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 PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM: 
 NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TRONG THỜI KỲ MỚI. 

 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 
 

 

1. Bối cảnh 
1.1. Ngành Du lịch tiếp tục là một trong những ngành có đóng góp quan trọng vào 

GDP của cả nước và tạo việc làm cho xã hội.  

Trong năm 2015 tổng đóng góp trực tiếp và gián tiếp của ngành Du lịch đạt xấp xỉ 

13,6% GDP và ngành du lịch tạo ra 11,2% tổng số việc làm1. Năm 2016, tốc độ phát triển 

khách du lịch quốc tế đạt 26%/ năm so với năm 2015 và số lượng khách quốc tế đạt 10 

triệu lượt người, tăng hơn 4,3 lần so với năm 2001, khách nội địa đạt 62 triệu lượt 

người, tăng 5,3 lần so với năm 2001, đóng góp trực tiếp ước đạt 6,8% GDP, cả gián tiếp 

và lan tỏa đạt 14% GDP.  

Ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị ra Nghị quyết Số 08-NQ/TW về phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặt tiền đề cho sự phát triển du lịch Việt Nam trong 

thời kỳ mới. Theo đó, quan điểm phát triển du lịch được xác định là một định hướng 

chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, mục tiêu phấn đấu đến năm 

2020, Việt Nam đón được từ 17 đến 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt 

khách du lịch nội địa, đóng góp của Du lịch cho GDP trên 10%. Việt Nam nằm trong khu vực 

phát triển du lịch nhanh và năng động nhất trên thế giới với tốc độ tăng trưởng dự báo là 

10% trong vòng 10 năm tới. Mục tiêu đến năm 2030, ngành Du lịch thực sự trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, có 

mức phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á và có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trong 

khu vực và trên thế giới. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)2, các chuyên gia quốc tế đã 

thể hiện quan điểm về những thách thức chính đối với Việt Nam để trở thành một trong số 

các quốc gia có năng lực cạnh tranh cao nhất trong khu vực là: (1) hạn chế về cơ sở hạ 

tầng; (2) thủ tục cấp visa; và (3) sự bền vững của môi trường. 

  

1.2. Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc 

hội khóa XIV (dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp) 

Luật Du lịch sửa đổi được xây dựng với mục tiêu hình thành một khung thể chế 

phù hợp với phát triển du lịch bền vững trong thời kỳ mới, khi Việt Nam là thành viên 

của nhiều tổ chức quốc tế như tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Cộng đồng Kinh tế 

                                                           
1 Báo cáo 2015 của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới 
2 Báo cáo của WEF về năng lực cạnh tranh du lịch năm 2015 
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ASEAN (AEC), và là thành viên của các hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương 

hoặc đa phương…Khi luật Du lịch sửa đổi được ban hành và hệ thống các văn bản dưới 

Luật hướng dẫn thực hiện luật Du lịch được xây dựng phù hợp với điều kiện, yêu cầu 

phát triển, môi trường cạnh tranh mới, sẽ góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý cho 

hoạt động du lịch trong cả nước, cụ thể là: một số lĩnh vực quản lý liên ngành về bảo vệ 

tài nguyên du lịch (có chế tài mạnh về việc vi phạm tài nguyên), vấn đề tiêu chuẩn hóa 

các kỹ năng nghề theo hệ thống tiêu chuẩn nghề quốc gia, trong đó có xem xét tới mức 

độ phù hợp với điều kiện thực tiễn ở miền núi, và vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia và trật 

tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch; nhất là xây dựng chế tài xử lý vi phạm để hỗ 

trợ phát triển ngành du lịch. 

1.3. Định hướng phát triển du lịch của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030  

Theo Chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, 

trong giai đoạn sắp tới cần “Tập trung đầu tư nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng 

du lịch, tăng cường đầu tư cho kết cấu hạ tầng, xúc tiến quảng bá và xây dựng thương 

hiệu du lịch”.  

Cùng với xu thế phát triển chung của du lịch toàn cầu và khu vực, các quốc gia 

đều nỗ lực xây dựng thương hiệu riêng và sử dụng các phương tiện marketing hiện đại 

để thu hút khách du lịch. Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh (NLCT) du lịch của 

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam ở thứ hạng thấp hơn so với một số quốc gia 

trong khu vực như Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Singapore, In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc. Năm 

2015, NLCT của du lịch Việt Nam đứng thứ 75/141 quốc gia, nhưng báo cáo năm 2017 

cho thấy xếp hạng NLCT của Việt Nam đã tăng lên thứ 67/136 quốc gia. 

Cũng theo báo cáo này, trong thời gian tới Việt Nam cần cải thiện mạnh mẽ hơn 

nữa các chỉ số đang được đánh giá ở gần cuối bảng xếp hạng, như: Mức độ bền vững về 

môi trường (hạng 129); mức độ yêu cầu thị thực nhập cảnh (hạng 116); chất lượng hạ 

tầng du lịch (hạng 113). 

1.4. Chính sách thu hút khách du lịch quốc tế ở các thị trường trọng điểm trong đó 

có chính sách miễn thị thực cho công dân của 5 quốc gia Tây Âu và cấp thị thực 

điện tử cho 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Ngày 25/1/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định 

trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập 

cảnh Việt Nam, áp dụng cho công dân của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Hiện nay Việt Nam đang áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân của 22 

quốc gia3, ít hơn nhiều so với các quốc gia cạnh tranh láng giềng như Ma-lai-xi-a (164), 

                                                           
3 ‘Chính sách miễn thị thực của Việt Nam’, Tạo điều kiện cho cấp thị thực vào Việt Nam (Vietnam Visa Easy), 

2015. Thông tin tại địa chỉ <http://www.vietnamvisa-easy.com/pages/vietnam-visa-exemption> 
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Phi-líp-pin (157), In-đô-nê-xi-a (169), và Thái Lan (61). Đáng lưu ý là In-đô-nê-xi-a và Thái 

Lan đều áp dụng chính sách cấp thị thực tại cửa khẩu cho khách từ hầu hết các quốc gia. 

Tháng 7 năm 2015, Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân của các nước Anh, 

Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Tổng số lượt khách du lịch từ 5 quốc gia này đã tăng trung 

bình 15,4% trong vòng 12 tháng kể từ khi chính sách miễn thị thực được ban hành (Mức 

tăng trung bình của 5 quốc gia này trong những năm trước đó là 5,3%/năm).  Năm 2016, 

mức tăng trưởng từ 5 quốc gia này là 18,4% mặc dù bị tác động bởi sự chậm trễ cho đến 

sát ngày hết hiệu lực trong việc gia hạn miễn thị thực.  

Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch từ các thị trường này có xu hướng cao 

hơn nhiều so với khách trong khu vực đi các chuyến ngắn ngày và ước tính ở mức 

khoảng 1.316 Đô la Mỹ một người (gấp đôi chi tiêu trực tiếp và gián tiếp của khách du 

lịch từ các thị trường gần). Như vậy, trong vòng 12 tháng kể từ khi chính sách miễn thị 

thực được áp dụng lần đầu tiên cho các đối tượng khách từ 5 quốc gia kể trên, Việt Nam 

đã đón khoảng 720.000 lượt khách du lịch, tăng thêm 96.000 lượt khách (15,4%) so với 

cùng kỳ năm trước đó, tạo ra thu nhập trên 126 triệu Đô la Mỹ trong tổng chi tiêu của 

khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam - cao hơn đáng kể so với khoản thâm hụt từ phí 

thị thực ước tính khoảng 21,6 triệu Đô la Mỹ tính trên tổng số 720.000 lượt khách du 

lịch, dựa trên mức phí thị thực trung bình là 30 Đô la Mỹ một người. Trong năm 2016, 

khách du lịch đến từ 5 quốc gia này tăng 18,4% so với năm 2015, tăng thêm 58.000 

khách và doanh thu tăng thêm 76 triệu Đô la Mỹ với mức chi tiêu tương đương, so với 

khoản phí thị thực giảm 2,3 triệu Đô la Mỹ. 

1.5. Xu thế phát triển khoa học công nghệ thế giới với cuộc cách mạng công nghiệp 

(CMCN) lần thứ tư (hay còn gọi là CMCN 4.0) 

Xu hướng sử dụng dịch vụ trên internet để ra quyết định cho chuyến đi và các 

hoạt động du lịch ngày càng gia tăng. Hơn 40% các lệnh tìm kiếm du lịch trực tuyến 

được thực hiện từ điện thoại cầm tay, 66% đơn đặt hàng được đặt trực tuyến trong năm 

2014 (khảo sát của Resonance Consultancy). Các ứng dụng trên điện thoại thông minh 

(như tìm địa điểm, đặt phương tiện đi lại, dịch vụ giải trí,…) đang dần thay thế các chức 

năng của bộ phận Hướng dẫn khách hàng (Concierge) tại khách sạn. Ngày nay, người sử 

dụng tiện ích của mạng xã hội và các trang web đánh giá tin tưởng vào các nội dung được 

đăng tải bởi bạn bè, người thân và thông tin truyền miệng. Theo kết quả khảo sát của 

công ty tư vấn công nghệ Accenture năm 2012, 28% khách hàng cho rằng các ý kiến tích 

tực trên mạng xã hội tác động đến quyết định tiêu dùng và 28% cho rằng các ý kiến tiêu 

cực cũng tác động mạnh mẽ; 31% tin vào các bình luận, video, và ảnh trên mạng xã hội. 

CMCN 4.0 đặt ra yêu cầu ngành Du lịch cần nhanh chóng phát triển theo hướng 

số hóa thành du lịch thông minh với hỗ trợ của công nghệ, để tạo ra và cung cấp các dịch 

vụ tốt nhất cho khách du lịch, làm cho khách thật hài lòng khi đến Việt Nam. Chúng ta 

cũng đã có những sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) đáng khích lệ “Made in Vietnam”, 
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chẳng hạn như “Hệ thống Săn dữ liệu mạng xã hội” của Lê Công Thành và các cộng sự 

thuộc Topica AI Labs được ngành Du lịch sử dụng để định vị thương hiệu. 

Trong tương lai, Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra nhiều lựa chọn cho chuyến du lịch kết 

hợp với sự phân tích dựa trên mọi dữ liệu về khách, tạo lập chuỗi giá trị và cung cấp các 

loại hình và hoạt động du lịch theo đúng sở thích của từng khách du lịch. Công nghệ có 

thể tính toán được xu hướng nhu cầu của khách đối với loại hình du lịch nào, sở thích về 

các hoạt động trong chuyến đi, địa điểm, hình thức mua sắm, hay loại cơ sở lưu trú mà 

khách thường lựa chọn. 

1.6. Ngành Du lịch Việt Nam phát triển trong bối cảnh hình thành Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN 

Năm 2015 là năm đánh dấu bước phát triển trong hợp tác du lịch ASEAN với 

Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN (MRA-TP). Đến nay ngành 

Du lịch ASEAN đã xây dựng tiêu chuẩn nghề chung cho 6 nghiệp vụ lễ tân, buồng, bếp, 

dịch vụ ăn uống, đại lý du lịch và điều hành tour với tổng số 32 chức danh nghề. Tại Việt 

Nam, Tổng cục Du lịch (TCDL) đã phê duyệt 10 bộ tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 phù 

hợp với MRA-TP dưới sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, trong đó 2 tiêu chuẩn là Nghiệp vụ 

Buồng và Lễ tân đã trình Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) phê duyệt là 

tiêu chuẩn nghề quốc gia. Các bộ tiêu chuẩn còn lại cũng đang được Tổng cục Dạy nghề - 

Bộ LĐTBXH nghiên cứu và thông qua. 

Tháng 12/2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN được hình thành mở ra nhiều cơ hội 

mới cho tiếp cận thị trường với việc loại bỏ các rào cản thương mại và dịch vụ. Tuy 

nhiên, sức ép cạnh tranh từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có xu hướng tăng lên, 

đặt ra yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch của Việt Nam phải nâng cao chất 

lượng sản phẩm và dịch vụ đồng thời đảm bảo mức giá phù hợp với thị trường. 

Việc tự do dịch chuyển lao động có tay nghề trong ASEAN cũng là một thách thức 

đối với lao động trong nước nếu không được đào tạo bài bản, kỹ năng thực hành chuyên 

nghiệp. Chính các doanh nghiệp trong nước cũng cần có chính sách giữ chân lao động có 

tay nghề và nguồn chất xám chuyên môn nghề nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng 

dịch vụ và sản phẩm du lịch để có thể cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. 

2. Những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới 

Căn cứ vào một số nhận định về bối cảnh ngành Du lịch phát triển trong tình hình hiện 

nay và nội dung các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 08-NQ/TW, chúng tôi xin đề xuất 6 

nhóm yêu cầu đặt ra đối với phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới như sau: 

 

2.1. Về hoàn thiện chể chế:  

Xây dựng các văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện luật Du lịch sau khi luật 

Du lịch sửa đổi chính thức có hiệu lực, trong đó chú trọng tới các lĩnh vực như:  
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- Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất cao cấp, phát triển 

sản phẩm du lịch xanh, du lịch thân thiện môi trường; 

- Chính sách tạo môi trường thông thoáng cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch 

trong kinh doanh 

- Chính sách miễn thị thực dài hạn cho các thị trường trọng điểm; nâng cao tiện 

ích của trang web đăng ký cấp thị thực trực tuyến (E-visa) 

- Hoàn thiện bộ công cụ, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất lượng dịch 

vụ du lịch 

- Điều chỉnh giá ưu đãi đối với điện và thuế sử dụng đất cho các doanh nghiệp du lịch 

- Chính sách giá dịch vụ du lịch phù hợp với chất lượng, thương hiệu sản phẩm và 

trong mối tương quan so sánh với các quốc gia ASEAN 

- Cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện công tác thống kê tác động của du lịch 

đối với nền kinh tế dựa trên Tài khoản Vệ tinh Du lịch. 

- Xây dựng hệ thống công nhận bằng cấp của giáo dục nước ngoài, phù hợp với 

MRA-TP và với tiêu chuẩn nghề quốc gia Việt Nam  

2.2. Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch:  

- Cần phối hợp làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, nêu những khoảng thiếu hụt 

trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cấp và mở rộng mạng lưới giao 

thông đường không, đường bộ, đường thủy. Song song với đó là việc nâng cao 

chất lượng dịch vụ của ngành giao thông vận tải. Cải thiện điều kiện và chất 

lượng cơ sở hạ tầng các sân bay quốc tế . 

- Cần xem xét việc cấp phép cho loại hình kinh doanh casino với ý nghĩa mang lại 

đóng góp đáng kể cho nền kinh tế, thu hút thêm nhiều khách quốc tế, và nâng 

cao năng lực cạnh tranh trong cùng loại hình kinh doanh này với các quốc gia láng 

giềng như Cam-pu-chia, Ma-cao, Ma-lai-xi-a. Cụ thể là cần có bước nghiên cứu 

các điển hình tốt ở các quốc gia như Ma-cao (không hạn chế loại hình kinh doanh 

này); Úc (ban hành bộ tiêu chuẩn kinh doanh casino), hoặc Singapore (cấp thẻ tư 

cách thành viên cho đối tượng tham gia)... Ở Việt Nam, các cơ sở kinh doanh loại 

hình casino như ở Hồ Tràm và Phú Quốc cần được nghiên cứu điển hình. 

- Các thành phố có cơ sở hạ tầng tốt để phát triển du lịch MICE ở Việt Nam gồm 

có Hà Nội, Đà Nẵng, và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cần phối hợp đầu tư 

cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật cho 3 lĩnh vực kinh doanh du lịch khác có liên 

quan là Chăm sóc sức khỏe (medical tourism), Golf (golf tourism) và Lưu trú tại 

nhà dân (homestay). 

 

2.3. Về tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch:  

- Cần tập trung hơn vào các thị trường trọng điểm có nhiều chuyến bay tới Việt 

Nam và mở rộng đối tượng được cấp thị thực điện tử cho công dân của các 
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quốc gia như Úc, New Zealand, Ca-na-đa; cấp thị thực quá cảnh 48 hoặc 72 giờ 

cho các chuyến bay quá cảnh tới Mỹ và châu Âu; 

- Nâng cao tiện ích và hiệu quả sử dụng cho người dùng trang web E-visa 

- Phối hợp với các hãng hàng không giá rẻ để nâng cao số chuyến bay thẳng và 

các đường bay mới tới Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, và Quảng Ninh.  

2.4. Về tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch:  

- Xây dựng chính sách phát triển cộng đồng doanh nghiệp bền vững, tham gia 

nhiều hơn vào vận động chính sách quản lý nhà nước về du lịch 

- Bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ nguồn tài nguyên phát triển du lịch bền vững. 

2.5. Về Phát triển nguồn nhân lực:  

- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội  (MOLISA) với vai trò chủ trì việc ban hành 

bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia và thành lập Hội đồng cấp chứng chỉ quốc gia 

(NTCB) phù hợp với Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch (MRA-TP). 

Đây là yêu cầu cấp thiết vì việc ban hành tiêu chuẩn nghề Du lịch quốc gia có mối 

liên hệ mật thiết với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Du lịch. 

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử đối với khách du lịch và quản lý điểm đến 

- Đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn nghề quốc gia phù hợp với MRA-TP 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng với công nghệ tiên tiến liên ngành 

của công nghiệp 4.0 về công nghệ thông tin, chuỗi cung ứng thông minh… 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG KINH DOANH 

DU LỊCH 
Nguyễn Thế Trung 

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT 
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MỘT SỐ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DU 
LỊCH THẾ GIỚI NĂM 2017, TÁC ĐỘNG VÀ 
VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI NGÀNH DU LỊCH 

VIỆT NAM 
Lê Tuấn Anh 

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế 

Tổng cục Du lịch 
 

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, chịu tác động mạnh mẽ của môi trường kinh 

tế, chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật và môi trường tự nhiên trong nước và thế giới. Để 

hoạch định các định hướng phát triển du lịch quốc gia dài hạn và xây dựng kế hoạch 

hàng năm, cần liên tục đánh giá, cập nhật môi trường vĩ mô toàn cầu. Tham luận này 

đưa ra một số đánh giá, nhận định về xu hướng phát triển của du lịch thế giới năm 2017, 

tác động và vấn đề đặt ra đối với du lịch Việt Nam. 
 

1. Một số xu hướng phát triển của du lịch thế giới năm 2017 

a) Khách du lịch quốc tế đến châu Á và Thái Bình Dương tiếp tục tăng cao 

Theo dự báo về tình hình du lịch thế giới đến năm 2030, đến năm 2020 dự báo sẽ 

đạt gần 1,4 tỷ lượt, năm 2023 khoảng 1,5 tỷ lượt, năm 2030 khoảng 1,8 tỷ lượt (Tổ chức 

Du lịch thế giới, 2011). Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các 

vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn, khách du lịch quốc tế trên phạm vi toàn cầu tăng 

3,9%, đạt 1,235 tỷ lượt, tăng thêm 46 triệu lượt so với năm 2015, là năm tăng trưởng 

thứ 7 liên tục sau khủng khoảng kinh tế, tài chính năm 2009, chuỗi năm tăng trưởng dài 

nhất từ những năm 1960 (Tổ chức Du lịch thế giới, 2017). 

Năm 2016, châu Á và Thái Bình Dương là khu vực tăng trưởng cao nhất (8%), do 

nhu cầu đi lại nội vùng và từ các vùng khác đều tăng cao. Châu Phi cũng đạt mức tăng 

trưởng 8% do hồi phục sau 2 năm tăng trưởng thấp. Tiếp theo là châu Mỹ (4%), châu Âu 

(2%). Riêng khu vực Trung Đông tăng trưởng âm (-4%) (Tổ chức Du lịch thế giới, 2017). 

Đặc biệt, năm 2016, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí thị trường nguồn khách du 

lịch quốc tế lớn nhất thế giới, tăng 6% so với năm 2015, đạt 135 triệu lượt; chi tiêu cho 

du lịch quốc tế tăng 12%, thêm 11 tỷ đô-la Mỹ so với năm 2015, đạt 261 tỷ đô-la Mỹ. Tuy 

nhiên, cần lưu ý khoảng 70% khách du lịch Trung Quốc đến Hồng Công và Ma Cau. Năm 

2015, số lượng khách du lịch Trung Quốc đến các điểm đến ngoài Hồng Công và Ma Cao 

là 39 triệu lượt năm 2015. Ngoài ra, theo các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Du 

lịch, thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, chi tiêu của khách du lịch Trung Quốc 

tại một số điểm đến cao một cách bất hợp lý, không phản ánh sức mua thực sự của 
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người Trung Quốc. Vì vậy, không nên đánh giá quá cao sức mua của khách du lịch Trung 

Quốc. Mức chi tiêu cao hiện nay có thể thay đổi khi người Trung Quốc có kinh nghiệm đi 

du lịch nhiều hơn (ITB Academy, 2017). 

Năm 2017, dự báo khách du lịch quốc tế trên phạm vi toàn cầu sẽ tăng 3-4%, 

trong đó châu Á và Thái Bình Dương tăng 5-6%, châu Âu tăng 2-3%, châu Mỹ tăng 4-5% 

và Trung Đông với đặc điểm có những dao động lớn do bối cảnh khu vực tăng 2-5%. 

b) Mở rộng kết nối, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh 

Mặc dù hiện tượng Brexit và một số chính sách của Tổng thống Mỹ Donald 

Trump có vẻ đi ngược lại tiến trình toàn cầu hóa, quay trở lại chủ nghĩa dân tộc và 

chủ nghĩa bảo hộ nhưng không giống như lĩnh vực thương mại, ngành du lịch vẫn 

phát triển, thể hiện qua số lượng khách du lịch quốc tế vẫn liên tục tăng trong khi các 

giao dịch thương mại giảm sút. 

Hầu hết các nước nhận thức rõ các hàng rào cản trở việc đi lại không làm cho mọi 

người an toàn hơn mà làm cản trở sự phát triển kinh tế, hạn chế khả năng tạo việc làm 

và sự giao lưu, chia sẻ giữa các quốc gia. Khi mọi người đi du lịch nhiều hơn, các quốc gia 

càng có nhiều cơ hội tranh thủ lợi ích từ ngành du lịch đồng thời tìm ra được những 

phương cách đảm bảo anh ninh biên giới và an toàn cho công dân hiệu quả hơn.  

Năm 2016, 58% dân số thế giới cần xin thị thực nhập cảnh trước khi đến các điểm 

trên thế giới so với 77% năm 2008. Trong 2 năm qua, khoảng 85% các quốc gia đã áp 

dụng các biện pháp đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh. Điều đó ngược lại với mức độ cải 

thiện không đáng kể các chính sách thúc đẩy thương mại, khi chỉ khoảng một nửa số 

quốc gia áp dụng các biện pháp đơn giản hóa các hàng rào thuế quan. Hơn nữa, các biện 

pháp bảo hộ thương mại thực tế đã tăng từ năm 2015. 

Báo cáo về biên giới số 2017 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã đưa ra một 

tầm nhìn cho tương lai ngành du lịch khi việc quản lý đi lại phụ thuộc vào nhân thân 

từng người chứ không phải vào nguồn gốc quốc tịch. Trong kỷ nguyên số, các giải pháp 

công nghệ có thể làm cho biên giới cứng giữa các quốc gia hiện nay được số hóa. Với hệ 

thống này, thông tin cá nhân của từng người được số hóa, chia sẻ giữa các hệ thống an 

ninh, nhận diện toàn cầu giúp kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh một cách hiệu quả 

(Diễn đàn Kinh tế thế giới, 2017). 

c) Tác động của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 

Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang hình thành dựa trên cuộc cách mạng kỹ 

thuật số đã diễn ra từ giữa thế kỷ trước, với đặc trưng là sự kết hợp các công nghệ làm 

xóa dần khoảng khách giữa công nghệ vật lý, công nghệ số và công nghệ sinh học có thể 

biến đổi lĩnh vực du lịch và lữ hành toàn cầu. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát 

triển công nghệ số đã trở thành một yêu cầu bắt buộc trong ngành du lịch.  

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (2017), ngày nay, cuộc cách mạng mới đang hình 

thành gia tăng nhanh cách dịch vụ cung cấp qua thiết bị di động. Các thiết bị di động hỗ 
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trợ cung cấp thông tin, dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng được nhu 

cầu riêng của từng cá nhân do khả năng nắm bắt được hành vi và thị hiếu của từng cá 

nhân và đem lại trải nghiệm trước qua thực tế ảo. Hiện nay, với 4,9 tỷ người sử dụng 

điện thoại di động trên toàn thế giới và khoảng 2,7 tỷ người sử dụng mạng xã hội, dịch 

vụ số phổ biến qua giao diện di động và mạng xã hội đang cung cấp nhiều dịch vụ hơn và 

thay đổi cách chúng ta được phục vụ. Dự báo trong gần 2 năm tới, thị phần đặt dịch vụ 

trực tuyến sẽ bùng nổ, từ 9% lên đến khoảng 33%.  

Ngoài ra, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi sự thay đổi mô hình kinh doanh 

và quản lý ngành du lịch. Internet đã trở thành một phương tiện rất thuận lợi giúp người 

dân địa phương và du khách có thể kết nối trực tiếp. Vì vậy, xu hướng các mạng lưới trung 

gian ngày càng giảm dần hoặc phải thay đổi để đáp ứng các nhu cầu mới của du khách và 

cộng đồng. Đồng thời, những phương cách quản lý truyền thống sẽ không hiệu quả nếu 

không khai thác được hệ thống thông tin toàn cầu được kết nối sâu rộng. 

d) Các tiêu chuẩn môi trường được đặt ra vì lợi ích của các bên 

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (2017), mặc dù thế giới ngày càng ý thức về yêu cầu 

phát triển bền vững và đạt được một số tiến bộ thực tế, nhiều khía cạnh của môi trường tự 

nhiên tiếp tục xuống cấp, gây ra những tác động nghiêm trọng đối với ngành du lịch. Các 

đánh giá về chất lượng môi trường cho thấy tình trạng phát rừng, đánh bắt cá quá mức, ô 

nhiễm nước và không khí tiếp tục làm suy giảm nguồn tài nguyên tự nhiên toàn cầu. 

