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dịch bệnh và đảm bảo an

toàn cho khách du lịch

khi xảy ra dịch bệnh.

Nghiên cứu kinh nghiệm
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Phân tích, đánh giá hiện
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Đề xuất giải pháp, kiến
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được thực trạng đảm

bảo an toàn cho khách

du lịch trong thời gian

dịch bệnh và đề xuất

được những giải pháp,
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việc thực thi nhằm đảm

bảo an toàn cho khách

du lịch khi có dịch bệnh.
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Tổng quan một số vấn đề bệnh dịch và đảm bảo an toàn cho
khách du lịch khi xuất hiện dịch bệnh

Công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế (Public Health Emergency of

International Concern -PHEIC) hay tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng là sự kiện

bất thường được xác định theo quy định của Điều lệ Y tế Quốc tế (International Health

Regulation - IHR), có khả năng lây lan gây nguy cơ sức khỏe cộng đồng đối với Quốc gia

khác và cần phải có sự phối hợp quốc tế để đáp ứng.

Xác định quy mô dịch bệnh :

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization – WHO), Ủy ban về tình

trạng khẩn cấp (Emergency Committee) và Quốc gia nơi có dịch bệnh đang xảy ra trên lãnh

thổ cùng nhau (Theo Điều 12 của bản cập nhật Điều lệ Y tế Quốc tế năm 2005)

Nguồn thông tin chính để đánh giá một bệnh gây tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng

đồng quốc tế bao gồm:

1) Thông tin về bệnh do quốc gia cung cấp;

2) Tư vấn của Ủy ban về tình trạng khẩn cấp;

3) Bằng chứng khoa học về bệnh này;

4) Báo cáo đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe con người nguy cơ lây lan trên

phạm vi quốc tế và nguy cơ ảnh hưởng tới giao thông quốc tế



Quy trình 

đánh giá, 

khai báo và

công bố

tình trạng 

khẩn cấp về

sức khỏe 

cộng đồng 

quốc tế.



Các giai đoạn diễn tiến của dịch bệnh

Trình tự công bố dịch bệnh truyền nhiễm



Công bố dịch bệnh truyền nhiễm



Quy định chung

Đối với hành khách

• Khai báo với cơ quan có thẩm

quyền. Hành khách cung cấp

thông tin về các điểm đến

hoặc điểm lưu trú của mình để

có thể liên lạc được trong

trường hợp cần thiết.

• Cung cấp thông tin về lịch sử

lịch trình di chuyển

• chuẩn bị và xuất trình hồ sơ

về sức khỏe, bao gồm chứng

nhận tiêm chủng và chứng

nhận kiểm dịch trước đó, nếu

được yêu cầu.

• hợp tác với nhân viên kiểm

dịch và nhân viên y tế khi cần

thiết.

Quy định chung

Đối với Quốc gia

• Kiểm tra y tế hoặc xem xét bằng chứng

kiểm tra y tế và các xét nghiệm cần thiết;

thực hiện tiêm chủng hoặc xem xét bằng

chứng tiêm chủng đối với hành khách

nhập cảnh. Những hành khách nghi ngờ

mắc bệnh phải được thực hiện kiểm dịch y

tế; những người nhiễm bệnh phải được

cách ly và điều trị để phát hiện và ngăn

ngừa sự lây lan của bệnh trên phạm vi

quốc tế.

• Theo dõi chặt chẽ những hành khách nghi

ngờ và người nhiễm bệnh (theo dõi bằng

kết quả xét nghiệm và biểu hiện lâm sàng)

• Ban hành và thông báo cho cán bộ kiểm

dịch và cán bộ y tế những yêu cầu về tiêm

chủng và các biện pháp dự phòng cần

thiết đối với hành khách xuất cảnh và

nhập cảnh theo luật pháp quốc gia

• Tôn trọng phẩm giá, nhân quyền, quyền tự

do cơ bản của hành khách và hạn chế mọi

bất tiện cho hành khách.

Quy định phòng chống dịch bệnh đối với 
khách du lịch 

(Quy định của Tổ chức Y tế thế giới) 



Quy định di chuyển quốc tế trong đại dịch 
COVID-19

(Công cụ đánh giá nguy cơ di chuyển quốc tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cho các Quốc gia (WHO ban hành Tháng 12 năm 2020.))

