/2021: Tổ chức tập huấn các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn 

phòng chống dịch COVID-19, quy trình đón và phục vụ khách du lịch, tiêu chí dịch vụ 

du lịch an toàn. Chuẩn bị phương án, nguồn lực dự phòng cho các sự cố, rủi ro...Xác 

định điểm đến an toàn; kết nối các điểm đến an toàn và triển khai các hoạt động thông 

tin, truyền thông.  

+ Từ tháng 11/2021: Triển khai đón khách nội địa từ các địa phương đã kiểm 

soát được dịch COVID -19 gắn với quy trình phòng chống dịch an toàn, bảo đảm sự 

linh hoạt, thuận lợi cho khách du lịch 

2.2. Đối với khách du lịch quốc tế  

- Điều kiện để đón khách:  
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+ Triển khai tiêm vắc xin cho người dân, đảm bảo ít nhất 90% cư dân sinh sống 

và người lao động tại địa phương được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng chống dịch 

COVID-19.  

+ Khách du lịch đáp ứng các yêu cầu về “hộ chiếu vắc-xin”, có xét nghiệm PCR 

âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và một số yêu cầu khác.  

+ Khách du lịch tham gia các chương trình du lịch trọn gói theo quy định của 

các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ được lựa chọn. 

+ Quy trình đón, phục vụ khách đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 và tuân thủ quy định 5K trong mọi hoạt động, có phương án xử lý sự cố 

y tế phát sinh; người lao động tham gia vào quy trình đón và phục vụ khách được 

tổ chức tập huấn các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

- Lộ trình triển khai:  

(1) Từ tháng 10/2021 – 3/2021: thực hiện thí điểm tại Phú Quốc:  

+ Đối tượng: Khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm, có khả năng 

kiểm soát dịch bệnh và năng lực tiêm phủ vắc xin tốt như: Đông Bắc Á, Châu Âu, Hoa 

Kỳ, Trung Đông, Úc...; khách nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thông 

qua các chuyến bay thuê bao chuyến.  

+ Yêu cầu: Khách đáp ứng yêu cầu liên quan về việc đã tiêm vắc xin, xét nghiệm 

âm tính trong vòng 72 tiếng, có đăng ký tham gia chường trình du lịch trọn gói của 

doanh nghiệp lữ hành được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí cụ 

thể, minh bạch.  

(2) Từ tháng 12/2021 – 6/2021: Trên cơ sở kinh nghiệm mở cửa thí điểm Phú 

Quốc, nhân rộng mô hình mở rộng thí điểm đón khách quốc tế ra một số điểm đến 

khác đáp ứng yêu cầu như Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang 

(Khánh Hòa), Đà Lạt ( Lâm Đồng). 

(3) Từ tháng 6/2022: Mở cửa hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế.  

III. Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch tái khởi động hoạt 

động du lịch 

1. Sự chênh lệch lớn về độ phủ vắc-xin giữa các địa phương, bao gồm cả tỷ lệ 

tiêm vắc-xin cho lao động ngành du lịch đã kéo theo hạn chế khả năng đón khách của 

các điểm đến; 

2. Quy định công nhận Hộ chiếu vắc-xin/chứng nhận tiêm chủng vắc-xin; quy 

định đi lại, cách ly chưa thống nhất giữa các địa phương;  

3. Các địa phương chưa công bố chính thức các dịch vụ, điểm đến được phép 

hoạt động để doanh nghiệp thiết kế chương trình du lịch. Chưa có chính sách để hỗ 

trợ, thúc đẩy người Việt Nam đi du lịch Việt Nam.  
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IV. Giải pháp phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch phục hồi du lịch theo chiến lược “thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19” phù hợp với tình hình thực 

tiễn tại địa phương và định hướng tại Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL về việc triển 

khai các chính sách, biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành, trong đó 

tập trung vào 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: (1) Đảm bảo an toàn tại điểm đến 

và an toàn cho khách du lịch; (2) Tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến, 

quảng bá du lịch; (3) Phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị 

trường; (4) Đẩy mạnh quá trình chuyển đối số trong ngành du lịch; (5) Hỗ trợ doanh 

nghiệp đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch; (6) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch.  

2. Có các chính sách, biện pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp du lịch 

duy trì hoạt động (miễn phí, giảm vé tham quan), khôi phục hoạt động kinh doanh, xây 

dựng các sản phẩm du lịch mới, đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch... 