Xu hướng cho thấy môi trường tự nhiên của một điểm đến càng trong lành, 

khách du lịch càng có xu hướng đến nhiều hơn và sẵn sàng trả chi phí cao hơn. Khi môi 

trường tự nhiên xuống cấp, các điểm đến sẽ mất dần năng thu hút khách du lịch và mất 

nguồn thu. Mặc dù du lịch thường được cho là chịu tác động tiêu cực của tình trạng ô 

nhiễm gây ra bởi các hoạt động thuộc các ngành khác, tuy nhiên cần ý thức rằng cơ chế 

và hoạt động gắn với du lịch cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên.  

Ở quy mô toàn cầu, ít có dấu hiện các tiêu chuẩn phát triển du lịch được cải 

thiện. Đa số các nước ở Tây và Bắc Âu cắt giảm các yêu cầu về phát triển bền vững 

trong khi các nước đang phát triển, nhất là ở châu Á lại đưa ra nhiều yêu cầu hơn. 

Trong bối cảnh có mối liên hệ mật thiết giữa khả năng bảo tồn tài nguyên tự nhiên và 

sự phát triển du lịch, sự xuống cấp về môi trường sẽ giảm các cơ hội phát triển của 

ngành du lịch trong tương lai. 

2. Tác động và vấn đề đặt ra đối với du lịch Việt Nam 

Một là, Việt Nam có lợi thế lớn trong việc khai thác xu hướng tăng trưởng khách 

du lịch quốc tế đến khu vực châu Á và Thái Bình Dương do các nguyên nhân sau đây: 

- Hình ảnh du lịch Việt Nam năng động, hấp dẫn ngày càng được biết đến trên 

thế giới thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá và quá trình hội nhập quốc tế sâu 

rộng của đất nước. 
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- Các điểm đến cạnh tranh với Việt Nam như Thái Lan, Ma-lai-xi-a có xu hướng đã 

quá quen thuộc với các thị trường nguồn trong khi Việt Nam vẫn là điểm đến còn nhiều 

giá trị mới chưa được khai thác. 

- Chất lượng điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch của Việt Nam ngày càng được 

nâng cao, nhiều thương hiệu điểm đến của Việt Nam đã được hình thành và khẳng định 

như Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Tp. Hồ Chí 

Minh, Phú Quốc… cạnh tranh mạnh mẽ với các điểm đến trong khu vực.   

Hai là, sự phát triển của thị trường khác du lịch Trung Quốc vừa là cơ hội, vừa là 

thách thức đối với du lịch Việt Nam do các nguyên nhân sau đây: 

- Việt Nam có nhiều thuận lợi khai thác khách du lịch Trung Quốc do là nước láng 

giềng với các điểm đến da dạng, phù hợp với các đối tượng khách du lịch Trung Quốc 

khác nhau và sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa điểm đến, thị trường và các đơn vị cung 

cấp dịch vụ. 

- Khi khách du lịch Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm hơn, nhu cầu đi du lịch của 

khách Trung Quốc có nhiều thay đổi, hình thành các phân khúc khách du lịch với nhu cầu 

đặc thù hơn, chất lượng cao hơn đòi hỏi phải có định hướng để chuẩn bị đón đầu, điều 

tiết dòng khách du lịch đại trà hiện nay.   

Ba là, trong xu hướng mở rộng kết nối, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, nếu 

không cải thiện thực tế hạn chế về thủ tục nhập cảnh hiện nay, Việt Nam sẽ khó có thể 

cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực. Mặc dù có những cải thiện đáng kể trong 

những năm qua, thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam còn chưa 

thuận lợi so với các nước trong khu vực. Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn 

cầu 2017 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), chỉ số về yêu cầu thị thực nhập cảnh của 

Việt Nam xếp hạng 116, thấp nhất trong các nước ASEAN.  

Bốn là, tận dụng, khai thác các ứng dụng công nghệ số trở thành một yêu cầu bắt 

buộc đối với ngành du lịch để tránh tụt hậu. Theo kết quả khảo sát thực trạng ứng dụng 

công nghệ số trong phát triển du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch đã khá năng 

động trong việc ứng dụng công nghệ số trong quản trị, phát triển du lịch trong khi các cơ 

quan nhà nước còn chưa thực sự ý thức được sự cần thiết, tham gia rất hạn chế vào lĩnh 

vực này, do đó mô hình và cách thức quản lý lạc hậu, không theo kịp thực tế phát triển 

ngành và yêu cầu hội nhập quốc tế.    

Năm là, để duy trì sự bền vững của phát triển du lịch, ngăn chặn sự xuống cấp về 

môi trường là thách thức đối với du lịch Việt Nam. Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (2017), 

Việt Nam xếp hạng 129 về mức độ bền vững về môi trường, trong đó các quy định về 

môi trường xếp hạng 115, mức độ chất thải hạng 128, nạn phá rừng hạng 103 và xử lý 

nước hạng 107./. 
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MỘT SỐ XU HƯỚNG KHÁCH DU LỊCH 

THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

Vũ Nam 

Phó Vụ trưởng-Vụ Thị trường Du lịch 

Tổng cục Du lịch 

 

1. Các xu hướng khách du lịch thế giới 
1.1. Xu hướng chung 

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), kể từ sau cuộc khủng hoảng 

tài chính toàn cầu năm 2009, hoạt động du lịch toàn thế giới tăng trưởng đều hàng năm, 

với mức tăng trưởng trung bình khoảng 4%/năm. Năm 2016, lượng khách du lịch quốc 

tế trên toàn thế giới đạt 1,235 tỷ lượt khách, tăng 3,9% so với năm 2015, cao hơn tốc độ 

tăng trưởng GDP trung bình toàn cầu là 3,1% và tổng thu từ hoạt động du lịch quốc tế ước 

đạt  1.300 tỷ USD, chiếm khoảng 7% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thế giới. Năm 

2017, UNWTO dự báo du lịch thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khoảng 4%.  

Tính theo mức độ tăng trưởng các khu vực trên thế giới năm 2016, khu vực châu 

Á Thái Bình Dương tiếp tục có tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất với 

8%/năm nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của cả khách quốc tế đi nội vùng và khách đến từ 

khu vực khác với tổng số 303 triệu lượt khách. Trong đó khu vực các nước châu đại 

dương tăng 10%, khu vực Nam Á tăng 9%, còn lại khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á 

tăng 8%. Tiếp theo là khu vực châu Phi cũng với tốc độ tăng trưởng 8%/năm, khu vực 

châu Mỹ với 4%/năm, châu Âu tăng 2%/năm và khu vực Trung Đông giảm 4% so với năm 

2015. Một số thị trường có lượng khách outbound tăng trưởng nổi bật trong năm 2016 

là Hàn Quốc (11%), Mỹ (7%), Anh (6%), Trung Quốc (4,3%), Đức (4%). 

1.2. Xu hướng một số vùng, khu vực cụ thể 

Đối với khu vực châu Âu: Theo báo cáo của World Travel Mornitor, năm 2016, 

tổng lượng khách outboud của châu Âu chỉ tăng 2,5%, thấp hơn so với chung bình chung 

của thế giới. Tuy nhiên, có một thị trường có lượng tăng trưởng outbound tốt như Ba 

Lan và Island (7%), Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch (6%), Đức (4%). Về độ dài thời 

gian lưu trú, năm qua, khách du lịch châu Âu có xu  hướng lưu trú dài hơn, đặc biệt với 

các chuyến du lịch dài trên 16 ngày (tăng 5%) tuy nhiên chi tiêu trung bình cho chuyến di 

quốc tế không tăng với 930 Euro/chuyến đi. 

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu kinh tế Munich – Đức, kinh tế châu Âu năm 

2017 tiếp tục tăng trưởng thấp. Khu vực Eurozone chỉ tăng trưởng khoảng 1,5% so với 

1,6% năm 2016, trong khi khu vực các nước Đông Âu dự kiến tăng 2,9%. Tuy nhiên, nhu 

cầu về du lịch năm 2017 có xu hướng tăng lên cùng với sự thay đổi thói quen trong việc 
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đi du lịch. Sau một số sự kiện khủng bố diễn ra ở Pháp, Bỉ, sự bất ổn khu vực Trung Đông, 

khách du lịch Châu Âu có xu hướng lựa chọn các điểm đến an toàn, ít mạo hiểm và đi 

nhiều hơn đến các điểm tham quan thành phố. Năm 2016, khách du lịch châu Âu đến 

các điểm tham quan thành phố tăng 15%, trong khi các điểm đến bãi biển (sun & beach) 

không tăng và các điểm đến khu vực nông thôn, miền núi giảm 8%. Cũng với lý do an 

toàn, khách châu Âu đến các điểm đến gần, nội vùng tăng 3%, đến châu Á chỉ tăng 2% và 

đến Mỹ giảm 1%.  

Năm 2017, IPK dự báo lượng khách outbound của Châu Âu sẽ tăng trung bình 

khoảng 4%, một số thị trường tăng cao tiếp tục là Ireland (8%), Đan Mạch và Anh (7%), 

một số thị trường khác cũng sẽ có mức tăng trưởng trung bình trên 4% như Phần Lan, Bỉ, 

Thụy Sỹ và Pháp, trong khi đó Đức và Nga chỉ tăng khoảng 2%. 

Đối với khu vực châu Mỹ: Trong năm qua, khu vực châu Mỹ chứng kiến sự phát 

triển trái ngược nhau của hai quốc gia đại diện cho hai phần ở khu vực châu Mỹ là Bắc 

Mỹ và Nam, đó là Hoa Kỳ và Brazil. Ở phần Bắc Mỹ, trong khi du lịch outbound Hoa Kỳ 

chứng kiến sự phát triển mạnh nhờ đồng đô la lên giá thì hoạt động du lịch quốc tế, cả 

outbound và inbound của Brazil bị suy giảm do các bất ổn về kinh tế và chính trị. Năm 

2016, du lịch outbound Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ 7% với tổng số khoảng 79 triệu lượt 

khách, trong khi mức tăng trưởng trung bình chung của khu vực Bắc Mỹ trong là 6% so với 

năm 2016. Sự tăng giá của đồng Đô la Mỹ cũng làm tăng mức chi tiêu của khách outbound 

Hoa Kỳ lên khoảng 1.900 đô la/chuyến đi. Các chuyến đi du lịch thuần túy chiếm 2/3 tổng 

sô khách outbound của Hoa Kỳ đã tăng 8% trong năm 2016, trong đó lượng khách đi nghỉ 

dưỡng biển tăng 11%, khách đến các khu vực nông thôn tăng 7%, khách đến các điểm đến 

tham quan thành phố không tăng. Nếu tính tỷ lệ khách đến các khu vực trên thế giới thì 

khách outbound Hoa Kỳ đến các quốc gia nội vùng tăng 7%, đến châu Á tăng 6% và đến 

châu Âu tăng 5%. Độ dài các chuyến đi của khách outbound Hoa Kỳ cũng tăng lần lượt 

5%, 12% và 10% đối với các chuyến đi từ 1-7 ngày, từ 8-15 ngày và trên 15 ngày. Năm 

2017, khách outbound Hoa Kỳ được dự đoán tiếp tục tăng trưởng khoảng 6%. 

Ngoài khu vực Bắc Mỹ, năm 2016, khách outbound khu vực Nam Mỹ tăng 7%, 

Trung Mỹ tăng 6%, riêng thị trường khách outbound Brazil giảm 15% so với năm 2015 do 

kinh tế phát triển âm (-3,3% và 3,8%) trong 2 năm liên tục 2015 và 2016, trong đó khách 

đến khu vực châu Á giảm 5%, đến châu Âu giảm 10% và đến các quốc gia nội vùng châu 

Mỹ giảm 16%. 

Năm 2017, lượng khách outbound toàn khu vực châu Mỹ được dự báo tiếp tục 

tăng khoảng 4% so với năm 2016. 

Đối với khu vực châu Á: Du lịch châu Á năm 2017 được dự báo sẽ tiếp tục bùng 

nổ ở phạm vị du lịch nội vùng và Trung Quốc tiếp tục là trị trường outbound lớn nhất, 

dẫn dắt sự phát triển toàn khu vực. 
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Cũng theo Viện nghiên cứu kinh tế Munich, năm 2016 kinh tế châu Á đã phát 

triển tốt với tốc độ tăng trưởng trung bình 4,6%. Dự báo năm 2017, tốc độ tăng trưởng 

kinh tế châu Á giảm nhé, ở mức 4,4%. Kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc được dự báo sẽ 

tăng trưởng thấp hơn mức trung bình chung nhưng Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất 

châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 6% so với năm 2016. 

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2016, du lịch khu vực 

châu Á nói chung tăng khoảng 11% theo báo cáo của World Travel Mornitor, trong đó 

lượng khách du lịch outbound nội vùng tăng tới 14% và khách outbound đi châu Mỹ tăng 

11%. Tuy nhiên, lượng khách outbound châu Á đi châu Âu giảm khoảng 1% trong năm 

2016. Như đã nêu ở phần trên, Trung Quốc (không kể Hồng Kông và Ma Cao) vẫn là thì 

trưởng outbound lớn nhất châu Á với 122 triệu lượt năm 2016. Tiếp theo Trung Quốc, 

khách outbound Hàn Quốc cũng đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng với 11%.  

Nếu chia theo mục đích chuyến đi, khách đi du lịch thuần thúy (holidays) chiếm 

khoảng 81%, khách du lịch công vụ chiếm 7% và 12% còn lại là khách thăm thân (VFR) và 

các mục đích khác. Cũng theo World Travel Mornitor, đối với khách du lịch thuần túy, 

lượng khách lựa chọn các điểm đến du lịch biển (sun&beach) tăng trưởng kỷ lục với con 

số 20%, lượng khách đến các vùng nông thôn tăng 15%, đến khu vực thành phố tăng 8%, 

còn lại khác đi đến các điểm đến hoặc loại hình khác chỉ tăng 2%. Tuy nhiên, trái với tốc 

độ tăng trưởng ấn tượng nêu trên, độ dài chuyến đi của khách outbound châu Á giảm 

nhẹ, trung bình chỉ 06 đêm và mức chi tiêu trung bình cho chuyến đi cũng giảm khoảng 

2% so với năm 2015. Về độ tuổi, 49% khách outbound châu Á có độ tuổi từ 35-54, tiếp 

theo là độ tuổi từ 15-34 với 38%, độ tuổi từ 55 tuổi trở lên chỉ chiếm 13%. So với khách 

outbound khu vực châu Âu và châu Mỹ, khách outbound châu Á có độ tuổi trung bình 

cũng như học vấn cao hơn. 

Trong khu vực châu Á, khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng với 6 nước là 

Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Vân Nam của Trung Quốc đang nổi 

lên là một điểm thu hút khách mới của châu Á, thu hút 58,7 triệu lượt khách du lịch 

quốc tế năm 2015, tăng trưởng gần gấp hai lần con số 31,1 triệu lượt khách vào năm 

2010. Trong giai đoạn từ năm 2010 – 2015, số khách du lịch quốc tế đến Myanmar 

tăng 490%, tiếp theo là Campuchia tăng 97%, Thái Lan tăng 87%, Lào tăng 72%, Việt 

Nam tăng 52%. Sự tăng trưởng đáng để lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực tiểu 

vùng sông Mê Kông mở rộng trong những năm qua phải kể đến sự phát triển của các 

hãng hàng không giá rẻ trong khối Asean, sự nới lỏng và cởi mở và tự do hơn trong 

việc đi lại trong vùng cũng như các nước trong vùng đã hợp tác, xây dựng thành công 

thương hiệu du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và quảng bá rộng rãi đến các thị 

trường ở các khu vực khác trên thế giới. 

Xét về xu hướng chung, khách du lịch outbound châu Á có xu hướng đi ít điểm 

đến hơn trong một chuyến đi để có thời gian nghỉ nhiều hơn tại một điểm đến, nhất là 

các điểm đến nghỉ dưởng biển.  
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Triển vọng năm 2017: Năm 2017, lượng khách outbound châu Á được dự báo 

tăng khoảng 6% so với năm 2016 và lượng khách inbound tính chung cho cả khu vực châu 

Á Thái Bình Dương sẽ tăng khoảng 9%.  Một số quốc gia và khu vực được dự báo có tốc độ 

tăng trưởng ấn tượng như Australia và New Zealand (10%), Đông Bắc Á và Đông Nam Á 

(9%), Nam Á (8%), Việt Nam (36%), Hàn Quốc (34%), Nhật Bản (24%), Sri Lanka (15%). 

Một số xu hướng chung: Xuất phát từ bối cảnh chung của thế giới những năm 

gần đây, hoạt động du lịch toàn cầu bị chi phối bởi một số xu hướng chung sau: 

- Cầu du lịch sẽ tiếp tục tăng cao ở tất cả các khu vực trên thế giới mặc dù tình 

hình chính trị, kinh tế ở một số khu vực hoặc quốc gia chưa thực sự phục hồi. 

- Xu hướng tìm đến các điểm đến an toàn, ít bị đe dọa bởi khủng bố, an ninh 

chính trị quốc gia. Theo World Travel Mornitor, trong năm 2015 có khoảng 36 triệu du 

khách quốc tế, chiếm khoảng 3% tổng lượng khách quốc tế toàn cầu là nạn nhân của 

nạn trộm cắp, khủng bố, tai nạn trong khi đi du lịch. Một số quốc gia như Ai Cập, Seria, 

Thổ Nhĩ Kỳ, Israel.. được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu hút khách du 

lịch quốc tế trong những năm tới. 

- Xu hướng đi ít các điểm đến trong một chuyến đi và nghỉ dài ngày hơn ở một 

điểm đến. Đây là xu hướng mới nổi trong trong những năm gần đây, đặc biệt đối với 

khách du lịch châu Á.  

- Xu hướng khách đi dài ngày hơn nhưng tổng chi tiêu không tăng hoặc thậm 

chí giảm đi. Khách có xu hướng chi tiền nhiều hơn cho các hoạt động trải nghiệm tại điểm 

đến hơn là chi cho việc mua sắm, đặc biệt đối với khách đến từ châu Âu và châu Mỹ. Năm 

2015, lượng khách du lịch outbound Hàn Quốc tăng trưởng 20,1% với 19,3 triệu lượt 

khách, tuy nhiên tổng chi tiêu của khách Hàn Quốc chỉ tăng 9,3% so với năm 2014. 

- Ngoài xu hướng khách đi tự do, tìm kiếm thông tin và đặt dịch vụ qua mạng đã trở 

lên phổ biến trong những năm gần đây, xu hướng chia sẻ phòng ở và căn họ giữa chủ nhà 

và khách du lịch ngày càng phổ biến do giá cả thấp hơn nhiều so với ở khách sạn và tăng 

hoạt động trải nghiệm cho khách du lịch tại điểm đến. Năm 2015, 27% khách outbound 

châu Âu đã đặt ở tại các căn hộ cho thuê hoặc dịch vụ chia sẻ phòng. Khách ở khách sạn chỉ 

chiếm khoảng 57%. Website chia sẻ phòng www.airbnb.com ngày càng được biết đến rộng 

rãi bên cạnh các website đặt phòng khách sạn như booking.com hay agoda.com. 

2. Triển vọng cho du lịch Việt Nam 
2.1. Tình hình khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2016 

Cùng với xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch thế giới, du lịch Việt Nam 

năm 2016 cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng liên tục, ngoạn mục từ đầu năm 2016. 

Đến hết năm 2016, du lịch Việt Nam đã đón được 10.012.735 lượt khách du lịch quốc tế, 

tăng 25,9% so với năm 2015, đa số các thị trường gửi khách quan trọng đến Việt Nam 

đều tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng hai con số, cụ thể:  
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Ở khu vực Đông Bắc Á, thị trường Trung Quốc (51,4%), thị trường Hồng Kông 

(67,5%), Hàn Quốc (38,7%), Nhật Bản (10,3%). Năm 2015, khách du lịch quốc tế đến từ 

04 thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan) chiếm 51% lượng 

khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Đến hết năm 2016, khách đến từ các thị trường 

Đông Bắc Á đạt 5.523.237 lượt khách, tăng 37,3% so với năm 2015 và chiếm 55,2% tổng 

lượng khách quốc tế đến Việt Nam.  

Ở khu vực Đông Nam Á, một số thị trường khách du lịch quan trọng của du lịch 

Việt Nam trong khu vực Đông Nam có tốc độ tăng trưởng âm hoặc gần như không tăng 

trưởng (Thái Lan, Malaysia). Tuy nhiên, đến năm 2016, các thị trường này đều tăng 

trưởng mạnh trở lại, cụ thể: Khách đến từ Thái Lan tăng 24,4%, khách đến từ Malaysia 

tăng 17,6%, từ Singapore tăng 8,7%, từ Philipine tăng 11,2%.  

Đối với các thị trường khu vực Tây Âu: Việc áp dụng chính sách miễn visa nhập 

cảnh 15 ngày cho công dân 5 nước Tây Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha vào 

Việt Nam từ 01/07/2015 đã phát huy hiệu quả tích cực trong năm 2016. Tất các 5 thị 

trường được miễn visa đều tăng trưởng ở mức kỷ lục, cụ thể: Khách du lịch Anh tăng 

19,8%, khách Pháp tăng 13,8%, khách Đức tăng 18,1%, khách Ý tăng 27,2% và khách Tây 

Ban Nha tăng 29% so với năm 2015. 

Đối với thị trường khách du lịch Nga, năm 2016, tuy vẫn còn bị phương Tây cấm 

vận nhưng kinh tế Nga đã dần hồi phục, đồng Rupt tăng giá trở lại tác động trực tiếp đến 

việc phục hồi khách du lịch Nga đến Việt Nam. Năm 2016, Việt Nam đã đón được 

433.987 lượt khách Nga, tăng 28,1% so với năm 2015. 

Đối với thị trường Bắc Mỹ: Khách du lịch đến từ khu vực Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) 

đến Việt Nam tăng trưởng chậm trong một vài năm trở lại đây do hoạt động xúc tiến, 

quảng bá của du lịch Việt Nam đối với các thị trường này còn hạn chế. Tuy nhiên, năm 

2016, khách Mỹ đến Việt Nam đạt 552.644 lượt, tăng 12,5%, khách từ Canada đạt 

122.929 lượt, tăng 16,3% so với năm 2015. Gần đây, Việt Nam đã thực hiện chính sách 

visa nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời gian một năm đã tạo điều kiện và khuyến 

khích khách du lịch Mỹ vào Việt Nam, tuy nhiên vấn đề lệ phí visa cao đang làm cho 

khách du lịch Mỹ cân nhắc khi đi du lịch Việt Nam, làm giảm lợi thế cạnh tranh của du 

lịch Việt Nam so với các nước khác trong khu vực.  

2.2. Triển vọng năm 2017 và các năm tiếp theo 

Trong 4 tháng đầu năm 2017, du lịch Việt Nam đã đón 4,284 triệu lượt khách du 

lịch quốc tế, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó một số thị trường tiếp tục 

tăng trưởng cao như Trung Quốc (61,1%), Hàn Quốc (35,1%), Nga (60,3%), Tây Ban Nha 

(32,2%), Đức (17,6%)…. Năm 2017 và các năm tới, du lịch Việt Nam được dự báo sẽ tiếp 

tục tăng trưởng với tốc độ cao do một số nguyên nhân sau: 

Thứ nhất: Du lịch thế giới đang trong giai đoạn tăng trưởng liên tục từ năm 2010 

đến nay và được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định trong thời gian tới, đặc biệt Việt 
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Nam nằm trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực có tốc độ tăng trưởng du lịch 

cao nhất trên thế giới là khu vực Đông Nam Á cũng như Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. 

Thứ hai: Chính phủ đã có những chính sách và giải pháp cụ thể hỗ trợ phát triển 

du lịch như chính sách miễn visa cho khách du lịch đến từ 05 nước Tây Âu, nghị quyết số 

08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; việc đưa vào áp 

dụng chính sách visa điện tử cho một số quốc gia trên thế giới từ ngày 01/2/2017. 

Thứ ba: Cơ sở vật chất kỹ thuật trong ngành du lịch ngày càng được hoàn thiện; 

công tác quản lý điểm đến và xúc tiến du lịch ngày càng được quan tâm dù kinh phí đầu 

tư cho hoạt động xúc tiến du lịch còn hạn chế.  

Thứ tư: Về kết nối hàng không, năm 2016, ngoài việc mở rộng các đường bay 

quốc tế của Vietnam Airlines, một số hãng hàng không nước ngoài đã mở đường bay 

trực tiếp và đường bay mới đến Việt Nam như Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ mở đường 

bay trực tiếp từ Istanbul đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6/2016; hãng 

hàng không giá rẻ Vallina Air mở đường bay mới từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tokyo 

qua Đài Bắc từ 15/9/2016; hãng China Southern Airlines mở đường bay trực tiếp từ 

Quảng Châu đến Phú Quốc từ ngày 06/07/2016. 

Thứ năm: Nguyên nhân về sự tăng trưởng của thị trường Trung Quốc. Trong 

những năm gần đây, khách outbound Trung Quốc có sự tăng trưởng nóng với mức tăng 

trưởng nóng đạt 122 triệu lượt khách vào năm 2016. Do đó, thị trường khách Trung 

Quốc là một yếu tố quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng chung của du lịch Việt Nam 

trong năm qua. 

Về xu hướng một số thị trường nguồn khách quốc tế đến Việt Nam: 

Khu vực Đông Bắc Á sẽ tiếp tục là khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất cũng 

như đóng góp số lượng khách quốc tế lớn đến Việt Nam, đặc biệt là khách du lịch đến từ 

Hàn Quốc và Trung Quốc cho dù đồng Nhân Dân Tệ đang có xu hướng giảm giá. Đây 

cũng là hai quốc gia có số lượng và tỷ lệ tăng trưởng khách outbound cao ở khu vực 

châu Á cũng như trên thế giới. Khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam năm 2017 được dự 

báo cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng do đồng Yên đang có xu hướng tăng giá trở lại cũng 

như kế hoạch dự kiến mở đường bay trực tiếp đến của Vietjet Air đến Nhật Bản vào 

tháng 6 năm 2017.  

Các thị trường khách khu vực Tây Âu, Bắc Mỹ cũng được dự báo sẽ tiếp tục có tỷ 

lệ tăng trưởng cao do tác động của chính sách miễn visa cũng như visa điện tử dự kiện 

sẽ được áp dụng từ tháng 2 năm 2017. Đối với khách du lịch Tây Âu, hầu hết các nước 

Tây Âu đang được Việt Nam miễn visa được UNWTO dự báo sẽ tăng trưởng cao trong 

năm 2017. Bên cạnh đó, một số hãng du lịch lớn ở Châu Âu đã và đang lên kế hoạch gửi 

khách hoặc mở đương bay trực tiếp (charter) đến Việt Nam như TUI, Tomat Cook, 

Thomson… cũng sẽ tác động tích cực đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ các thị 

trường này. Ngoài ra, đối với thị trường Bắc Mỹ, nếu phương án Hàng không Việt Nam 
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mở đường bay trực tiếp đến Hoa Kỳ được thực hiện trong năm 2017, lượng khách Bắc 

Mỹ đến Việt Nam được dự báo sẽ còn tăng trưởng cao hơn nữa. 

