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LỜI GIỚI THIỆU
Du lịch Việt Nam thời gian qua đã có bước chuyển mình và phát triển vượt
bậc, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi
nhọn, góp phần tích cực trong thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt
Nam. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát gây ra tác động hết sức tiêu cực
đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm ảnh
hưởng, trong đó, một trong các ngành bị ảnh hưởng trực tiếp, trước tiên và lớn nhất
là ngành du lịch. Trong gần 2 năm qua, các chỉ số tăng trưởng của ngành du lịch
Việt Nam đều sụt giảm nghiêm trọng; hoạt động du lịch gần như bị đóng băng. Hầu
hết doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch phải đóng cửa tạm thời hoặc tạm dừng hoạt
động; nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, địa điểm du lịch phải
thu hẹp quy mô, giảm thiểu chi phí dẫn tới hàng triệu người trong ngành dịch vụ du
lịch mất việc làm.
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc
hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Du lịch Việt
Nam - Phục hồi và phát triển” với mục tiêu tạo diễn đàn cho các đại biểu Quốc
hội, chuyên gia, học giả trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, nhà quản lý chia
sẻ, trao đổi, thảo luận về các định hướng chính sách, giải pháp phục hồi và phát
triển hoạt động du lịch – ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng cao
nhằm tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong bối cảnh bình
thường mới thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch.
Hội thảo đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các
chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các hiệp hội, doanh nghiệp
du lịch. Trên cơ sở lựa chọn các bài viết tham luận gửi đến, Ban Tổ chức Hội thảo
đã biên tập và sử dụng làm tài liệu của Hội thảo. Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tiếp
tục lựa chọn các bài viết xuất sắc để hoàn thiện đưa vào Kỷ yếu của Hội thảo.
BAN BIÊN TẬP NỘI DUNG

MỤC LỤC
PHIÊN TOÀN THỂ
1.

Du lịch Việt Nam trong bối cảnh tác động của
đại dịch COVID-19

2.

Thực trạng và giải pháp phục hồi du lịch
Việt Nam 2022-2023

3.

Trang

Nguyễn Văn Hùng
Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Cấn Văn Lực
Chuyên gia
Kinh tế trưởng BIDV

27

Đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho
khách du lịch trong bối cảnh bình thường mới

Bộ Y tế

53

4.

Du lịch toàn cầu - xu hướng phục hồi và phát triển

Zurab Pololikashvili
Tổng Thư ký
Tổ chức Du lịch thế giới (WTO)

60

5.

Thực tế xây dựng và triển khai thực hiện
chính sách, cơ chế đặc thù của Thành phố Hà
Nội trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch và
đề xuất, kiến nghị

Đặng Hương Giang
Giám đốc
Sở Du lịch Thành phố Hà Nội

63

6.

Thực tế xây dựng và triển khai thực hiện
chính sách, cơ chế đặc thù của địa phương
trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch; đề
xuất, kiến nghị

Phan Văn Mãi
Chủ tịch UBND
Thành phố Hồ Chí Minh

74

7.

Thực tế xây dựng và triển khai thực hiện
chính sách, cơ chế đặc thù trong thu hút đầu
tư, phát triển du lịch tại Kiên Giang

Lâm Minh Thành
Chủ tịch UBND
Tỉnh Kiên Giang

85

8.

Chuyển đổi số là “chìa khóa” cho sự phát triển
du lịch ở giai đoạn bình thường mới - Góc
nhìn từ Sun Group

Trần Nguyện
Tập đoàn Sun Group

95

9.

Liên kết hàng không - du lịch vượt qua khó
khăn, thách thức để phục hồi và phát triển
trong bối cảnh mới

Lãnh đạo Vietnam Airlines

106

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ
10.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực
du lịch; huy động nguồn lực, thu hút đầu tư
phát triển du lịch; đặt biệt đối với những vùng
khó khăn có tiềm năng du lịch, giải pháp phục
hồi, phát triển du lịch

11.

Xu hướng và kinh nghiệm thế giới vượt qua
khủng hoảng COVID-19 để phát triển du lịch

Võ Thành Thống
Thứ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

115

Julia Simpson
121
Tổng Giám đốc
Tổ chức Lữ hành thế giới (WTTC)

12.

Đề xuất chính sách cần Nhà nước hỗ trợ
doanh nghiệp du lịch để sớm phục hồi và phát
triển trong bối cảnh mới

Nguyễn Quốc Kỳ
Chủ tịch HĐQT
Công ty Vietravel

127

13.

Du lịch Việt Nam - thực tại, những xu hướng,
thách thức và cơ hội trong thời kỳ hậu
COVID-19

Nguyễn Châu Á
Tổng giám đốc
Công ty Oxalis Adventure

139

14.

Chính sách về tài chính, thuế, hải quan nhằm hỗ
trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau đại dịch
COVID-19

Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch
Hội tư vấn thuế Việt Nam

151

15.

Thực tiễn xây dựng và triển khai thực hiện
chính sách, cơ chế đặc thù của Tỉnh Ninh
Bình trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch
và đề xuất, kiến nghị

Phạm Quang Ngọc
Chủ tịch UBND
Tỉnh Ninh Bình

165

16.

Thực tế xây dựng và triển khai thực hiện
chính sách, cơ chế đặc thù của địa phương
trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đề
xuất, kiến nghị

Lê Trung Chinh
Chủ tịch UBND
Thành phố Đà Nẵng

173

17.

Định hướng giải pháp và lộ trình phục hồi,
phát triển du lịch trong tình hình mới

Đoàn Văn Việt
Thứ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

187

THAM LUẬN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
18.

Báo cáo tổng hợp cơ chế chính sách nhà nước
hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao
động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi
đại dịch COVID-19

Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch

192

19.

Chính sách tài chính, thuế và hải quan để thúc
đẩy phát triển du lịch trong bình thường mới

Vũ Thị Mai
Thứ trưởng Bộ Tài chính

201

20.

Định hướng và giải pháp chuyển đổi số cho
hoạt động du lịch

Nguyễn Huy Dũng
Thứ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông

207

21.

Chính sách thị thực phục vụ phát triển du lịch
trong bối cảnh bình thường mới

Bộ Ngoại giao

216

22.

Chính sách tín dụng hỗ trợ khắc phục khó
khăn do COVID-19 và một số kiến nghị góp
phần phục hồi, phát triển ngành Du lịch

Đào Minh Tú
Phó Thống đốc thường trực
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