3. Triển khai mở cửa đón khách với lộ trình cụ thể, từng bước chắc chắn và giải 

pháp hiệu quả.  

- Trước hết khuyến khích khách trong nội tỉnh; tiếp đến là trao đổi khách giữa 

các địa phương an toàn (giữa các vùng xanh, các điểm đến an toàn); từng bước mở 

rộng thu hút khách từ các địa phương trong cả nước.  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện mở cửa đón khách du lịch (về tiêm chủng vắc xin 

cho cư dân sinh sống và người lao động tại địa phương; xây dựng các chương trình, 

gói sản phẩm du lịch an toàn, điểm đến an toàn, phù hợp với nhu cầu của thị trường 

trong bối cảnh mới; xác định rõ thị trường, địa điểm, tuyến đường, đơn vị cung cấp 

dịch vụ; có quy định, hướng dẫn về quy trình đón và phục vụ khách sử dụng “hộ chiếu 

vắc xin” đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh...) 

- Triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, quảng bá về việc khôi phục 

hoạt động du lịch, mở cửa đón khách trở lại, giới thiệu “điểm đến an toàn” 

- Chuẩn bị về năng lực y tế, sẵn sàng về nhân lực, vật lực, các phương án an toàn 

phòng, chống dịch bệnh và xử lý sự cố y tế phát sinh.  

4. Liên kết với các tỉnh, thành phố thúc đẩy phát triển.  

- Thống nhất triển khai việc khai thác, quản lý và trao đổi khách du lịch giữa 

các địa phương trong tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, đồng thời đảm bảo 

nguyên tắc vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. 

- Thống nhất xây dựng, công bố các điểm đến “an toàn”; tiếp tục tăng cường 

công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến của hai địa phương và công tác quản lý khách 

đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách và cộng đồng trong tình hình dịch bệnh hiện 

nay.  
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- Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch địa phương tiếp tục, tăng cường xây dựng 

các chướng trình du lịch để trao đổi khách giữa hai địa phương; 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp du lịch, cơ sở dịch vụ, 

điểm tham quan, khách du lịch thực hiện công tác an toàn phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 và các công tác có liên quan.  

- Liên kết xây dựng các chương trình, gói sản phẩm du lịch an toàn, điểm đến 

an toan; mô hình du lịch an toàn tại các địa điểm tương đối biệt lập, sử dụng dịch 

vụ khép kín, không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng. Hình thành các điểm đến 

an toàn.   

- Tổ chức làm việc với các địa phương, đặc biệt là các địa bàn du lịch trọng 

điểm, sử dụng sức mạnh tổng hợp của toàn ngành để tìm ra giải pháp chung phục 

hồi du lịch, đặc biệt tìm ra và định hướng sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với 

mỗi địa bàn trọng điểm.   

5. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số du lịch, đặc biệt tiếp tục đẩy 

mạnh các hình thức quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch thông qua các trang mạng 

xã hội; Tối ưu hóa quảng cáo đối với các thị trường truyền thống để chuẩn bị cho 

việc mở cửa đón khách quốc tế. 

Sau một thời gian dài bị đình trệ bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, việc khởi động 

lại các hoạt động du lịch có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với cộng đồng doanh 

nghiệp nhằm từng bước vượt qua khó khăn, bắt nhịp lại trong điều kiện bình thường 

mới. Do đó, việc tái khởi động lại hoạt động mang ý nghĩa sống còn đối với việc phát 

triển và hồi sinh ngành du lịch. Hy vọng với những giải pháp căn cơ, ngành du lịch và 

các địa phương, doanh nghiệp sẽ cùng chung tay, đồng khởi để phục hồi các hoạt 

động kinh doanh du lịch vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, tạo tâm 

thế mới cho sự phát triển giai đoạn tiếp theo./.
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ĐẢM BẢO TỔ CHỨC DU LỊCH AN TOÀN TRONG BỐI CẢNH 

DỊCH COVID 

ThS. Vũ An Dân - Khoa Du lịch, Đại học Mở Hà Nội 

 

I.  Đặt vấn đề: 

COVID-19  đã khiến Du lịch toàn cầu trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong 

lịch sử. Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho biết, năm 2021, đại dịch COVID-19 

dự kiến sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 2,4 nghìn tỷ USD do sự sụp 

đổ của ngành du lịch quốc tế. Hạn chế đi lại như một biện pháp ngăn ngừa sự lây 

lan của COVID-19 khiến du lịch toàn cầu rơi vào khủng hoảng trầm trọng. 