Khách từ các thị trường khu vực Asean dự kiến sẽ duy trì sự tăng trưởng ổn định 

do mức độ hội nhập văn hóa, kinh tế trong khu vực ngày càng sâu rộng, đặc biệt kể từ 

khi Cộng đồng kinh tế Asean (AEC) chính thức được thành lập vào ngày 31/12/2015 cũng 

như mức độ hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia này trong các chương trình xúc tiến du 

lịch chung cho khu vực. 

Tuy nhiên, để duy trì sự tăng trưởng ổn định khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, 

Chính phủ cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho du lịch như tiếp tục 

mở rộng chính sách miễn thị thực cho các quốc gia khác, tạo điều kiện dễ dàng hơn nữa 

cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và khả năng 

tiếp cận điểm đến; đổi mới và tăng cường đầu tư cho hoạt động quản lý điểm đến, phát 

triển sản phẩm và xúc tiến quảng bá cũng như các cơ chế đặc thù khác cho du lịch phát 

triển, nắm bắt kịp thời các xu hướng khách du lịch quốc tế để có những chiến lược và kế 

hoạch hành động cụ thể, đạt hiệu quả cao.  
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ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 
LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG 
NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG CÁC LOẠI HÌNH 

DU LỊCH MỚI 
TS. Nguyễn Văn Lưu4 

 

Tóm tắt: Nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao là một bộ phận đặc biệt của 

nguồn nhân lực du lịch, gồm những người có trình độ từ cao đẳng trở lên, đảm nhiệm 

các nhiệm vụ quản lý nhà nước, đào tạo, nghiên cứu du lịch, quản trị doanh nghiệp và 

lao động lành nghề là những nghệ nhân, những lao động từ bậc 3 trở lên, làm việc trong 

lĩnh vực du lịch. Với vai trò quyết định, cải biến và hoạch định phát triển du lịch, nguồn 

nhân lực du lịch chất lượng cao có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát 

triển du lịch bền vững, có trách nhiệm, đáp ứng các nhu cầu và xu thế phát triển loại 

hình du lịch mới. Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao phù hợp với nhu cầu 

và xu hướng phát triển các loại hình du lịch mới chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, với 

những yêu cầu cụ thể và cần có những giải pháp mang tính hệ thống để đáp ứng nhu 

cầu hội nhập quốc tế du lịch ngày một sâu và toàn diện. 

1.Nhu cầu và xu hướng phát triển du lịch trong thế kỷ 21 

Nhiều nhà khoa học du lịch dự báo trong thế kỷ 21 du lịch sẽ mở rộng với 

những loại hình du lịch du lịch vũ trụ, du lịch “cung trăng”, du lịch “thuỷ cung” nhờ 

sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của khoa 

học kỹ thuật, công nghệ về giao thông. Tuy nhiên, trong một nền kinh tế tri thức chủ 

đạo của thế kỷ 21 với đặc trưng chuyển mạnh từ việc lấy tài nguyên vật chất làm cơ 

sở sang việc lấy nguồn lực trí tuệ làm cơ sở, thì ngay trên trái đất xu hướng phát 

triển du lịch cũng có những biến đổi sâu sắc. Nhiều loại hình du lịch mới xuất hiện 

đáp ứng nhu cầu du lịch trải nghiệm sâu, rộng hơn. Du lịch chuyển dần từ kiểu “cưỡi 

máy bay, tàu cao tốc để xem hoa” sang những loại hình du lịch với đặc thù di chuyển 

nhanh và thưởng ngoại thong thả; di chuyển nhanh nhờ đường sắt cao tốc toàn thế 

giới, tàu điện từ gia tốc lớn, ô tô điện lan tràn khắp thế giới, máy bay chở khách siêu 

cỡ bay khắp toàn cầu và tàu thuỷ du lịch siêu tốc lên ngôi, nhưng sự trải nghiệm du 

lịch chậm cùng sự “thả lỏng” với thời gian lưu lại một điểm du lịch tuy ngắn, nhưng đến 

nhiều điểm du lịch hơn.  

                                                           
4 Phó Cố vấn trưởng Dự án Tăng cường kỹ năng nghề  (Khoản vay ADB số 2652), Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội; Thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch quốc gia; Điện thoại 0913281013; Email 

nguyenvanluuhien@gmail.com 
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Nền du lịch của mỗi quốc gia, từng điểm đến du lịch được toàn cầu hoá, liên kết chặt 

chẽ với mục tiêu cùng phục vụ “thượng đế” để cùng có lợi và cùng phát triển. Một nền du 

lịch toàn cầu được hình thành trên cơ sở đi vào các tầng sâu văn hoá ở mọi nơi sơn cùng, 

thuỷ tận trên trái đất. Du lịch sâu và xa đi vào đáp ứng đòi hỏi sự trải nghiệm của du khách 

với những phương thức khám phá mới. Du lịch học tập theo đúng nghĩa đi một ngày đàng 

học một sàng khôn; thói quen chụp ảnh, quay phim sẽ dần được thay thế bằng thói quen 

quan sát, học hỏi sâu hơn về các yếu tố cấu thành đặc trưng của từng điểm đến du lịch, cảm 

thụ không khí thời đại và bối cảnh sinh ra các đặc trưng đó của điểm du lịch qua không gian, 

thời gian và nội dung của mỗi đặc trưng. “Thượng đế” trong du lịch sẽ không “cưỡi ngựa 

xem hoa” nữa mà đắm mình vào từng nơi tham quan, vào không gian các kỷ vật cổ xưa, 

bình tĩnh tiếp thu trí tuệ xưa kia đã làm nên các kỷ vật, các công trình ở mỗi điểm đến với 

cách nhìn trân trọng văn hoá bản địa.   

Nhiều nhà khoa học du lịch chỉ ra rằng: có hai loại hình du lịch sâu và xa. Một loại 

hình tạm gọi là “du lịch thám hiểm”, ví dụ như vừa đi du lịch vừa tìm các nguồn nước, vừa 

chứng kiến sự  giàu có về ánh sáng mặt trời ban phát cho sa mạc, hoặc “tới nơi đầm lầy và 

rừng nhiệt đới ở Việt Nam và Đông Nam Á đầy hoang dã chiêm ngưỡng tự nhiên” [Trang 

748, Dự báo thế giới, Nhà Xuất bản Thống kê, năm 1998]. Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ sôi động của 

du lịch thám hiểm với các tour du lịch đi đến ngọn nguồn nhiều sông suối, chinh phục các 

đỉnh núi cao trên khắp trái đất, đi sâu vào rừng già, hang động, hoang mạc. Nhiều nhà xã hội 

học và du lịch học dự báo tới năm 2020 sẽ có nhu cầu du lịch vào vũ trụ và nhu cầu du lịch 

đáy đại dương, tăng dần vào các năm tiếp sau đó.  

Bên cạnh đó còn có một loại hình du lịch được gọi là “du lịch thăm dò”. Khách du lịch 

đi tour du lịch thăm dò ngoài tính thám hiểm còn có tính thăm dò tìm kiếm những di sản 

tự nhiên chưa ai biết đến, phát hiện những nền văn minh thế giới bị lãng quên, nền 

văn hoá chưa từng được phát hiện. Du lịch thăm dò, học tập để mở rộng tầm hiểu 

biết của du khách, không phải đi tìm vận may mà đòi hỏi họ phải có sẵn vốn hiểu 

biết, thậm chí sự hiểu biết chuyên sâu, thông thái và sự tự giác làm những việc hữu 

ích để lại ấn tượng sâu sắc của mỗi chuyến đi du lịch thăm dò. Chính họ, trong tour 

du lịch của mình, đã trở thành người phát hiện, “tạo” thêm tài nguyên du lịch cho các 

điểm đến và toàn nhân loại.  

Xu hướng phát triển du lịch mới này của thế kỷ 21 yêu cầu “chuẩn năng lực” cao đối 

với cả khách du lịch và nhân lực du lịch. Nguồn nhân lực du lịch không còn chỉ phải có những 

năng lực cơ bản, kỹ năng thụ động, thái độ bàng quang mà phải là đội ngũ nhân lực chất 

lượng cao, đủ về số lượng và phù hợp về cơ cấu đáp ứng được đòi hởi “vượt chuẩn thông 

thường” của “thượng đế” trên thị trường du lịch.  
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2. Nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao  

2.1. Khái niệm nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Tiếp cận 

theo định tính thì nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao là một bộ phận cốt lõi của 

nguồn nhân lực du lịch, có khả năng đáp ứng những yêu cầu phức tạp của công việc 

trong hoạt động du lịch, từ đó tạo ra năng suất và hiệu quả cao trong công việc, có 

những đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp du lịch và 

phát triển du lịch của một địa phương, quốc gia, lôi kéo cộng đồng và toàn xã hội tham 

gia vào sự nghiệp phát triển du lịch.  

Tiếp cận theo định lượng thì nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở Việt Nam 

được hiểu là những người lao động đã qua đào tạo du lịch5, có bằng cấp và trình độ 

chuyên môn kỹ thuật từ độ cao đẳng, đại học đến trên đại học (nguồn nhân lực lãnh 

đạo, quản lý và hoạch định chính sách, nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đội ngũ 

giảng viên các trường đại học, cao đẳng…) và nhân lực du lịch lành nghề là các nghệ 

nhân và lao động trực tiếp xếp bậc 3 trở lên.  

Như vậy, nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao được hiểu là một bộ phận đặc 

biệt của nguồn nhân lực du lịch, gồm những người có trình độ học vấn từ cao đẳng trở 

lên, đảm nhiệm các chức danh quản lý, quản trị doanh nghiệp và các lao động lành nghề 

là những nghệ nhân, những lao động từ bậc 3 trở lên, làm việc trong các lĩnh vực du lịch, 

có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển bền vững, có trách nhiệm 

của ngành Du lịch một địa phương, một quốc gia. 

2.2. Vai trò nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao 

Nguồn lực du lịch chất lượng cao đóng vai trò quyết định; cải biến; và hoạch định 

sự nghiệp phát triển du lịch của từng địa phương, mỗi quốc gia. 

1) Vai trò quyết định: Các nguồn lực phát triển du lịch như vốn, tài nguyên du 

lịch, vị trí địa lý… chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng và chỉ có tác dụng khi có tác động của 

con người. Chỉ có nguồn nhân lực du lịch, nhất là nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, 

là nguồn lực duy nhất biết tư duy, có trí tuệ và có ý chí, biết lợi dụng và khai thác các 

nguồn lực khác, gắn kết, phối hợp chúng lại với nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp, duy 

trì và phát triển tất cả các nguồn lực khác để phát triển du lịch. Như vậy, nguồn nhân lực 

du lịch nói chung và nhân lực du lịch chất lượng cao nói riêng là chủ thể, còn các nguồn 

lực khác là những khách thể, chịu sự cải tạo, khai thác của con người và phục vụ nhu 

cầu, lợi ích của con người trong lĩnh vực du lịch.  

                                                           
5 Trên thực tế, khái niệm “lao động qua đào tạo” rất phức tạp vì hiện nay có rất nhiều hình thức và phương pháp 

đào tạo khác nhau, từ học nghề ngắn hạn đến cao đẳng, đại học, sau địa học đều có thể được xem là “lao động 

qua đào tạo”. Như vậy, nếu coi nguồn nhân lực chất lượng cao là lao động qua đào tạo sẽ dẫn đến một sự phân 

hóa lớn về trình độ của nguồn nhân lực này. 
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2) Vai trò cải biến vô tận: Cải biến vô tận là sức mạnh của trí tuệ, thể lực và văn 

hóa của nhân lực du lịch chất lượng cao, có khả năng không chỉ tái sinh mà còn tự sản 

sinh và luôn đổi mới không ngừng. Đó là cơ sở làm cho nhận thức và năng lực hoạt động 

thực tiễn của nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao phát triển vô tận cả trên bình diện 

một cộng đồng, một quốc gia, dân tộc và toàn nhân loại. Nhờ vậy, nguồn nhân lực du lịch 

chất lượng cao từng bước làm chủ tự nhiên, khám phá những tài nguyên du lịch mới và 

sáng tạo thêm những tài nguyên du lịch vốn không có sẵn trong tự nhiên. Với bản chất 

hoạt động có mục đích sáng tạo ra những hệ thống công cụ sản xuất và khoa học công 

nghệ du lịch mới để tác động vào tự nhiên, vào đối tượng sản xuất du lịch, từ thủ công 

đến cơ khí, từ cơ khí đến tự động hoá hoạt động du lịch nói lên vai trò cải biến vô tận 

của nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. 

3) Vai trò hoạch định: Tiến trình phát triển du lịch của một địa phương, một đất 

nước được hoạch định và thực hiện tốt sẽ góp phần phát triển mối quan hệ giữa các 

ngành, các địa phương trong một tỉnh, trong vùng, trong một nước và các nước với nhau, 

nâng cao trình độ quản lý kinh tế du lịch, khả năng tích luỹ mở rộng sản xuất và không 

ngừng nâng cao vai trò của nhân tố con người trong nền kinh tế du lịch lớn hiện đại, kỹ 

thuật cao. Chỉ trên cơ sở hoạch định và thực hiện tốt sự phát triển du lịch mới có khả 

năng thực hiện và quan tâm đầy đủ đến sự phát triển tự do và toàn diện nhân tố con 

người, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu của khách tham gia các loại hình du lịch truyền 

thống và loại hình du lịch mới, nhất là loại hình du lịch mới. Hoạch định và thực hiện tốt 

sự nghiệp phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm, còn tạo nhiều khả năng thực hiện 

tốt sự phân công và hợp tác quốc tế về du lịch. 

3. Các tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao 

3.1. Các chỉ tiêu định tính  

Có thể đánh giá nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao qua các tiêu chí định tính 

chính sau: 1) Có khả năng thích nghi nhanh chóng với loại hình du lịch mới, với môi 

trường không ngừng biến đổi, thích ứng nhanh nhất với môi trường lao động du lịch và 

với tiến bộ khoa học công nghệ mới, với năng lực thực hiện cao; 2) Có sức khoẻ tốt, phát 

triển toàn diện về trí tuệ, ý chí, năng lực và đạo đức, có ý chí vượt khó, bền bỉ trong công 

việc, có năng lực kiềm chế bản thân..., có năng lực tự học, tự đào tạo cao, năng động, 

chủ động, sáng tạo, có tri thức và kỹ năng làm việc toàn cầu; 3) Có đạo đức nghề nghiệp 

thể hiện qua tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ, hợp tác và ý thức 

về tập thể, có trách nhiệm cao với Ngành, với cộng đồng và xã hội. Có bản lĩnh chính trị, 

phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp 

phát triển du lịch của một địa phương, của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu và toàn 

diện; 4) Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thay đổi, thích ứng nhanh, hội nhập cao, có 

sáng kiến đột phá, sáng tạo...; 5) Có năng lực thực tế tạo nên kết quả làm việc cao và 

vượt trội, có năng lực cạnh tranh, đóng góp hữu ích cho doanh nghiệp, đơn vị, cho 
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ngành và xã hội... Đủ khả năng sáng tạo ra các sản phẩm du lịch thu hút nhiều khách du 

lịch trong xu hướng phát triển du lịch mới.  

3.2. Các tiêu chí định lượng 

a) Đối với nhân lực chất lượng cao là công chức quản lý nhà nhà nước về du lịch 

và viên chức hoạt động sự nghiệp du lịch: Nhóm nhân lực du lịch này được đánh giá về 

mặt định lượng quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.   

b) Đối với nhân lực chất lượng cao là lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp: Nhóm 

nhân lực này gồm các chức danh: 1) Giám đốc công ty, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn 

và tương đương; 2) Giám đốc các bộ phận, phòng, ban của doanh nghiệp (Giám đốc Tiền 

sảnh hoặc Lễ tân; Giám đốc, Quản đốc bộ phận buồng; Giám đốc bộ phận ăn uống, 

Maitre d’ Hotel; Bếp trưởng; Giám đốc marketing; Giám đốc bán hàng; Giám đốc kinh 

doanh; Giám đốc nhân sự; Giám đốc Trung tâm điều hành và hướng dẫn du lịch; Giám 

đốc vận chuyển khách du lịch). Các tiêu chí đánh giá nhóm nhân lực này có thể dựa vào 

Quy định về chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức ngành Du lịch của Tổng cục Du 

lịch ban hành trước đây (1988) và các Tiêu chuẩn kỹ năng nghề mà Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch ban hành tháng 1/20146. Tham luận này chỉ nêu nhiệm vụ, sự hiểu biết và yêu 

cầu nghiệp vụ của Giám đốc công ty, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và tương đương. 

- Về nhiệm vụ: 1) Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh; 2) Xây dựng kế 

hoạch và hạch toán kinh tế trên cơ sở áp dụng các định mức, tiêu chuẩn chi phí vật tư, 

hàng hoá, nguyên, nhiên vật liệu, thực phẩm, tiền vốn và lao động nhằm đạt hiệu quả 

kinh tế cao; 3) Tổ chức thực hiện Điều lệ khách sạn, công ty, phổ biến, quán triệt và kiểm 

tra việc thực hiện quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, phương thức kinh doanh, quy 

tắc nghiệp vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, chế dộ tài chính, kế toán...; 4) Tổ chức hạch 

toán thống kê và sử dụng hiệu quả tài sản, vật tư, hàng hoá, tiền vốn và nhân lực, chất 

lượng sản phẩm; 5) Tổ chức thực hiện quản trị nhân lực từ tuyển dụng đến đào tạo, bố 

trí sử dụng và đãi ngộ người lao động; 6) Phối hợp hợp các tổ chức Đảng, quần chúng 

làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 

người lao động; 7) Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; 8) Quyết định hoặc 

đề nghị cấp trên khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, điều động, tuyển dụng hoặc cho thôi việc 

đối với nhân viên dưới quyền.  

- Phải biết: 1) Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà  nước, 

chính quyền địa phương và của ngành Du lịch về định hướng phát triển du lịch; 2) Các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; 3) Hiểu sâu, 

                                                           
6 Bao gồm: 1) Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch nghề  Dịch vụ Nhà hàng; 2) Tiêu chuẩn 

kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch nghề Kỹ thuật chế biến món ăn; 3) Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia trong lĩnh vực du lịch nghề Quản trị Khách sạn; 4) Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch 

nghề Quản trị Khu Resort; 5) Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch nghề Quản trị Dịch vụ 

giải trí, thể thao; 6) Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch nghề Hướng dẫn du lịch; 7) Tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch nghề Quản trị Lữ hành; 8) Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia trong lĩnh vực du lịch nghề Quản trị du lịch MICE. 
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nắm chắc tình hình thị trường và kiến thức cơ bản về kinh tế và tổ chức của lĩnh vực kinh 

doanh; 4) Đặc điểm tâm lý và hành vi tiêu dùng của khách du lịch; 5) Những kiến thức cơ 

bản về nghiên cứu thị trường và quảng bá, xúc tiến du lịch; 6) Những kiến thức cơ bản 

của tổ chức lao động trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Yêu cầu về trình độ: 1) Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng du lịch (Tuỳ quy mô và 

thứ hạng doanh nghiệp); 2) Thông thạo ít nhất một ngoại ngữ; 3) Có thâm niên (kinh 

nghiệm) công tác ở chức vụ lãnh đạo các bộ phận doanh nghiệp ít nhất 3 năm.  

c) Đối với nhân lực chất lượng cao là lao động trực tiếp: 

- Đối với nghệ nhân: Được công nhận là nghệ nhân trong lĩnh vực hoạt động của 

mình với các tiêu chí quy định công nhận nghệ nhân.  

 - Đối với các chức danh khác: Tham luận này tập trung vào các chức danh ở 8 nghề 

sử dụng nhiều lao động và đã ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Các chỉ tiêu đánh giá 

nhóm nhân lực chất lượng cao này tính từ bậc 3 trở lên đối với các nghề: 1) Dịch vụ Nhà 

hàng; 2) Kỹ thuật chế biến món ăn; 3) Quản trị Khách sạn; 4) Quản trị Khu Resort; 5) 

Quản trị Dịch vụ giải trí, thể thao; 6) Hướng dẫn du lịch; 7) Quản trị Lữ hành; 8) Quản trị 

du lịch MICE tham khảo Thông tư số 01/2014/TT-BVHTTDL ngày 15/01/2014 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia  đối với các 

nghề thuộc nhóm nghề du lịch.  

4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao 

4.1. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và các yếu 

tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực du lich chất lượng cao 

 a) Khái niệm: Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao là một phần của 

phát triển nguồn nhân lực du lịch, là tổng thể các hình thức, phương pháp, chính sách và 

biện pháp nhằm làm gia tăng số lượng; hoàn thiện và nâng cao chất lượng cho nguồn 

nhân lực (trí tuệ, thể chất và phẩm chất tâm lý - xã hội); và điều chỉnh cơ cấu nguồn 

nhân lực du lịch chất lượng cao cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 

phát triển du lịch trong từng giai đoạn phát triển. Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất 

lượng cao bao hàm quá trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chung liên quan đến nghề 

nghiệp, kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa và sức khỏe nghề nghiệp, 

sử dụng và đãi ngộ nhân lực du lịch chất lượng cao.  

b) Các yếu tố ảnh hưởng: Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực du 

lịch chất lượng cao, nổi bật là 5 yếu tố sau: 1) Trình độ phát triển kinh tế và phát triển du 

lịch; 2) Trình độ phát triển của giáo dục đào tạo; 3) Quy mô và tốc độ gia tăng dân số; 

4)Các chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô;  5) Các nhân tố tác động từ bên ngoài. 

1) Trình độ phát triển kinh tế và phát triển du lịch: Trình độ phát triển kinh tế tạo 

nền tảng vật chất để phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Ở những quốc gia 

có trình độ kinh tế phát triển cao, Nhà nước có điều kiện đầu tư giải quyết tốt vấn đề 
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giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, các chính sách xã hội, do vậy chất lượng nguồn nhân 

lực cũng được nâng cao. Trình độ phát triển kinh tế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự 

phát triển du lịch và đến lượt mình, trình độ phát triển du lịch sẽ quyết định đến số 

lượng, chất lượng và xu thế phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. 

2) Trình độ phát triển của giáo dục đào tạo: Giáo dục đào tạo là yếu tố cấu thành 

quan trọng của phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Chất lượng giáo dục 

đào tạo ảnh hưởng trực tiếp chất lượng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; thông 

qua giáo dục đào tạo, các quốc gia hình thành nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao với 

trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề phù hợp yêu cầu phát triển du lịch.  

3) Quy mô và tốc độ gia tăng dân số: Ở những nước đang phát triển, những vùng 

sâu, vùng xa, quy mô dân số lớn và tốc độ gia tăng dân số cao là lực cản đối với tốc độ 

tăng trưởng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực. Quy mô dân số lớn và tốc độ gia tăng 

dân số cao gây sức ép lên các cơ sở hạ tầng xã hội, ảnh hưởng đến việc hoạch định và 

thực hiện các chính sách xã hội của địa phương, trong đó có chính sách về giáo dục đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch 

chất lượng cao, cần hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số ở mức hợp lý. 

4) Các chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô: Các chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô như 

chính sách giáo dục đào tạo; chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, lao động tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động... tác động trực tiếp đến nguồn nhân lực du lịch 

chất lượng cao. Chính sách kinh tế - xã hội không chỉ tạo điều kiện phát triển nguồn 

nhân lực du lịch chất lượng cao, mà còn hạn chế các tác động tiêu cực đến sự phát triển 

của nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao thông qua những công cụ điều tiết vĩ mô. 

Chính sách phát triển du lịch tác động đến sự phát triển du lịch, trong đó chính sách 

phát triển nguồn nhân lực du lịch ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nguồn nhân lực 

du lịch lịch chất lượng cao. 

5) Các yếu tố tác động từ bên ngoài: Các yếu tố bên ngoài nổi bật là toàn cầu hoá; 

sự phát triển của khoa học công nghệ; và xu thế thay đổi về cách đi du lịch và các nhu 

cầu du lịch. 

- Toàn cầu hoá: Toàn cầu hoá đã thúc đẩy cuộc chạy đua phát triển nguồn nhân 

lực du lịch chất lượng cao tại các quốc gia, các khu vực trên thế giới. Toàn cầu hóa làm 

cho các nền kinh tế du lịch phát triển nhanh chóng hơn và trở thành một thị trường du 

lịch toàn cầu, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau, cạnh tranh gay gắt với nhau. Khả năng 

cạnh tranh du lịch được quyết định bởi năng lực tạo ra giá trị tăng thêm của các sản 

phẩm, dịch vụ du lịch và các quá trình hoạt động của mỗi quốc gia và của từng doanh 

nghiệp. Đóng góp chủ yếu vào điều này phụ thuộc vào năng lực của nhân lực du lịch, 

nhất là nhân lực du lịch chất lượng cao. Sự nghiệp giáo dục đào tạo và năng lực của lực 

lượng lao động là “vũ khí” cạnh tranh quan trọng trong thế kỷ XXI.    
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- Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền 

thông: Tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra những thay đổi lớn 

trong các tổ chức và xuất hiện cách thức thực hiện công việc mới. Nhiều ngành nghề 

mới, công nghệ mới và phương thức quản lý mới xuất hiện trong hoạt động du lịch, đòi 

hỏi nhân lực du lịch chất lượng cao phải được trang bị những kiến thức, kỹ năng mới để 

đảm nhận được công việc. Những biến đổi trong các tổ chức cũng làm thay đổi vai trò 

của nhân lực du lịch chất lượng cao, họ có nhu cầu trong việc ra quyết định và thực sự 

cần thiết trong việc mở rộng hơn các kỹ năng làm việc. Họ cần bổ sung nhiều hơn các 

năng lực thực hiện so với trước đây. Những điều này làm thay đổi mạnh mẽ về chất đối 

với nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. 