Bối cảnh 01: Nếu Quốc gia điểm đi có tỷ lệ mắc COVID-19 trong 14 ngày thấp hơn Quốc gia điểm đến:

- Nguy cơ xâm nhập ca bệnh COVID-19 từ Quốc gia điểm đi cho Quốc gia điểm đến là tương đối thấp;

- Quốc gia điểm đến nên áp dụng các biện pháp dự phòng giảm thiểu nguy cơ lây truyền bệnh ở mức thấp. Nếu Quốc gia điểm đến

không có ca bệnh cộng đồng, không có ca bệnh nhập cảnh hoặc chỉ xuất hiện một số ít ca bệnh rải rác với nguy cơ thấp, các biện
pháp dự phòng ở mức cao hơn nên được xem xét.

Bối cảnh 02: Quốc gia điểm đi có tỷ lệ mắc COVID-19 trong 14 ngày cao hơn Quốc gia điểm đến & Quốc gia điểm đến có đủ

năng lực ứng phó với gánh nặng gia tăng do ca bệnh nhập khẩu từ Quốc gia điểm đi:

- Nguy cơ xâm nhập ca bệnh COVID-19 từ Quốc gia điểm đi ở mức tương đối cao, tùy thuộc vào lưu lượng người di chuyển giữa 02

Quốc gia. Tuy nhiên, Quốc gia điểm đến có khả năng ứng phó với nguy cơ này;

- Quốc gia điểm đến nên áp dụng các biện pháp dự phòng giảm thiểu nguy cơ lây truyền bệnh ở mức trung bình, tùy thuộc vào khả
năng ứng phó với nguy cơ xâm nhập ca bệnh và mức độ chấp nhận rủi ro của Quốc gia điểm đến.

Bối cảnh 03: Nếu Quốc gia điểm đi có tỷ lệ mắc COVID-19 trong 14 ngày cao hơn Quốc gia điểm đến & Quốc gia điểm đến 

không có đủ năng lực để ứng phó với gánh nặng gia tăng do ca bệnh nhập khẩu từ Quốc gia điểm đi:

- Nguy cơ xâm nhập ca bệnh COVID-19 từ Quốc gia điểm đi ở mức tương đối cao, tùy thuộc vào lưu lượng người di chuyển giữa 02

Quốc gia; Quốc gia điểm đến không có khả năng ứng phó với nguy cơ này;

- Quốc gia điểm đến nên áp dụng các biện pháp dự phòng giảm thiểu nguy cơ lây truyền bệnh ở mức cao;

- Quốc gia điểm đến có thể cân nhắc cho phép di chuyển quốc tế với một số Quốc gia, miễn là tổng gánh nặng gia tăng tiềm tàng
không vượt quá khả năng đáp ứng hiện có.



Tổng quan về đảm bảo an toàn cho khách du 
lịch khi có dịch bệnh

An toàn: 

- An toàn về sức khỏe thể lực/ thể xác;

- An toàn về sức khỏe tinh thần;

- An toàn về tài sản/ tài chính.

An toàn đối với khách du lịch:

- Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước của điểm đến:

- Đảm bảo những điều kiện về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, môi trường;

- Chính sách, cơ chế phát triển du lịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch;

- Các quy định, tiêu chuẩn.quản lý và giám sát đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, du lịch.

- Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước của nơi khách đi:

- Đảm bảo tạo điều kiện cho du khách có thể tiếp cận được tới những điểm đến an toàn;

- Quy định, chính sách đối với du khách để bảo hộ, hỗ trợ du khách trong những trường hợp cần thiết khi rời khỏi nơi thường trú;

- Từ góc độ của các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, du lịch:

- Đảm bảo hợp đồng đã ký với khách du lịch

- Đảm bảo những nhu cầu của một chuyến đi du lịch, đảm bảo các điều kiện để hạn chế tối đa những rủi ro xảy đến với du khách,

đảm bảo toàn vẹn về tính mạng, sức khỏe thể lực, tinh thần, tài sản, tư trang, tài chính cho du khách.

- Từ góc độ của khách du lịch: đảm bảo những nhu cầu tối thiểu về vật chất và tinh thần trong suốt chuyến đi.