230

DU LỊCH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19
Nguyễn Văn Hùng
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt từ
khi có Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII, du
lịch Việt Nam đã có bước tăng trưởng vượt bậc, giai đoạn 2015-2019 đạt tăng
trưởng trung bình 22,7%/năm, năm 2019 đóng góp trên 9,2% vào GDP, từng bước
khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, do tác động
của dịch COVID-19, các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành du lịch sụt giảm nghiêm
trọng. Quốc hội, Chính phủ đã có những chính sách kịp thời hỗ trợ khó khăn đối
với doanh nghiệp, người lao động và hiện tại đang chuẩn bị cho quá trình phục hồi
và phát triển du lịch trong bối cảnh mới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo
đề cập đến các nội dung chính sau để Hội thảo trao đổi, thảo luận: 1) Tác động của
đại dịch COVID-19 đến du lịch và các cơ chế, chính sách ứng phó với tác động; 2)
Xu hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới.
I. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN DU LỊCH VÀ CÁC
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG
1. Tác động của đại dịch COVID-19 đến hoạt động du lịch
Trên phạm vi toàn cầu, đại dịch COVID-19 bùng phát đã làm kinh tế thế giới
giảm sút nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến ngành du lịch gần như cùng lúc và
ngày càng gia tăng, đẩy ngành Du lịch rơi vào giai đoạn khủng hoảng chưa từng có
tiền lệ. Năm 2019, lượng khách du lịch đạt gần 1,5 tỷ lượt, du lịch đã đóng góp gần
9 nghìn tỷ USD vào tổng GDP toàn cầu; nhưng sang năm 2020, lượng khách du
lịch quốc tế sụt giảm 73,9% so với năm 2019, lùi lại thời điểm cách đây 30 năm
(theo báo cáo của UNWTO - Tổ chức Du lịch thế giới). Tổ chức Hợp tác và Phát
triển kinh tế thế giới (OECD) dự đoán rằng du lịch sẽ thuộc nhóm ngành phục hồi
sau cùng sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Hiện nay, hầu hết các quốc
gia đều hạn chế du lịch quốc tế để bảo đảm sự an toàn sức khỏe cho người dân; hoạt
động du lịch hầu như đang trong quá trình phục hồi.
Đại dịch COVID-19 có nhiều tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Năm 2020,
tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,91% (năm 2019 đạt mức 7%), năm 2021 dự báo chỉ đạt
mức tăng trưởng 2%. Theo báo cáo tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021, nhiều
ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng (các khối ngành dệt may, xây dựng, một số
ngành dịch vụ được đánh giá là chịu ảnh hưởng mạnh, nhiều). Chỉ riêng khối ngành
dịch vụ, có 5/7 ngành dịch vụ chịu tác động tiêu cực lớn nhất, trong đó có du lịch.
Tính đến hết Quý III/2021, ngành du lịch chỉ đóng góp 2,57% GDP trong tổng tỷ
trọng 40,19% GDP của khối ngành dịch vụ. Theo dự báo, tăng trưởng GDP năm
2022 có thể sẽ đạt 4-4,5% nhưng đồng thời lạm phát cũng sẽ tăng 3,4-3,7% (từ mức
2% năm 2021). Các cơ hội mới được đặt ra cho một số lĩnh vực phát triển nhanh
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như thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, kinh doanh trực tuyến... nhưng du lịch
sẽ là một trong những ngành phục hồi sau cùng.
Đối với du lịch Việt Nam, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các chỉ tiêu
phát triển liên tục sụt giảm nghiêm trọng. Năm 2020, từ cuối tháng 3, Việt Nam
dừng đón khách quốc tế nên lượng khách giảm 80% so với năm 2019, chỉ đạt 3,7
triệu lượt; khách du lịch nội địa giảm 34% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 56 triệu
lượt; tổng thu từ khách du lịch giảm 59% so với năm 2019, đạt 312.200 tỷ đồng.
Năm 2021 là năm thứ hai du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng thiệt hại, các chỉ tiêu phát
triển du lịch tiếp tục giảm mạnh. Trong 10 tháng đầu năm, khách du lịch quốc tế
chưa đón, khách du lịch nội địa tiếp tục giảm 42,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt
32,25 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch ước giảm 45,42% so với cùng kỳ năm
2020, đạt 138.150 tỷ đồng. Ước tính cả năm 2021, lượng khách du lịch quốc tế đến
Việt Nam là 14.900 lượt; lượng khách du lịch nội địa đạt 40 triệu lượt; tổng thu từ
khách du lịch đạt 180.000 tỷ đồng.
Có thể nói, tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến các doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ lữ hành rơi vào tình trạng khủng hoảng, 90-95% số lượng doanh
nghiệp dừng hoạt động (trừ một số rất ít doanh nghiệp tổ chức tour nội tỉnh). Các
doanh nghiệp buộc phải chuyển ngành nghề, đổi mô hình kinh doanh hay cắt giảm
phần lớn nhân sự. Năm 2020, có 338/2.519 doanh nghiệp lữ hành quốc tế xin thu
hồi giấy phép, 90% doanh nghiệp đóng cửa. Sang năm 2021, lượng doanh nghiệp
lữ hành xin thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành chiếm trên 35% tổng số đã được
cấp phép, phần còn lại dừng hoạt động. Các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển
khách du lịch cũng dừng hoạt động vì không có khách.
Lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch là phân khúc bị ảnh hưởng nặng
nề nhất. Năm 2020, công suất phòng trung bình cả nước giảm 70-80% so với năm
2019. Năm 2021, các khách sạn hầu như không có khách trừ một số cơ sở đón
khách cách ly. Đến nay, tổng số cơ sở lưu trú du lịch trong toàn quốc là 38.000 với
780.000 buồng, công suất phòng trung bình năm ước tính chỉ đạt 5%.
Nhân lực ngành du lịch phần lớn bị mất việc làm, số ít còn lại làm việc cầm
chừng. Người lao động ngành du lịch bắt buộc phải chuyển đổi ngành nghề khác
để kiếm sống. Năm 2020, các doanh nghiệp lần lượt phải cắt giảm nhân sự từ 7080%. Sang năm 2021, số lượng lao động vẫn làm đủ thời gian chỉ chiếm 25% so
với năm 2020, lao động nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động chiếm khoảng
30%, lao động tạm nghỉ việc khoảng 35%, lao động làm việc cầm chừng chiếm
10%.
Do không có khách du lịch, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm
tham quan, di tích, khu vui chơi giải trí... đều bị thiệt hại lớn, đến nay vẫn chưa mở
cửa lại hoàn toàn. Tại nhiều địa phương, du lịch không còn vai trò là đông lực thúc
đẩy phát triển nhiều ngành, nghề khác như sản xuất nông nghiệp (thực phẩm, đặc
sản...), nghề thủ công (sản xuất quà lưu niệm), giao thông...; những sản phẩm du
lịch trước đây đã có thương hiệu, sức cạnh tranh cao nay cũng suy giảm nhiều về
hình ảnh, năng lực cạnh tranh và hiệu quả đầu tư.
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Mặc dù năm 2021 là năm thứ 02 chịu tác động ảnh hưởng của dịch COVID19, tức là có dự báo trước được diễn biến phức tạp của dịch bệnh và khó khăn của
hoạt động du lịch nhưng thiệt hại vẫn khá nặng nề, nhất là các tỉnh/thành là địa bàn
du lịch trọng điểm. Theo báo cáo thống kê sơ bộ, cả nước không có khách quốc tế
đến giữa tháng 11/2021; tại Hà Nội, lượng khách nội địa giảm 47% so với cùng kỳ
2020; Thừa Thiên - Huế: lượng khách giảm 60%; Đà Nẵng: lượng khách giảm 60%;
Quảng Ninh: lượng khách giảm 37%; Ninh Bình: lượng khách giảm 49,5%... Ước
tính thiệt hại từ du lịch năm 2021 tại các địa bàn: Quảng Nam thiệt hại hơn 15.000
tỷ đồng; Đà Nẵng thiệt hại khoảng 27.300 tỷ đồng; Thừa Thiên - Huế thiệt hại hơn
8.000 tỷ đồng; Quảng Ninh thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng…
Dưới góc nhìn khác, thời gian hoạt động du lịch tạm trầm lắng do tác động
của dịch COVID-19 vừa qua cũng tạo ra một số ảnh hưởng tích cực. Trước hết là
nhận thức về vai trò của du lịch đối với hoạt động kinh tế, xã hội. Khi hoạt động du
lịch trầm lắng, không có khách du lịch, nhiều địa phương nhận thấy rõ hiệu ứng tác
động của du lịch đối với sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Vai trò của
công nghệ hiện đại “không tiếp xúc”, “không chạm”, chuyển đổi số được khẳng
định. Một số chủ cơ sở lưu trú du lịch tranh thủ thời gian ngừng hoạt động để chỉnh
trang, đầu tư cơ sở vật chất mới để sẵn sàng cung cấp dịch vụ được nâng cấp. Một
số điểm đến du lịch mới, sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm du lịch sinh thái,
du lịch nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh được hình thành và có cơ hội thu
hút khách du lịch trong bối cảnh mới... Tuy nhiên, các tác động tích cực này không
thể bù đắp được các tác động tiêu cực mà đại dịch COVID-19 đã gây ra cho hoạt
động du lịch.
2. Ngành du lịch ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19
2.1. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ứng phó với tác
động của đại dịch COVID-19
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến sự phát triển dưới
nhiều góc độ, ngành du lịch đã nhanh chóng tổng hợp tình hình, báo cáo lãnh đạo
Đảng, Nhà nước và luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ
khó khăn, hỗ trợ để phục hồi. Bộ Chính trị đã chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện
nhiều giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 tại phiên họp tháng 6/2021, ban
hành Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021, trong đó chủ trương nghiên cứu thí
điểm sử dụng hộ chiếu vắc xin với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể
kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc (Kiên Giang). Trước Kỳ họp thứ 2 Quốc
hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng đã có những chỉ
đạo trực tiếp, tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch, doanh nghiệp du lịch. Chính phủ
cũng ban hành nhiều Nghị quyết cho phép triển khai các chính sách hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp, trong đó có những nội dung trực tiếp với lĩnh vực du lịch.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã chủ động chỉ đạo các địa phương quán triệt biện pháp đảm bảo an
toàn phòng chống dịch, bệnh. Các địa phương, doanh nghiệp cũng chủ động xây
dựng kế hoạch triển khai theo trách nhiệm được giao. Tổng cục Du lịch đã xây dựng
Hệ thống đăng ký và đánh giá an toàn COVID-19 (tại website
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https://safe.tourism.com.vn). Tính đến giữa tháng 12 năm 2021, đã có 63/63 tỉnh,
thành phố trên cả nước, trên 15 nghìn đơn vị đăng ký tự đánh giá trên hệ thống, trong
đó có trên 13.600 trong tổng số 30.000 cơ sở lưu trú du lịch, gần 1.100 doanh nghiệp
lữ hành và trên 600 khu, điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở mua sắm trên toàn quốc.
Về chính sách hỗ trợ, đến nay, các doanh nghiệp, người lao động đã được
hưởng các chính sách sau:
* Chính sách hỗ trợ chung
+ Chính sách về thuế, phí
- Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 (Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày
19/4/2021 của Chính phủ). Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2021.
- Giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 (Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 và Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền
thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).
- Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 (Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày
25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19).
- Giảm 30% mức thuế suất thuế VAT hoặc giảm 30% mức tỷ lệ % để tính
thuế VAT kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với hàng hóa, dịch
vụ: (i) dịch vụ vận tải, (ii) dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý
du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ
chức tour du lịch... theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về
một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch
COVID-19.
- Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với
trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có
doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với
doanh thu năm 2019 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.
- Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2021 (Công văn số
2059/TLĐ ngày 28/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi thời
điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19). Thời hạn đến hết ngày 31/12/2021.
- Các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động
phòng, chống dịch COVID-19 được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp (Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ).
+ Chính sách về tín dụng
- Miễn, giảm lãi vay đến hết tháng 6 năm 2022 (Thông tư số 03/2021/TTNHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức
tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ để
tiếp tục hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 áp dụng đến hết ngày
31/12/2021. Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN
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ngày 07/9/2021 về việc thực hiện miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ
trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thực hiện đến hết tháng
6/2022).
+ Chính sách an sinh xã hội
- Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn (Nghị quyết
số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021.
Ngày 08/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19). Doanh nghiệp và người lao động
được hỗ trợ như sau:
+ Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ
hưu trí và tử tuất.
+ Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ
năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Mức hỗ trợ: 1.500.000đ/
người/tháng, hỗ trợ tối đa 6 tháng.
+ Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương. Mức hỗ trợ: 1.855.000đ/người đối với người lao động tạm
hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên
tục trở lên đến dưới 1 tháng và 3.710.000đ/người đối với người lao động tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày trở lên.
+ Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
+ Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, vay vốn trả
lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất.
- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch
COVID-19 theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ.
- Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại
dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày
24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
* Chính sách hỗ trợ riêng cho ngành Du lịch
- Giảm giá bán điện cho CSLTDL từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh
doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất (Nghị quyết số
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55/NQ-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ). Thời gian hỗ trợ 07 tháng kể từ kỳ hóa
đơn tiền điện tháng 6/2021 đến tháng 12/2021.
- Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành (Thông tư số
35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 và Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày
29/12/2020 của Bộ Tài chính, kéo dài đến hết năm 2021 theo quy định Thông tư số
47/TT-BTC ngày 24/6/2021).
- Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023 (Nghị
định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định
số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành).
+ Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. Đến cuối tháng
11/2021, tổng số tiền đã hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch trên cả nước là trên 55 tỷ đồng.
Bên cạnh các chính sách của Trung ương, nhiều địa phương cũng đã quan
tâm hỗ trợ du lịch vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Những địa
phương là trọng điểm du lịch như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng... đã miễn,
giảm phí tham quan đối với các điểm đến du lịch, một số địa phương khác ban hành
các chính sách cụ thể hỗ trợ trên địa bàn như giảm tiền thuê đất, lùi thời gian trả nợ
vốn vay, cho vay trả lương người lao động hoặc hỗ trợ tổ chức các sự kiện kích cầu
du lịch, tổ chức các tour du lịch nội tỉnh…
3) Đánh giá tác động của chính sách: Các chính sách trên sớm được ban
hành đã hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp, người lao động du lịch sớm vượt qua
khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch, được cộng đồng du lịch Việt Nam hoan
nghênh, đánh giá cao sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ
đến ngành du lịch. Các hỗ trợ này phần nào giúp cho đội ngũ ngành du lịch đỡ tan
rã, mất mát khi chịu tác động tiêu cực của đại dịch. Nhiều chính sách như giảm giá
điện, tiền thuê đất… đã được kiến nghị từ nhiều năm nay nhưng đến thời điểm này
lần đầu tiên được chấp thuận; việc giảm tiền ký quỹ, phí thẩm định cấp phép, hỗ
trợ tiền mất việc làm... đã trực tiếp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, người lao
động khi không còn nguồn thu nhập. Tuy nhiên, có một số chính sách như giảm
thuế VAT, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp... không tạo ra tác động tích cực do
doanh nghiệp du lịch không có doanh thu, hoạt động du lịch bị dừng ngay khi dịch
bệnh xuất hiện.
2.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm ngành du lịch triển khai để ứng phó với
tác động của đại dịch COVID-19
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP
ngày 29/6/2021 của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế
hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 triển khai các chính sách, biện pháp
kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành. Để thực hiện chương trình phục hồi,
phát triển du lịch tại Kế hoạch này, các vấn đề cần quan tâm gồm: (1) Bảo đảm an
toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch: tập trung tổ chức triển khai hiệu