Tại Việt Nam, năm 2020, du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại 

dịch COVID-19. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt 

Nam chỉ đạt khoảng 3,7 triệu lượt, giảm 79,5% so với năm 2019; khách nội địa đạt 

56 triệu lượt, giảm 34,1%; tổng thu từ khách du lịch đạt 312 nghìn tỷ đồng, giảm 

58,7%, tương đương 19 tỷ USD. Trong 7 tháng năm 2021, khách quốc tế đến nước 

ta ước đạt 95.719 lượt khách, giảm 97,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách nội địa 

cũng giảm khá mạnh, nếu như trong tháng 4/2021, lượng khách du lịch nội địa đạt 

9 triệu lượt, thì đến tháng 7/2021 chỉ còn 0,5 triệu lượt. 

Chống dịch, đảm bảo an toàn là trên hết nhưng việc đảm bảo phục hồi các 

hoạt động kinh tế trong đó có du lịch vẫn cần phải đảm bảo. Ngày 11/6/2021 Bộ 

Chính trị đồng ý tại Kết luận số 07-KL/TƯ về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội.  Để đạt được mục 

tiêu kép ngành du lịch cần phải có những cách làm sáng tạo để nhanh chóng phục 

hồi lại hoạt động du lịch nhưng vẫn đồng thời đảm bảo được an toàn không chỉ cho 

cộng đồng địa phương mà còn cho cả du khách để giúp duy trì thương hiệu điểm 

đến Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn. 

II. Mở cửa lại du lịch và đảm bảo an toàn cho du khách 

1. Những nguyên tắc và định hướng chung: 

Ngay sau những tác động của đợt sóng đầu tiên tới du lịch, Tổ chức Du lịch 

thế giới (UNWTO) đã ban hành Hướng dẫn toàn cầu về khởi động lại du lịch. Một 

số nguyên tắc được giới thiệu vào thời điểm đó mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị 

bao gồm: 

• Du lịch an toàn và thông suốt; 

• Thủ tục, thông tin rõ ràng, có minh chứng; 
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• Chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc được chấp thuận và tuân thủ chính sách 

về quyền riêng tư; 

• Không phân biệt đối xử với khách du lịch; 

• Chuyển đổi số; 

• Xây dựng chính sách đáp ứng yêu cầu, có thể thay đổi hoặc hủy dịch vụ 

để phù hợp hơn với tình hình. 

Các thảo luận của các chuyên gia hướng tới việc khởi động lại, mở cửa lại 

hoạt động du lịch một cách an toàn đều hướng đến việc đảm bảo việc tiêm chủng 

và thực hiện 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai 

báo y tế). Bên cạnh việc phòng ngừa lây lan thì việc chuẩn bị cho các sự cố y tế cũng 

cần phải được lưu ý. Ngày 23/9/2021 tại cuộc họp trực tuyến với UBND tỉnh Kiên 

Giang, thành phố Phú Quốc để rà soát công việc trong kế hoạch thí điểm đón khách 

du lịch quốc tế tới Phú Quốc, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt lưu ý 4 yếu tố quan trọng 

trong mô hình đón khách khép kín, gồm: tiêm đủ vắc-xin để tạo miễn dịch cộng 

đồng; chứng nhận tiêm chủng vắc-xin; quy trình y tế phòng chống dịch; và năng lực 

chăm sóc sức khỏe, xử lý sự cố y tế. 

2. Một số gợi ý cụ thể: 

Trong hoạt động du lịch việc có các tiếp xúc và giao tiếp gần là điều khó tránh 

khỏi. Thêm vào đó hoạt động du lịch cũng đòi hỏi có sự di chuyển. Những yếu tố 

này làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo gây mất an toàn cho du khách và cộng đồng 

địa phương. Vì vậy trong việc khởi động lại, mở cửa lại hoạt động du lịch cần phải 

giảm thiểu các nguy cơ từ những yếu tố này. Dưới đây là một số gợi ý: 

Đảm bảo điểm đến an toàn: 

Một trong những tiêu chí quan trọng để giúp đảm bảo điểm đến an toàn là 

khả năng tự bảo vệ và phòng ngừa lây nhiễm covid của người dân thông qua tiêm 

chủng. Một số nước trên thế giới hài lòng với tỷ lệ tiêm chủng của cư dân tại điểm 