- Xu thế thay đổi về cách đi du lịch và các nhu cầu du lịch: Kết cấu hạ tầng, đặc 

biệt là hệ thống giao thông được cải thiện vượt bậc cho phép du khách rút ngắn thời 

gian đi lại, tiếp cận nhiều điểm đến du lịch, dẫn đến xu thế rút ngắn thời gian lưu trú tại 

mỗi điểm du lịch và thực hiện nhiều chuyến du lịch đến nhiều điểm đến du lịch trong 

một năm. Cùng với xu thế đi du lịch nhiều lần trong năm thì khách du lịch ngày càng có 

nhu cầu nhiều hơn về các dịch vụ bổ sung. Một số loại hình du lịch mới xuất hiện như đã 

trình bày tại mục 1 tham luận này. Những thay đổi của “cầu du lịch” đã làm thay đổi 

“cung du lịch” và qua đó tác động trực tiếp, làm thay đổi sự phát triển của nguồn nhân 

lực lực du lịch chất lượng cao. 

4.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao 

a) Tăng quy mô: Số lượng nguồn nhân lực du lịch được quyết định bởi số lượng 

học sinh, sinh viên đang tham gia học các khóa đào tạo du lịch ở các cơ sở đào tạo du 

lịch các cấp đào tạo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có rất nhiều người được đào tạo du 

lịch, nhưng khi ra trường lại làm việc tại một lĩnh vực khác, và ngược lại, nhiều lao động 

không được đào tạo du lịch, nhưng lại làm du lịch. Vì thế các thống kê về số lượng nhân 

lực du lịch thường xuyên thay đổi và khó kiểm soát.  

Phát triển số lượng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao còn là việc thu hút 

nguồn nhân lực ở các ngành khác. Sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị, nông thôn, phản 

ánh một xu hướng dân cư di chuyển từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp 

để kiếm việc làm. Mặt khác trong nền kinh tế thị trường thường có hiện tượng chuyển 

đổi công việc, “nhảy việc”, phải tìm việc mới. Du lịch cũng là một lĩnh vực có sự biến 

động kiểu này, trong đó biến động của nhân lực chất lượng cao rõ nét hơn, nên có cơ 

hội thu hút các đối tượng nhân lực tài năng ở các ngành, nghề khác vào làm ở các vị trí, 

các chỗ làm việc phù hợp trong du lịch. 

Do đặc tính của ngành Du lịch là một ngành mang tính quốc tế cao và hoạt động 

không biên giới, vì thế một trong những biểu hiện của phát triển số lượng nguồn nhân 

lực du lịch chất lượng cao là việc thu hút và sử dụng lao động quốc tế. Các nước có 

ngành Du lịch phát triển thường thuê lao động ở nước khác vào làm việc, chủ yếu là ở 
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các vị trí lao động trực tiếp. Ngược lại ở các nước đang phát triển, nhu cầu về nguồn 

nhân lực du lịch chất lượng cao rất lớn, chủ yếu thuê nguồn nhân lực du lịch quốc tế 

chất lượng cao đảm nhận ở các vị trí quản lý, giám đốc, cán bộ điều hành, giám sát… 

b) Nâng cao chất lượng: Chất lượng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao có thể 

đánh giá thông qua các tiêu chí về sức khỏe, trình độ học vấn, chuyên môn và các năng 

lực phẩm chất cá nhân. Đặc điểm lao động du lịch là làm việc trực tiếp với cường độ kéo 

dài, áp lực cao, vì thế điều kiện tiên quyết của nhân lực du lịch chất lượng cao là sức 

khỏe, bao gồm cả thể lực và trí lực. Nhân lực du lịch chất lượng cao phải có một thể lực 

tốt để có thể đáp ứng được khối lượng lớn công việc dưới một áp lực khá cao. Có thể 

lực tốt thì mới có thể giữ cho tinh thần và trí tuệ được minh mẫn, sáng suốt, biến tri 

thức thành sức mạnh vật chất và tham gia vào quá trình lao động du lịch. 

Chất lượng của nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao phát triển dựa trên sự 

phát triển tri thức của người lao động du lịch. Đây là yếu tố quyết định đánh giá khả 

năng thực hiện nhiệm vụ được giao có kết quả hay không. Phát triển chất lượng có ý 

nghĩa quan trọng trong việc góp phần vào sự phát triển kinh tế, cải thiện trình độ dân trí 

và đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Vì thế, 

việc đào tạo và bồi dưỡng nhân lực du lịch chất lượng cao phải được ưu tiên và thỏa 

mãn các tiêu chuẩn trình độ học vấn, chuyên môn và nghiệp vụ.  

Tùy vào vị trí và tính chất công việc mà yêu cầu trình độ học vấn, nhưng nhân lực 

du lịch chất lượng cao ở mức tối thiểu phải tốt nghiệp phổ thông trung học. Du lịch là 

ngành dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng phụ thuộc rất nhiều vào sự thuần thục của 

nhân lực du lịch. Do đó, đòi hỏi nhóm nhân lực du lịch chất lượng cao phải được đào tạo 

và bồi dưỡng qua các lớp nghiệp vụ, chuyên môn dài hạn hoặc ngắn hạn. Nhân lực du 

lịch trực tiếp phải tham dự các khóa huấn luyện về kỹ năng nghề, nghiệp vụ về lễ tân, 

nhà hàng, buồng, bar, bếp… Những người làm công tác quản lý nhà nước về du lịch, 

nghiên cứu du lịch, các giáo viên, giảng viên giảng, đào tạo viên thì yêu cầu phải có trình 

độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên. Nhu cầu khách du lịch ngày một cao, vì vậy nhân 

lực du lịch chất lượng cao  phải thường xuyên năng lực thực hiện, phải được trao dồi tri 

thức và nâng cao kỹ năng tay nghề, rèn dũa về đạo đức nghề nghiệp, thái độ ứng xử để 

hoàn thành tốt yêu cầu ngày một cao của xã hội. 

Mặt khác, chất lượng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cũng được đánh giá 

qua việc phân tích, đánh giá chất lượng đào tạo, dạy nghề của hệ thống các cơ sở đào 

tạo và bồi dưỡng du lịch, bởi các yếu tố trong hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở 

đào tạo, dạy nghề du lịch có đảm bảo tốt cho công tác giảng dạy và học tập hay không. 

Cụ thể là phòng học và các trang thiết bị để dạy và học lý thuyết, thực hành nghiệp vụ, 

ngoại ngữ, tin học… phải được xây dựng và nâng cấp để kịp thời đáp ứng cho nhu cầu 

đào tạo của xã hội. Du lịch là ngành có tính thực tiễn cao, vì thế hệ thống cơ sở vật chất 

kỹ thuật đào tạo, dạy nghề du lịch càng hiện đại, mang tính ứng dụng cao, phù hợp cho 
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việc thực hành các nghiệp vụ du lịch sẽ tạo tiền đề cho người học có kiến thức và kỹ 

năng vững vàng trước khi thực hiện các yêu cầu nghề nghiệp.  

Đối với nhân lực du lịch chất lượng cao là công chức quản lý nhà nước về du lịch, 

viên chức nghiên cứu, đào tạo du lịch và giáo viên, giảng viên, đào tạo viên du lịch cần 

phải được thường xuyên cập nhật tri thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Bởi họ truyền 

tải kiến thức, kinh nghiệm, quyết định đến chất lượng của học viên.  

c) Hợp lý hoá cơ cấu: Hợp lý hoá về cơ cấu nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao 

cũng đóng vai trò quan trọng. Cơ cấu của đội ngũ nhân lực du lịch chất lượng cao theo 

trình độ và các cấp trong hệ thống giáo dục và đào tạo đại học và đào tạo nghề nghiệp 

du lịch cho quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp và kinh doanh du lịch cần phải xác 

định rõ. Điều này sẽ làm giảm thiểu sự mất cân bằng cung cầu lao động trên thị trường 

lao động du lịch, không gây lãng phí nguồn nhân lực của xã hội. Cơ cấu nhân lực du lịch 

có thể được xác định độ tuổi, giới tính, theo lĩnh vực hoặc nghiệp vụ du lịch (lễ tân, 

buồng, bàn, bếp…), theo chức năng (quản lý, lao động trực tiếp), theo trình độ, theo 

không gian, vùng. Việc phân chia cơ cấu nhân lực du lịch chất lượng cao hợp lý là khi cơ 

cấu giữa các nhóm nhân lực du lịch chất lượng cao tương ứng với các ngành nghề, vị trí 

công việc và sự phù hợp của các nhóm nhân lực tương ứng với yêu cầu phát triển của 

doanh nghiệp, của không gian lãnh thổ du lịch, nhằm khai thác tối ưu nguồn lực doanh 

nghiệp và tài nguyên du lịch. 

5. Yêu cầu, giải pháp và kiến nghị đẩy mạnh phát triển 
nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu xu 
thế phát triển du lịch mới. 

5.1. Yêu cầu đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao 

Yêu cầu đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để đáp ứng 

yêu cầu của xu thế phát triển du lịch mới xuất phát từ nhu cầu phát triển du lịch của mỗi 

địa phương, cả nước và từng điểm đến du lịch. Hội thảo này bàn về nhu cầu và xu thế 

phát triển du lịch mới, nên tham luận nhấn mạnh việc đáp ứng nhu cầu của khách 

tham gia vào các loại hình du lịch mới, bằng cách có được những loại hình sản phẩm 

du lịch với các dòng sản phẩm phù hợp làm cho nhu cầu về nguồn nhân  lực du lịch chất 

lượng cao ngày càng tăng. Yêu cầu đối với nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cũng 

ngày càng cao, đặc biệt là yêu cầu về nâng cao số lượng, tăng chất lượng, kỹ năng 

nghiệp vụ, trình độ quản lý, ngoại ngữ và hợp lý hoá cơ cấu. Yêu cầu đó  đòi hỏi phải có 

khung chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với 

mục tiêu phát triển du lịch. Các nước có ngành Du lịch phát triển đều rất quan tâm vấn 

đề này và đầu tư cho việc phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; các địa 

phương là trọng điểm du lịch của nước ta cũng đầu tư nhiều hơn cho phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao.  
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Nhằm tăng cường hiệu quả cho việc hoạch định chính sách và xây dựng chương 

trình phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao dài hạn, công tác quản lý nhà 

nước về du lịch phải chú trọng hơn nữa đến kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực du 

lịch nói chung và nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao nói riêng.    

Quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực 

du lịch, và không sớm thì muộn sẽ diễn ra ở tất cả các địa phương. Mỗi địa phương, 

từng điểm du lịch không thể đứng ngoài cuộc và rất cần chủ động trong quá trình giao 

lưu, trao đổi mang tính quốc tế này, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Nguồn vốn đầu tư 

nước ngoài và công nghệ mới vào lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch ở từng điểm 

du lịch sẽ kéo theo việc tạo ra công việc làm, các nghề mới, kinh nghiệm và kỹ năng quản 

lý… Những diễn biến này tác động trực tiếp vào phát triển nguồn nhân lực du lịch chất 

lượng cao của các địa phương, từng điểm du lịch. Đồng thời, quá trình hội nhập quốc tế 

đòi hỏi du lịch từng địa phương, mỗi điểm du lịch phải có và đủ sức cạnh tranh trên thị 

trường, nên nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cũng phải có trình độ tương đương. 

5.2. Giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao 

Nhằm có được nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển 

trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, đuổi kịp nhu cầu của du khách trong các loại 

hình du lịch mới, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cần thực hiện các giải 

pháp chủ yếu sau:  

1) Tổng điều tra nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao một cách đầy đủ, nghiêm 

túc và bài bản để nắm vững càng nhiều càng tốt, càng chính xác càng tốt các thông số về 

nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao của từng địa phương trong cả nước; biết được 

thực trạng của nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.  

2) Khẩn trương kiện toàn bộ máy phát triển nguồn nhân lực du lịch nói chung và 

nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, nhất là các cơ quan làm nhiệm vụ trực tiếp về 

phát triển nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan quản lý du lịch và các đơn vị sự 

nghiệp du lịch của cả nước.  

3) Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật đã được các cấp có thẩm quyền 

ban hành, mỗi địa phương cần hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương để được 

hỗ trợ thông tin và tổ chức quán triệt, thực hiện thúc đẩy hợp tác đào tạo, dạy nghề và 

việc làm với các nước và tổ chức quốc tế; hình thành cơ chế đảm bảo năng lực thực hiện 

gắn với văn bằng, chứng chỉ để có lòng tin vào giá trị của văn bằng, chứng chỉ du lịch; xây 

dựng và ban hành các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân 

lực du lịch chất lượng cao, đặc biệt là thu hút và giữ chân người tài.  

4) Xây dựng và tập huấn triển khai quy trình đào tạo lại, bồi dưỡng, huấn luyện 

nâng cao năng lực của nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và xây dựng nội dung 

chương trình đào tạo lại, dạy nghề lại, huấn luyện và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 
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chuyên môn, ngoại ngữ cho nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong các doanh 

nghiệp du lịch (Trong các cơ sở lưu trú du lịch; doanh nghiệp lữ hành; doanh nghiệp vận 

chuyển du lịch, đại lý du lịch, đại lý lữ hành; doanh nghiệp kinh doanh tại điểm du lịch…); 

triển khai các khoá đào tạo, dạy nghề, huấn luyện và bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch 

chất lượng cao; và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ, 

công chức quản lý nhà nước về du lịch, viên chức hoạt động sự nghiệp về du lịch và liên 

quan đến du lịch của các ngành, các cấp trong toàn quốc. 

5) Xây dựng và ban hành các chính sách, cơ chế và quy định nhằm hoàn thiện, 

vinh danh tổ chức, các nhân có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển nguồn nhân lực 

du lịch chất lượng cao. 

5.3. Một số kiến nghị 

Để các giải pháp nêu trên thực hiện được thuận lợi, xin kiến nghị với các Bộ, 

ngành trung ương chủ động hơn nữa trong: 1) Tăng cường quản lý nhà nước đối với 

phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao của cả nước và từng địa phương.  2) 

Phát huy vai trò và trách nhiệm của các bên có liên quan trong phát triển nguồn nhân 

lực du lịch nói chung và nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao nói riêng. 3) Huy động và 

sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. 4) 

Thiết lập hệ thống thông tin chính xác về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và phát 

triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao của cả nước và từng địa phương./.        
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CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG 
CỦA THỊ TRƯỜNG TRONG TIÊU DÙNG  

DU LỊCH THỜI KỲ HỘI NHẬP 
 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 
 

1, Mở đầu 

Thời gian gần đây trên phạm vi toàn cầu, ngành du lịch chứng kiến nhiều xu hướng 

mới. Cụ thể, nhu cầu về sản phẩm du lịch có nhiều sự thay đổi, khách du lịch đang trong xu 

hướng thay đổi hành vi từ “viếng thăm, ngắm cảnh” thông thường tới các điểm đến mà 

muốn tìm hiểu sâu hơn về các giá trị và cuộc sống của bản địa nhằm phát triển bản thân cá 

nhân của chính mình. Hành vi tiêu dùng của khách du lịch cũng có nhiều thay đổi như xu 

hướng chọn các dịch vụ, hàng hoá bền vững, có nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường; 

xu hướng chọn tour du lịch tự thiết kế, đặt chỗ qua mạng, tự lựa chọn dịch vụ; xu hướng đi 

nghỉ rời xa những nơi đô thị ồn ào, đến những nơi yên tĩnh, biệt lập; xu hướng ngày càng 

nhiều người sử dụng thời gian nhàn rỗi và thu nhập để nghỉ ngơi và hưởng thụ các dịch vụ 

có lợi cho sức khoẻ và sắc đẹp… Ngoài ra, xu hướng đi du lịch thay đổi nhiều do sự phát 

triển của khoa học công nghệ. Chẳng hạn như việc giao dịch ngày nay có thể thực hiện trực 

tuyến thông qua smartphone hay máy tính bảng; dẫn đến xu hướng đặt mua dịch vụ du lịch 

trực tuyến, sự phát triển của Internet ở các điểm đến thậm chí là vùng sâu, xa đã góp phần 

không nhỏ vào sự thay đổi thói quen, mua đặt dịch vụ du lịch…  

Việt Nam nằm trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á, một khu vực được coi là có 

hoạt động du lịch năng động bậc nhất nhất thế giới. Chính vì thế chúng ta phải đổi mặt với 

sự cạnh tranh rất gay gắt từ các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn 

Quốc,.. Để có thể hội nhập và phát triển, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách, doanh 

nghiệp cũng như các điểm đến phải luôn chủ động trong việc nghiên cứu, nắm bắt các nhu 

cầu, các xu hướng mới của thị trường thế giới, để từ đó có thể thích ứng, tận dụng cơ hội 

mà các xu hướng mang đến, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong khi đó, để nắm 

bắt được các xu hướng mới của thị trường trong tiêu dùng du lịch lại không phải là việc đơn 

giản, cần phải nhận diện rõ và phân tích được các nhân tố tác động đến các xu hướng, lấy 

đó làm cơ sở cho những dự báo về những xu hướng mới sẽ diễn ra. 

2, Một số nhân tố tác động đến xu hướng của thị trường 

trong tiêu dùng du lịch thời kỳ hội nhập 

Trước khi đi vào tìm hiểu các nhân tố tác động đến xu hướng của thị trường 

trong tiêu dùng du lịch cần phải làm rõ hai vấn đề: một là, xu hướng của thị trường trong 
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tiêu dùng du lịch là gì và, hai là, các nhân tố tác động đến xu hướng của thị trường trong 

tiêu dùng du lịch gồm những nhân tố nào. 

Xu hướng của thị trường trong tiêu dùng du lịch: là tất cả những thay đổi mang 

tính xu thế của thị trường liên quan nhu cầu, mong muốn, sự yêu thích của du khách 

trong quá trình tiêu dùng du lịch, thể hiện qua quá trình tìm kiếm, mua, sử dụng và đánh 

giá các sản phẩm, dịch vụ du lịch. 

Từ khái niệm trên có thể nhận thấy xu hướng của thị trường trong tiêu dùng du 

lịch có mối liên hệ chặt chẽ với hành vi tiêu dùng du lịch, hành vi tiêu dùng du lịch là cơ 

sở để xác định xu hướng của thị trường trong tiêu dùng du lịch.  

Các nghiên cứu lý thuyết trong nước và quốc tế về hành vi tiêu dùng du lịch hầu hết 

đều dựa trên, áp dụng hoặc mở rộng lý thuyết về hành vi tiêu dùng hay hành vi mua hàng 

của Philip Kotler – người được mệnh danh là cha đẻ của Marketing hiện đại. Philip Kotler 

cho rằng có 4 nhóm nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng bao gồm: nhóm nhân tố tâm lý: 

(sở thích tiêu dùng, nhận thức,...), nhóm nhân tố văn hóa (tôn giáo, tín ngưỡng,...), nhóm 

nhân tố xã hội: (Giá cả, an ninh, thiên tai, lũ lụt...), nhóm nhân tố cá nhân : (Thu nhập tiêu 

dùng,...). Vận dụng lý thuyết của Philip Kotler vào du lịch, có thể xác định các các nhóm nhân 

tố chính tác động tới xu hướng của thị trường trong tiêu dùng du lịch như sau: 

Các nhân tố kinh tế, chính trị 

Khi phân tích về nhân tố kinh tế cần nhấn mạnh rằng du lịch cũng là một ngành 

kinh tế. Mặc dù du lịch là một ngành có định hướng tài nguyên rõ rệt nhưng khi nền kinh 

tế kém phát triển thì dù cho có tài nguyên phong phú đến mấy cũng khó có thể phát 

triển được. Bởi vậy kinh tế là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển 

ngành du lịch. Tất cả mọi sự biến động lớn về kinh tế của quốc gia hay thế giới đều có 

tác động mạnh đến du lịch. Chẳng hạn khi nền kinh tế tăng trưởng thì người dân sẽ có 

nhiều ngân sách hơn dành cho du lịch, ngược lại khi khủng hoảng kinh tế thì người dân 

sẽ thắt chặt chi tiêu và hạn chế đi du lịch hơn. Trên cơ sở dự báo về kinh tế trong nước, 

thế giới hay nền kinh tế của các thị trường khách, có thể dự báo được tương đối chính 

xác xu hướng của thị trường về dòng khách, hay chi tiêu khách, từ đó làm cơ sở để có 

chính sách về đầu tư hay marketing tinh hợp lý hơn. 

 Toàn cầu hóa là một khái niệm không chỉ nói về kinh tế nhưng toàn cầu hóa kinh 

tế là một nội dung quan trọng. Đây là một trong những nhân tố có tác động mạnh mẽ 

nhất đến du lịch quốc tế. Thế giới trở nên phẳng hơn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sự rút 

ngắn thời gian đi lại, tự do hóa thương mại, tự do đi lại, tăng cường trao đổi kinh tế văn 

hóa và xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển thúc đẩy du lịch quốc tế.  

Chính trị đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch nói chung cũng như việc 

hình thành các xu hướng du lịch. Du lịch phụ thuộc và sự tự do đi lại kể cả trong nước và 

liên quốc gia. Đầu thế kỷ 20, số người đi du lịch thấp hơn rất nhiều so với nửa cuối của 

thế kỷ, một phần là do những hạn chế về kinh tế, một mặt là những hạn chế về chính 
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trị. Một số lượng lớn người được cam kết tự do đi du lịch sau sự sụp đổ của Liên Xô. 

Chính sách mở cửa, sự tăng trưởng kinh tế và sự nới lỏng tự do đi lại của chính quyền 

Trung Quốc đã tạo ra thời kỳ hoàng kim của ngành du lịch nước này. Các diễn biến 

quốc tế liên quan đến chính trị là không thể bỏ qua khi phân tích, dự báo về du lịch. 

Chiến tranh, bạo loạn, căng thẳng giữa các quốc gia tranh chấp lãnh thổ, cấm vận kinh 

tế, thương mại,..đểu ảnh hưởng xấu đến du lịch. Trong khi đó tự do đi lại, tự do hóa 

thương mại, chính sách visa nới lỏng,…không những tác động tích cực đến phát triển 

kinh tế, giao lưu văn hóa mà còn thúc đẩy du lịch phát triển. Ở Việt Nam, du lịch phát 

triển từ sau khi nhà nước thực hiện đổi mới nhưng nó phát triển mạnh mẽ nhất kể từ 

sau khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận và Việt Nam hội nhập sâu hơn với cộng đồng quốc tế. 

Nhóm nhân tố xã hội 

Các đặc điểm nhân khẩu học mới như già hóa dân số ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật 

Bản,..việc tăng tuổi thọ trung bình, người già có thu nhập tương đối giảm nhưng sẽ có 

nhiều thời gian rảnh rỗi hơn có thể ảnh hưởng tới xu hướng du lịch.  

Ngày càng nhiều người có trình độ học thức cao sẽ có nhu cầu đi lại cao hơn và 

quan tâm hơn các sản phẩm du lịch tìm hiểu văn hóa, lịch sử,… , và sự hình thành tầng 

lớp trung lưu và giàu có trong xã hội sẽ dẫn tới nhu cầu cao hơn về các sản phẩm du lịch 

xa xỉ, đẳng cấp, có thương hiệu. 

Đô thị hóa toàn cầu có thể ảnh hưởng sâu sắc đến du lịch (theo UN năm 1950 có 

600 triệu người thành thị nhưng đến 2030 có thể lên tới 60% dân số toàn cầu), đô thị 

hóa chóng mặt có thể làm cho môi trường ô nhiễm, thất nghiệp, bạo lực, nghèo đói, … 

đều ảnh hưởng rõ rệt đến các xu hướng du lịch. 

An ninh, an toàn cũng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch cũng như có 

thể hình thành xu hướng xu lịch. Khủng bố, người di cư bất hợp pháp, bệnh dịch, và thiên tai là 

những mối đe dọa quan trọng nhất cho du lịch. Chiến tranh, khủng bố có thể làm du lịch tê liệt. 

Tình trạng tỷ lệ kết hôn thấp ở một số quốc gia có thể tạo ra xu hướng đi du lịch 

một mình. Việc phụ nữ giành nhiều thời gian cuộc đời hơn vào công việc, tăng chi phí 

của việc có con,...đều có thể là nguyên nhân của những xu hướng du lịch mới. 

Nhóm nhân tố công nghệ 

Công nghệ (đặc biệt là công nghệ thông tin) đang phát triển chưa từng thấy như 

hiện nay sẽ làm thay đổi hoàn toàn các xu hướng du lịch hiện tại. Ngày nay, giữa người 

cung cấp dịch vụ và du khách đã có thể tương tác trực tiếp và thực hiện các giao dịch 

online. Du khách đã có thể ngồi tại nhà đặt vé máy bay, book phòng, tương tác trực tiếp 

với chủ các homestay,...nhanh hơn, tiện hơn, an toàn hơn và rẻ hơn. 

Sự phát triển của các mạng xã hội như Facebook làm thay đổi hoàn toàn các quan 

niệm cũ về marketing trong du lịch. Du khách có thể tìm hiểu thông tin tham khảo về 

điểm đến trước chuyến đi trên mạng xã hội qua người thân, bạn bè, các nhóm chuyên 

về du lịch hoặc qua các “check in”, “tag” của những địa điểm nổi tiếng trên facebook mà 
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không cần tham khảo các hình thức quảng cáo truyền thống. Trong chuyến đi du khách 

có thể post hình chụp tại điểm đến để khoe với bạn bè và chia sẻ những cảm nhận về 

chuyến đi và điểm đến trên mạng xã hội. 

Nhóm nhân tố tiếp cận (Giao thông – thông tin) 

Giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển cho phép du khách có sự 

lựa chọn đa dạng các loại phương tiện vận chuyển, thuận tiện hơn, nhanh hơn và chi phí 

thấp hơn trước. Đây là một động lực mạnh thúc đẩy du lịch đường xa, du lịch quốc tế. 

Một số xu hướng du lịch mới đã ra đời như du lịch hàng không giá rẻ, du lịch du thuyền, 

carnaval xuyên quốc gia,.. Công nghệ thông tin phát triển đã thay đổi hoàn toàn xu 

hướng hành vi tiêu dùng của khách hàng, trong đó có khách hàng của các công ty du lịch, 

bao gồm hành vi tìm kiếm thông tin trước chuyến đi, đặt mua dịch vụ, sử dụng và phản 

hồi đánh giá sản phẩm. 