Đảm bảo an toàn cho khách du lịch tham gia các hoạt

động khi dịch bệnh chưa quá nghiêm trọng hoặc khi

tình hình dịch ổn định, được kiểm soát (tương ứng

với giai đoạn 1 – 4, và giai đoạn sau đại dịch)

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi dịch bùng phát

mạnh, bất ngờ (dịch bước vào giai đoạn 5 – 6 hoặc

sau đỉnh điểm và có nguy cơ tăng trở lại bất ngờ)

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi khách bị cách

ly y tế (trong tất cả các giai đoạn)

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có khách

trong đoàn bị nhiễm bệnh (trong tất cả các giai đoạn).

Khái niệm:

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi diễn ra dịch bệnh là 

việc tạo ra/ đáp ứng những điều kiện cụ thể nào đó để hạn 

chế tối đa/ hoàn toàn những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra, 

tránh được những tác động bất lợi tới sức khỏe thể lực, tinh 

thần và tài sản/tài chính của đối tượng.

Đảm bảo an toàn

cho khách du lịch

khi có dịch bệnh



Đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi
xuất hiện dịch bệnh

Phương thức đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong bối cảnh dịch bệnh
(Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu)



Công tác đảm

bảo an toàn cho

khách du lịch và

phòng chống

dịch bệnh trong

du lịch tại

Việt Nam



Thực trạng …

• 9 tháng năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam

ước tính đạt 114,5 nghìn lượt người, giảm 97% so

với cùng kỳ năm trước.

• Giá vé máy bay giảm 20,91% so với cùng kỳ năm

trước; giá du lịch trọn gói giảm 2,69%.

• Doanh thu từ du lịch 8 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt

136.520 tỷ đồng, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm

2020. Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ

hành 9 tháng năm 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ

năm trước: Quảng Ninh giảm 31,5%; Đà Nẵng

giảm 42%; Cần Thơ giảm 45,3%; Hà Nội giảm

55,4%; Hải Phòng giảm 55,7%; Thành phố Hồ Chí

Minh giảm 56,2%; Thừa Thiên - Huế giảm 63,1%;

Bình Dương giảm 67,8%; Quảng Nam giảm

82,4%; Khánh Hòa giảm 89,5%.

• Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2020 chỉ đạt 3,8

triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm trước, trong đó hơn

96% là khách quốc tế đến trong quý I/2020; từ quý II đến nay

chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm

việc tại các dự án ở Việt Nam.

• Du lịch nội địa vẫn hoạt động nhưng liên tục bị gián đoạn bởi

các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát.

• Các doanh nghiệp ngành Du lịch, lữ hành bị ảnh hưởng nặng

nề. Hoạt động du lịch bị đình trệ.

• Doanh thu du lịch lữ hành năm 2020 ước tính chỉ đạt 17,9

nghìn tỷ đồng, giảm 59,5% so với năm trước. Địa phương có

doanh thu du lịch lữ hành năm 2020 giảm mạnh như: Khánh

Hòa giảm 85,1%; Quảng Nam giảm 78,7%; thành phố Hồ

Chí Minh giảm 76,7%; Đà Nẵng giảm 73,3%; Bà Rịa – Vũng

Tàu giảm 64,3%; Bình Dương giảm 60,1%; Quảng Bình

giảm 58,2%; Cần Thơ giảm 55,3%; Hà Nội giảm 48,4%; Bình

Định giảm 40,1%.

• Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm nay ước tính cũng

chỉ đạt 510,4 nghìn tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng năm 2019-2021



Công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch và phòng
chống dịch bệnh trong du lịch tại Việt Nam

Công tác chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh trong du lịch

• Nâng cao nhận thức và quản triệt nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là một trong nhiệm vụ

trọng tâm và cấp bách của địa phương, đơn vị;

• Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch trong toàn ngành theo quy định

• Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và các bên liên quan

• Theo dõi, đánh giá về tác động của dịch bệnh đối với hoạt động du lịch và ảnh hưởng của hoạt động du lịch đối với

công tác phòng, chống dịch bệnh;

• Thành lập các Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh kiểm tra, giám sát nhằm tham mưu cho các cơ quan lãnh đạo chỉ

đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với yêu cầu thực tế

• Tham gia các đoàn công tác của Trung ương, địa phương, ngành và liên ngành khi có yêu cầu;

• Thực hiện công tác thông tin, báo cáo thường kỳ và đột xuất khi có yêu cầu và khi có vấn đề phát sinh.

• Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyên, nâng cao nhận thức trong toàn ngành.

• Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh nCoV, chỉ đạo các công ty du lịch hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức các

đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có

dịch đến Việt Nam.

• Quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển du khách trong khu vực

• Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện trường

hợp nghi ngờ, mắc bệnh.





Xây dựng tiêu chuẩn

xử lý, khám chữa

bệnh, đảm bảo an 

toàn cho khách

du lịch

02

Chính sách, 

Quy định đảm bảo

an toàn cho khách

du lịch

03

Thực hiện quy trình, 

hướng dẫn đảm bảo

an toàn cho khách

du lịch

04

Phổ biến cập nhật

thông tin về dịch

bệnh và đảm bảo

an toàn cho khách

du lịch

01

Thực trạng công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch và phòng
chống dịch bệnh trong du lịch tại Việt Nam



Thực trạng…

90,9% cán bộ y tế tham gia khảo sát đã được

phổ biến, tiếp nhận các quy định, hướng dẫn về

việc phòng chống dịch, cách ly, tiếp nhận, khám

chữa và điều trị cho khách du lịch.

Việc phổ biến được thực hiện thường xuyên

(74,2%), tuy nhiên một số nơi còn chưa chủ động

và cán bộ phải tự tìm hiểu và cập nhật (16%).

Phổ biến, cập nhật thông tin
Cán bộ y tế

Doanh nghiệp

Cán bộ cơ quan quản lý nhà nước

Trong thời gian đại dịch COVID -19,

doanh nghiệp du lịch đã có những hình

thức phổ biến, tuyên truyền tới du khách

về các biện pháp phòng chống dịch và

du lịch an toàn: Qua website, mạng xã

hội (85.7%); Nhắc nhở trực tiếp du khách

qua hướng dẫn viên/nhân viện (66.7%);

Quảng cáo sản phẩm gắn kèm thông

điệp phòng chống dịch bệnh (57%).
Nguồn: Viện NCPTDL



“Thích ứng

an toàn, linh

hoạt, kiểm

soát hiệu

quả dịch

COVID – 19”

Hướng dẫn an toàn dành cho 

khách du lịch

Chưa có hướng dẫn. 

Điểm đến an toàn
Chưa hoàn thành

Cơ sở lưu trú an toàn

Hướng dẫn tạm thời 3862 HD-BVHTTDL

Cơ sở dịch vụ du lịch an toàn
Hướng dẫn tạm thời 3862 HD-BVHTTDL

Phương tiện vận chuyển du lịch

an toàn

Theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT 

Thực trạng…

Xây dựng

tiêu chuẩn

công tác xử

lý, đảm bảo

an toàn cho

khách du lịch

Nguồn: Viện NCPTDL



Thực trạng…

Đảng, Nhà nước đều xác định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là

nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực,

quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân. Việc

phòng, chống bệnh truyền nhiễm không chỉ là trách nhiệm của riêng

Nhà nước hay cá nhân, tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của cả

cộng đồng và điều này cũng được quy định rõ trong Luật phòng,

chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Xuất nhập cảnh;

Vận chuyển hành khách;

Đảm bảo an toàn phòng

chống;

Cách ly, khám chữa bệnh…

Du lịch an toàn

Quy định

Quyết định 473/QĐ-TCDL

Hướng dẫn các biện pháp

phòng, chống dịch COVID-19

Quyết định 474/QĐ/TCDL

ngày 01/5/2020 sửa đổi, bổ

sung một số nội dung của

Hướng dẫn trên. Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch đã ban

hành công văn số

1518/BVHTTDL-TCDL đề nghị

UBND các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương đôn đốc

thực hiện đánh giá an toàn

Covid-19 của các cơ sở lưu

trú du lịch trên toàn quốc

Hướng dẫn

safe.tourism.com.vn

tokhaiyte.vn, các app “Hướng

dẫn du lịch Việt Nam”, “Việt

Nam du lịch an toàn”,

“Vietnam Health Declaration”,

“ Bluezone”, “N-COVI”

Giải pháp CN hỗ trợ

Đảm bảo an toàn

Hỗ trợ doanh nghiệp trong

phòng chống dịch bệnh

Đảm bảo an sinh xã hội, hỗ

trợ người lao động

Hỗ trợ doanh nghiệp

Phổ biến, thông tin, cập

nhật tình hình,

Phương tiện truyền

thông.