đến du lịch ở mức 70% như Thái Lan với Phuket, một số khác phấn đấu với mục 

tiêu 100% cư dân được tiêm chủng như Hy Lạp. Bên cạnh tiêu chí về tiêm chủng 

thì tiêu chí về năng lực của cơ sở y tế cũng được quan tâm. Do vậy việc dựa vào 

năng lực của cơ sở y tế trong điều trị bệnh nhân Covid cũng phải là một căn cứ quan 

trọng cùng với sức chứa của khách sạn nhà hàng để đảm bảo dãn cách trong việc 

xác định sức chứa (carrying capacity) của điểm đến để từ đó xác định lượng khách 

có thể tiếp nhận và xây dựng các chính sách, quy trình trong đặt tour, đặt phòng tại 

các điểm du lịch. 

Đảm bảo lựa chọn nguồn khách an toàn: 
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Việc lựa chọn này là cần thiết để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo. Các tiêu 

chí cơ bản cho việc lựa chọn nguồn khách an toàn nên bao gồm lịch sử tiêm chủng 

(đã tiêm đủ 2 mũi vaccine), thời gian tiêm chủng ít nhất là 14 ngày (theo tiêu chuẩn 

của EU ban hành cho khách du lịch) và có xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện 

tối đa 72 giờ trước đó. 

Đảm bảo quy trình an toàn: 

Các quy trình cần đảm bảo ngăn ngừa được lây nhiễm chéo đặc biệt là sự an 

toàn và năng lực phục vụ an toàn của các đơn vị tham gia vào chuỗi cung ứng. Tất 

cả các tổ chức cá nhân tham gia vào chuỗi cung ứng cần hoạt động khép kín và tạo 

thành các hành lang xanh với cách vận hành như các đường bay của hàng không 

khi tiếp nhận các đoàn khách khác nhau để tránh rủi ro lây nhiễm chéo ngay trong 

các hành lang xanh. Việc sử dụng các quy trình có sự hỗ trợ công nghệ thông tin để 

phân luồng, thiết lập trình tự phục vụ các đoàn, nhóm khách để các đoàn, nhóm 

khách không hoặc hạn chế gặp nhau tại cùng một không gian và tại cùng một thời 

điểm. 

Chuyển đổi số: 

Các thao tác, quy trình phục vụ cần được phân tích để tìm ra những bước làm 

có thể số hóa. Điều này  nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp và gần giữa các nhân 

viên phục vụ với khách hàng để làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Làm thủ tục đăng ký 

phòng không cần tiếp xúc với nhân viên lễ tân, thanh toán không dùng tiền mặt, các 

loại thẻ thanh toán không tiếp xúc trực tiếp, thuyết minh không cần đứng gần nhờ 

sự trợ giúp của các thiết bị thu phát sóng… là vài trong vô số cách cần hướng đến. 

Những cách làm này không chỉ hỗ trợ trong phòng chống COVID - 19, tạo sự an toàn 

mà còn giúp giảm được chi phí nhân công. Vấn đề cốt lõi lúc này là sự thuận tiện và 

tốc độ xử lý để giảm thiểu thời gian tương tác khi sử dụng thiết bị. Việc giảm thiểu 

thời gian tương tác sẽ làm giảm đáng kể thời gian xếp hàng, một yếu tố gây ra sự 

chen chúc làm tăng nguy cơ lây nhiễm. 

Phát triển sản phẩm an toàn: 

Các sản phẩm an toàn lúc này cần được định nghĩa theo cách giảm thiểu khả 

năng lây nhiễm chéo giữa các khách du lịch. Như vậy các sản phẩm cần hướng tới 

các nhóm khách nhỏ, các nhóm khách có sự quen biết và thông hiểu về tình hình 

dịch tễ của nhau. Một lần nữa lại cần có sự trợ giúp của công nghệ thông tin để 

khách có thể đặt, xây dựng các sản phẩm (tour) cho các nhóm quen biết của mình 

với mức chi phí dễ chịu như đi theo các tour trọn gói lớn. 

Trên đây là một số ý kiến chia sẻ về việc đảm bảo an toàn trong việc mở cửa 

lại, khởi động lại hoạt động du lịch nói chung và an toàn cho du khách nói riêng./. 
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