Nhóm nhân tố Marketing  

Những nỗ lực marketing của nhà cung cấp dịch vụ du lịch, điểm đến du lịch góp 

phần tác động tới quyết định tiêu dùng của thị trường. Các chiến dịch marketing phần 

lớn được thực hiện thông qua quá trình nghiên cứu thị trường một cách cẩn thận và 

toàn diện. Bên cạnh đó, đối với sản phẩm dịch vụ du lịch của điểm đến sẵn có, hoặc tạo 

ra cho thị trường, các chiến dịch marketing góp phần tạo ra định vị hình ảnh cho điểm 

đến trong mắt thị trường. Phần lớn chiến lược marketing được xây dựng theo định 

hướng phát triển du lịch của điểm đến, trong đó, các sản phẩm du lịch cũng được định 

hướng rõ ràng và sẽ được xúc tiếp theo giai đoạn. Do vậy, với một chiến dịch marketing 

hiệu quả sẽ có vai trò quan trọng trong định hình nhu cầu cho thị trường và tạo ra xu 

hướng tiêu dùng của thị trường du lịch đó.  

Ví dụ đối với trường hợp của du lịch Thái Lan, chiến dịch “Amazing Thailand” 

được sử dụng từ năm 1998 và tiếp tục được sử dụng cho tới nay với sự thay đổi hàng 

năm phù hợp với nhu cầu thị trường và những định hướng phát triển du lịch của chính 

phủ Thái Lan. Năm 2015, Thái Lan xây dựng chiến dịch marketing để quảng bá 12 

điểm đến mới (Hidden Gems) bên cạnh những điểm đến truyền thống hầu như  đã 

quá tải. Điều này định hướng cho du khách có nhiều lựa chọn thay thế hơn trong thời 

gian cao điểm và đồng thời hướng tới việc khám phá những điểm đến du lịch mới. 

Năm 2016, tiếp theo 12 Hidden Gems là Second destinations, bên cạnh 12 điểm đến 

lựa chọn, tiếp tục là công tác xúc tiến quảng bá cho các điểm đến vệ tinh, để đa dạng 

hóa tour thăm quan của du khách. Như vậy, Thái Lan đã thành công trong việc định 

hướng cho thị trường khi lựa chọn sản phẩm du lịch, thu hút thị trường vào những 

điểm đến mới nhưng vẫn căn cứ vào nhu cầu về du lịch cơ bản của thị trường. 

Nhóm nhân tố tài nguyên và môi trường 

Tự nhiên – môi trường ảnh hưởng mạnh không chỉ đến du lịch mà cả những ngày 

kinh tế khác, do đó du lịch và tài nhiên – môi trường không thể tách rời. 
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Tài nguyên du lịch tự nhiên có vai trò lớn đối với phát triển du lịch, mang lại lợi 

thế so sánh, thậm chí là lợi thế tuyệt đối trong với thu hút khách. Ví dụ như trường hợp 

của Vịnh Hạ Long, Hang Sơn Đoòng,… 

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu,.. Có ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển 

du lịch và có thể tạo ra những xu hướng du lịch mới như: Du lịch sinh thái, thân thiện với môi 

trường, du lịch có trách nhiệm,…Cần xây dựng các chính sách phát triển du lịch đảm bảo việc 

bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. 

Nhóm nhân tố cá nhân và tâm lý 

Nhóm nhân tố cá nhân bao gồm tuổi tác và vòng đời, nghề nghiệp, tình trạng 

kinh tế, lối sống, cá tính có tác động mạnh đến xu hướng hành vi tiêu dùng du lịch. Ví dụ 

nghề nghiệp có ảnh hưởng quan trọng đến tính chất sản phẩm du lịch mà người tiêu 

dùng du lịch lựa chọn. Sự lựa chọn khách sạn, món ăn, nhà hàng, hình thức giải trí,..của 

một công nhân khác với một nhà quản lý, chính vì vậy các doanh nghiệp du lịch có thể 

chuyên môn hóa việc cung cấp dịch vụ du lịch cho một nhóm nghề. Chẳng hạn như có 

thể chia ra thành: nhà quản lý, thương gia, văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà khoa học, công 

nhân, chính khách, học sinh sinh viên,..Về nhân tố tâm lý (nhu cầu sở thích, lứa tuổi, giới 

tính,...): tùy thuộc vào sở thích, độ tuổi của từng đối tượng khách sẽ đưa ra những quyết 

định về các sản phẩm du lịch khác nhau. Đây là yếu tố rất quan trọng tác động rất lớn 

đến hành vi tiêu dùng của khách. Ví dụ: khách trung niên sẽ thích các điểm du lịch thiên 

về tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa; trong khi đó các ở độ tuổi thanh niên sẽ ưa thích 

các điểm đến có nhiều trải nghiệm, mang tính khám phá,... 

Ngoài ra, với những đặc điểm riêng của tiêu dùng du lịch (như khám phá, tìm kiếm cái 

mới,...), khách du lịch bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như: điểm đến du lịch có thương hiệu, 

đi theo trào lưu, chính sách kích cầu của các hãng hàng không giá rẻ, công ty kinh doanh du 

lịch với các chương trình khuyến mại giảm giá các tour du lịch, vé máy bay giá rẻ,... 

3. Kết luận 

Du lịch Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, đóng góp to lớn vào sự 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiện nay, Chính phủ đã xác định mục tiêu phát 

triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, coi phát triển du lịch một giải pháp chiến 

lược để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó thì ngành 

du lịch cần phát triển nhanh hơn nữa để tăng đóng góp của du lịch vào tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP), về việc làm cũng như trở thành động lực thúc đẩy các ngành kinh tế 

khác phát triển. Trước bối cảnh phải cạnh tranh mạnh mẽ với các nước trong khu vực về 

thu hút khách, việc nghiên cứu về các xu hướng của thị trường trong tiêu dùng du lịch 

thời kỳ hội nhập cũng như các nhân tố tác động đến các xu hướng đó để có thể xác định 

các giải pháp căn cơ về chính sách phát triển, đầu tư, quảng bá xúc tiến,...là một hướng 

đi cần được đầu tư và quan tâm hơn nữa.                         
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NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG DU LỊCH NỘI ĐỊA 
TẠI VIỆT NAM 

ThS. Nguyễn Tiến Đạt 

Phó Giám đốc Công ty du lịch TransViet 
 

Sự bùng nổ của Internet và cách mạng 4.0 và phổ biến của smartphone đã làm thay 

đổi đáng kể cách thức mọi người trên thế giới cũng  như ở Việt Nam tìm kiếm thông tin và 

thực hiện các tour du lịch. Mặt khác, với mức sống ngày càng cao, hội nhập ngày càng sâu 

rộng cũng đang khiến nhu cầu du lịch nội địa của người dân Việt Nam ngày càng phát triển với 

nhiều hình thức và đòi hỏi ở tầm cao mới đòi hỏi các công ty du lịch, địa phương và cơ quan 

quản lý cần nhận biết để đáp ứng nhu cầu, gia tăng doanh số và quản lý hiệu quả hơn. 

1. Xu hướng tăng chi tiêu cho du lịch 
Du lịch nội địa đã có mức tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua từ 30 triệu người 

năm 2011 lên trên 62 triệu người năm 2016.  

Theo khảo sát của báo người tiêu dùng, một trong những xu hướng của người 

tiêu dùng Việt Nam hiện nay là tiết kiệm ít hơn và chi tiêu vào các sản phẩm tiện ích 

nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống như điện thoại thông minh, tivi, tủ lạnh cao cấp, ô 

tô và các chuyến đi du lịch. Xu hướng muốn đi du lịch để trải nghiệm, nghỉ ngơi và tăng 

cường giao lưu cũng làm tăng chi tiêu của người dân.  

Số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu bùng nổ dự báo khoảng từ 11 triệu năm 

2016 và tăng lên trên 30 triệu người năm 2020 sẽ làm gia tăng nhu cầu đi tour du lịch 

của người Việt Nam.    
 

2. Xu hướng khách tìm kiếm thông tin du lịch qua Internet 
Theo khảo sát của dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam Q&Me, có tới 88% 

số khách du lịch tra cứu thông tin du lịch qua internet, trong đó có tới 35% thường 

xuyên sử dụng internet để tra cứu thông tin du lịch.  
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Theo Google Trends, từ khóa tìm kiếm “Du lịch” đã được tìm kiếm tăng 

khoảng 3 lần trong 5 năm gần đây.  

 

 
 

Các thông tin du lịch trong nước được tìm kiếm nhiều liên quan đến kinh nghiệm 

đi du lịch, các địa điểm, nhà hàng, khách sạn du lịch được tìm kiếm trên các website diễn 

đàn du lịch hoặc trao đổi qua mạng xã hội facebook như ivivu.vn; phuot.vn; toidi.net; 

dulich9.com, cungphuot.info… 
 

3. Xu hướng khách tự tổ chức đi du lịch 

Phần lớn mọi người muốn tự tổ chức chuyến đi của mình: Tỷ lệ muốn tự tổ chức 

cho chuyến đi của mình chiếm khá cao, đặc biệt là khi đi du lịch với bạn bè chiếm 92%, 

khi đi du lịch với gia đình, tỷ lệ tự tổ chức có giảm xuống nhưng vẫn chiếm số lượng hơn 

62%. Xu hướng tự tổ chức chuyến đi du lịch tăng do: 

3.1. Dễ dàng hơn cho khách tự tổ chức du lịch: 

- Với sự phát triển của thông tin trên internet, rào cản để khách du lịch ngày càng nhỏ. 

Khách du lịch giờ dễ dàng ngồi nhà để tự tra cứu thông tin và đặt khách sạn trên 

mạng như các trang agoda; booking.com; ivivu.com.vn; mytour.vn…  

- Dịch vụ cho thuê xe ô tô có lái và tự lái cũng rất phát triển những năm qua.  

- Vé máy bay lúc trước vốn là rào cản của khách du lịch do việc đặt chỗ phức tạp, phải 

đặt qua phòng vé, giá vé tự đặt không được tốt như vé đoàn của các công ty du lịch. 

Tuy nhiên, hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air bắt đầu bay năm 2011 đã làm thay đổi 

cuộc chơi với việc liên tục chào các giá vé khuyến mại bán trên internet. Nhiều giá vé 

khuyến mại thấp hơn giá vé đoàn dành cho các công ty du lịch khiến các công ty du 

lịch mất đi lợi thế và lý do để khách du lịch chọn. Tuy nhiên, khi công ty du lịch được 

hàng không hỗ trợ vé máy bay khuyến mại để bán tour khuyến mại thì lượng khách 

đặt tour khuyến mại lại tăng lên đáng kể như tại hội chợ VITM. Tuy nhiên, vẫn không 

thể so được với lượng vé máy bay khuyến mại bán được. 
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- Việc tìm kiếm thông tin điểm đến, cách đi lại, ăn uống, trải nghiệm…cũng giúp khách 

du lịch không cần đến vai trò của công ty du lịch và HDV du lịch 

3.2.  Xu hướng khách thích tự đi theo ý  muốn 

- Một trong những lý do khiến khách thích tự đi du lịch hơn là qua công ty du lịch là để 

khách có thể tự đi theo ý muốn (customized tour): theo hành trình mong muốn, linh 

hoạt thời gian, có thể thay đổi, tiêu chuẩn dịch vụ theo nhu cầu đa dạng từ rất cao 

cấp đến rất bình dân, tăng tính trải nghiệm thực tế, bảo đảm sự riêng tư. Đây là điều 

mà các tour trọn gói của các công ty du lịch khó đáp ứng được hoặc nếu đáp ứng thì 

giá tour sẽ bị đắt hơn so với khách tự đi.  
 

4. Xu hướng lựa chọn các loại hình du lịch 

Loại hình du lịch Xu hướng 

1. Du lịch thăm quan truyền thống Giảm 

2.  Du lịch phám phá, trải nghiệm Tăng mạnh 

3. Du lịch sinh thái Tăng mạnh 

4. Du lịch tâm linh Ít biến động 

5. Du lịch lễ hội Ít biến động 

6. Du lịch nghỉ dưỡng Tăng 

7.    Du lịch mua sắm, vui chơi giải trí Tăng 

8.    Du lịch MICE Tăng 

9.    Du lịch gắn với hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao Tăng 

10.Du lịch gắn với hoạt động xã hội, môi trường, từ thiện Tăng 

(Dựa trên thống kê của các công ty du lịch nội địa lớn tại Việt Nam) 

Trong số các loại hình du lịch nội địa tại Việt Nam, thì du lịch thăm quan truyền 

thống vốn có số lượng lớn nhất lại đang có xu hướng giảm do hình thức này đã nhàm 

chán với nhiều người và ít mang lại cảm xúc và trải nghiệm.  

Du lịch tâm linh và du lịch lễ hội vẫn duy trì được lượng khách lớn qua các năm 

nhưng ít có sự đột biến. Đáng chú ý xuất hiện các trung tâm du lịch tâm linh mới được đầu 

tư hoành tráng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm như khu Bái Đính – Tràng An, hệ thống 

thiền viện Trúc Lâm khắp cả nước với sự đầu tư quy mô, bài bản, vị trí và tầm nhìn đẹp; khu 

du lịch Tây Thiên với hệ thống cáp treo hiện đại; khu du lịch chùa Ba Vàng (Quảng Ninh)… 

Hình thức du lịch khám phá, trải nghiệm và du lịch sinh thái tăng mạnh do nhu 

cầu được khám phá các điểm đến mới, được check-in và chia sẻ những điểm đến, trải 

nghiệm mới, cuộc sống thành phố càng hiện đại, chật chội, bon chen thì người dân càng 

có xu hướng tìm về các điểm đến có thiên nhiên xanh mát trong lành, giao lưu tìm hiểu 
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cuộc sống vùng sâu vùng xa còn giữ được vẻ nguyên sơ và bản sắc chưa bị bàn tay con 

người tàn phá và du lịch chưa bị thương mại hóa quá nhiều.  

Loại hình du lịch nghỉ dưỡng phù hợp với các gia đình có con nhỏ hoặc bố mẹ 

già. Và là nhóm có mức chi tiêu tương đối cao. Du lịch nghỉ dưỡng tăng trưởng tương 

đối tốt qua các năm được đáp ứng bởi sự xuất hiện ngày càng nhiều các resort (chủ 

yếu là resort ven biển) với quy mô ngày càng lớn (như chuỗi khách sạn resort cao cấp 

của tập đoàn Vingroup, Sun group, FLC, Mường Thanh và các thương hiệu khách sạn 

quốc tế…). 

Du lịch mua sắm, vui chơi giải trí phát triển tương đối mạnh những năm gần đây 

tại Việt Nam với sự phát triển mạnh của các tổ hợp vui chơi giải trí, mua sắm như khu du 

lịch Vinpearl (Nha Trang, Phú Quốc), Bà Nà Hill, Công viên Asia Park (Đà Nẵng); công Viên 

Asia World (Nha Trang); FLC Quy Nhơn; Royal City và Time City cũng trở thành điểm đến 

của du khách khi tới Hà Nội.  

Du lịch MICE rất phát triển trong những năm gần đây với việc các công ty tổ 

chức du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, tặng thưởng. Hình thức du lịch kết hợp với 

tổ chức sự kiện team building, gala dinner đã trở nên yêu cầu phổ biến của các đoàn 

tour du lịch nội địa, đòi hỏi các công ty du lịch không chỉ biết nghiệp vụ điều hành tour 

thông thường mà còn phải biết cách tổ chức sự kiện. Mặt khác, các khách sạn resort có 

phòng họp rộng và có không gian để chơi team building, gala dinner sẽ có đủ điều kiện 

để được lựa chọn. 

Du lịch gắn với văn hóa, giáo dục, thể thao cũng phát triển mạnh những năm qua. 

Như các khu du lịch sinh thái, trang trại cho học sinh các trường đến trải nghiệm, học 

tập. Du lịch gắn với các festival làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực, festival áo dài 

luôn thu hút đông du khách. Một số địa phương và khu du lịch cũng đã phát triển du lịch 

gắn với các hoạt động thể thao như chơi golf; tennis; đi xe đạp; các trò chơi trên biển; 

lượt dù…thu hút ngày càng đông các đội chơi.  

Du lịch gắn với hoạt động xã hội, môi trường, từ thiện cũng đã phát triển mạnh 

trong những năm qua với các đoàn hảo tâm cùng chia sẻ đóng góp cho trẻ con ở vùng 

sâu vùng xa. Hoặc hoạt động môi trường như nhặt rác, trồng cây, thăm hỏi chiến sỹ biên 

phòng, hải đảo, gia đình khó khăn, neo đơn… 

5. Xu hướng thời gian du lịch 
5.1. Xu hướng du lịch theo mùa lễ hội:  

Theo mùa lễ hội, thường là 3 tháng đầu năm Âm lịch 

5.2. Xu hướng du lịch theo mùa hoa, lá:  

Như mùa hoa mai, đào vùng cao, mùa hoa tam giác mạch Hà Giang, mùa ban, 

hoa cải, mùa lúa chin trên các ruộng bậc thang vùng núi phía Bắc. 

5.3. Xu hướng du lịch theo thời tiết:  

Xu hướng mùa hè đi biển, mùa đông đi núi rừng. 
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5.4. Xu hướng du lịch theo lịch công việc, học tập 

Du lịch cao điểm nhất vào các ngày lễ trong năm khi cả nhà được nghỉ làm, nghỉ 

học. Du lịch cao điểm nhất vào dịp học sinh nghỉ hè. Du lịch MICE sẽ đông hơn vào dịp 

đầu năm (họp triển khai) và cuối năm (họp tổng kết). 

5.5. Xu hướng du lịch theo mùa khuyến mại:  

Vào dịp thấp điểm, các hãng hàng không và công ty du lịch thường tung ra các 

tour và vé máy bay khuyến mại hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch. Mức khuyến mại này có 

thể giảm cả vài chục phần trăm so với đi dịp cao điểm nên đã thu hút những người quan 

tâm về giá và linh hoạt về thời gian đi. Thời gian thấp điểm của loại hình tour này lại có 

thể là thời gian cao điểm của loại hình tour khác (và ngược lại). Các khu du lịch biển có 4 

mùa sẽ bị vắng khách vào các tháng có thời tiết lạnh (từ T10 – T4) nên cần bổ sung các 

loại hình du lịch phong phú để kéo khách đến.  
 

6. Các yếu tố khách quan tâm của tour du lịch 

6.1. Ở: Khách du lịch ngày càng khó tính và yêu cầu các khách sạn không chỉ 

cung cấp phòng rộng, đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, view đẹp mà còn phải có nội thất bắt 

mắt theo các phong cách kiến trúc được ưa thích (hiện đại hay tân cổ điển, hoặc mang 

tính truyền thống địa phương). Các khu resort quy mô có khu vui chơi cho người lớn và 

trẻ con; nhiều khu chức năng bể bơi rộng, đẹp, thuận tiện đi lại sẽ được nhiều người 

lựa chọn.  

Ở loại hình tour trải nghiệm với khách hàng đa số là trẻ và ít tiền, khách lại thích 

ngủ tại những nơi độc đáo như trong lều trại các hình thù kỳ lạ khác nhau (như khu du 

lịch cắm trại Trung Lương – Quy Nhơn, khu du lịch cắm trại Cô Tô, tại Đà Lạt... Hoặc ở 

homestay với người dân bản địa, ngủ tập thể nhà sàn…Hình thức đặt tour trên airbnb 

chia sẻ phòng nghỉ cũng khá phổ biến.  

6.2. Ăn: 

Ăn là yếu tố quan trọng trong chuyến đi. Các địa phương có ẩm thực ngon như 

Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang luôn thu hút đông du khách. Nhiều 

khu du lịch biển với hải sản tươi ngon, giá rẻ cũng hấp dẫn du khách tìm đến thưởng 

thức. Hoặc đồng bào vùng cao phía bắc với cơm lam, thịt cá nướng, rượu ngô cũng làm 

du khách nhớ mãi. 

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện cũng được du khách quan tâm như thảm 

họa Fomosa năm 2016 làm vùng biển ô nhiễm khiến khách du lịch không dám ăn hải sản. 

6.3. Đi lại: 

Cuộc cạnh tranh giữa Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vietjet Air rất quyết liệt 

khiến giá vé máy bay giảm mạnh, kích thích người dân chuyển từ hình thức đi du lịch 

bằng ô tô, tàu hỏa sang hình thức du lịch đi bằng máy bay (ví dụ chặng Hà Nội – Quảng 

Bình/Huế/Đà Nẵng). 

Du lịch bằng đường sắt chậm đổi mới khiến bị mất khách vào hàng không. 



 

64 Hội thảo Nhu cầu và xu hướng mới trong phát triển du lịch  

Hà Nội, 31/05/2017 

 

Du lịch đường bộ bằng ô tô rất đa dạng các hình thức, chủng loại xe. Những năm 

gần đây xuất hiện loại xe limosine với ghế và nội thất được độ lại cho quý khách trải 

nghiệm thoải mái như đang ngồi khoang hạng C trên máy bay. 

6.4. Thăm quan, mua sắm, trải nghiệm: 

Xu hướng vẫn là tìm tòi cái mới, trải nghiệm văn hóa và mua những đặc sản địa 

phương hoặc hàng hiệu. 

6.5. Chụp ảnh & Chia sẻ: 

Trang mạng xã hội Facebook cho phép người dùng chia sẻ ảnh/ trải nghiệm 

chuyến đi giúp quảng bá điểm đến rất nhanh và lôi cuốn mọi người cũng muốn đi du 

lịch. Các điểm đến có cảnh thiên nhiên hoặc nhân tạo đẹp để chụp ảnh thu hút rất đông 

các bạn trẻ. 

Các khách hàng tour nội địa quan tâm tới các khu nghỉ có wifi để có thể kết nối 

internet và mạng xã hội. 

6.6. An ninh, an toàn: 

Các điểm đến có an ninh không tốt, bị giật đồ, chặt chém, đeo bám sẽ bị khách 

du lịch khó chịu, chia sẻ trên mạng xã hội và làm mất uy tín của các địa phương và khu 

du lịch để xảy ra tình trạng này. Khách cũng đã quan tâm hơn tới vấn đề an toàn sau một 

loạt các vụ tai nạn giao thông khi đi du lịch bằng ô tô hoặc tàu thủy.  
 

7. Kiến nghị cho công ty lữ hành,  nhà cung cấp sản phẩm 

du lịch, chính quyền địa phương và quản lý 
Với các thông tin xu hướng và nhu cầu du lịch nội địa trên, kiến nghị: 

7.1. Tăng cường kênh quảng bá, thông tin và bán hàng qua kênh online  

7.2. Cần cải thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách tự đi 

- Các công ty du lịch thay vì cố gắng bán các tour du lịch trọn gói thì có thể đẩy mạnh 

bán sản phẩm Free & Easy.  

- Khách tự đi sẽ cần trợ giúp nhiều hơn tại điểm đến: phương tiện vận chuyển công 

cộng; điểm thăm quan vui chơi giải trí cũng cần phải quảng bá và chỉ dẫn chi tiết cho 

khách du lịch và các dịch vụ tại điểm. Các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm đi du lịch và 

các ứng dụng trên điện thoại sẽ ngày càng được sử dụng.  

- Khách tự đi du lịch cũng dễ bị tổn thương và là mục tiêu của các tệ nạn chặt chém, 

cướp giật, lừa đảo. Chính quyền địa phương cần chú ý tăng cường an ninh và quản 

lý thị trường để bảo vệ du khách. 

- Khách du lịch tự đi thiếu ý thức và không có công ty du lịch quản lý, nhắc nhở cũng 

dễ gây tổn hại tới môi trường, điểm đến, cộng đồng: xả rác, vẽ bậy, bẻ hoa lá, dẫm 

lên cây cỏ...Cần tăng cường bảng biểu và nhân sự tuyên truyền hướng dẫn du khách 

thực hiện văn minh du lịch.  

7.3. Nhu cầu đa dạng của các hình thức du lịch 
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- Cần nhận thức các hình thức du lịch rất đa dạng, đặc biệt là các hình thức du lịch 

đang được ưu thích và nhu cầu tăng để các công ty nắm bắt xu hướng và đưa sản 

phẩm theo yêu cầu thị trường. 

- Các công ty và địa phương điểm đến, khu du lịch có thể đầu tư để phát triển các sản 

phẩm du lịch đa dạng để tận dụng được tài nguyên du lịch địa phương và khắc phục 

được các yếu điểm, yếu tố mùa vụ. Ví dụ: khu du lịch FLC Sầm Sơn có đầu tư sân golf 

để lôi kéo khách chơi golf quanh năm thay vì chỉ phụ thuộc vào khách nghỉ hè tắm 

biển. Và có khu hội nghị rộng, đẹp để lôi kéo khách MICE, bể bơi trong nhà nước 

nóng để lôi kéo khách đi trái mùa. Đà Nẵng cũng đã có thêm các khu du lịch khoáng 

nóng Thần Tài cho các khách đi du lịch mùa lạnh ko tắm biển được. Và thu hút lượng 

khách MICE đi vào đầu năm và cuối năm là mùa thấp điểm khách nội địa. 

7.4. Nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách du lịch 

- Các công ty lữ hành, du lịch, nhà hàng, vui chơi giải trí, vận chuyển cần nắm được 

nhu cầu và xu hướng của khách du lịch ngày càng đa dạng và yêu cầu cao như trên 

để có thể cải tiến và đưa ra được những sản phẩm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của 

khách hàng.  

- Các khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đa năng, quy mô sẽ đáp ứng được 

nhiều nhu cầu đa dạng của khách hàng và sẽ được lựa chọn nhiều --> cần các nhà 

đầu tư lớn chiến lược như tập đoàn Vin, Sun, FLC... 
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NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG SỬ DỤNG SẢN 
PHẨM DU LỊCH CỦA THỊ TRƯỜNG KHÁCH 

QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 
Nguyễn Ngọc Bích 

Giám Đốc công ty Mekong Rustic 

 

1. Xu hướng du lịch khách quốc tế trên thế giới 

Ngày 4/12/2015, tại phiên họp lần thứ 54 của Ủy ban Phát triển Xã hội, , nằm 

trong chương trình nghị sự về phát triển bền vững toàn cầu, tầm nhìn đến năm 2030 

của Liên Hợp Quốc. Phát triển du lịch bền vững là mục tiêu lớn mà các quốc gia đều 

khao khát hướng tới trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh, các vấn đề văn hóa xã hội 

biến đổi đa dạng, ô nhiễm  môi trường đang vượt ngưỡng cho phép, đe dọa tới sự 

phát triển mọi mặt của nhân loại. Vì vậy, với chủ đề du lịch bền vững, năm 2017 đến 

năm 2030 dự đoán sẽ là năm lên ngôi của những loại hình du lịch thân thiện với môi 

trường như phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch văn hóa. 