quả các Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL và số 4122/HD-BVHTTDL;
triển khai ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” để bảo đảm du lịch an toàn tại các
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điểm đến; (2) Tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch:
triển khai chiến dịch truyền thông tái khởi động du lịch nội địa “Du lịch an toàn”,
sau đó là “Du lịch an toàn, hấp dẫn” thông qua các hoạt động marketing số, các
kênh truyền thông quốc tế...; (3) Phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng xu
hướng mới của thị trường: quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam giai đoạn 20212030, tầm nhìn 2045, triển khai phát triển sản phẩm du lịch đêm, các loại hình kinh
tế chia sẻ trong du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mới tại một số địa phương; (4)
Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong ngành Du lịch: xây dựng Kế hoạch phát
triển du lịch số giai đoạn 2021-2025, nền tảng số kết nối hỗ trợ kinh doanh du lịch;
(5) Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi: tiếp tục rà soát, kiến nghị
các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện trong quá trình phục hồi và kích cầu du
lịch; (6) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi du lịch: hướng
dẫn, hỗ trợ triển khai chương trình bồi dưỡng nhân lực về du lịch và dịch vụ liên
quan, về xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số du lịch.
Bước đầu triển khai Kế hoạch này, Hội nghị trực tuyến với các địa phương
trọng điểm du lịch của cả nước (25 tỉnh/thành phố) đã được tổ chức ngày
05/10/2021 để phổ biến, quán triệt các nội dung, phát động chiến dịch tái khởi động
du lịch với các nội dung: đảm bảo an toàn, hỗ trợ doanh nghiệp, liên kết kích cầu
du lịch... Lộ trình thực hiện chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ cuối năm 2021
đến nửa đầu năm 2022) để từng bước mở cửa, phục hồi và ổn định; giai đoạn 2 (từ
nửa cuối năm 2022, có thể kéo dài sang năm 2023) để tập trung thực hiện dự án đầu
tư công và đầu tư xã hội tạo động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế cũng được khẩn trương thực hiện
theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận 07/KL-TW của Bộ Chính trị ngày 11/6/2021. Sau
khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm mở cửa đón
khách du lịch quốc tế tại văn bản thông báo số 8044/VPCP-KGVX của Văn phòng
Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 4122/HDBVHTTDL về tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam để các địa
phương chủ động triển khai thực hiện.
Từ giữa tháng 11/2021, du lịch Việt Nam bắt đầu có hoạt động đón khách
quốc tế theo các chuyến bay thuê chuyến (charter) đến một số địa phương đáp ứng
các yêu cầu của chương trình thí điểm. Hoạt động thí điểm này bước đầu được các
doanh nghiệp du lịch và các địa phương nhiệt tình hưởng ứng, du khách quốc tế
đánh giá cao và tạo ra hiệu quả truyền thông tốt cho Việt Nam thích ứng linh hoạt,
bảo đảm an toàn, hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19.
Cùng đồng thời với việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp trước mắt ứng phó
với tác động của đại dịch COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ
đạo ngành Du lịch tích cực triển khai các nhiệm vụ quy hoạch hệ thống du lịch quốc
gia, xây dựng chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2026 trình Thủ tướng
Chính phủ, chủ động phê duyệt chương trình hành động phát triển du lịch thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nhiệm vụ trọng tâm khác mang tính
định hướng lâu dài, phù hợp với tình hình mới nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch
sau khi dịch bệnh được kiểm soát, khống chế.
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II. XU HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
TRONG BỐI CẢNH MỚI
1. Bối cảnh, xu hướng mới
Đại dịch COVID-19 với những diễn biến khó lường, chưa có tiền lệ đã kéo
dài sang năm thứ hai, các quốc gia trên thế giới đang dần chuyển sang thích ứng
với hoàn cảnh. Từ phương châm “Zero COVID” với nhiều hành động truy vết,
phong tỏa, loại F0 ra khỏi cộng đồng, đến nay, nhiều quốc gia đã xác định “chung
sống với COVID” để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Những quốc gia đạt
độ phủ vắc xin cao trong cộng đồng đã triển khai nhiều mô hình như “bóng bóng
du lịch”, “hộ chiếu vắc xin”... để thúc đẩy hoạt động du lịch trở lại bình thường.
Tại Việt Nam, trong bối cảnh chung đất nước đã có vị thế trong quá trình hội
nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm chỉ
đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch với nguyên tắc trên hết là bảo đảm an
toàn tính mạng cho người dân, đồng thời giữ vững các thành quả phát triển đất nước
trong nhiều năm qua. Phương châm phòng, chống dịch cũng đã có thay đổi, từ
“chống dịch như chống giặc” ở giai đoạn người dân chưa được tiêm vắc xin, đến
nay, khi độ phủ vắc xin trong cộng đồng đã đạt được những kết quả cơ bản, đã
chuyển sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Hiện nay, có nhiều địa bàn du lịch trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Huế (Thừa Thiên Huế)… đã có độ phủ vắc xin
đạt mức miễn dịch cộng đồng. Nhiều điểm đến du lịch khác đang khẩn trương thực
hiện chiến dịch tiêm vắc xin để đạt yêu cầu về an toàn phòng dịch. Đây là yếu tố
cơ bản để quyết định thời điểm phục hồi hoạt động du lịch.
Trong bối cảnh mới, xu hướng du lịch cũng có những dịch chuyển với các
yếu tố nổi bật như sau:
- Yếu tố an toàn dịch bệnh và thông tin về quy trình bảo đảm an ninh, an toàn
cho khách du lịch được quan tâm hàng đầu do tâm lý e ngại mất an toàn về sức
khỏe đã khiến nhiều khách du lịch rất dè dặt khi lựa chọn đi du lịch. Vấn đề an toàn
dịch tại điểm đến du lịch được quan tâm trước hết, sau đó là vấn đề xử lý tình huống
trong trường hợp xảy ra lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho khách được quay trở về là
mối quan tâm tiếp theo.
- Thói quen sử dụng dịch vụ du lịch đặt trước cũng thay đổi. Tỷ lệ lựa chọn
hình thức đặt dịch vụ trực tuyến tăng so với trước, khách du lịch hạn chế đi theo
đoàn do công ty lữ hành tổ chức, không đến chỗ đông người...
- Xu thế du lịch ngắn ngày, tự túc (tự lái xe, tự liên hệ ăn nghỉ), đi theo nhóm
nhỏ, du lịch nội tỉnh, nội địa đang chiếm tỷ trọng lớn để tránh lây nhiễm.
- Xu thế lựa chọn các điểm đến mới, có các hoạt động gần gũi với thiên nhiên,
nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đang thu hút khách để tránh tiếp xúc đông
người. Các đô thị lớn, trung tâm du lịch đã nổi tiếng, tập trung đông người có thể
sẽ giảm hấp dẫn đối với khách du lịch.
- Xu thế ứng dụng công nghệ nhằm quản lý an toàn và các dịch vụ hạn chế
tiếp xúc như đặt dịch vụ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bán hàng tự động, ứng
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dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong đón tiếp, thuyết minh... đang dần phổ
biến và thu hút khách hàng sử dụng để hạn chế giao tiếp trực tiếp.
- Du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vắc xin, kiểm soát bằng test nhanh được
nhiều quốc gia lựa chọn nhưng bước đầu thí điểm bằng hình thức thuê máy bay
nguyên chuyến (charter).
Những thay đổi này ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động xúc tiến, quảng
bá, kích cầu du lịch, công tác quản lý bảo đảm an toàn cho khách du lịch, đồng thời
thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
2. Quan điểm, mục tiêu phục hồi và phát triển du lịch
Các quan điểm được xác định bao gồm:
1) Phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới phải bảo đảm môi trường
an toàn, xã hội khỏe mạnh và phát triển bền vững.
2) Phục hồi và phát triển du lịch phải đổi mới so với thời kỳ trước đại dịch,
khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, sáng tạo sản phẩm mới thích ứng với xu
thế mới; năng động trong tổ chức, quản lý và vận hành để làm chủ tình hình.
3) Chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố then chốt để tạo ra sự đổi mới và
đột phá cho giai đoạn phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới.
4) Năng lực, chất lượng của hệ thống doanh nghiệp du lịch là trụ cột quan
trọng để phục hồi, tiến tới phát triển.
5) Công nghệ là xu thế tất yếu trong bối cảnh mới; chuyển đổi số, trí tuệ nhân
tạo, công nghệ không tiếp xúc là những yếu tố tiên phong tạo đổi mới để phù hợp
với bối cảnh mới.
Mục tiêu của quá trình phục hồi và phát triển du lịch được xác định:
1) Nhanh chóng phục hồi và phát triển trên cơ sở thực hiện hiệu quả với các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19.
2) Bảo đảm sự an toàn, ổn định, chủ động cho doanh nghiệp, người lao động
trong mọi điều kiện trước tác động của dịch COVID-19.
3) Thúc đẩy tăng trưởng nhanh, đáp ứng mục tiêu tại Chiến lược phát triển
du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt: du lịch đóng góp khoảng 12-14% GDP, tạo ra 2 triệu việc làm trực tiếp, đứng
trong Top 3 các quốc gia dẫn đầu về du lịch ở khu vực Đông Nam Á.
3. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phục hồi và phát triển
Thực tiễn sau 02 năm chịu tác động ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID19, du lịch Việt Nam hiện đang ở trong trạng thái đình trệ chưa có tiền lệ, các chỉ
tiêu phát triển đều sụt giảm nghiêm trọng, năm sau tiếp tục suy giảm so với năm
trước. Căn cứ thông tin dự báo quốc tế, chương trình, kế hoạch phục hồi kinh tế
chung của đất nước, ngành Du lịch tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp sau
để phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới:
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3.1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch trở lại gắn với
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Trọng tâm là mở cửa hoạt động du lịch trở lại ổn định, an toàn, sẵn sàng các
kịch bản ứng phó, đưa đời sống của nhân dân và hoạt động kinh doanh du lịch trở
lại trạng thái bình thường mới; tăng tính chủ động cho doanh nghiệp nhằm duy trì
hoạt động liên tục, ổn định với công suất và chi phí phù hợp.
- Triển khai nhanh, tập trung tiêm vắc xin đủ liều cho người dân tại các khu
du lịch, điểm du lịch trọng điểm, đạt yêu cầu về miễn dịch cộng đồng. Xây dựng
kịch bản cho các tình huống và sẵn sàng ứng phó.
- Hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch trong hoạt động
du lịch, tổ chức các dịch vụ vui chơi, giải trí, sự kiện văn hóa, nghệ thuật phục vụ
khách du lịch.
- Thực hiện thống nhất các quy định về đi lại của người dân, khách du lịch,
lao động du lịch đã tiêm đủ vắc xin giữa các địa phương; lưu thông hàng hóa phục
vụ du lịch; bảo đảm kết nối tour, tuyến du lịch.
- Thí điểm và từng bước mở cửa đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc
xin, có chứng nhận xét nghiệm âm tính và đáp ứng yêu cầu các quy định về đón
khách du lịch quốc tế.
- Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng thúc đẩy
xã hội hóa, phối hợp công - tư, hợp tác chia sẻ giữa doanh nghiệp, khách du lịch và
chính quyền, người dân tại điểm đến du lịch.
3.2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hỗ trợ
người lao động ngành du lịch
- Kéo dài thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, lệ phí; kéo dài
thời gian hỗ trợ giảm giá tiền điện, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp kinh doanh
cơ sở lưu trú du lịch; giảm giá vé tham quan tại các điểm du lịch.
- Hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động phát
triển du lịch.
- Hỗ trợ bổ sung cho doanh nghiệp về giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại trong kinh doanh.
- Hỗ trợ xây dựng nền tảng dữ liệu, hạ tầng dữ liệu phục vụ du lịch.
3.3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới chính sách, tạo hành lang pháp
lý thuận lợi để tăng cường nguồn lực cho phát triển du lịch
- Xem xét, sửa đổi chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư phát triển du lịch, song
song với chính sách ưu đãi hiện hành về phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc,
miền núi, biên giới, hải đảo là chính sách ưu đãi cho các khu vực động lực phát
triển du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng tăng trưởng xanh tại
các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.
- Chính sách ưu đãi phát triển sản phẩm du lịch mới: du lịch sinh thái, du lịch
nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm cộng đồng, du lịch ban đêm...
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- Chính sách ưu đãi doanh nghiệp du lịch khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ
hiện đại, chuyển đổi số du lịch, dịch vụ du lịch sử dụng công nghệ “không chạm”,
trí tuệ nhân tạo…
- Chính sách khuyến khích thu hút nguồn lực quốc tế, đầu tư nước ngoài,
đẩy mạnh phối hợp công - tư, xã hội hóa để tăng cường thu hút nguồn lực cho
phát triển du lịch.
- Chính sách hỗ trợ kết nối liên ngành, liên vùng, đa dạng hóa nguồn lực đầu
tư phát triển du lịch tại các khu vực có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển gắn với
bảo đảm an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia.
- Chính sách hỗ trợ để duy trì và tăng cường chất lượng nguồn nhân lực du
lịch theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng yêu cầu thực tiễn
của doanh nghiệp,địa phương và năng lực cạnh tranh quốc gia.
3.4. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển hạ tầng du lịch, thu hút nguồn
lực đầu tư, đổi mới sản phẩm, phát huy lợi thế về du lịch
- Tập trung phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối giữa các đô thị,
cơ sở hạ tầng thiết yếu như sân bay, bến cảng, nhà ga… với các khu, điểm du lịch;
tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương khai thác dư địa phát triển và thu hút
khách du lịch tiếp cận điểm đến du lịch.
- Phát triển, nâng cấp hạ tầng số, chuyển đổi số, hạ tầng y tế, văn hóa, xã hội
tại các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch.
- Thúc đẩy kết nối hàng không quốc tế đến các quốc gia, điểm đến an toàn;
các thị trường khách quốc tế có khả năng chi trả cao.
3.5. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thể chế, cải cách hành chính,
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản trị hệ thống, đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính trên nền tảng điện tử, số hóa.
- Hoàn thiện các quy định về sở hữu trí tuệ, quản lý và khai thác dữ liệu. Phát
huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở và người dân trong các hoạt động phát
triển du lịch.
- Tăng cường quản trị rủi ro, khả năng xử lý linh hoạt các tình huống của cán
bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để thực hiện hiệu quả những giải pháp nêu trên gắn với chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và kế hoạch phát triển kinh tếxã hội 5 năm 2021-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin kiến nghị với Chính
phủ và Quốc hội như sau:
- Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế-xã hội năm 2022-2023, trong đó coi du lịch là lĩnh vực trọng tâm ưu tiên
với quy mô đủ lớn, thời gian đủ dài, phạm vi đủ rộng, nắm bắt tốt các cơ hội nhằm
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thực hiện hiệu quả 6 nhóm giải pháp nêu trên sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng
cho ngành Du lịch.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW về phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn trong bối cảnh mới, thích ứng an toàn linh hoạt với dịch
bệnh; trong đó tập trung đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo khuyến
khích và tạo thuận lợi cho du lịch phát triển như:
+ Chính sách tạo thuận lợi đi lại: mở rộng chính sách visa thông thoáng về
thủ tục, visa điện tử, hộ chiếu vắc xin, tạo thuận lợi đi lại với chính sách hỗ trợ kết
nối hàng không quốc tế.
+ Chính sách thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch ra nước ngoài thông qua đề
xuất sửa đổi Luật Cơ quan đại điện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở
nước ngoài, trong đó cho phép lập văn phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường
trọng điểm trên thế giới.
+ Các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch đêm,
kinh tế chia sẻ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo gắn với du lịch.
+ Chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng gắn với du lịch; khuyến khích hợp
tác công-tư trong đầu tư và vận hành sân bay, đường cao tốc, bến cảng du lịch, các
công viên chủ đề, công trình văn hóa tầm cỡ nhằm hình thành các vùng động lực
phát triển du lịch.
+ Tiếp tục các chính sách hỗ trợ phát triển các vùng khó khăn, vùng đồng
bào dân tộc miền núi, hải đảo gắn với phát triển du lịch và phát triển nông nghiệp,
nông thôn; du lịch cộng đồng, du lịch bền vững.
- Ban hành cơ chế ban bố tình trạng ứng phó với khủng khoảng dịch bệnh,
thiên tai và các tình huống khẩn cấp khác với các chính sách cụ thể về hỗ trợ giảm
thiểu thiệt hại, khôi phục kinh doanh và an sinh xã hội để chủ động thích ứng đối
với doanh nghiệp và người dân nói chung và ngành du lịch nói riêng.
Trên đây là báo cáo, đánh giá và đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch về tình hình tác động của đại dịch COVID-19 đến ngành du lịch, những nỗ lực
khắc phục vượt qua khó khăn và đề xuất những giải pháp để trên cơ sở đó kiến nghị
Quốc hội, Chính phủ có chương trình hành động và chỉ đạo cấp chính quyền địa
phương thống nhất triển khai, sớm phục hồi và đưa du lịch phát triển sang trang
mới, lên tầm cao mới./.