Chính sách, Quy định

Phối hợp tuyên truyền

nâng cao nhận thức

Nguồn: Viện NCPTDL



Thực trạng…

• Đánh giá thực trạng triển khai, thực hiện các hoạt động

phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại

địa phương: hầu hết các đơn vị đã tự giác chấp hành

nghiêm chỉnh quy định, đặc biệt là các khu, điểm du lịch.

• Các hoạt động phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho

khách du lịch tại địa phương được thực hiện chủ động, kịp

thời nhờ có chính sách và quy định rõ ràng.

• Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương đã

thực hiện những GIẢI PHÁP nhằm hỗ trợ và đảm bảo an

toàn cho khách du lịch: Ứng dụng công nghệ trong công

tác phòng chống dịch và truy vết (88.2%), Rà soát khách

du lịch tại các cơ sở lưu trú (82.4%); Khuyến khích các cơ

sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly (76.5%) và Tuyên

truyền phòng chống dịch bệnh (70%).

Cơ quan quản lý nhà nước
Các chính sách hỗ trợ đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại địa phương

Thực hiện quy trình, hướng dẫn

Nguồn: Viện NCPTDL



Thực trạng…

• Chấp hành tốt những quy định và biện pháp phòng dịch

được nhà nước khuyến cáo của CÁN BỘ DOANH

NGHIỆP: mức độ tuân thủ các quy định đều tốt.

• Doanh nghiệp du lịch đánh giá về việc chấp hành những

quy định và biện pháp phòng dịch được nhà nước khuyến

cáo của KHÁCH DU LỊCH: Mức độ tuân thủ tốt

Doanh nghiệp

62.5

%

Truy vết lịch

sử tiếp xúc

và dịch

chuyển

56.3

%

Áp lực công

việc và hạn

chế về

nguồn nhân

lực y tế

40.6

%

Phối hợp

với cơ sở y 

tế

Thực hiện quy trình, hướng dẫn

Cán bộ y tế

Việc thực hiện các quy trình, hướng dẫn về đảm bảo phòng chống dịch,

nhất là đối với khách du lịch còn gặp những khó khăn như: Việc khai

thác thông tin, truy vết lịch sử tiếp xúc và dịch chuyển của khách du lịch

phức tạp (62.5%); Khối lượng và áp lực công việc lớn, hạn chế về

nguồn nhân lực y tế (56.3%); Sự phối hợp giữa các bên liên quan với cơ

sở y tế còn yếu (40.6%). Đặc biệt, một số ý kiến cho rằng còn Thiếu hợp

tác và tuân thủ quy định của bộ phận người dân và khách du lịch

(37.5%) và Quy trình, thủ tục khám chữa bệnh cho khách du lịch nước

ngoài phức tạp (34.4%).
Nguồn: Viện NCPTDL



Thực trạng…

Trong quá trình dịch bệnh bùng phát, việc phối kết hợp giữa các

đơn vị và ngành du lịch thể hiện một số bất cấp như sau:  
Chưa đầy đủ

Xây dựng quy định

hướng dẫn

Chưa có sự thống nhất

Quy trình đảm bảo an toàn

Mang tính tự phát tùy

thuộc vào đơn vị, địa

phương

Tập huấn phòng

chống dịch trong du lịch

chưa đầy đủ đảm bảo

quy định quốc tế

Thủ tục khám chữa bệnh

Còn nhiều lúng túng

Xử lý tình huống khẩn cấp

Thực hiện theo tiêu

chuẩn quốc tế và trong

nước

Bảo hiểm

Biện pháp hỗ trợ y tế địa phương



• Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong ngành du

lịch đã được tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương;

• Việc nâng cao năng lực toàn ngành trong việc ứng phó với dịch bệnh đã được cải thiện đặc

biệt trong những lĩnh vực: tuyên truyền nâng cao nhận thức, kịp thời ứng phó với những tình

huống phát sinh, đảm bảo an sinh xã hội đối với các bên liên quan đặc biệt những hỗ trợ đảm

bảo an toàn cho khách du lịch, đề xuất một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ, du lịch.