Theo dự báo của UNWTO, nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch hướng tới 

những giá trị mới được thiết lập trên cơ sở những giá trị văn hóa truyền thống mang 

tính độc đáo và nguyên bản, những giá trị tự nhiên mang tính nguyên sơ – hoang dã, 

giá trị sáng tạo và công nghệ cao. Căn cứ vào dự báo này, dự đoán năm 2017 loại hình 

du lịch khám phá văn hóa bản địa sẽ vẫn là điểm sáng trong xu hướng du lịch thế giới 

nhằm phục vụ nhu cầu ham học hỏi và khám phá của con người. Cùng với sự phát triển 

của công nghệ thông tin, chính sách mở cửa giao thương hội nhập quốc tế, đơn giản 

hóa thủ tục xuất nhập cảnh, sự phát triển mạnh của giao thông vận tải, trong đó vận 

tải du lịch hàng không và đường bộ, vận tải đa phương liền mạch là xu hướng trong vận 

chuyển du lịch góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch quốc tế phát triển. 

2. Xu hướng du lịch khách quốc tế đến Việt Nam 

Tại Việt Nam, sau năm 2016 với báo cáo của Tổng cục thống kê về số lượng du 

khách đến Việt Nam thì dòng khách châu Á đặc biệt là khách Trung Quốc và Hàn Quốc 

chiêm trên 40% lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam chủ yếu là thăm quan và 

nghỉ dưỡng tại các khu vực biển đảo như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Vịnh Hạ 

Long. Dự đoán năm 2017 thì lượng du khách này có thể sẽ tăng hơn so với cùng kỳ 

năm 2016 tại các khu vực du lịch biển đảo. 

Năm 2017 và năm 2018 sẽ là những năm các loại hình du có trách nhiệm, lịch 

cộng đồng và du lịch xanh được chú trọng hơn do việc các tổ chức lớn và các chính phủ 

đều nhận thấy sự biến đổi khí hậu toàn cầu và cũng như sự tác động đến nông nghiệp và 

các vùng nông thôn.  
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Theo như báo cáo, Cơ quan Hợp tác kinh tế (The Swiss Secretariat for Economic 

Affairs - SECO) đang nghiên cứu tài trợ dự án “Du lịch có trách nhiệm và canh tranh tại 

Việt Nam” từ năm 2018 và đã cử chuyên gia sang tham vấn các công ty du lịch nhằm 

thúc đẩy việc phát triển các loại hình du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. 

Ngoài ra, các tổ chức NGO lớn như WWF, ILO, UNESCO hay GIZ cũng dự kiến 

thành lập 1 diễn đàn du lịch công đồng tại Việt Nam nhằm thúc đẩy việc phát triển du 

lịch cộng đồng bền vững và có trách nhiệm. Diễn đàn du lịch này sẽ giúp cho việc xây 

dựng các khu du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn và đạt hiệu quả cao sau khi có sự tham 

gia của các doanh nghiệp, chuyên gia du lịch tham gia ngay từ ban đầu. 

Hiện tại, các hãng du lịch lớn tại châu Âu, châu Mỹ đều coi việc phát triển sản 

phẩm du lịch có trách nhiệm là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các tour du lịch nhất là các 

sản phẩm du lịch tại khu vực Đông Nam Á và châu Á. Các sản phẩm du lịch có trách 

nhiệm hướng đến việc như hướng dẫn viên du lịch có trách nhiệm, sử dụng tài nguyên 

có trách nhiệm và đi du lịch có trách nhiệm… 

3.  Dự đoán các nhu cầu và xu thế sử dụng các sản phẩm du lịch 

năm 2017 đến 2025 

3.1. . Du lịch biển đảo 

Loại hình du lịch biển vẫn là loại hình du lịch thu hút nhiều nhất du khách nước 

ngoài đặc biệt là du khách đến từ Bắc Âu như Liên bang Nga và các nước Bắc Âu. 

Ngoài ra, các thị trường khách châu Á như Trung Quốc & Hàn Quốc (40% lượng khách 

du lịch quốc tế năm 2016) vẫn là xu thế khách quốc tế trong 1 vài năm tới cho loại 

hình du lịch nghỉ dưỡng biển đảo. 

3.2. Du lịch khám phá văn hóa bản địa 

   Là một trong bốn xu hướng phát triển du lịch nổi bật trong năm 2016. Bước 

sang năm 2017, với định hướng “phát triển bền vững” hứa hẹn sẽ là một năm tạo đà 

cho du lịch khám phá văn hóa bản địa tiếp tục phát triển bởi du lịch khám phá văn hóa 

bản địa vừa đáp ứng nhu cầu khám phá, học hỏi của du khách đồng thời hạn chế những 

tới động xấu tới môi trường – xã hội và mang lại giá trị kinh tế lớn nâng cao tiềm lực 

kinh tế của địa phương. Vì vậy, dự đoán loại hình du lịch này sẽ vẫn tiếp tục là điểm 

nhấn trong năm phát triển du lịch bền vững 2017. 

3.3.. Du lịch cộng đồng 

Là một loại hình du lịch hài hòa với thiên nhiên và văn hóa bản địa do người dân 

địa phương làm chủ và đứng ra tổ chức. Loại hình này giúp người dân địa phương có công 

ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, góp phần quảng bá giá trị văn hóa rất riêng biệt của bản 

địa đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, giúp bảo vệ môi trường sinh thái. 

Việc đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng được đánh giá là phù hợp với xu thế của thời 

đại bởi nó đáp ứng nhu cầu khám phá của đông đảo du khách. Vì vậy, nhiệm vụ của người 
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làm du lịch cộng đồng là phải cố gắng gìn giữ nét nguyên sơ của văn hóa bản địa, giá trị cốt 

lõi và nguyên bản của cộng đồng để hướng tới phát triển du lịch có trách nhiệm với xã hội 

và đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, đất nước. 

Ngoài ra, phát triển du lịch cộng đồng cũng là một trong những hoạt động chống 

biến đổi khí hậu thông qua việc xây dựng các loại hình du lịch có trách nhiệm, du lịch 

cộng đồng và du lịch sinh thái. Các loại hình du lịch này sẽ hướng đến sự phát triển bền 

vững và bảo tồn văn hóa, tài nguyên cũng như hệ sinh thái tại các khu vực có nguy cơ 

như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  

Các loại hình du lịch này cũng là ưu thế cho các nước đang phát triển như Việt 

Nam vì tính cạnh tranh cao và chi phí để xây dựng loại hình du lịch này thấp. Hơn nữa, 

loại hình này còn giúp địa phương duy trì và bảo tồn được nét văn hóa, tập quán và lễ 

hội của địa phương mình. 

Do các loại hình du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái có tính đặc thù nên tạo sự 

khác biệt và cạnh tranh cao. Hơn nữa, du lịch cộng đồng đề cao việc sử dụng nguồn lực 

địa phương, nguyên liệu địa phương và trải nghiệm các hoạt động địa phương nên 

thường được các công ty du lịch quan tâm và giới thiệu cho khách du lịch tại các hội chợ 

du lịch lớn như ITB ở Đức hoặc WTM ở Anh bên cạnh những loại hình tour du lịch khác 

như biển đảo, du lịch mạo hiểm và du lich thuần túy. 

3.4. Du lịch xanh 

Là một loại hình du lịch thân thiện với môi trường góp phần hạn chế tối đa 

những tác động xấu của du lịch tới môi trường. Du lịch xanh hướng về thiên nhiên, 

nhằm phát huy lợi thế sẵn có của quốc gia đồng thời tổ chức những tài nguyên sẵn có 

một cách sáng tạo để phát triển du lịch đang trở thành xu thế của du lịch thế giới 

trong bối cảnh cả thế giới hướng tới xanh hóa nhằm phát triển bền vững với môi 

trường và xã hội như năng lượng xanh, công nghệ xanh, event xanh.... Du lịch sinh 

thái hướng đến những khu dự trữ thiên thiên, những mô hình sinh thái xây dựng từ 

tự nhiên, du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh là những điểm nhấn nổi bật của du lịch xanh 

sẽ có cơ hội phát triển mạnh trong năm 2017. Việc vận dụng một cách sáng tạo 

những tài nguyên xanh sẵn có trong việc phát triển du lịch sẽ vừa góp phần bảo vệ 

môi trường đồng thời tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, ví dụ như mô hình safari 

đang phát triển mạnh ở nhiều nước thuộc châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, thì hiện nay 

có xu hướng phát triển mạnh mẽ ở Thái Lan, Singapore, Malaysia và Việt Nam (safari 

ở Phú Quốc). Với sự kết hợp của vườn thú thiên nhiên lộ thiên và khu vui chơi giải 

trí mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị, có chút mạo hiểm kết hợp với 

khám phá sự đa dạng của thiên nhiên hoang dã hứa hẹn sẽ góp phần đưa du lịch xanh 

phát triển mạnh mẽ trong năm 2017. 
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3.5. Du lịch kết hợp 

 Bao gồm thăm quan và trải nghiệm văn hóa dự đoán sẽ trở thành tâm điểm 

trong năm du lịch bền vững 2017. Việc tổ chức một cách khoa học, sáng tạo trong phát 

triển du lịch tại những điểm đến văn hóa sẽ vừa góp phần quảng bá giá trị văn hóa 

đồng thời hạn chế sự nhàm chán, khô khan góp phần thu hút khách du lịch và tăng khả 

năng quay trở lại của du khách. Ở Việt Nam, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước 

nhà đã tổ chức các điểm đến văn hóa như Huế, Đà nẵng, Đà Lạt trở nên hấp dẫn hơn 

trong mắt du khách qua việc tổ chức các festival như festival hoa Đà Lạt, festival Huế, 

festival pháo hoa Đà Nẵng...Du lịch văn hóa ở Việt Nam và trên thế giới, do vậy, có khả 

năng trở thành điểm nhấn của các luồng khách quốc tế năm 2017. 
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NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC 
KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ GIẢI TRÍ CAO CẤP Ở 

VIỆT NAM 
ThS. Nguyễn Thanh Bình 

Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn, 

Tổng Cục Du lịch 

 

Cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) có nhiều loại hình khác nhau như Khách sạn nghỉ 

dưỡng, khách sạn thành phố, khách sạn nổi, khách sạn bên đường (motel), biệt thự du 

lịch, làng du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, 

bãi cắm trại du lịch, tàu thủy du lịch…   

Từ năm 2000 trở lại đây, cùng với sự tăng trưởng của ngành du lịch, hệ thống cơ 

sở lưu trú du lịch đã có tốc độ tăng trưởng khá cao. Nếu những năm 2000 tổng số cơ sở 

lưu trú du lịch trong cả nước là 800 với khoảng 30000 buồng thì năm 2017 đã là 25.000 

cơ sở với 450.000 buồng, tăng hơn 30 lần về số cơ sở và 15 lần về số lượng buồng 

phòng, trong đó: miền Bắc chiếm 40.6% số cơ sở và 33.4%số buồng, miền Trung chiếm 

29.1% số cơ sở và 37.3%số buồng, miền Nam chiếm 30.3%số cơ sở và 29.3%số buồng. 

Ngành du lịch đã thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư của xã hội, đặc biệt là các nhà đầu 

tư chiến lược có tiềm lực tài chính vào các dự án xây dựng cơ sở lưu trú có quy mô lớn, 

đẳng cấp và hiện đại. Giai đoạn 2010 – 2016 đánh dấu sự ra đời của một loạt các khách sạn 

nghỉ dưỡng quy mô lớn từ 100-600 phòng, chất lượng cao tại các vùng ven biển, nhiều khu 

nghỉ dưỡng được nâng cấp và mở rộng quy mô. Số lượng cơ sở lưu trú, tổ hợp nghỉ dưỡng 

đạt tiêu chuẩn 4-5 sao của một số thương hiệu lớn như: Vingroup, Sungroup, FLC, Mường 

Thanh, BIM... đã góp phần tích lũy năng lực, tạo sức hấp dẫn, dẫn dắt thị trường và nâng 

cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong lĩnh vực lưu trú.  

Đánh giá về khách sạn nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ở Việt Nam, chúng tôi nhận 

thấy như sau:  

 Về thuận lợi và thời cơ:  

Nhu cầu du lịch của khách du lịch nội địa tăng mạnh. Trong những giai đoạn  kinh 

tế tài chính toàn cầu suy thoái, khủng hoảng khiến một số thị trường khách giảm sút, 

khó khăn trong việc thu hút khách du lịch quốc tế, khách nội địa đã giúp lấp đầy các 

phòng khách sạn, đặc biệt thời gian nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, tết.  Công suất bình quân giai 

đoạn 2009 – 2016 vẫn giữ mức 50-55%, khu vực biển đảo miền Trung và miền Nam 

nhiều nơi duy trì được ở mức 65-80%. 
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Các tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng trên thế giới như Accor, Starwood 

(Sheraton), Inter Continental, Six Senses, Movenpick, Victoria... có mặt tại Việt Nam đã 

tạo bước tiến cho công nghệ khách sạn.    

Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (Mutual Recognition Arrangement) giữa Việt 

Nam với các quốc gia thành viên đã được các Bộ trưởng Du lịch ký nhân Diễn đàn Du lịch 

ASEAN tháng 01/2009 tại Hà Nội. Theo đó, hệ thống tiêu chuẩn, chức danh các nghề 

trong khách sạn sẽ được áp dụng và cấp chứng chỉ rộng rãi cho lao động khách sạn các 

nước ASEAN. Lao động nội khối ASEAN có quyền được làm ở bất cứ đâu, bất cứ chức 

danh gì trong khách sạn khi có hợp đồng lao động với chủ đầu tư (quy định cũ khống chế 

số lượng người lao động nước ngoài được làm việc trong khách sạn). Đây là cơ hội cho 

việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời cũng tạo thách thức với lao động VN trong 

việc nâng cao tay nghề, trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. 

Bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế, các CSLT DL đã có điều kiện cọ sát mạnh 

hơn với thị trường du lịch khu vực và quốc tế, điều chỉnh để nâng cao sức cạnh tranh và 

đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại chỗ.  

Về điểm mạnh: Sự ra đời của hàng loạt nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đã góp 

phần đáng kể vào phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là khu vực biển đảo.  

Những khách sạn nghỉ dưỡng có cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ cao cấp đã 

tạo ra những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao, tại một số địa phương còn làm 

thay đổi bộ mặt của vùng, và là một trong những căn cứ để ngành hàng không mở 

đường bay thẳng hoặc tăng thêm chuyến bay tới như Quảng Bình, Phú Yên, Quy Nhơn, Phú 

Quốc, Côn Đảo. Nhiều khách sạn, khu nghỉ mát của Việt nam thời gian qua đã được đánh 

giá « dịch vụ tốt nhất », «đẹp nhất », « được ưa thích nhất » khu vực… như Sofitel Legend, 

Mariotte (Hà Nội), the Nam Hải, Palm Resort (Quảng Nam), Intercontinental, Furama  (Đà 

Nẵng),  Six Senses Hideway, Vinpearl (Khánh Hòa), La Veranda (Phú Quốc) v.v… 

Nhiều CSLTDL có ý thức tiết kiệm năng lượng và tài nguyên (điện, nước). Các 

phong trào bảo vệ môi trường, hoạt động cộng đồng và công tác xã hội được dấy lên 

thường xuyên tại các địa phương. 

Nhiều CSLTDL chất lượng cao (4-5 sao) do người Việt Nam quản lý, điều hành với 

hiệu quả không kém gì người nước ngoài. 

Về điểm yếu: Có một số CSLT DL quy mô nhỏ, chủ đầu tư đồng thời là người quản 

lý điều hành nhưng thiếu kiến thức, trình độ quản lý và vận hành tổ chức kinh doanh lưu 

trú du lịch. Do vậy, cơ sở bị thiếu chuyên nghiệp trong thiết kế, bài trí, trang trí, hạn chế 

về chất lượng phục vụ, ít quan tâm tới đào tạo,  nâng cao nghiệp vụ, ngoại ngữ cho nhân 

viên. Mặt khác do nhận thức chưa đầy đủ, có những chủ doanh nghiệp chưa quan tâm 

tới công tác bảo vệ môi trường, sử dụng quá mức tài nguyên gỗ, đá; cá biệt có nơi chưa 

đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, làm giảm sức cạnh tranh của điểm đến. 

Thiếu phòng chất lượng cao ở các khu du lịch biển trong mùa cao điểm.  
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Sự phát triển CSLTDL làm gia tăng tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, tác động đến khí 

hậu do phát thải khí nhà kính ngày càng tăng và nước thải không được xử lý triệt để gây ô 

nhiễm môi trường biển, mức độ tiêu thụ tài nguyên ngày càng lớn mà chưa có hoạt động 

tích cực nhằm phục hồi, cân bằng sinh thái, về lâu dài có thể gây khan hiếm kiệt quệ tài 

nguyên nếu không lưu ý đến sức chứa và quy hoạch hợp lý. Vẫn còn hiện tượng sử dụng 

những sinh vật có tên trong danh sách cần bảo vệ làm thức ăn, đồ lưu niệm. 

Trình độ nhân viên chưa đồng đều, hiểu biết chưa toàn diện, chưa quan tâm 

nhiều đến môi trường xã hội, cộng đồng địa phương.  

Nhiều đơn vị chưa ý thức được nghĩa vụ  đóng góp với địa phương, mang tính đối 

phó, phong trào, chủ yếu tập trung vào mục đích đạt hiệu qủa kinh doanh. Thể hiện rõ 

nhất ở công tác phân loại rác. 

Sự phát triển lộn xộn, thiếu quy hoạch, thiếu giám sát của một số vùng biển đã 

dẫn đến có những công trình không phù hợp về kiến trúc, phá vỡ cảnh quan môi trường 

gây tác hại lâu dài rất khó khắc phục.  

Về khó khăn thách thức :  

Khó khăn lớn nhất là khó tuyển dụng  nhân lực trình độ cao trong bối cảnh tăng 

trưởng nóng ở nhiều địa phương. Tiếp theo là yếu tố mùa vụ lớn, giao thông và hạ tầng 

kỹ thuật chưa đồng bộ, quy hoạch chưa đi trước, lúng túng trong định hướng phát triển 

bền vững, công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên còn 

gặp nhiều cản trở. 

Một khó khăn nữa là các chi phí đầu vào tăng cao do những khó khăn về giao 

thông, đầu tư, công nghệ.... khiến giá thành dịch vụ tăng. Một số đơn vị thiếu vốn và khó 

khăn trong việc đầu tư các thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng hiệu quả như : sử dụng 

năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý nước thải triệt để. Một số đơn vị công trình xây cũ, 

bất hợp lý, phải cải tạo đầu tư cuốn chiếu chắp vá không thật hiệu quả. 

Trong thời gian tới, xu hướng của khách sạn nghỉ dưỡng và khu giải trí cao cấp sẽ 

có một số thay đổi, cụ thể như sau: 

Thứ nhất : xu hướng khách du lịch.  

* Cơ cấu nguồn khách đa dạng :  

- Về khả năng chi tiêu:  du lịch ngày càng phổ biến, không chỉ người giàu mới đi 

du lịch mà bao hàm cả công chức, viên chức, nhân viên và  dân thường. Việc lựa chọn 

điểm nghỉ dưỡng tập trung vào các cơ sở 3 sao trở lên hoặc các homestay, nhiều nhất là 

nhóm 4-5 sao. Các cơ sở 1-2 sao và nhà nghỉ có thị phần ngày càng thu hẹp. 

- Về độ tuổi :   người già, người mới nghỉ hưu đi du lịch ngày càng nhiều nên cơ 

cơ sở lưu trú du lịch cần có chương trình đặc biệt  phục vụ nhu cầu về nghỉ dưỡng cho 

đối tượng khách này.   

- Về nhân thân : số người độc thân đi du lịch nghỉ dưỡng ngày càng tăng. 
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- Về giới tính: Những thay đổi về vai trò và trách nhiệm trong gia đình khiến 

khách là phụ nữ ngày càng tăng, yêu cầu các cơ sở lưu trú có những cải tiến, bổ sung 

trang thiết bị và các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của nữ thương nhân. 

- Về loại hình : ngày càng nhiều những nhóm gia đình đi du lịch với sự tham gia 

của đầy đủ các thành viên của cả ba thế hệ trong gia đình, đặc biệt các dịp lễ, cuối tuần 

và kỳ nghỉ hè của trẻ em, những nơi có khu vui chơi cho trẻ sẽ có ưu thế thu hút khách.  

* Xu hướng chọn các CSLTDL và các dịch vụ, hàng hoá bền vững, có nhãn sinh 

thái,  thân thiện với môi trường.  

Đây là xu hướng của khách du lịch quốc tế đến VIệt Nam, nhất là khách đến từ 

các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật, Thái Lan. Họ có ý thức và nhu cầu cao về an toàn và 

sức khoẻ,  ngày càng nhiều người muốn quay về với thiên nhiên. Vì vậy, các CSLTDL cần 

triển khai thực hiện và tập trung tuyên truyền cho các những chương trình, dịch vụ thân 

thiện với môi trường.  

* Ngày càng nhiều người sử dụng thời gian nhàn rỗi và thu nhập để nghỉ ngơi và 

hưởng thụ các dịch vụ có lợi cho sức khoẻ và sắc đẹp. 

Đáp ứng xu hướng này, hầu hết các khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp sẽ có quy định 

không hút thuốc lá, không bán và phục vụ rượu mạnh, bổ sung các thực đơn tăng cường 

rau, củ, quả chứng minh được nguồn gốc, các món ăn ít béo, đường, calo hoặc ít 

carbohydrate, các đồ uống ít calo và ít cafein, tăng cường tổ chức câu lạc bộ sức khoẻ 

với những dụng cụ, thiết bị thể thao hiện đại, phòng tập yoga, sân tennis, sân tập gofl 

mini, bể bơi, bể sục, phòng tắm nước khoáng, ngâm thuốc bắc, nơi phơi nắng hoặc các 

phòng matxa... ; các dịch vụ du lịch kết hợp chữa bệnh thời đại như các bệnh gut, tiểu 

đường, tim mạch ..v.v. 

* Xu hướng ngày càng tăng nhu cầu khách lựa chọn chương trình du lịch có sự 

kết hợp giữa các loại hình du lịch.  

Ví dụ : nghỉ biển  kết hợp với hội nghị, du lịch khen thưởng kết hợp thăm dò thị 

trường, du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày kết hợp với casino..v.v. nên các cơ sở lưu trú du 

lịch sẽ đa dạng hoá các sản phẩm như tạo chương trình nghỉ biển kết hợp thăm trang 

trại trồng rau…. 

* Xu hướng chọn kỳ nghỉ ngắn, điểm đến gần nhưng ít trung thành với điểm đến quen. 

Số lượng kỳ nghỉ (hè, đông, lễ, cuối tuần) trong năm nhiều nhưng thời gian không 

dài, nên  khách có nhu cầu đi du lịch nhiều lần trong năm, ít lựa chọn đi đến điểm du lịch 

quá xa để giảm thiểu thời gian đi lại. 

* Xu hướng chọn tour du lịch tự thiết kế, đặt chỗ qua mạng; tự lựa chọn dịch vụ, 

không đi theo tour trọn gói.  

Các mạng bán hàng online như booking.com, agoda.com, mytour.com… đang 

chiếm thị phần ngày càng cao trong việc đặt phòng khách sạn nghỉ dưỡng, hầu hết đều 
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trên 10%. Vì vậy, hệ thống công nghệ thông tin tốt sẽ được quan tâm hàng đầu. Đáp ứng 

xu hướng này, hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức khá 

thành công gói sản phẩm Free and Easy chỉ gồm vé máy bay, dịch vụ đón tiễn sân bay và 

3 đêm khách sạn. 

* Xu hướng đi nghỉ rời xa những nơi đô thị ồn ào, đến những nơi yên tính, biệt 

lập. Đây là một xu hướng khiến các điểm du lịch biển đảo, rừng núi xa trung tâm ngày 

càng đông khách. 

Thứ hai : Ngày càng xuất hiện nhiều các tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng kết hợp với 

trung tâm vui chơi giải trí  và mua sắm; tổ hợp khách sạn kết hợp nghỉ dưỡng và tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế. 

Những tổ hợp này sẽ vừa đảm bảo nghỉ ngơi, giải trí, đồng thời vừa là điểm mua 

sắm cho khách du lịch và người dân địa phương, có thể  tổ chức thành điểm tham quan 

du lịch hấp dẫn, trung tâm giải trí với dịch vụ đa dạng đáp ứng các đối tượng khách khác 

nhau, đặc biệt là trẻ em, giới trẻ và các khách hàng nữ.  

Thứ ba: Phát triển các khu nghỉ dưỡng với các dịch vụ đa dạng ở vùng biển, nông 

thôn, ngoại vi thành phố, nơi có cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành. Phát triển cơ sở lưu 

trú du lịch gần gũi với thiên nhiên, phục vụ loại hình du lịch sinh thái. Đà Nẵng, Khánh 

Hòa, Phú Quốc có tốc độ tăng mạnh nhất về số lượng và sức chứa của các khách sạn 

nghỉ dưỡng cao cấp. Tiếp theo là khu vực Quy Nhơn (Bình ĐỊnh), Hạ Long (Quảng Ninh), 

Thanh Hóa, Mũi Né (Bình Thuận), Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), Bà Rịa Vũng Tàu, Sapa (Lào 

Cai). Khu vực tăng trưởng chậm là Bắc Trung bộ. 

Thứ tư: Các cơ sở lưu trú đơn giản hoặc kết hợp với nhà dân có điều kiện cho khách 

nghỉ nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an ninh, an toàn, vệ sinh mới có thể đón khách. 

Thứ năm: Các cơ sở bắt buộc phải đầu tư vào hệ thống công nghệ tốt, trang thiết 

bị hiện đại để quản lý vận hành khách sạn chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của những 

khách hàng khó tính và bảo vệ môi trường. Công nghệ wifi, internet không dây trở nên 

phổ biến và được cung cấp miễn phí. 

Thứ sáu: Tăng cường phát triển Hiệp hội nghề nghiệp (Hiệp hội khách sạn, nhà 

hàng, đầu bếp, bartender (pha chế đồ uống), buồng... để tăng cường giao lưu, hỗ trợ lẫn 

nhau, định hướng nghề nghiệp, nơi làm việc, đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. 