12

PHỤ LỤC
(Kèm theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
PHỤ LỤC 1
Các chỉ tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2015-2021
Chỉ tiêu

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
(Tạm tính)

Lượng khách
quốc tế (lượt)

7.944.000

10.012.735 12.922.151

15.497,791

18.008.591

3.800.000

14.900

Lượng khách
nội địa (lượt)

57.000.000

62.000.000 73.200.000

80.000,000

85.000.000

56.000.000

40.000.000

Tổng thu từ
khách du lịch (tỷ
đồng)

355.500

417.200

510.900

637.000

755.000

312.000

180.000

6,33

6,96

7,9

8,39

9,2

3,58

1,97

1.564

1.600

1.752

2.178

2.667

2.521

2.111

Số hướng dẫn
viên du lịch

17.209

18.391

20.416

24.071

27.683

26.721

28.944

Số cơ sở lưu trú
du lịch

19.000

21.000

25.600

28.000

30.000

38.000

38.000

Tổng số buồng
lưu trú du lịch

350.000

420.000

508.000

550.000

650.000

780.000

780.000

Công suất sử
dụng phòng
trung bình/năm
(%)

55

57

55

54

52

19

5

Đóng góp vào
GDP (%)
Số doanh nghiệp
lữ hành quốc tế
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PHỤ LỤC 2
HỆ THỐNG VĂN BẢN QUAN TRỌNG VỀ DU LỊCH
ĐƯỢC BAN HÀNH GIAI ĐOẠN 2016-2021
I. VĂN BẢN ĐƯỢC BỘ CHÍNH TRỊ, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Tên văn bản

TT

I. Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
1

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn

II. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về một số giải pháp
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

III. Nghị quyết của Chính phủ
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1

Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 về phát triển du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn

2

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp
tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu
tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID19

3

Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ về phương án hỗ
trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

4

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19

5

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

6

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

7

Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP của
Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

IV. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1

Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 phê duyệt Chiến lược phát
triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

2

Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển
thành ngành kinh tế mũi nhọn

3

Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực
du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

4

Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 về thành lập, phê duyệt
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

5

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về giảm tiền thuê đất của
năm 2020 thuộc các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

6

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 quy định về việc thực
hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

7

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê
đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19

8

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 quy định về việc thực
hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

9

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quyết định 23/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC DU LỊCH
Tên văn bản

TT
I.

Luật

1

Luật Du lịch 2017 số 09/2017/QH14

II.

Nghị định của Chính phủ

1

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch

2

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi một số quy định
về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
15

3

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực du lịch

4

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện chi
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối
với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động
phòng chống dịch COVID-19

5

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế
giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền
thuê đất trong năm 2021

6

Nghị định số 94/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 14
của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh
doanh dịch vụ lữ hành

III.
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Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy
định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017

2

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định một số điều của Luật Du
lịch

3

Văn bản hợp nhất số 1252/VBHN-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

4

Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định một số điều của Luật Du
lịch

IV.

Các văn bản quy phạm pháp luật khác có nội dung điều chỉnh liên
quan lĩnh vực du lịch

1

Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số
01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ để tiếp tục hỗ trợ các
khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

2

Thông tư số 47/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID19

3

Thông tư số 14/2021/TT-NHNN về việc thực hiện miễn giảm lãi, phí, giữ
nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19

PHỤ LỤC 3
TỔNG THUẬT BÁO CÁO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN DU LỊCH
TRONG BỐI CẢNH MỚI
Đại dịch COVID-19 xuất hiện đầu năm 2020 và bùng phát trên toàn cầu đã
ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội trong đó có ngành
du lịch. Nhìn lại tác động của dịch COVID-19 đối với du lịch trên thế giới và tại
Việt Nam, có thể nhận thấy khi dịch xảy ra, lệnh cấm và hạn chế đi lại đã được áp
dụng cho tất cả các khu, điểm du lịch, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý đi du
lịch của khách du lịch và hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số địa
phương thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng dịch vụ du lịch. Các yếu tố nói trên
khiến tốc độ tăng trưởng của toàn ngành du lịch bị sụt giảm nghiêm trọng.
Trên cơ sở báo cáo của các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thuộc 35 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương vào tháng 12/2021, các thông tin
nổi bật được tổng hợp như sau:
I. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