• Tổ chức quản lý, rà soát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho từng đối tượng (nghi

nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm…)

• Phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng đảm bảo an toàn cho khách du lịch (tính

mạng và tài sản) khi diễn ra dịch bệnh.

• Các giải pháp phòng chống dịch trong du lịch đã được thực hiện và quản lý phù hợp, hạn chế

vấn đề phát sinh

• Triển khai kịp thời các công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống dịch, kiểm tra,

đôn đốc việc thực

Đánh giá chung



Khó khăn, tồn tại, vướng mắc

1 2

Vướng mắc
✓ Việc nắm bắt kịp thời các chỉ đạo, hướng

dẫn về công tác phòng chống dịch và đảm

bảo an toàn cho khách du lịch còn hạn

chế.

✓ Công tác triển khai xây dựng phương

án/Kế hoạch phòng chống dịch và đảm bảo

an toàn cho khách du lịch còn mang tính

hình thức.

✓ Việc khai báo y tế điện tử và niêm yết mã

QR tại một số cơ sở còn chưa thực hiện

theo đúng yêu cầu.

✓ Việc tự đánh giá an toàn COVID – 19 tại

địa chỉ website safe.tourism.com.vn thực

hiện chưa thường xuyên.

✓ Việc đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2

(gộp mẫu) và tiêm vaccine cho cán bộ

nhân viên, người lao động trực tiếp tiếp

xúc với khách du lịch tại các cơ sở lưu trú

còn hạn chế do khó khăn về kinh phí xét

nghiệm của đơn vị.

✓ Hạn chế về kiến thức y tế và du lịch

Khó khăn

Tồn tại
✓Hiện tại có quá nhiều ứng dụng

phải triển khai như

safe.tourism.com.vn, tokhaiyte.vn,

các app “Hướng dẫn du lịch Việt

Nam”, “Việt Nam du lịch an toàn”,

“Vietnam Health Declaration”,

“ Bluezone”, “N-COVI” gây bất lợi

cho tiếp cận và sử dụng

✓Việc trao đổi giữa các địa phương

và các cơ quan có lúc chưa kịp

thời. Công tác phối kết hợp để

triển khai còn chậm và chưa

thống nhất giữa các địa phương

✓Thiếu các tiêu chuẩn, quy định cụ

thể đối với việc đảm bảo an toàn

cho khách du lịch.

✓Doanh nghiệp du lịch đang gặp

rất nhiều khó khăn



Đề xuất tăng cường 

đảm bảo an toàn 

cho khách du lịch 

khi có dịch bệnh



Đề xuất
Ban hành cơ chế
chính sách, xây dựng
quy định phù hợp

Xác định điểm đến an toàn và chuỗi dịch vụ an toàn

Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí du lịch an toàn 

Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển

Chứng nhận du lịch an toàn; Xây dựng quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế

Hệ thống giám sát và cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam an toàn

Nâng cao nhận thức
và năng lực

Củng cố và xây dựng niềm tin, kiến thức, kỹ năng

Tập huấn, đào tạo

Tuyên truyền, thông tin và truyền thông. Cung cấp thông tin, dự báo, khuyến cáo kịp thời và chính xác

Hợp tác, phối hợp
giữa các bên liên
quan

Xây dựng cơ chế chính sách phối hợp

Xác định các thành phần, chức năng nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch hành động.

Xây dựng các lực lượng liên ngành, liên vùng

Xây dựng doanh
nghiệp du lịch an 
toàn

Đảm bảo sản phẩm an toàn, dịch vụ an toàn và hoạt động du lịch an toàn

Đảm bảo chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực và các hoạt động hỗ trợ

Có phương án/Kế hoạch và biện pháp xử lý trong phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho khách du lịch

Phát triển thị trường
khách du lịch an toàn

Tham khảo thông tin https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker để biết các vấn đề trong phòng chống dịch của
thị trường nguồn

Lựa chọn các thị trường có tiềm năng (Hộ chiếu vaccine) trong và ngoài nước

Triển khai các hoạt động xúc tiến thu hút thị trường khi có điều kiện

https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker


THANK YOU