Thứ bảy: việc sở hữu các kỳ nghỉ và bất động sản nghỉ dưỡng sẽ đa dạng hơn, hoạt 

động timeshare (chia sẻ kỳ nghỉ) trở nên ngày càng phổ biến, mỗi bất động sản nghỉ dưỡng 

có nhiều nhà đầu tư cùng sở hữu chứ không chỉ một vài chủ như trước đây. Xu hướng này 

làm giảm áp lực về vốn cho nhà đầu tư ban đầu nhưng công tác quản lý chất lượng sẽ phức 

tạp hơn vì nhiều nhà đầu tư sẽ bài trí sử dụng theo ý chủ quan của cá nhân. Do đó, cần 

thực hiện quản lý chất lượng nghiêm ngặt hơn để đảm bảo quyền lợi khách hàng. 
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Thứ tám: Hướng đến các tiêu chuẩn phát triển bền vững, có biện pháp hữu hiệu 

để ứng phó khả thi với những hậu quả của sự biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự nóng lên 

toàn cầu và nước biển dâng.  

Phát triển bền vững là tiêu chuẩn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế 

của hầu hết các nước, với yêu cầu kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát 

triển xã hội và bảo vệ môi trường, thể hiện qua sự tăng trưởng kinh tế ổn định, thực 

hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ và nâng cao được chất lượng môi trường sống.  

Giai đoạn 2010 – 2020 Ngành du lịch Việt Nam chuyển từ phát triển chiều rộng 

sang phát triển chiều sâu, tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi 

trường. Căn cứ xu hướng phát triển cung cầu du lịch và cơ sở lưu trú du lịch của thế giới, 

dự báo tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam và trên cơ sở thực trạng quá trình phát 

triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trong các năm qua, có thể khẳng định CSLTDL 

nghỉ dưỡng ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng, nhu cầu đầu 

tư và thị trường đầu tư vẫn rộng mở và hứa hẹn phát triển ổn định trong tương lai. 
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MARKETING SỐ TRONG DU LỊCH 
Lê Quốc Vinh 

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Le Bros 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO 
DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TRONG 

THỜI KỲ HỘI NHẬP 
 

Phùng Quang Thắng 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam 

 

Trong những năm qua, Du lịch Việt Nam đã có sự phát triển đáng ghi nhận với 

tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trung bình trên 10% một năm, năm 2016 

đã đón trên 10 triệu lượt khách quốc tế, số lượng khách du lịch nội địa đã lên tới 62 

triệu khách, tạo việc làm cho nhiều lao động, tổng thu từ du lịch đạt trên 400.000 tỷ 

đồng tăng hơn 18% so với 2015. Tuy có sự phát triển nhanh, nhưng trong bối cảnh kinh 

tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, chắc hẳn nhiều tác động sẽ 

ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Trước những thách 

thức sẽ phải đối mặt trong quá trình hội nhập, để tìm ra hướng đi của doanh nghiệp du 

lịch có thể đánh giá một số điểm hạn chế chính của doanh nghiệp như sau: 

- Số lượng và qui mô doanh nghiệp: số lượng doanh nghiệp du lịch ngày càng tăng là 

điều tất yếu khi thị trường du lịch trong và ngoài nước được mở rộng, tính đến hết 

năm 2016 đã có 1545 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và hàng vạn doanh nghiệp 

tham gia tổ chức hoạt động du lịch nội địa. Tuy nhiên, có cùng đặc điểm với doanh 

nghiệp Việt Nam nói chung là qui mô doanh nghiệp đa số là doanh nhiệp vừa và 

nhỏ; tính chất hoạt động manh mún, sự phối kết hợp giữa các doanh nghiệp rất hạn 

chế, một số doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp du lịch nước ngoài tham gia vào 

thị trường “đứng sau” tên của doanh nghiệp du lịch Việt Nam. 

- Năng lực tài chính: nói chung còn yếu, vốn của các doanh nghiệp du lịch trung bình 

ở mức vài tỷ đồng, do vậy hạn chế khả năng đầu tư mở rộng thị trường. 

- Số lượng và chất lượng lực lượng lao động trong lữ hành: còn chưa đáp ứng nhu 

cầu, năng lực làm việc thấp hơn so với lực lượng lao động lữ hành một số nước 

trong khu vực, đặc biệt về ngoại ngữ. 

- Sản phẩm du lịch: nhiều doanh nghiệp có sản phẩm mang tính sao chép, việc đầu tư 

cho xây dựng sản phẩm mới, đặc trưng, độc đáo còn chưa được quan tâm hoặc do 

năng lực tài chính. 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam trước hết 

doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời, hiểu rõ bối cảnh và tự nâng cao năng lực của mình 

cho phù hợp bằng việc: 
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- Minh bạch các hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tính chuyên nghiệp trong 

kinh doanh; 

- Chủ doanh nghiệp quan tâm việc nâng cao năng lực và trình độ quản lý của đội ngũ 

lãnh đạo doanh nghiệp gồm áp dụng phù hợp phương pháp quản lý tiên tiến, tổ 

chức quản lý doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới, nâng cao trình độ kiến thức 

và chuyên môn cho đội ngũ quản lý của doanh nghiệp. 

- Nâng cao năng lực của nhân viên bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ. 

- Ứng dụng công nghệ số phù hợp nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhưng 

vẫn đảm bảo hoặc tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ. 

- Đầu tư vào sản phẩm du lịch, tạo sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt, tạo ra chuỗi 

dịch vụ có chất lượng. Tạo ra hệ sinh thái của doanh nghiệp. 

- Nâng cao năng lực marketing của doanh nghiệp, của đội ngũ marketing nhằm nắm 

bắt kịp thời nhu cầu thị trường trong tình hình mới, tăng cường sự tiếp cận của khách 

hàng với sản phẩm du lịch nhằm giữ vững và tăng thị phần của doanh nghiệp. 

- Nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp nhằm đầu tư vào nguồn nhân lực 

doanh nghiệp, sản phẩm du lịch và khách hàng. 

- Tăng cường sự phối kết hợp và hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch như việc tham 

gia các tổ chức du lịch, đặc biệt là hiệp hội du lịch.  

- Tạo ra chuỗi cung ứng dịch vụ liên quan đến chương trình du lịch bán cho khách 

hàng. Quản trị chuỗi cung ứng là một việc quan trọng nhưng không hề đơn giản vì 

liên quan đến nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, vì vậy cần tăng cường sự phối 

hợp và thông tin qua lại để cung ứng kịp thời, có chất lượng sản phẩm dịch vụ. 

Ngoài những yếu tố nêu trên, để giúp doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập, những yếu tố xung quanh doanh nghiệp cũng hết 

sức quan trọng. Cụ thể gồm: 

- Một thị trường minh bạch sẽ giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh công bằng, từ đó 

doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư vào những việc cần thiết cho hoạt động của mình. 

- Thể chế - chính sách đã được Nhà nước hết sức quan tâm xây dựng, tạo điều kiện 

thông thoáng và thuận lợi, tuy nhiên việc hiện thực nó còn mất nhiều thời gian và 

chưa hoàn toàn hiệu quả như mong muốn ví dụ thị thực xuất nhập cảnh của khách 

quốc tế, thuế đất, thị trường, công nghệ v.v. Thực tế cho thấy, việc này đang thay 

đổi theo chiều hướng tốt, tuy nhiên, cần nhanh hơn và kịp thời hơn. Ví dụ: Về nguồn 

nhân lực “Hướng dẫn viên du lịch” là đội ngũ lao động đông về số lượng, quan trọng 

trong chuỗi dịch vụ cung cấp cho khách du lịch, nhưng cơ chế điều tiết, quản lý chưa 

thực sự phù hợp, rất ít hướng dẫn viên là người lao động cơ hữu cho công ty du lịch 

mà đa số là lao động tự do, dẫn đến khó khăn về quản lý chung, quản lý chất lượng, 

không bền vững cho sự phối hợp với doanh nghiệp sử dụng, chưa đảm bảo lợi ích 

cho bản thân người hướng dẫn viên như bảo hiểm, nâng cao trình độ v.v.  
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- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch, giao thông vận tải; nâng cao nhận thức và ứng xử 

của người dân, của khách du lịch Việt Nam, của chính quyền địa phương về du lịch 

và phát triển du lịch, 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có vai trò hết sức lớn trong việc quản lý và 

phối hợp với các ngành khác và chính quyền địa phương để tạo ra tổng thể hệ thống 

chuỗi cung ứng du lịch có chất lượng và bền vững. 

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ngành du lịch với các ngành có liên quan cần 

được tăng cường và hiện thực bằng những việc cụ thể. 

- Tìm ra những doanh nghiêp qui mô nhỏ hoặc vừa nhưng doanh nghiệp đó có xu 

hướng phát triển, quản trị doanh nghiệp tốt, hỗ trợ họ về vốn hoặc mở rộng thị 

trường khách v.v. 

- Nguồn nhân lực du lịch đã được nhắc đến từ lâu và hiện tại vẫn chưa được đáp ứng 

tình hình, cần được cải thiện các vấn đề thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, kể cả 

hàng ngũ lao động trực tiếp đến quản lý. Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và 

liên quan cần có những giải pháp thực tế và hữu hiệu để hiện thực những chương 

trình đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng đủ cho nhu cầu tiến vào thị 

trường lao động hội nhập với quốc tế, đặc biệt trong khu vực ASEAN. 

Hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh 

doanh du lịch, đồng thời cũng đòi hỏi các bên liên quan của Việt Nam triển khai những 

chương trình hành động cụ thể và hiện thực một cách hiệu quả nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của từng doanh nghiệp, tạo ra cộng đồng doanh nghiệp du lịch đủ mạnh 

đứng vững ở thị trường trong nước, vươn ra và tham gia tích cực vào thị trường khu vực 

và thế giới nhằm dưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. 
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XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ 
DU LỊCH MẠO HIỂM 

 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 
 

Tổng quan về tiêu chuẩn du lịch mạo hiểm trên thế giới 

Du lịch mạo hiểm là một trong những ngành du lịch đã tăng trưởng mạnh mẽ 

trên toàn thế giới trong một vài thập kỷ qua. Tổ chức Du lịch mạo hiểm thương mại 

(Adventure Travel Trade Association) (ATTA) đánh giá doanh thu của ngành du lịch mạo 

hiểm trên toàn thế giới năm 2013 là 263 tỉ đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng trung bình 

giai đoạn 2009 – 2012 ước tính là 65%/năm. Số lượng các doanh nghiệp và khách du lịch 

tham gia vào các hoạt động du lịch mạo hiểm hiện nay cũng ngày càng tăng, đặt ra nhu 

cầu cần có những hướng dẫn và quy định rõ ràng cho hoạt động du lịch này.  

Một số quốc gia trên thế giới đã xây dựng những bộ tiêu chuẩn và kiểm định chất 

lượng về hoạt động du lịch mạo hiểm, trong đó New Zealand có thể được đánh giá là quốc 

gia đi đầu. New Zealand đã ban hành Quy định về an toàn và sức khỏe cho lao động trong 

các hoạt động mạo hiểm (2011) (Health and Safety in Employment (Adventure Activities) 

Regulations) và Tiêu chuẩn kiểm tra an toàn cho các hoạt động mạo hiểm – Yêu cầu cho việc 

kiểm tra an toàn với các nhà cung cấp (2013) (Safety Audit Standard for Adventure Activities 

– Requirement for a safety audit of operators). Chính phủ New Zealand cũng đã tạo điều 

kiện và tài trợ để tổ chức Tiêu chuẩn New Zealand tham gia vào các hoạt động của tổ chức 

Tiêu chuẩn quốc tế xây dựng các tiêu chuẩn cho hoạt động du lịch mạo hiểm từ năm 2011. 

Về các tiêu chuẩn quốc tế, Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế ISO đã ban hành các tiêu 

chuẩn liên quan đến du lịch mạo hiểm, đó là các tiêu chuẩn ISO 21101:2014 Du lịch mạo 

hiểm – Hệ thống quản lý an toàn – Yêu cầu (Adventure tourism – Safety management 

systems – Requirement) quy định về các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn cho hoạt 

động du lịch mạo hiểm; và ISO 21103:2014 Du lịch mạo hiểm – Thông tin cho những 

người tham gia (Adventure tourism – Information for participants) đưa ra các loại thông 

tin cần cung cấp cho người tham gia hoạt động du lịch mạo hiểm trước, trong và sau 

chuyến đi. Ngoài ra còn có báo cáo kỹ thuật ISO/TR 21102:2013 Du lịch mạo hiểm – Nhà 

điều hành – Năng lực cá nhân (Adventure tourism – Leaders – Personnel Competence) 

yêu cầu về kỹ năng và kiến thức cho các nhà điều hành hoạt động du lịch mạo hiểm. Tổ 

chức ATTA cũng xây dựng một tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và hiệu suất của hướng 

dẫn viên trong hoạt động du lịch mạo hiểm (Adventure Travel Guide Qualifications and 

Performance Standard) trong năm 2015. Các văn bản này đều được khuyến nghị áp 

dụng để hoạt động du lịch mạo hiểm được tổ chức bài bản hơn, là tài liệu tham khảo 
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cho các quốc gia khi xây dựng tiêu chuẩn cho các hoạt động du lịch mạo hiểm.  

 Nhu cầu cho tiêu chuẩn về du lịch mạo hiểm tại Việt Nam 

Du lịch mạo hiểm được đưa vào khai thác tại Việt Nam từ những năm 1990 và 

bắt đầu khởi sắc kể từ sau khi công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội (Vietnamtourism 

Hanoi) kết hợp với công ty Raid Gauloises tổ chức cuộc đua Raid Gauloises 2002 tại 9 

tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Cùng với cuộc thi chinh phục đỉnh Phan Si Păng được 

Sở Thương mại và Du lịch Lào Cai (cũ) tổ chức thành công vào năm 2003, hai sự kiện 

này đã mở đầu cho sự phát triển của du lịch mạo hiểm tại Việt Nam. Tiếp theo đó, một 

loạt công ty du lịch như Buffalo Tour, Hanspand Travel Vietnam, Asiatica Travel, 

Exotissimo Travel Vietnam, Fiditour và Green Bamboo đã và đang triển khai các 

chương trình du lịch mạo hiểm. Có thể kể đến một vài chương trình như chinh phục  

các đỉnh núi Phan Xi Păng, Bạch Mã, Liang Biang, các chương trình lặn biển ở Nha Trang 

hay Phú Quốc, đi xe đạp địa hình, xe máy thể thao ở vùng núi, chèo thuyền Kayak ở Hạ 

Long, vượt thác ở Tây Nguyên,v.v.  

Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế phát triển du lịch mạo hiểm với địa hình ¾ 

là đồi núi, có hệ thống sông ngòi dày đặc, nhiều hang động đẹp, nhiều khu bảo tồn 

thiên nhiên và vườn quốc gia rộng lớn, và bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam. Đỉnh 

Fansipan, khu vực đỉnh Mã Pì Lèng, dãy Liang Biang là những điểm lý tưởng cho các 

hoạt động leo núi. Hệ thống hang động như tại Phong Nha – Kẻ Bàng với động Phong 

Nha – Tiên Sơn, động Thiên Đường, hang Sơn Đoòng thì thu hút những người ưa 

khám phá hang động. Bờ biển dài và các hòn đảo đẹp là địa điểm thuận lợi cho nhiều 

hoạt động mạo hiểm như lặn biển, đua thuyền buồm, lướt ván. Hệ thống sông và hồ 

dày đặc lại là tiềm năng cho các tour du lịch chèo thuyền, vượt thác.  

Việt Nam đã và đang thu hút được sự chú ý của khách du lịch quốc tế với những 

điểm đến nhiều tiềm năng về du lịch mạo hiểm. Tuy nhiên du lịch mạo hiểm ở Việt 

Nam hiện nay vẫn đang phát triển vẫn theo hướng tự phát, chưa có tiêu chuẩn, quy 

chuẩn chuyên ngành hay quy định hướng dẫn quản lý. Tại Việt Nam chỉ có một số 

thông tư quy định về việc tổ chức các hoạt động thể thao có liên quan trong du lịch 

mạo hiểm như mô tô nước, lặn biển, dù lượn và diều bay có động cơ và một số văn 

bản liên quan đến quản lý an toàn trong hoạt động du lịch nói chung. Thiếu các quy 

định và hướng dẫn cụ thể khiến cho việc tổ chức và quản lý hoạt động du lịch mạo  

hiểm tại các địa phương còn yếu kém và bị động. Một số tai nạn đáng tiếc của khách 

du lịch khi tham gia du lịch mạo hiểm trong thời gian gần đây và nhiều mối tiềm ẩn 

khác cho thấy cần siết chặt việc quản lý an toàn đối với các cá nhân và tổ chức  điều 

hành hoạt động du lịch mạo hiểm. Xây dựng một tiêu chuẩn quốc gia về hoạt động 

du lịch mạo hiểm vì thế là việc rất cần thiết và cấp bách.  
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Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về du lịch mạo hiểm 

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam năm 2016, tiêu chuẩn là “quy định về 

đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tương khác trong hoạt động kinh tế - 

xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ 

chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng”. Tiêu chuẩn quốc gia là văn bản 

kỹ thuật mang tính tự nguyện áp dụng, và chỉ có các tiêu chuẩn được viện dẫn trong các 

văn bản quy phạm pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật mới là văn bản bắt buộc áp dụng. Tiêu 

chuẩn quốc gia, cùng với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, là công cụ quản lý nhà nước của các 

Bộ, ngành nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý, ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và tính mạng con người.  

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về du lịch mạo hiểm, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 

2018. Trên cơ sở tham khảo nội dung các tiêu chuẩn quốc tế của ISO về du lịch mạo hiểm, cụ 

thể là ISO 21101:2014, ISO 21103:2014 và báo cáo kỹ thuật ISO/TR 21102:2013, những vấn đề 

dự kiến sẽ quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam về du lịch mạo hiểm sẽ bao gồm: phạm vi, thuật 

ngữ và định nghĩa, yêu cầu cho nhà điều hành, hệ thống quản lý an toàn và hệ thống thông tin 

cung cấp cho người tham gia trong các hoạt động du lịch mạo hiểm. Đối tượng áp dụng tiêu 

chuẩn là các tổ chức và cá nhân tham gia trong hoạt động du lịch mạo hiểm. Bộ tiêu chuẩn về 

du lịch mạo hiểm sẽ hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý 

khi thực hiện hoạt động du lịch mạo hiểm và yêu cầu về an toàn của những người tham gia.  

Để xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về du lịch mạo hiểm, có một số vấn 

đề đặt ra như sau: 

- Tiêu chuẩn du lịch mạo hiểm của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở chấp nhận và 

tham khảo tiêu chuẩn quốc tế của ISO là phù hợp với xu hướng và nhu cầu hội nhập 

quốc tế trong lĩnh vực du lịch và hài hòa hóa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn khu 

vực và quốc tế. Tuy nhiên tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng chung để tất cả các 

quốc gia và loại hình doanh nghiệp có thể áp dụng. Tiêu chuẩn Việt Nam về du lịch 

mạo hiểm phải tính đến các đặc điểm riêng của du lịch và doanh nghiệp Việt Nam, 

với đa số các doanh nghiệp du lịch mạo hiểm là doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

- Sau khi tiêu chuẩn được xây dựng và ban hành, cần có nhiều hoạt động tuyên truyền và 

khuyến khích để các doanh nghiệp đưa tiêu chuẩn áp dụng vào thực tế. Các cơ quan liên 

quan như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch cần thường xuyên có hoạt động 

kiểm tra và điều chỉnh để các tiêu chuẩn thực sự phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế.  

- Bên cạnh đó cần có các văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chuẩn, nêu ra các bước 

cụ thể doanh nghiệp cần triển khai để đạt được chứng nhận đạt chuẩn trong hoạt 

động du lịch mạo hiểm. Các hướng dẫn này cần chi tiết và rõ ràng để doanh nghiệp 

dễ dàng thực hiện.  
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TÀI KHOẢN VỆ TINH DU LỊCH VÀ 
THỐNG KÊ DU LỊCH 

 

ThS. Phan Thị Thái Hà 

Trung tâm Thông tin du lịch 
 

1. Sự cần thiết của Thống kê du lịch và vai trò của Tài khoản 

vệ tinh du lịch 

Thống kê có vai trò quan trọng trong dự báo, hoạch định chính sách, chiến lược phát 

triển của mỗi ngành. Đối với ngành Du lịch, cũng rất cần phải chú trọng tới thống kê du lịch.  

Du lịch ngày càng khẳng định vai trò, trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa 

đói giảm nghèo. Là một ngành kinh tế tổng hợp và liên quan tới nhiều ngành kinh tế 

khác, du lịch phát triển còn góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan như dịch vụ, 

giao thông, ngân hàng, bảo hiểm, vui chơi giải trí... Do đó, cần xem xét đóng góp của du 

lịch trong nền kinh tế quốc dân và trong mối quan hệ với các ngành kinh tế khác để có 

thể đánh giá một cách toàn diện mức độ đóng góp trực tiếp, gián tiếp và lan tỏa của du 

lịch đối với nền kinh tế, từ đó tạo cơ sở cho việc hoạch định các chính sách phát triển du 

lịch, xây dựng các chiến lược kinh tế, quy hoạch tổng thể du lịch phù hợp và hiệu quả.  

Do du lịch hiện chưa được xếp thành một ngành kinh tế độc lập trong hệ thống 

các ngành kinh tế quốc dân và trong hệ thống tài khoản quốc gia nên không được chính 

thức tính toán đo lường để thấy được vị trí, vai trò của du lịch như các ngành kinh tế 

khác. Trước thực trạng này, triển khai tài khoản vệ tinh du lịch (Tourism Satellite 

Account – TSA) theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới như một công cụ chính 

thức là lựa chọn tối ưu.  

Thống kê du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập, tập hợp, tính toán 

hệ thống các chỉ tiêu một cách khoa học để định lượng, đánh giá kết quả của ngành du 

lịch. Trong bối cảnh ngành Du lịch đang được định hướng phát triển thực sự trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, càng cần có số liệu thống kê du lịch chính xác, đầy đủ làm cơ sở 

cho việc xây dựng và ban hành các chính sách phù hợp. 

Khái quát về Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA): 

Tài khoản vệ tinh là một thuật ngữ do Liên Hiệp Quốc đưa ra để đo lường khu 

vực kinh tế không được định nghĩa là ngành độc lập trong hệ thống tài khoản quốc gia. 

Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) bao gồm hệ thống các khái niệm, định nghĩa, bảng 

biểu và chỉ tiêu thống kê được sắp xếp logic và thống nhất nhằm đo lường và phản ánh 

kết quả hoạt động của du lịch theo quan điểm cung - cầu và trong mối quan hệ tương 
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quan với các ngành kinh tế khác theo nguyên tắc tính toán của tài khoản quốc gia, nhằm 

đảm bảo có thể so sánh được giữa các địa phương, vùng trong một quốc gia và giữa các 

quốc gia trên thế giới. 

Với ý nghĩa đó, tài khoản vệ tinh du lịch khẳng định được tầm quan trọng trong 

công tác thống kê du lịch, đánh giá một cách đầy đủ về hiệu quả hoạt động, vị trí, vai trò, 

đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế: 

 TSA cung cấp những thông tin toàn diện, chính xác, đáng tin cậy về hoạt động du 

lịch; cho phép đánh giá được kết quả và hiệu quả kinh doanh của hoạt động du 

lịch thông qua các chỉ tiêu về số lượng khách du lịch, doanh thu du lịch, giá trị 

sản xuất (Gross Output – GO), giá trị gia tăng (Value Added - VA) của hoạt động 

du lịch.... 

 Phản ánh một cách toàn diện vai trò thúc đẩy của du lịch đối với sự phát triển của 

các ngành kinh tế khác liên quan đến hoạt động phục vụ, đáp ứng nhu cầu của 

khách du lịch. 

 Thông qua TSA có thể thấy được qui mô, sự phát triển, tác động và tầm quan trọng 

của du lịch đối với sự phát triển kinh tế của các vùng, địa phương và toàn nền kinh 

tế quốc dân. 

 Xác định nguồn nhân lực du lịch và khả năng du lịch tạo ra việc làm cho các nhóm 

lao động khác nhau. 

 Góp phần nâng cao nhận thức của các bên liên quan và cộng đồng về tầm quan 

trọng của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội.  

 Có cơ sở đưa ra những đánh giá quan trọng về cán cân thanh toán quốc tế của một nước.  

 Việc tính toán và phân tích các bảng trong TSA là cơ sở quan trọng cho việc tiến hành 

so sánh quốc tế về hoạt động du lịch bởi các nước đều tính toán đóng góp của du lịch 

đối với nền kinh tế theo cùng một nguyên tắc chung của Hệ thống Tài khoản quốc gia.  

Các bảng chỉ tiêu thuộc TSA: 

Theo khuyến cáo của UNWTO, TSA gồm 10 bảng cấu thành, phản ánh hầu hết các 

thông tin kinh tế có liên quan đến du lịch và so sánh quốc tế về đóng góp kinh tế của du 

lịch cho sự phát triển và tăng trưởng.  

- Bảng 1 - Chi tiêu du lịch quốc tế đến (inbound) phân theo sản phẩm và loại khách  

- Bảng 2 - Chi tiêu du lịch nội địa phân theo sản phẩm và loại khách  

- Bảng 3 - Chi tiêu du lịch quốc tế đi (outbound) phân theo sản phẩm và loại khách   

- Bảng 4 - Tiêu dùng du lịch trong nước phân theo sản phẩm 

- Bảng 5 - Tài khoản sản xuất các ngành thuộc du lịch và các ngành liên quan đến du 

lịch (giá cơ bản) 

- Bảng 6 - Nguồn cung nội địa và tiêu dùng du lịch trong nước chia theo sản phẩm 

(giá thực tế) 
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- Bảng 7 - Việc làm trong các ngành thuộc du lịch 

- Bảng 8 - Tổng tài sản cố định của các ngành thuộc lĩnh vực du lịch và các ngành khác 

- Bảng 9 - Tiêu dùng công cho du lịch phân theo sản phẩm và cấp quản lý  

- Bảng 10 - Chỉ số phi tiền tệ 

Nhóm các sản phẩm du lịch được đề cập trong các bảng TSA được phân thành 

các sản phẩm đặc trưng riêng của từng quốc gia. Trong đó, sản phẩm tiêu dùng gồm có 

dịch vụ lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận chuyển khách (đường không, đường 

bộ, đường sắt, đường thủy), dịch vụ cho thuê trang thiết bị phụ trợ, dịch vụ lữ hành, 

dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể thao giải trí, hàng hóa và dịch vụ đặc trưng riêng của từng 

quốc gia, và các sản phẩm tiêu dùng khác. 