1. Tác động tới các chỉ tiêu phát triển du lịch
Năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động gây sụt giảm nghiêm trọng các chỉ
tiêu phát triển du lịch. Năm 2021 là năm thứ hai chịu tác động ảnh hưởng của dịch
COVID-19, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt
đợt bùng phát trở lại lần thứ 4 (tháng 4/2021) đúng vào “thời điểm vàng” của du
lịch Việt Nam khiến lượng khách du lịch giảm sâu. Tại một số địa phương trọng
điểm du lịch, lượng khách nội địa cả năm 2021 chỉ ước đạt xấp xỉ 50% so với cùng
kỳ năm 2020, ví dụ cụ thể: Hà Nội: lượng khách nội địa đạt 53% cùng kỳ năm
2020; Thừa Thiên Huế: lượng khách giảm 60% so với cùng kỳ; Quảng Ninh:
lượng khách chỉ bằng 31% so với năm 2019 và bằng 63% so với năm 2020; Ninh
Bình: lượng khách ước giảm 49,5% so với cùng kỳ; Đà Nẵng: giảm 60% so với
năm 2020.
2. Tác động đối với các địa phương, doanh nghiệp du lịch
Đối với địa phương: Qua bốn đợt dịch, các doanh nghiệp du lịch đã rơi vào
tình trạng kiệt quệ, không còn nguồn lực để duy trì các điều kiện hoạt động tối
thiểu. Tình hình dịch bệnh tại các thị trường nội địa lớn như Hà Nội, Hạ Long, Đà
Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long... diễn biến phức
tạp. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho ngành du lịch trong thời gian qua mặc
dù đã được Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm, tuy nhiên vẫn còn chậm và khó
tiếp cận. Doanh nghiệp du lịch và người lao động đang rơi vào tình trạng khó khăn
hơn bao giờ hết. Nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi mô hình kinh doanh,
cắt giảm nhân sự. Khó khăn chồng chất khi phần lớn doanh nghiệp đều có khoản
nợ với ngân hàng, gần như mất khả năng chi trả trong giai đoạn hiện tại.
Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành: Năm 2021, tình hình dịch bệnh
vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến ngành du lịch. Hiện nay, lượng doanh nghiệp lữ hành
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xin thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp đã
được cấp phép, số lượng doanh nghiệp lữ hành nói chung và doanh nghiệp lữ hành
quốc tế nói riêng giảm mạnh. Năm 2021, cả nước có 2.964 doanh nghiệp lữ hành,
trong đó có 2.111 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 853 doanh nghiệp lữ hành nội
địa, trong đó rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang đóng cửa hoặc dừng hoạt động do
không có khách.
Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển: Doanh nghiệp vận tải du
lịch (ô tô) gần như đóng cửa vì không có khách. Kinh doanh dịch vụ tàu lưu trú
thiệt hại kinh tế nặng nề do không phục vụ khách nhưng vẫn phải duy tu, bảo dưỡng
và xuống cấp do thủy triều. Số tàu tham quan và lưu trú ở Hạ Long hiện nay là trên
500 tàu, Hải Phòng là gần 200 tàu, Thừa Thiên Huế gần 50 tàu, Đà Nẵng gần 20
tàu, Quảng Nam gần 200 tàu, Cần Thơ là 158 tàu và TP. Hồ Chí Minh là 65 tàu.
Các doanh nghiệp kinh doanh tàu đều phải vay ngân hàng và rơi vào tình trạng bên
bờ vực phá sản do vay nợ.
Lĩnh vực lưu trú đóng góp chủ yếu và bị ảnh hưởng đầu tiên, nặng nề nhất
do dịch COVID-19. Đây là lĩnh vực có mức đầu tư lớn, số lao động chiếm tỷ trọng
cao nhất trong ngành du lịch, gặp nhiều khó khăn vì dù các cơ sở lưu trú không hoạt
động nhưng vẫn cần trả các chi phí duy tu, lãi vay ngân hàng. Tổng số cơ sở lưu trú
du lịch năm 2021 là 38.000 cơ sở lưu trú với 780.000 buồng, với công suất phòng
trung bình năm chỉ đạt 5%. 95% cơ sở lưu trú đóng cửa vì không có khách hoặc
chỉ hoạt động cầm chừng, hoạt động đầu tư chững lại. 80% lao động tại các cơ sở
lưu trú phải nghỉ việc, chuyển đổi ngành nghề khác để kiếm sống, dẫn đến nguy cơ
thiếu hụt nhân lực khi ngành du lịch khôi phục lại.
3. Đánh giá chung
3.1. Mặt tích cực
Dịch COVID-19 đã và đang làm thay đổi toàn diện cấu trúc xã hội, sự thay
đổi đó mang tính lâu dài, đưa hoạt động của toàn xã hội sang một trạng thái mới.
Vì vậy, ngành du lịch đã có những bước chuyển biến sâu rộng, dần thích ứng, làm
quen với khái niệm “bình thường mới”, trong đó đề cao yếu tố an toàn. Các hoạt
động chủ yếu trong du lịch đã và đang tiếp tục thay đổi, bổ sung theo hướng đảm
bảo an toàn, ứng dụng công nghệ, nhất là trong lĩnh vực xúc tiến, quảng bá du lịch,
xây dựng sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và quản lý kinh doanh du lịch.
Du lịch Việt Nam dần chuyển sang mô hình quy mô nhỏ, khoảng cách ngắn,
khám phá cộng đồng tại địa phương hoặc khu vực lân cận, sử dụng ngôi nhà thứ
hai hoặc nhà người thân. Cùng với đó, du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông
nghiệp địa phương, du lịch MICE và giải trí là xu hướng đang lên trong điều kiện
giãn cách xã hội.
3.2. Mặt tiêu cực
Năm 2021, theo UNWTO1, dự báo lượng khách du lịch nội địa tiếp tục giảm
hơn 45%, khách du lịch quốc tế giảm trên 75% so với năm 2019 (tăng hơn 10% so
với năm 2020). Ước tính thiệt hại của ngành du lịch năm 2021 đối với kinh tế - xã
hội tại các địa phương, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm du lịch vô cùng to lớn:
Theo Dự báo du lịch thế giới năm 2021 của UNWTO, tháng 5/2021.
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Quảng Nam: thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng; Đà Nẵng: thiệt hại ước khoảng 27.300
tỷ đồng; Thừa Thiên Huế: thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng; Quảng Ninh: thiệt hại hơn
2.000 tỷ đồng.
3.3. Khó khăn, vướng mắc
- Vấn đề kiểm soát dịch bệnh. Hiện nay ở Việt Nam mặc dù việc kiểm soát
dịch bệnh được nhận định là tương đối tốt, cùng với đó là chiến dịch tiêm chủng
toàn quốc đang được triển khai và đạt được tín hiệu khả quan. Bên cạnh đó, Việt
Nam vẫn phải lưu ý đến vấn đề nguồn cung vắc xin cũng như sự chênh lệch lớn về
độ bao phủ vắc xin giữa các địa phương. Chính điều này dẫn đến việc phục hồi và
phát triển thiếu đồng đều, cũng như sự không thống nhất về quy trình và quy định
kiểm soát an toàn, cách ly giữa các địa phương. Nhìn rộng ra trên thế giới, tại các
nước phát triển với mức độ bao phủ vắc xin rộng lớn đã cho thấy, các làn sóng dịch
vẫn có nguy cơ diễn ra khi tiến hành mở cửa ở quy mô rộng và các biện pháp đảm
bảo an toàn không được duy trì triệt để, cùng với sự xuất hiện nhiều biến chủng
mới của virus được xem là vấn đề đáng quan ngại. Chính vì thế, Việt Nam cần hết
sức lưu ý vấn đề này khi tiến hành mở cửa du lịch quốc tế.
- Vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp. Sự phục hồi của ngành du lịch gắn
với sự phục hồi và quay trở lại thị trường của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch,
lưu trú và các dịch vụ liên quan khác. Trải qua liên tiếp các đợt dịch và nhất là đợt
dịch thứ tư kéo dài đã khiến các doanh nghiệp trong khó khăn càng lâm vào tình
cảnh kiệt quệ, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Chính vì thế, vấn
đề đặt ra là làm sao hỗ trợ được cho doanh nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện
để doanh nghiệp duy trì và phục hồi khi đại dịch được kiểm soát.
- Vấn đề nguồn nhân lực du lịch. Đại dịch kéo dài gần hai năm và những hậu
quả tiếp sau đã khiến lao động trong ngành du lịch lâm vào tình cảnh thất nghiệp
hay chuyển việc. Vì vậy, để chuẩn bị cho sự phục hồi của ngành, việc thu hút lại
nguồn nhân lực này sẽ là một trong những vấn đề vô cùng cấp thiết. Tâm lý e ngại
những rủi ro trong tương lai, cũng như một bộ phận nguồn nhân lực đã ổn định ở
một vị trí việc làm mới sẽ là khó khăn rất lớn để thực hiện được những định hướng
và mục tiêu của ngành đề ra trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng
và tập huấn, nâng cao kĩ năng chuyên môn cho nguồn lao động du lịch trong bối
cảnh thích ứng an toàn cũng là vấn đề cần đến sự hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ, các
hiệp hội cũng như việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại các trường
đại học, cao đẳng và trung cấp nghề.
- Vấn đề xúc tiến quảng bá và thu hút thị trường khách. Trong tình hình trước
mắt, du lịch nội địa vẫn sẽ là ưu tiên trước nhất, tiếp đó, mới tiến tới mở cửa thị
trường quốc tế. Kịch bản đại dịch diễn ra như thế nào là điều khó đoán trước, tuy
nhiên, đối với ngành du lịch, cần xác định thị trường quốc tế nào sẽ là mục tiêu tiềm
năng khi mở cửa, nhu cầu, thị hiếu, chiến lược, kế hoạch xúc tiến cần chú trọng
những nội dung gì để tăng cường hiệu quả. Bên cạnh đó, khi du lịch thế giới phục
hồi, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia
và điểm đến trên toàn cầu, cần phải làm gì trong xúc tiến quảng bá để tạo ưu thế so
với đối thủ mạnh sẽ là bài toán lớn đặt ra đối với du lịch Việt Nam.
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- Vấn đề chất lượng sản phẩm. Đây là một trong những vấn đề then chốt để
tăng khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế sau đại dịch.
Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm sao để nâng cao chất lượng sản phẩm trong tình
hình du lịch hiện tại: doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng,
nguồn lao động ngành suy giảm. Trước bối cảnh này, vai trò của nhà nước, các hiệp
hội, các tổ chức, cơ quan nghiên cứu, cơ quan chuyên môn của các tỉnh/địa phương
cần nghiên cứu, vạch rõ kế hoạch, giải pháp thực hiện.
II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NĂM
2022-2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Giải pháp, nhiệm vụ trong giai đoạn 2022-2023
- Xây dựng và hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn dịch
bệnh của ngành du lịch; thống nhất các quy định và quy trình kiểm soát, đảm bảo
an toàn giữa các tỉnh/thành trong cả nước. Tăng cường phổ biến đến các doanh
nghiệp, cộng đồng kinh doanh du lịch, đồng thời tăng cường quản lý và kiểm soát
việc thực hiện các quy định này.
- Đổi mới chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương có
tiềm năng phát triển du lịch tiến hành triển khai kế hoạch, đề án phục hồi, phát triển
sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút khách du lịch thời gian tới.
- Tạo động lực cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động trong hoàn cảnh khó
khăn cũng như cơ hội để phục hồi và phát triển trong tương lai thông qua hành lang
pháp lý, cơ chế, chính sách và các gói/chương trình hỗ trợ như hỗ trợ vay vốn, giảm
thuế, gia hạn thời gian nộp thuế trong giai đoạn đầu quá trình phục hồi.
- Đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch
sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch theo hướng tăng trưởng
xanh, du lịch trải nghiệm cộng đồng hướng tới phát triển bền vững, cũng như lĩnh
vực công nghệ liên quan đến du lịch nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả vận
hành, quản lý, tăng cường sáng tạo các sản phẩm du lịch độc đáo, đáp ứng nhu cầu
trong giai đoạn mới.
- Tăng cường hợp tác liên vùng giữa các tỉnh/thành trong cả nước trong việc
xây dựng và quảng bá sản phẩm du lịch, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc
đẩy sự sáng tạo trong sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ nhau cùng phát triển du lịch,
đồng thời tăng sức cạnh tranh cho các điểm đến trong nước.
- Nghiên cứu, tăng cường hợp tác, kết nối tour/tuyến, phát triển sản phẩm du
lịch mới với các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh trong vùng thông qua xây dựng
mô hình “bong bóng du lịch” nhằm tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm du lịch cạnh tranh
trong bối cảnh du lịch thế giới phục hồi và cạnh tranh gay gắt.
- Xây dựng chiến lược hoạch định nguồn nhân lực rõ ràng dựa vào việc rà
soát lại tình trạng nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn bình thường mới; tăng
cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho giai đoạn phục hồi của ngành
thông qua các chương trình đào tạo thực tiễn tại các doanh nghiệp, triển khai rà soát
và xây dựng các chương trình đào tạo nguồn nhân lực tương lai mang tính chuyên
sâu, tạo đầu ra là nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng hơn nữa đến đào tạo
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nhằm tăng cường năng lực và khả năng thích nghi của nguồn nhân lực với các biến
động cũng như môi trường làm việc mới của ngành.
- Mở cửa đường bay thẳng quốc tế tới các điểm đến an toàn, các quốc gia đã
thành công trong kiểm soát dịch bệnh với bước đầu xác định phân khúc thị trường
khách du lịch quốc tế là các thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao, đã đặt
phòng tại các khu resort, các khách sạn đảm bảo an toàn như khách du lịch MICE;
khách du lịch hướng tới các hoạt động nghỉ dưỡng, sinh thái tại các khu du lịch cao
cấp; khách du lịch theo đoàn từ các giải đấu thể thao lớn...
- Nghiên cứu, xem xét khả năng áp dụng và duy trì lâu dài các chương trình
Hộ chiếu vắc xin cho khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế, nhằm đảm bảo
an toàn, hạn chế lây lan của các dịch bệnh khác trong tương lai.
- Thúc đẩy xu hướng du lịch không tiếp xúc thông qua tăng cường ứng dụng
công nghệ kĩ thuật số, trí tuệ nhân tạo trong phục vụ du lịch; liên kết, hợp tác với
các doanh nghiệp công nghệ trong sáng tạo và xây dựng sản phẩm mới nhằm đảm
bảo hạn chế tiếp xúc trực tiếp ở những khâu có thể, tạo điều kiện tăng cường truy
vết khi xuất hiện dịch bệnh thông qua các quy định cài đặt ứng dụng trên điện thoại
thông minh, vòng tay thông minh, chứng nhận y tế điện tử cung cấp thông tin về
sức khỏe khách du lịch, các bốt thông tin điện tử chỉ dẫn tại các điểm du lịch, ứng
dụng công nghệ thực tế ảo trong trải nghiệm du lịch, công nghệ AI trong hỗ trợ du
khách, các số điện thoại, trang web, app hỗ trợ trực tuyến khi cần thiết...
- Xây dựng và hoàn thiện lộ trình tái khởi động, phục hồi và phát triển ngành
du lịch Việt Nam trong giai đoạn ngắn từ 2022-2024 và các giai đoạn dài hơi đến
năm 2030, 2040.
3. Giải pháp, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo
3.3.1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế,cơ chế, chính sách về phát triển du lịch
- Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW; tổ chức sơ kết 05
năm thực hiện; đánh giá, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.
- Xây dựng Kế hoạch hành động của ngành du lịch triển khai thực hiện Nghị
quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045. Xây dựng đề án phát triển du lịch biển, đảo Việt Nam đến năm
2030; đề án phát triển bền vững các xã đảo, huyện đảo tiền tiêu và một số đảo xa bờ
gắn với du lịch sinh thái chất lượng cao, kết hợp với bảo đảm an ninh, quốc phòng.
- Trình Chính phủ ban hành Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc
gia năm 2021 và triển khai thực hiện sau khi được ban hành; hướng dẫn địa phương
xây dựng quy định về mô hình quản lý khu du lịch, điểm du lịch.
- Hoàn thành lập “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2045” trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch.
- Xây dựng Kế hoạch hành động trong lĩnh vực du lịch để thực hiện Chiến
lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí
hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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- Xây dựng Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam trước tác động
của đại dịch COVID-19; xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình về sức khỏe và an toàn
trong du lịch, tiến tới thống nhất với các quốc gia trong khu vực ASEAN nhằm hình
thành vùng du lịch an toàn. Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và quy trình xử lý
khủng hoảng trong ngành du lịch; hệ thống đánh giá mức độ an toàn, thích ứng với
biến đổi khí hậu, rủi ro môi trường và dịch bệnh tại các khu, điểm du lịch.
- Xây dựng, ban hành quy định và hướng dẫn áp dụng một số mô hình kinh
tế mới trong lĩnh vực du lịch: kinh tế chia sẻ, kinh tế du lịch ban đêm, kinh tế tuần
hoàn; tiêu chuẩn, quy định quản lý đối với kinh doanh loại hình du lịch chăm sóc
sức khoẻ, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du
lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của khách du lịch và một số loại hình du
lịch mới.
- Kiện toàn tổ chức, bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về du lịch ở Trung
ương và địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn; thống nhất, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp
xúc tiến quảng bá du lịch của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ nguồn lực cho cộng đồng và
người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo.
- Xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn, đảm bảo triển khai có hiệu quả
các hoạt động du lịch được hỗ trợ tài chính từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.
- Tổ chức khảo sát, sơ kết đánh giá 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển
du lịch Việt Nam đến năm 2030 vào năm 2025; thực hiện điều chỉnh Chiến lược
vào năm 2026.
- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch và có liên quan đến du
lịch; đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với bối cảnh mới.
3.3.2. Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch
- Chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối giao thông quan trọng như hạ tầng đường
bộ ven biển, đường biển, cảng biển và cảng thủy nội địa chuyên dụng cho du lịch;
hạ tầng sân bay, kết nối các đường bay quốc tế, giờ bay phù hợp đến các tỉnh, thành
phố phát triển du lịch; hạ tầng đường sắt, nhà ga xe lửa.
- Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của một số khu du
lịch quốc gia tại các khu vực động lực phát triển du lịch. Các tỉnh/thành phố nằm
trong khu vực động lực phát triển du lịch có khu du lịch quốc gia chủ động đề xuất,
bố trí nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển khu du lịch quốc gia.
- Tăng cường hợp tác công tư; thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư
phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch để hình thành
các cụm du lịch đồng bộ, chất lượng, có quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế.
- Ưu tiên một phần nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hệ
thống hạ tầng kết nối các vùng và hạ tầng của một số vùng khó khăn như miền núi
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phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, tạo thuận lợi cho
phát triển du lịch.
- Đầu tư phát triển hệ thống phương tiện giao thông công cộng kết nối các
trung tâm đô thị, nhà ga, bến cảng với các khu, điểm du lịch, phục vụ nhu cầu đi lại
của khách du lịch.
3.3.3. Phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch
- Phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo theo hướng chuyên nghiệp, chất
lượng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao: du lịch văn hóa; du lịch sinh thái, du
lịch đô thị; du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; thí điểm phát triển sản phẩm du lịch tới các
đảo xa bờ.
- Tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của mỗi địa phương, mỗi
vùng, phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch, đảm bảo kết nối với hệ thống sản phẩm
du lịch của vùng và quốc gia. Đặc biệt, ưu tiên khai thác có hiệu quả các giá trị văn
hóa đặc trưng, nổi trội của mỗi địa phương, ưu tiên công tác bảo tồn và phát huy
các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững;
chú trọng khai thác thế mạnh ẩm thực đa dạng, đặc sắc của từng địa phương, vùng,
miền để hình thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có lợi thế cạnh tranh, góp
phần tạo dựng thương hiệu nổi bật của từng địa phương.
- Hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch công nghiệp; du
lịch chăm sóc sức khoẻ; du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hóa truyền thống
của các dân tộc; phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch về đêm tại các đô thị, trung
tâm du lịch, các khu du lịch, điểm du lịch đông khách du lịch; phát triển các loại
hình du lịch thể thao có tiềm năng, thế mạnh phát triển tại Việt Nam.
- Khuyến khích phát triển du lịch theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần
hoàn tại các khu du lịch, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tăng
cường kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm du lịch.
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hoàn thiện các quy định quản lý đối
với các loại hình kinh doanh du lịch mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm
chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch.
- Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật cho các loại hình dịch
vụ du lịch. Khuyến khích đăng ký chứng nhận các mô hình quản lý chất lượng du
lịch theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
- Hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch đảm bảo an toàn đối với bệnh dịch,
thiên tai, phù hợp với điều kiện của địa phương. Nâng cao năng lực kiểm soát ô
nhiễm, bảo đảm ngăn chặn, giảm thiểu và xử lý hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm
môi trường từ hoạt động du lịch.
3.3.4. Phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp
tác quốc tế về du lịch
- Thực hiện điều tra, nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu và thị hiếu của
từng thị trường khách du lịch; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường du lịch;
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cơ cấu lại thị trường mục tiêu, thị trường tiềm năng trong bối cảnh tác động của đại
dịch COVID-19.
- Tập trung nghiên cứu, phát triển mạnh thị trường du lịch nội địa; nghiên
cứu kinh nghiệm các nước về áp dụng mô hình bong bóng du lịch, hộ chiếu vắc
xin, đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác trao đổi khách quốc tế với các quốc gia kiểm
soát tốt dịch bệnh để dần phục hồi và phát triển thị trường khách quốc tế.
- Xây dựng Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030; triển khai
các chiến dịch xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm phù hợp với
xu hướng mới của thị trường.
- Đa dạng hóa các phương thức, công cụ xúc tiến quảng bá, chú trọng triển
khai các hoạt động e-marketing. Hỗ trợ các địa phương tiếp cận đẩy mạnh xúc tiến
quảng bá, giới thiệu du lịch trên các kênh truyền thông quốc tế.
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cam kết, ghi nhớ, thỏa thuận hợp
tác quốc tế về du lịch; tận dụng lợi thế các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam
là thành viên để phát triển du lịch.
- Tập trung triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch trong ASEAN
về quản lý du lịch an toàn, hỗ trợ phục hồi du lịch trong tình hình mới; triển khai
các dự án hợp tác phát triển du lịch và tranh thủ khai thác các nguồn lực quốc tế để
phát triển du lịch.
- Tăng cường vai trò tích cực, chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại các
thể chế, diễn đàn khu vực và quốc tế về du lịch như UNWTO, PATA, ASEAN,
APEC, CLV, CLMV, ACMECS, GMS...
3.3.5. Ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong du lịch
- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành du lịch, góp phần hoàn
thành mục tiêu “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030”.
- Xây dựng cơ chế hợp tác công tư nhằm tăng cường chuyển đổi số và ứng
dụng công nghệ trong ngành du lịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản
lý và dự báo các nguy cơ rủi ro trước tác động của biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ
quy hoạch và phát triển du lịch.
- Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch; thực hiện điều tra,
đánh giá, phân loại và số hóa tài nguyên du lịch Việt Nam; hình thành hệ thống
thông tin số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch; xây dựng hệ thống
thông tin số về thị trường du lịch Việt Nam; tăng cường ứng dụng công nghệ nâng
cao chất lượng và hoàn thiện công tác thống kê du lịch ở Trung ương và địa phương.
- Xây dựng và triển khai các đề án, dự án phát triển du lịch thông minh, mô
hình quản lý điểm đến du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát
triển các phần mềm, tiện ích thông minh hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ khách
du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối, đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh
doanh du lịch.
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- Tăng cường ứng dụng công nghệ xanh, sạch trong các cơ sở kinh doanh
dịch vụ và cơ sở lưu trú du lịch.
3.3.6. Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác
động của đại dịch COVID-19
- Đề xuất ban hành và triển khai kịp thời các giải pháp về cơ chế, chính sách
tài chính, tín dụng (hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế, cho vay ưu đãi, giãn nợ, khoanh
nợ...); chính sách hỗ trợ việc làm và đào tạo nhân lực để hỗ trợ doanh nghiệp, cộng
đồng tham gia kinh doanh du lịch duy trì hoạt động, vượt qua khó khăn do tác động
của đại dịch COVID-19; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng tham gia đổi
mới mô hình kinh doanh du lịch, phát triển sản phẩm mới, xúc tiến quảng bá trong
giai đoạn phục hồi và phát triển thị trường; Đơn giản hóa các thủ tục hành chính
thuộc lĩnh vực du lịch; đề xuất giảm phí, lệ phí, các thủ tục để hỗ trợ doanh nghiệp
do chịu sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
- Xây dựng Quỹ quốc gia hỗ trợ phục hồi du lịch, kinh phí một phần từ nguồn
ngân sách nhà nước, khuyến khích các hiệp hội du lịch/khách sạn, các tổ chức phi
chính phủ, các doanh nghiệp du lịch tham gia đóng góp.
- Xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động kinh
doanh; phát triển kinh doanh sang những lĩnh vực ưu tiên của du lịch như du lịch
sinh thái, du lịch dựa vào cộng đồng, du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, du lịch
ứng dụng công nghệ thông minh.
- Hình thành mạng lưới quốc gia của các doanh nghiệp du lịch siêu nhỏ, nhỏ
và vừa nhằm đem đến cơ hội cho các thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau về tài chính,
nguồn nhân lực, đẩy nhanh quá trình phục hồi, xây dựng mạng lưới hỗ trợ ngang
hàng và các mối quan hệ, phát triển năng lực, chia sẻ dịch vụ sản phẩm.
3.3.7. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du
lịch bền vững
- Điều tra, đánh giá và dự báo phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam,
trong đó chú trọng điều tra, đánh giá và dự báo nhu cầu đối với nguồn nhân lực du
lịch chất lượng cao, nhu cầu đối với nhân lực du lịch đáp ứng sự phát triển của cách
mạng công nghiệp 4.0.
- Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực quản lý nhà nước về
du lịch ở Trung ương và địa phương, nhân lực quản trị doanh nghiệp du lịch và lao
động trong các doanh nghiệp du lịch (đặc biệt trong các doanh nghiệp du lịch vừa
và nhỏ). Quan tâm giữ lực lượng lao động du lịch chuyên nghiệp, bổ sung, đào tạo
nguồn nhân lực du lịch bị thiếu hụt lớn và chất lượng giảm do ảnh hưởng của đại
dịch COVID-19. Xây dựng, triển khai Chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực,
kỹ năng chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ và khả năng thích ứng với môi
trường làm việc trong bối cảnh mới sau đại dịch cho nguồn nhân lực du lịch.
- Tăng cường phổ biến kiến thức và nâng cao các kỹ năng về kỹ thuật số du
lịch, ứng dụng công nghệ cho nguồn nhân lực du lịch thông qua các khóa đào tạo,
tập huấn, phát triển năng lực.
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- Nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo về du lịch cả về trình độ chuyên môn
và kỹ năng nghề nghiệp. Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế, từ các thành
phần kinh tế nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường hợp
tác quốc tế, trao đổi chuyên gia, nhân lực giữa các quốc gia trong khu vực và trên
thế giới./.
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHỤC HỒI DU LỊCH VIỆT NAM 2022-2023
TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả
Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV

Cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngành Du lịch Việt Nam thời gian
qua đã vươn lên mạnh mẽ để có những bước tiến nhanh, vững chắc, về cả quy mô
và chất lượng, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Mặc dù vậy,
du lịch Việt Nam vẫn còn tụt hậu so với các quốc gia đứng đầu trong khu vực về
du lịch như Thái Lan, Malaysia. Các chỉ số năng lực cạnh tranh như hạ tầng cảng,
đất liền; mức độ ưu tiên của Đảng và Nhà nước; nguồn nhân lực văn hóa và du lịch;
hạ tầng du lịch vẫn còn hạn chế, thấp hơn các quốc gia trong khu vực; cơ cấu khách
hàng du lịch quốc tế chưa hiệu quả, bền vững. Đồng thời, du lịch còn là ngành kinh
tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Vì vậy, trong thời gian tới để
đẩy nhanh quá trình hồi phục và phát triển ngành du lịch đòi hỏi phải xây dựng
nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn, nhiều nỗ lực, cố gắng hơn của không chỉ doanh
nghiệp, ngành mà còn là sự quan tâm, hỗ trợ từ Chính Phủ và các cơ quan quản lý
Trung ương đến địa phương. Từ đó để hệ thống lại các vấn đề hiện nay, bài viết tập
trung vào 4 nội dung chính: (1) Thực trạng ngành du lịch Việt Nam; (2) Tác động
của đại dịch COVID-19 đối với ngành du lịch; (3) Kinh nghiệm quốc tế phục hồi
và phát triển du lịch; (4) Một số giải pháp phục hồi và phát triển ngành du lịch Việt
Nam thời gian tới.
1. THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM
1.1.