Khách du lịch được phân loại gồm hai nhóm khách là: khách có nghỉ đêm tại CSLT 

(tourists/ overnight visitors) và khách tham quan trong ngày (excursionists/ same-day visitors). 

Khái quát về nội dung 10 bảng trong tài khoản vệ tinh du lịch có thể thấy: 4 

bảng đầu tiên (gồm bảng 1,2,3, và 4) phản ánh cầu du lịch hay tiêu dùng du lịch. Bảng 5 

là về giá trị sản xuất của hoạt động du lịch (đo lường cung du lịch). Bảng 6 kết hợp mức 

tiêu dùng du lịch trong nước và nguồn cung nội địa, trong đó xác định tỷ lệ đầu ra của các 

ngành được tiêu thụ bởi khách du lịch. Trên cơ sở đó, bảng 6 tính giá trị tăng thêm của 

hoạt động du lịch và đóng góp của hoạt động du lịch đối với GDP của đất nước. Do vậy, 

bảng 6 được coi là bảng quan trọng nhất, đóng vai trò trung tâm trong tài khoản vệ tinh 

du lịch. Các bảng tiếp theo (bảng 7, 8, 9 và 10) cung cấp các số liệu hỗ trợ phản ánh các 

mặt khác của hoạt động du lịch, giúp đánh giá toàn diện hơn về hoạt động du lịch. 

Mỗi quốc gia sẽ quyết định thực hiện các báo cáo TSA với hình thức phù hợp dựa 

trên thực tế hoạt động ngành du lịch và dữ liệu sẵn có. Do những điều kiện khác nhau 

nên việc biên soạn tài khoản vệ tinh du lịch ở mỗi nước khác nhau dựa trên những điều 

kiện khác nhau. 

2. Khái quát thực trạng công tác thống kê du lịch ở Việt Nam 

và việc triển khai TSA ở Việt Nam 

Để thực hiện được công tác thống kê có hiệu quả, cần sự triển khai đồng bộ từ 

các cấp, cùng với đó cần sự thống nhất về hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp 

thống kê. 

Về cơ sở pháp lý  

Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch, ở cấp quốc gia, theo Quyết định Số 

43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/6/2010 về việc ban hành Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê quốc gia, có 7 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực du lịch; 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc Bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo 
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Quyết định số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012, trong đó có 16 chỉ tiêu thuộc lĩnh 

vực du lịch. 

Các Thông tư 25/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư 26/2014/TT-BVHTTDL, và Thông tư 

27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng  

đối với Tổng cục Du lịch, Cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản 

lý, cấp phép. 

Triển khai trong thực tiễn 

- Cấp Bộ, ngành:  

Bộ VHTTDL, TCDL đã phổ biến, quán triệt tới các Sở VHTTDL/Sở DL trong việc 

thực hiện các chế độ báo cáo thống kê theo quy định. 

TCDL đã xây dựng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê du lịch để triển 

khai áp dụng trong toàn quốc, nhằm tạo ra hệ thống CSDL báo cáo thống kê từ cơ sở 

đến Trung ương. Tuy nhiên, trong thực tế, các đơn vị chưa đảm bảo cung cấp số liệu kịp 

thời, chưa chủ động thực hiện báo cáo thống kê. 

TCDL đã triển khai một số cuộc điều tra thông tin về khách du lịch để có nguồn số 

liệu nghiên cứu về đặc điểm thị trường khách du lịch, và các khoản chi tiêu chủ yếu của 

khách du lịch. Các cuộc điều tra gần đây:  

 Điều tra khách du lịch nội địa năm 2013 – 2014; năm 2016 

 Điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014 

 Điều tra khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài 2016 

Theo lĩnh vực được phân công, các vụ chức năng thuộc TCDL có số liệu thống kê 

chuyên ngành hàng năm (Ví dụ: về doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú, hướng 

dẫn viên) 

- Cấp tỉnh, các Sở VHTTDL/ Sở Du lịch, các doanh nghiệp thuộc ngành Du lịch 

quản lý cấp phép được phổ biến các chế độ báo cáo thống kê và đang triển khai thực 

hiện. Nhưng việc thực hiện báo cáo thống kê còn chậm, chưa đầy đủ, chưa đủ các chỉ 

tiêu theo yêu cầu. 

Một số tỉnh đã triển khai một số cuộc điều tra thông tin về khách du lịch.  

Việc triển khai TSA ở Việt Nam 

Trung tâm Thông tin du lịch - Tổng cục Du lịch bắt đầu triển khai nghiên cứu TSA 

từ năm 2009, nắm bắt được hệ thống lý luận và phương pháp luận, hệ thống các chỉ tiêu 

thống kê du lịch do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đề xuất vào năm 2001.  

Trong thực tế để tính toán được các chỉ tiêu trong hệ thống 10 bảng của TSA, đòi 

hỏi rất nhiều nguồn số liệu. 



 
  

 

Hội thảo Nhu cầu và xu hướng mới trong phát triển du lịch  

Hà Nội, 31/05/2017 

115 

 

Năm 2012, Trung tâm Thông tin du lịch - TCDL tiến hành xây dựng Kế hoạch nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch và Chương trình áp dụng TSA tại Việt 

Nam cho giai đoạn 2013-2020 với các lộ trình cụ thể. Theo đó, phải tiến hành song song 

hai nhóm việc chủ yếu: (1) xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thống nhất áp dụng chung và 

là cơ sở để tổng hợp số liệu báo cáo từ các địa phương; (2) TCDL tổ chức các cuộc điều 

tra để có nguồn số liệu phục vụ cho việc tính toán (nêu ở trên). 

Kết quả từ các cuộc điều tra được sử dụng để tính toán các bảng trong hệ thống 

TSA, bổ sung số liệu cho việc tính toán suy rộng tổng thu của hoạt động du lịch; đóng góp 

của du lịch đối với một số nhóm ngành sản phẩm liên quan đến du lịch. Với nguồn số liệu 

hiện có, năm 2016, thực hiện Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam 2013-2015, trong 

đó tính toán số liệu cho 6 bảng gồm: Bảng 1, 2, 4, 5, 6 và 10 cho các năm 2013, 2014, 2015.  

Các bảng còn lại sẽ được bổ sung theo lộ trình khi nguồn số liệu được bổ sung 

đầy đủ. Đây thực sự là những khó khăn, bởi thống kê việc làm và tích lũy tài sản trong du 

lịch đòi hỏi nhiều chi phí, thời gian và nhất là sự quan tâm, ủng hộ tích cực từ các cơ sở. 

Đánh giá khái quát thực trạng triển khai: 

Kết quả đạt được 

Ngành Du lịch đang từng bước đẩy mạnh công tác thống kê du lịch trên phạm vi 

cả nước nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê 

và phương pháp tính. TSA đang được quan tâm hơn, nhưng mới có rất ít địa phương có 

đủ khả năng (cả về mặt nhân lực và nguồn số liệu) để triển khai. 

Việc xây dựng báo cáo TSA 2013-2015 của TCDL mới chỉ là bước khởi đầu, để tính 

toán đầy đủ tác động của du lịch và đóng góp của du lịch vào nền kinh tế cần tiếp tục bổ 

sung các dữ liệu đầu vào theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới như: chi tiêu của 

khách đi du lịch outbound, chi tiêu công nhằm tạo điều kiện cho du lịch phát triển, lao 

động và việc làm trong ngành du lịch...  

Khó khăn trong công tác thống kê du lịch: 

- Công tác thống kê trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm 

đúng mức, hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo từ cấp cơ sở lên Trung ương chưa được 

thực hiện một cách kịp thời, nên việc thu thập, tổng hợp số liệu còn gặp nhiều khó khăn. 

- Tổng hợp số liệu thống kê du lịch còn gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay vẫn chưa 

hình thành được hệ thống cơ sở dữ liệu từ Trung ương đến địa phương. 

- Nhiều địa phương còn lúng túng, chưa tổng hợp báo cáo từ các doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý. Chỉ có một số địa phương tổ chức được điều tra thông tin từ 

khách du lịch làm cơ sở cho việc nghiên cứu thị trường khách và tính toán chỉ tiêu đánh 

giá kết quả hoạt động du lịch. 

 - Nhân lực làm công tác thống kê du lịch ở Trung ương và địa phương còn mỏng, 

chủ yếu kiêm nhiệm, phần nhiều chưa được đào tạo chuyên sâu về thống kê và du lịch. 
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- Kinh phí cho các cuộc điều tra thống kê còn hạn chế.  

3. Một số đề xuất về giải pháp đẩy mạnh công tác thống kê du 

lịch và triển khai áp dụng TSA ở Việt Nam 

Nâng cao nhận thức về thống kê du lịch ở các cấp quản lý  

Các tỉnh, thành phố, các Sở VHTTDL/ Sở Du lịch cần coi trọng công tác thống kê 

du lịch, bởi nó là công cụ khoa học phản ánh kết quả của hoạt động du lịch. Cùng với 

đó, việc triển khai thực hiện báo cáo tài khoản vệ tinh du lịch cũng giữ một vai trò rất 

quan trọng và ý nghĩa khi cung cấp những thông tin kinh tế cần thiết về hoạt động du 

lịch, đánh giá đóng góp của du lịch trong nền kinh tế, đóng góp của du lịch trong các 

ngành liên quan. Thông qua số liệu thống kê, các nhà quản lý có cơ sở đánh giá, phân 

tích và hoạch định các chính sách phát triển du lịch một cách khoa học. Thống kê du 

lịch phải được xác định là nhiệm vụ cần thiết trong hoạt động, là một nhiệm vụ 

thường xuyên. Có như vậy mới đảm bảo có các số liệu hiện thực, kịp thời phản ánh 

đúng thực trạng hoạt động, làm cơ sở cho việc nghiên cứu và xây dựng, ban hành 

chính sách phù hợp với thực tiễn. 

Để có được hệ thống số liệu thống kê du lịch đầy đủ, thống nhất ở Trung ương, 

cần phải có số liệu thống kê từ các cấp. Do đó việc thực hiện được thống kê tốt, đảm 

bảo có số liệu tin cậy, cần phải bắt đầu từ các cơ sở.  

Ứng dụng công nghệ thông tin 

Du lịch gồm nhiều lĩnh vực chuyên ngành. Với hệ thống số liệu rất đa dạng trong lĩnh 

vực du lịch, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê du lịch là đòi hỏi tất yếu. Việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thống kê du lịch là rất cần thiết. Có thể thấy rõ các tiện ích 

cơ bản khi ứng dụng CNTT: Tích hợp một hệ thống chung, giúp quản lý thuận lợi; Đảm bảo 

tính thống nhất cao của dữ liệu; Có thể tra cứu, triết xuất số liệu dễ dàng, nhanh chóng,… 

Đầu tư nguồn lực 

Để làm tốt được công tác thống kê, việc đầu tư cho hoạt động này cũng phải 

được quan tâm, chú trọng. Cần đầu tư cho nhân lực, kinh phí để tổ chức các cuộc điều 

tra khảo sát thông tin theo từng chuyên đề cụ thể để hình thành được hệ thống chỉ tiêu 

đánh giá của ngành (quản lý lữ hành, lưu trú, nhân lực lao động trong từng lĩnh vực, đầu 

tư, thị trường khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa,...). Những nhiệm vụ này cần 

được đầu tư để triển khai định kỳ  mới đảm bảo được số liệu luôn cập nhật. 

Bồi dưỡng nguồn nhân lực 

Nhân lực làm công tác thống kê du lịch ở các địa phương rất mỏng, hầu như 

không có chuyên trách riêng, thường phải kiêm nhiệm với các công tác chuyên môn 

khác. Nhiều người làm thống kê chưa được đào tạo đúng chuyên ngành. Người làm 

thống kê là một trong những nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp các số 

liệu được chính xác, kịp thời. Do đó cần chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến 
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thức về thống kê du lịch, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý thống kê, tổ chức điều tra, 

khảo sát thông tin, xây dựng các báo cáo thống kê du lịch. 

* * * 

Những năm qua chứng kiến du lịch Việt Nam phát triển nhanh cả về lượng và 

chất, có những bước chuyển đột phá từ tư duy quản lý đến tổ chức thực hiện. Để đạt 

được mục tiêu thúc đẩy phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có 

những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cần chú 

trọng nâng cao chất lượng công tác thống kê du lịch, quan tâm xây dựng báo cáo TSA cả 

ở phạm vi toàn quốc và các địa phương. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam, 2013- 2015 (dự thảo) năm 2016 
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DU LỊCH VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT 
RA SAU MỘT NĂM HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG 

KINH TẾ ASEAN 
 

ThS. Nguyễn Hoàng Mai 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 
 

 

Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community, viết tắt là AEC) là một 

khối kinh tế khu vực của 10 quốc gia thành viên ASEAN được chính thức được thành lập 

ngày 31/12/2015. Trước đó, ngày 22/11/2015, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 

diễn ra ở Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN 

đã đặt bút ký văn kiện Tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN 2015.  

Cùng với Cộng đồng an ninh - chính trị và Cộng đồng văn hóa - xã hội là ba trụ cột 

tạo nên Cộng đồng ASEAN, trong ba trụ cột, AEC được coi là quan trọng nhất, sự phát 

triển của AEC sẽ là tiền đề thúc đẩy việc thực hiện hai trụ cột còn lại. Hội nhập AEC là 

một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế 

Đông Nam Á, qua đó mang lại những tác động tích cực tới Du lịch Việt Nam. 

Mục tiêu của AEC là xây dựng một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung 

thông qua tự do lưu chuyển hàng hóa, tự do lưu chuyển dịch vụ, tự do lưu chuyển đầu 

tư, tự do lưu chuyển vốn, tự do lưu chuyển lao động có tay nghề. AEC được kỳ vọng sẽ 

tạo thành một khu vực kinh tế cạnh tranh thông qua các khuôn khổ chính sách về cạnh 

tranh, bảo hộ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển cơ sở hạ tầng, thuế quan 

và thương mại điện tử. Ngoài ra, AEC cũng đặt mục tiêu phát triển kinh tế cân bằng 

thông qua các kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra các sáng kiến hội 

nhập nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN; và đưa nền kinh tế ASEAN hội 

nhập vào kinh tế toàn cầu thông qua tham vấn chặt chẽ trong đàm phán đối tác kinh tế, 

nâng cao năng lực tham gia vào mạng lưới cung cấp toàn cầu. 

Đối với lĩnh vực du lịch, AEC cũng hướng tới thúc đẩy hợp tác du lịch trong khu 

vực nhằm mục đích: (i) Nâng cao lợi thế du lịch hướng tới ASEAN và trong ASEAN; (ii) 

Thúc đẩy hợp tác trong ngành du lịch để nâng cao hiệu quả và cạnh tranh; (iii) Cắt giảm 

đáng kể các hạn chế đối với thương mại du lịch cũng như các dịch vụ trong du lịch; (iv) 

Thiết lập một mạng lưới du lịch và dịch vụ du lịch hội nhập để tối đa hóa các dịch vụ bổ 

sung hấp dẫn khách du lịch; (v) Thúc đẩy phát triển và thúc đẩy ASEAN thành một điểm 

đến du lịch hấp dẫn; (v) Thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển nguồn lực con người, 

hợp tác phát triển, nâng cấp và mở rộng du lịch cùng các cơ sở vật chất của ngành du 

lịch cũng như các dịch vụ đi kèm; (vi) Tạo điều kiện thích hợp cho khu vực tư nhân và 
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nhà nước cùng hợp tác phát triển du lịch nói chung và du lịch nội khối ASEAN nói riêng, 

đồng thời đầu tư vào dịch vụ cũng như cơ sở vật chất của ngành du lịch. 

Để hiện thực hoá các mục tiêu trên, Kế hoạch chiến lược phát triển du lịch ASEAN 

(ASEAN Tourism Strategic Plan - ATSP) giai đoạn 2016 – 2025 đã được công bố sau khi 

ATSP 2011-2015 kết thúc với những kết quả đáng ghi nhận. ATSP 2016-2025 xác định 

mục tiêu đưa ASEAN thành điểm đến du lịch chất lượng, với những trải nghiệm du lịch 

độc đáo, đa dạng của các quốc gia thành viên ASEAN, cam kết phát triển du lịch bền 

vững, có trách nhiệm, toàn diện và cân bằng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội 

của người dân ASEAN. Các hoạt động tiếp tục được triển khai nhằm thực hiện các mục 

tiêu của ATSP 2016-2025 sẽ bao gồm xúc tiến quảng bá ASEAN là một điểm đến chung; 

triển khai các tiêu chuẩn ASEAN; triển khai thoả thuận công nhận lẫn nhau về lao động 

du lịch (MRA-TP); tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác nội khối như GMS; tăng 

cường kết nối hàng không ASEAN tiến tới “Bầu trời mở ASEAN”; triển khai các thoả 

thuận về thừa nhận bằng lái nội địa cấp bởi các quốc gia ASEAN nhằm phát triển du lịch 

đường bộ qua biên giới giữa các nước…  

Một trong những cam kết hợp tác quan trọng trong AEC liên quan đến du lịch là 

Thoả thuận công nhận lẫn nhau về lao động du lịch (MRA-TP). Theo đó, MRA-TP cho 

phép những người lao động trong khối ASEAN có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được 

Hội đồng cấp chứng chỉ nghề du lịch (VTCB) của các quốc gia thành viên chứng nhận có 

thể tự do tìm việc ở các quốc gia thành viên. Trên cơ sở bản Thỏa thuận này, các nước 

thành viên ASEAN sẽ phê chuẩn và xây dựng cho mình bộ tiêu chuẩn phù hợp để được 

công nhận trong toàn khu vực, từ đó có thể giúp người lao động nước mình có thể hội 

nhập, tìm kiếm công việc dễ dàng tại các nước thành viên khác. Nói cách khác, MRA-TP 

sẽ giúp người dân ASEAN có thể tự do làm việc ở bất cứ nước nào trong khối ASEAN, 

nếu đáp ứng được yêu cầu về chuẩn nghề mà MRA-TP công bố. Sau một thời gian chuẩn 

bị, các nước thành viên ASEAN đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm thực 

hiện các mục tiêu đã xác định của bản Thoả thuận, MRA-TP đã được chính thức công bố 

tại Hội nghị quốc tế về Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lao động du lịch trong ASEAN 

vào ngày 9/8/2016 tại Jakarta, Indonesia.  

Việc tham gia các hoạt động của ASEAN cũng như chủ động triển khai các cam 

kết về du lịch trong hội nhập AEC đem lại nhiều tác động tích cực cho du lịch Việt Nam 

trong 1 năm vừa qua. Hợp tác phát triển du lịch ASEAN góp phần đa dạng hóa các sản 

phẩm du lịch Việt Nam, tranh thủ được các nguồn khách trong khu vực, gia tăng cơ hội 

thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước cũng như thu hút lao 

động chất lượng cao. 

Năm 2016, Việt Nam lần đầu tiên đón 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến, 

tăng 26% so với năm 2015, tương đương hơn 2 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến 

nay. Khách du lịch đường không chiếm 83% (gần 8,3 triệu lượt), đường bộ chiếm 15% 
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(gần 1,5 triệu lượt), đường biển chiếm gần 3% (285.000 lượt). Thị trường khách ASEAN 

với dân số hơn 500 triệu dân, trong những năm qua, các thị trường nguồn du lịch thuộc 

khu vực ASEAN đóng góp khoảng 15% tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Một 

số nước ASEAN như Thái Lan, Singapore, Malaysia vừa là thị trường nguồn, vừa đóng vai 

trò là cửa ngõ quan trọng để khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, thị trường Thái Lan 

(tăng 24%), Ma-lai-xi-a (tăng 18%), Xinh-ga-po (tăng 9%). Nguyên nhân tăng trưởng cao 

đối với các khu vực thị trường này do liên kết trong ASEAN ngày càng chặt chẽ, thông 

tin, giao lưu, đi lại thuận lợi. 

 

Nguồn: Tổng cục Du lịch, 2016 

Tuy nhiên, bên cạnh các tác động tích cực, sau 1 năm hội nhập AEC, vẫn còn 

nhiều vấn đề đặt ra mà du lịch Việt Nam cần phải giải quyết để duy trì và nâng cao vị thế 

cạnh tranh so với các nước ASEAN, đồng thời tận dụng các cơ hội của thời kỳ hội nhập, 

cùng bắt tay phát triển vì cộng đồng kinh tế ASEAN thịnh vượng. 

Hội nhập AEC mở ra các cơ hội hợp tác phát triển du lịch, đồng thời tạo dựng một 

thị trường mở, cạnh tranh công bằng, vì vậy, áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp 

du lịch Việt Nam càng tăng cao. Nhận thức về AEC đối với các doanh nghiệp Việt Nam 

nói chung và doanh nghiệp du lịch nói chung vẫn còn nhiều hạn chế. Theo khảo sát của 

VCCI (2016), có tới 94% các doanh nghiệp biết đến AEC nhưng chỉ chưa đầy 17% biết rõ 

về các cam kết trong AEC. Số doanh nghiệp tận dụng được các cơ hội từ AEC thời gian 

qua còn thấp hơn nữa. Ngoài ra, sức ép cạnh tranh từ các nước ASEAN cũng là vấn đề 

lớn mà doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang phải đối mặt do mất đi nhiều lợi thế về tính 

bảo hộ trong nước. Các doanh nghiệp du lịch tại các quốc gia có nền du lịch phát triển 

hơn trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia đều có thể tận dụng 

những lợi thế như mở cửa thị trường, tự do đầu tư, giao thông đường bộ và hàng không 
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thuận lợi… để có thể khai thác các sản phẩm du lịch kết nối các quốc gia trong khu vực 

mà không cần có sự tham gia của doanh nghiệp du lịch bản địa. Vì vậy, việc tận dụng lợi 

thế hội nhập cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh như chất lượng sản phẩm du lịch, 

dịch vụ, nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư… là những việc mà các doanh nghiệp du lịch 

Việt Nam cần làm ngay để không bị thua ngay trên chính sân nhà. 

Việc triển khai MRA-TP là cơ hội rất tốt để du lịch Việt Nam có động lực nâng cao 

chất lượng nhân lực du lịch trong nước đủ điều kiện làm việc hiệu quả tại các nước khác 

trong khu vực đồng thời cũng góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trong bối 

cảnh phát triển nhanh của du lịch trong nước, tranh thủ được nguồn lao động chất 

lượng cao trong khu vực. Tuy nhiên, theo đánh giá của WTTC (2015), nguồn nhân lực và 

lao động du lịch Việt Nam chỉ đứng thứ 55/141 quốc gia và kém xa 3 nước trong ASEAN 

là Singapore, Thái Lan và Malaysia. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chưa 

đáp ứng được nhu cầu hội nhập AEC, đặc biệt là về trình độ tay nghề chuyên môn, khả 

năng ngoại ngữ. MRA-TP được triển khai sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh cho nguồn nhân 

lực du lịch Việt Nam, nhân lực chất lượng cao nước ngoài sẽ chiếm lĩnh thị trường Việt 

Nam, dẫn đến nguy cơ thất nghiệp của lao động Việt Nam. Để chủ động tiếp nhận những 

thách thức đến từ bên ngoài và tận dụng cơ hội mà hội nhập AEC mang lại, ngành du lịch 

Việt Nam cần có những kế hoạch hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực trong nước đặc biệt 

là xây dựng kỹ năng nghề chuyên sâu theo tiêu chuẩn nghề ASEAN, trau dồi ngoại ngữ, 

nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, tinh thần chủ động, thái độ, đạo đức nghề... 

Tham gia vào các hoạt động marketing ASEAN như là một điểm đến, Việt Nam đã 

tận dụng được khá tốt hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch trong khu vực để thu hút 

khách du lịch. Hình ảnh và vị thế của Du lịch Việt Nam trong khu vực ASEAN được nâng 

lên do sự chủ động tổ chức và khởi xướng các sự kiện, hoạt động xúc tiến du lịch liên kết 

với các nước ASEAN. Thương hiệu quốc gia từng bước được cải thiện do các hoạt động 

tích cực của ngành Du lịch và các hoạt động xúc tiến quảng bá. Tuy vậy, công tác xúc tiến 

quảng bá của du lịch Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực còn nhiều hạn chế, việc 

thiếu nguồn lực và cơ chế tài chính còn nhiều vướng mắc đã ảnh hưởng chung tới hiệu 

quả của việc tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong khu vực. 

Theo tạp chí Forbes (2016), ngân sách 2 triệu USD/năm của Việt Nam dành cho xúc tiến 

du lịch trên thị trường quốc tế là quá khiêm tốn so với nhu cầu và tiềm năng phát triển du 

lịch của Việt Nam, chỉ bằng 2,9% ngân sách chi cho quảng bá du lịch của Thái Lan, 2,5% của 

Singapore và 1,9% chi phí mà Malaysia đã bỏ ra ttrong việc tiếp thị du lịch quốc gia. Do 

vậy, trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực, cùng với mục tiêu phát triển du lịch là ngành 

kinh tế mũi nhọn của Chính phủ Việt Nam, việc đầu tư xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch 

quốc gia gắn với các quốc gia thành viên ASEAN cần phải được quan tâm hơn nữa, đặc 

biệt là các chiến dịch marketing cần bài bản, có trọng tâm, quy mô và thống nhất. 

Việc gia nhập AEC sau 1 năm đã phần nào có những tác động đối với du lịch Việt 

Nam cả trực tiếp và gián tiếp đến tất cả các bên liên quan trong ngành du lịch, từ cơ 
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quan quản lý nhà nước đến doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cơ sở đào tạo, người lao 

động và cả khách du lịch nội khối cũng như khách du lịch quốc tế đến khu vực. Bởi 

những biến động bên ngoài là không thể tránh khỏi, những thách thức không chờ đợi sự 

thay đổi của nội tại, việc tận dụng các cơ hội mà AEC mang lại và vượt qua những khó 

khăn, thách thức để phát triển, tránh nguy cơ tụt hậu so với các nước có ngành du lịch 

phát triển trong khu vực cần là ưu tiên của du lịch Việt Nam trong thời điểm này./. 

 

 

 

 