Tổng quan ngành du lịch

1.1.1. Vai trò của ngành du lịch
Lâu nay, nhiều nghiên cứu đánh giá khá chung chung về vai trò của ngành
du lịch. Theo WB (2019), du lịch là một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh
tế, tạo việc làm và đóng góp cho thịnh vượng chung của quốc gia. Du lịch toàn cầu
bình quân đóng góp khoảng 10,4% GDP và 10,6% việc làm toàn cầu năm 2019
(theo WTTC). Du lịch góp phần đa dạng hóa xuất khẩu dịch vụ, tạo việc làm (nhất
là cho phụ nữ và giới trẻ) và cơ hội kinh doanh cho các DNNVV. Như là một mắt
xích quan trọng trong chuỗi giá trị, du lịch có hệ số lan tỏa lớn (từ 1,5–3,5 lần).
Đồng thời, du lịch còn là công cụ góp phần giảm tụt hậu, chênh lệch giàu – nghèo
cho những vùng lạc hậu, xa xôi hẻo lánh, nhưng nơi ít có điều kiện phát triển công
nghiệp, qua đó, đóng góp vào thịnh vượng chung.
Đối với Việt Nam, ngành du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng
góp trực tiếp ở mức khá cao 9,2% GDP quốc gia. Du lịch Việt Nam cũng đem lại
doanh thu lên tới 32,8 tỷ USD và 2,5 triệu việc làm trong năm 2019 trước khi dịch
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COVID-19 bùng phát. Đóng góp gián tiếp của ngành qua hệ số lan tỏa (khoảng 1,6
lần) cho nhiều ngành, lĩnh vực khác còn nhiều dư địa tăng lên.
1.1.2. Tiềm năng và lợi thế du lịch Việt Nam
Ngành du lịch Việt Nam có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển nhờ sự đa
dạng về tài nguyên biển, tài nguyên rừng, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn
hóa, nhờ đó được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp hạng khá cao (63/141 quốc
gia) về năng lực cạnh tranh du lịch và đi lại năm 2019, trong đó có một số tiềm
năng chính như nêu dưới đây.
- Tiềm năng du lịch từ tài nguyên thiên nhiên:
+ Tài nguyên biển phong phú với 3.200 km bờ biển, hơn 1 triệu km2 diện
tích mặt nước biển thuộc vùng lãnh thổ và đặc quyền lãnh thổ, hơn 2.770 đảo ven
bờ cùng nhiều bãi tắm đẹp từ Bắc vào Nam với những đặc trưng khác nhau. Dọc
bờ biển Việt Nam có khoảng 125 bãi biển thuận lợi cho việc phát triển du lịch, trên
30 bãi biển được đầu tư và khai thác trong đó có các khu vực có tiềm năng lớn đã
được đầu tư phát triển như Hạ Long - Hải Phòng - Cát Bà; Huế - Đà Nẵng - Quảng
Nam, Vân Phong - Đại Lãnh - Nha Trang, Phan Thiết - Mũi Né, Kiên Giang - Phú
Quốc, Côn Đảo - Vũng Tàu...v.v.
+ Tài nguyên núi rừng với 30 vườn quốc gia trong đó có nhiều khu vực rất
đa dạng về sinh vật như Cúc Phương, Phong Nha - Kẻ Bàng, Tràm Chim, U Minh
Hạ và U Minh Thượng; hơn 400 nguồn nước nóng với địa hình và hạ tầng đã khá
khoàn thiện như suối nước nóng thiên nhiên Đam Rông (Lâm Đồng); suối nước
nóng Kim Bôi (Hòa Bình), suối nước nóng Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu); suối
nước nóng Kênh Gà (Ninh Bình), suối nước nóng Quang Hanh (Quảng Ninh)…v.v.
- Tiềm năng du lịch từ tài nguyên văn hóa, lịch sử và con người: với trên
4.000 năm lịch sử, Việt Nam có 54 dân tộc anh em với các nét đặc trưng văn hóa
độc đáo và đặc sắc. Việt Nam cũng có 7.966 lễ hội dân gian (7.039 lê hội) và lịch
sử (332 lễ hội) cùng 9 di sản văn hóa phi vật thể như Nhã nhạc Nhã nhạc cung đình
Huế, Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, Quan họ, Ca trù, Hội Gióng,
Hát xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (Phú Thọ). Văn hóa ẩm thực cũng rất
phong phú đa dạng mỗi vùng miền được phát triển hòa quyện với các nền ẩm thực
Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản …v.v.
Việt Nam có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh, trong đó có hơn 3.000 di tích
được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 7.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 8 di
sản được công nhận di sản thế giới (danh hiệu danh giá nhất và lâu đời nhất của
UNESCO) gồm: Quần thể danh thắng Tràng An, Thành nhà Hồ, Hoàng thành
Thăng Long, Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố Cổ Hội An, Thánh
địa Mỹ Sơn và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thủ đô Hà Nội sở hữu nhiều
danh hiệu UNESCO trao tặng nhất gồm: Hoàng thành Thăng Long, Bia tiến sĩ Văn
Miếu, Ca trù và Hội Gióng. Một số tỉnh như Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thừa
28

Thiên Huế, Quảng Nam, Kiên Giang, Cà Mau mỗi tỉnh sở hữu từ 2-3 danh hiệu
UNESCO…v.v.
- Tiềm năng du lịch sinh thái, nông nghiệp: Việt Nam có thế mạnh về phát
triển nông nghiệp với nhiều nông sản xuất khẩu, chiếm cơ cấu tỷ trọng lớn trong
tổng kim ngạch thương mại quốc gia. Sản phẩm du lịch nông nghiệp Việt Nam khá
đặc sắc và đa dạng với nhiều loại hình khác nhau như du lịch miệt vườn tại khu vực
miền Đông Nam và Tây Nam Bộ, du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với trang trại trồng
trọt chăn nuôi tại Nam Trung Bộ, du lịch Nhà rông và vườn hoa khu vực Tây
Nguyên; du lịch làng nghề, phong cảnh thiên nhiên tại khu vực đồng bằng sông
Hồng và miền núi phía Bắc.
- Tiềm năng du lịch mạo hiểm: Việt Nam có nhiều địa phương như vùng
Đông – Tây Bắc có địa hình đồi núi như đỉnh Fansiapan (Lào Cai), đỉnh Tây Côn
Lĩnh, Mã Pì Lèng (Hà Giang), thác Bản Giốc (Cao Bằng), …; khu vực miền Trung
cũng có nhiều hang động thu hút sự khám phá của khách du lịch ưa mạo hiểm như
quần thể hang động Sơn Đoòng (Quảng Bình), đỉnh Puxailaileng (Nghệ An)...v.v.
- Tiềm năng du lịch MICE, thể thao: ngoài những lợi thế nêu trên, Việt
Nam còn là quốc gia có chính sách mở cửa và hội nhập sâu rộng, Việt Nam tham
gia ngày càng nhiều vào các tổ chức quốc tế, các hiệp định thương mại tự do (FTAs)
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương kinh tế đối ngoại, trong đó có du
lịch MICE và du lịch nói chung phát triển. Đặc biệt, Việt Nam còn là quốc gia có
chế độ chính trị ổn định, hạ tầng CNTT – viễn thông liên tục cải thiện; có nguồn
nhân lực khá trẻ, tương đối dồi dào (lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt
Nam cuối quý 3/2021 khoảng 50 triệu người, chiếm 51,3% dân số, theo TCTK);
đây là những điều kiện quan trọng thu hút FDI, tổ chức các hội nghị, diễn đàn, đại
hội thể thao lớn…; qua đó kích cầu đầu tư, tiêu dùng và du lịch.
- Rõ ràng, du lịch đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam,
đóng góp quan trọng cho công cuộc dựng xây đất nước, góp phần quảng bá hình
ảnh và khẳng định vị thế của Việt Nam trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế.
1.1.3. Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch từ những năm 1990
đến nay
- Những năm 1990 đến nay là giai đoạn ngành Du lịch Việt Nam chuyển
mình với những bước đột phá quan trọng cả về chủ trương, chính sách. Chỉ thị 46CT/TW (tháng 10 năm 1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII) đã khẳng
định: “Phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối
phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước”.
- Ngày 11/11/1998, Bộ Chính trị ra Thông báo số 179-TB/TW kết luận về
phát triển du lịch trong tình hình mới. Đây là một trong những văn bản chỉ đạo đặt
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nền tảng cho nhiều chính sách, cơ chế quan trọng cho Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi
mới, tạo bước ngoặt quan trọng cho ngành Du lịch.
- Ngày 30/12/2011, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 2473/QĐTTg phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030” với quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,
chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội. Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch ban hành Quyết
định 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/08/2016 phê duyệt Đề án chiến lược phát triển
sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định
2522/QĐ-BVHTTDL ngày 13/07/2016 phê duyệt chiến lược phát triển thương
hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Đặc biệt, ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết xác định chính
thức mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống
cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng
cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được
với các nước trong khu vực. Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết
103/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW nêu
trên. Ngày 22/1/2020, Thủ tướng CP ký Quyết định 147/QĐ-TTg ban hành Chiến
lược phát triển du lịch đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng thu du lịch
12-14%/năm, đóng góp ngành du lịch lên đến 12-14% GDP năm 2025 và tăng 1112%, đóng góp 15-17% GDP năm 2030. Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết số
50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du
lịch cũng đã ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021–
2025. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã tác động rất mạnh và làm thay đổi căn
bản ngành du lịch.
Rõ ràng là chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước
đã có, Chính phủ, bộ ngành liên quan cũng đã có chiến lược, đã triển khai một số
chương trình hành động, nhưng rất tiếc là chúng ta chưa có đánh giá, tổng kết, rút
ra bài học kinh nghiệm, đánh giá tác động của đại dịch COVID-19, nhìn nhận xu
hướng, tiềm năng; từ đó, cập nhật, điều chỉnh định hướng, chiến lược quản lý và
phát triển du lịch một cách đồng bộ, bài bản. Đây có lẽ là thời điểm rất thích hợp
để làm việc này.
1.1.4. Một số kết quả đạt được
Giai đoạn 1990-2000 là thời kỳ xây dựng nền móng tiếp nối từ khi thành lập
ngành du lịch năm 1960. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cả nước bắt đầu được đầu
tư xây dựng và mở rộng, đạt tốc độ tăng trưởng khá mạnh mẽ. Năm 1990 cả nước
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mới có 350 cơ sở với 16.700 buồng, đến năm 2000 cả nước đã có 3.267 cơ sở (gấp
9,3 lần) và 72.200 buồng (gấp 4,3 lần). Lượng khách và doanh thu du lịch cũng
tăng trưởng cao, năm 2000 thu hút khách quốc tế đạt 2,1 triệu, tăng 8,5 lần và khách
trong nước đạt 11,2 triệu, tăng 11,2 lần, với tổng thu doanh du lịch đạt 0,76 tỷ USD
tăng 13 lần so với năm 1990.
Giai đoạn 2000-2010 là thời kỳ ngành du lịch bắt đầu có định hướng phát
triển rõ rệt, tăng trưởng nhanh, dần trở thành ngành kinh tế quan trọng. Số cơ sở
lưu trú du lịch tiếp tục tăng nhanh, năm 2010 đạt 12.352 cơ sở tăng 3,78 lần và số
buồng đạt 237.111 tăng 3,28 lần so với năm 2000. Thu hút khách và doanh thu du
lịch tiếp tục đạt những kỷ lục mới. Cụ thể khách quốc tế năm 2010 đạt 5 triệu lượt,
khách nội địa đạt 28 triệu lượt và doanh thu từ khách du lịch đạt 4,19 tỷ USD, tăng
trưởng lần lượt 2,36 lần, 2,5 lần và 5,5 lần so với năm 2000.
Giai đoạn 2010-2019 (trước đại dịch COVID-19), thời kỳ ngành du lịch tăng
tốc, đến hết năm 2019 cả nước đã có 22.184 cơ sở lưu trú du lịch với 499.305
buồng tăng 1,8 lần về cơ sở lưu trú và 2,1 lần về số buồng so với năm 2010. Tốc độ
tăng trưởng giai đoạn 2010-2019 về cơ sở lưu trú đã chậm lại nhưng thu hút khách
và doanh thu du lịch vẫn tăng nhanh, bình quân tăng trưởng khách quốc tế đạt
29%/năm, khách du lịch nội địa tăng 23%, doanh thu từ du lịch tăng 76%, cao hơn
giai đoạn 2000-2010 (lần lượt đạt 14%, 15% và 45%).
Hình 1: Phát triển hạ tầng và kinh doanh du lịch từ năm 1990 đến hết 2019
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Như vậy, sau hơn 30 năm đổi mới và mở cửa hội nhập quốc tế, hệ thống cơ
sở lưu trú du lịch của ngành du lịch Việt Nam đã tăng 63 lần về số cơ sở và tăng
29 lần về số buồng, 72 lần lượng khách quốc tế, 85 lần khách du lịch trong nước
và 560 lần doanh thu du lịch. Đội ngũ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
ngày càng lớn mạnh, năm 2019 cả nước có 2.667 doanh nghiệp, so với năm 1990
chỉ có 4 doanh nghiệp. Tính đến hết năm 2019, cả nước có 27.700 hướng dẫn viên
du lịch, trong đó có 17.820 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 9.135 hướng dẫn viên
du lịch nội địa và 725 hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Các mục tiêu phát triển
ngành du lịch theo Quyết định 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 phê duyệt “Chiến
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lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” hầu hết
đều đạt được từ năm 2019. Tuy nhiên năm 2020-2021, do tác động của đại dịch
COVID-19, các chỉ tiêu cơ bản của ngành du lịch đều có sự sụt giảm mạnh như
lượng khách quốc tế năm 2020 đạt 3,8 triệu lượt giảm 78%, khách nội địa đạt 56
triệu lượt giảm 34%, doanh thu du lịch chỉ đạt 13,7 tỷ USD, giảm 58%. Năm 2021,
ngành du lịch vẫn đang tiếp tục chịu tác động nặng nề từ dịch COVID-19.
Bảng 1: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011-2020
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Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam, ILO, Viện ĐT&NC tính toán, tổng hợp2.

Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2020, điểm mạnh
du lịch Việt Nam thể hiện trên 6 phương diện sau (cao hơn thứ hạng tổng thể là
63/140): (i) giá cả cạnh tranh (chi phí khá rẻ, xếp thứ 22/140), (ii) tài nguyên văn
hóa và du lịch kinh doanh (29/140), (iii) thắng cảnh (thứ 35/140), (iv) nguồn nhân
lực và thị trường lao động (thứ 47/140), (v) hạ tầng giao thông hàng không (50/140),
(vi) an toàn và an ninh (58/140).
Với những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng, Việt Nam đã trở thành
điểm đến hấp dẫn trên thế giới, được các tổ chức, báo chí quốc tế uy tín tôn vinh
bằng những giải thưởng danh giá tầm khu vực và thế giới. Năm 2019 và 2021, Du
lịch Việt Nam vinh dự nhận hàng loạt giải thưởng danh giá từ các tổ chức quốc tế
uy tín trên toàn cầu. Nổi bật nhất là các giải thưởng do World Travel Awards trao
tặng như: Điểm đến di sản hàng đầu thế giới; Điểm đến Golf hàng đầu thế giới và
châu Á; Điểm đến hàng đầu châu Á; Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và Điểm
đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Cùng với đó là rất nhiều giải thưởng danh giá tầm
khu vực và thế giới dành cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch, nhà
hàng, công ty du lịch, hãng hàng không...v.v.
Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của ngành du lịch vào GDP cũng ngày càng tăng.
Năm 2015 đạt 6,3%; năm 2016 đạt 6,9%; năm 2017 đạt 7,9%; năm 2018 đạt 8,3%
và năm 2019 đạt 9,2%. Trong năm 2020 và 2021 do tác động của dịch COVID-19,
đóng góp của ngành du lịch Việt Nam vào GDP bị sụt giảm theo xu hướng chung
1
2

Số liệu đóng góp ngành du lịch vào GDP năm 2020-2021 do Viện ĐT&NC BIDV tổng hợp, tính toán.
https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/printer/32527
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toàn cầu, lần lượt đạt khoảng 4% năm 2020 và 2,5% năm 2021, tuy nhiên vẫn cao
hơn mức bình quân của thế giới và Châu Á (Hình 2).
Hình 2: Đóng góp trực tiếp của ngành du lịch vào GDP (%)
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Nguồn: Tổ chức du lịch thế giới – UNWTO, Viện ĐT & NC BIDV.

1.2.

Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1.2.1. Tồn tại, hạn chế
Mặc dù ngành du lịch đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua,
nhưng vẫn chưa khai thác được nhiều tiềm năng và lợi thế, đặc biệt khi so sánh với
khu vực như Malaysia, Thái Lan, Singapore. Chỉ số năng lực cạnh tranh ngành du
lịch Việt Nam năm 2019 do Diễn đàn kinh tế thế giới - WEF tổ chức đánh giá định
kỳ 2 năm 1 lần tiếp tục được thăng hạng so với năm 2017 với số điểm đạt 3,9/7 và
xếp hạng 63/140 quốc gia, tăng 4 bậc so với hạng 67/140 năm 2017. Mặc dù chỉ số
năng lực cạnh tranh được cải thiện, xếp hạng tăng nhưng về tổng thể, năng lực cạnh
tranh du lịch Việt Nam vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu nằm trong Top 30 quốc
gia đứng đầu về năng lực cạnh tranh du lịch theo chiến lược phát triển ngành du
lịch đến năm 2030 và cũng thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực như
Singapore 4,8/7 điểm, xếp hạng 17, Malaysia 4,5/7 điểm, xếp hạng 29, Thái Lan
4,5 điểm xếp hạng 31, Indonesia 4,3/7 điểm xếp hạng 40. Điều này cũng phần nào
phản ánh qua số lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam năm 2020 ở mức 3,68
triệu lượt khách, thấp hơn Thái Lan (6,7 triệu lượt), Malaysia (4,33 triệu lượt),
Indonesia (4,05 triệu lượt).
Hình 3: Số lượng khách quốc tế đến khu vực Đông Nam Á năm 2020
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Nguồn: Hội đồng Du lịch & Lữ hành thế giới (WTTC), Statista.
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Không chỉ thua kém về quy mô, cơ cấu khách quốc tế đến du lịch Việt Nam
còn chưa đa dạng, chưa có được các nguồn khách chất lượng, chi tiêu nhiều như
Châu Âu, Mỹ. Cụ thể khi so sánh với Thái Lan, tỷ trọng khách du lịch quốc tế Châu
Á chỉ 61%, trong khi Việt Nam lên tới 72,6%; còn tỷ trọng khách du lịch từ Châu
Âu với khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày vào Thái Lan lên tới 31,4% trong
khi tỷ trọng này tại Việt Nam lại khá thấp chỉ đạt 18%.
Hình 4: Cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và Thái Lan năm 2020
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Nguồn: TCTK, Viện ĐT&NC BIDV tổng hợp.

Hệ số lan tỏa của du lịch đến nền kinh tế Việt nam cũng thấp hơn so với
bình quân khu vực và thế giới. Theo tính toán của Hội đồng Du lịch Thế giới
(WTTC) tính toán, năm 2017 mỗi 1 USD chi tiêu của khách du lịch tại Việt Nam
sẽ tạo ra thêm 0,6 USD thu nhập cho phần còn lại của nền kinh tế thông qua (i) gia
tăng nhu cầu gián tiếp của các ngành kinh tế liên kết với du lịch và (ii) chi tiêu từ
thu nhập tăng thêm của những người lao động trong ngành du lịch.
Hình 5: Hệ số lan tỏa của ngành du lịch đối với nền kinh tế và việc làm (lần)

Hệ số lan tỏa GDP du lịch Việt Nam đạt 1,6 lần, tuy nhiên con số này vẫn
nhỏ hơn khi so sánh với các quốc gia đang phát triển tại Đông Nam Á với mức bình
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quân là 2,4 lần và cũng thấp hơn mức bình quân toàn cầu là 3,3 lần. Tương tự hệ
số lan tỏa chi tiêu du lịch đến việc làm của Việt Nam vào khoảng 1,7 lần, thấp hơn
khu vực và thế giới lần lượt là 2,5 và 2,6 lần. Điều này hàm ý sự cần thiết phải nâng
cao hiệu quả mối liên kết giữa ngành du lịch với các ngành kinh tế - xã hội khác,
để mức độ lan tỏa, tác động gián tiếp của ngành du lịch được phát huy tốt hơn, bền
vững hơn.
Như vậy, ngành du lịch Việt Nam cần quan tâm cải thiện ít nhất là 6 lĩnh
vực có điểm số thấp, các lĩnh vực còn dưới thứ hạng tổng thể (63/140) và có
nhiều chênh lệch với bình quân khu vực để nâng cao năng lực cạnh tranh trong
thời gian tới. Sáu lĩnh vực đó là: (i) tính bền vững về môi trường du lịch (thứ
121/140), (ii) hạ tầng dịch vụ du lịch (106/140), (iii) mức độ ưu tiên dành cho ngành
du lịch (100/140), (iv) vệ sinh và y tế (91/140), (v) hạ tầng đường bộ và cảng
(84/140), (vi) mức độ sẵn sàng về CNTT-viễn thông (ICT) trong du lịch (83/140).
Cụ thể, về tính bền vững của môi trường du lịch, chỉ số thứ hạng kém nhất
của Việt Nam trong số các tiêu chí, những yếu tố cần quan tâm cải thiện chủ yếu
gồm: tính nghiêm minh và cưỡng chế các qui định về môi trường, tính bền vững
của quá trình phát triển ngành du lịch, tham gia các cam kết quốc tế, nguồn nước,
xử lý rác và nước thải, bảo tồn động vật quý hiếm…v.v. Hay về hạ tầng dịch vụ
du lịch, những vấn đề cần cải thiện bao gồm: phòng khách sạn, chất lượng hạ tầng
du lịch, số lượng và chất lượng các công ty cho thuê xe ô tô, số lượng máy rút tiền
tự động (ATM).
Về mức độ ưu tiên dành cho ngành du lịch và đi lại gồm 6 tiêu chí cần cải
thiện gồm: (i) Mức độ ưu tiên của Chính phủ đối với ngành du lịch, (ii) ngân sách
Nhà nước cho ngành du lịch, (iii) Hiệu quả của các chương trình quảng bá du lịch,
(iv) Dữ liệu thống kê hàng năm về du lịch, (v) Tính kịp thời của dữ liệu du lịch cần
cung cấp định kỳ tháng/quý, (vi) Xếp hạng chiến lược thương hiệu du lịch.
Mặc dù thời gian qua, Chính phủ đã tăng cường quan tâm đối với ngành du
lịch và muốn phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tuy nhiên
khi lượng hóa mức độ ưu tiên chưa cho thấy tính tích cực và hiệu quả. Cụ thể, mức
độ chi ngân sách dành cho ngành du lịch chỉ đạt mức 1,4% tổng chi ngân sách, so
với mức của Malaysia là 1,77%, Thái Lan là 2,77%, Philippines là 6,08% và
Singapore là 10,25%. Đầu tư cho quảng bá du lịch của Việt Nam còn ở mức rất
khiêm tốn, khoảng 2 triệu USD/năm. Con số này chỉ bằng 2,9% sự đầu tư của Thái
Lan, 2,5% của Singapore, 1,9% của Malaysia. Các chương trình quảng bá du lịch
Việt Nam thời gian qua cũng chưa thật hiệu quả. Hình ảnh thương hiệu du lịch Việt
Nam như “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” hay “Vẻ đẹp tiềm ẩn” đều không đem lại
cảm nhận rõ ràng về đất nước, con người Việt Nam cũng như chưa làm nổi bật tính
đặc sắc riêng biệt của du lịch Việt Nam. Vì vậy, du lịch Việt Nam vẫn chưa thể
định vị rõ nét trong con mắt du khách quốc tế. Bên cạnh đó, dữ liệu thống kê ngành
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du lịch mặc dù được cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự đầy đủ, chưa được cập nhật
và công bố thường xuyên.
Về hạ tầng đường bộ và cảng, các yếu tố cần cải thiện gồm: (i) Chất lượng
đường bộ, (ii) Mật độ đường bộ, (iii) Mật độ đường trải nhựa, (iv) Chất lượng hạ
tầng đường sắt, (v) Mật độ đường sắt, (vi) Chất lượng hạ tầng cảng, và (vii) Hiệu
quả vận tải mặt đất.
Trong 3 loại hạ tầng giao thông chính là đường bộ, đường thủy và đường
hàng không thì hạ tầng đường bộ và đường thủy của Việt Nam được đánh giá với
mức điểm thấp hơn và có khoảng cách điểm cũng thấp hơn mức bình quân khu vực,
chủ yếu là chất lượng và hiệu quả giao thông vận tải khi so sánh với tiêu chuẩn,
chất lượng quốc tế. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông còn được đánh giá thông qua
tính dễ tiếp cận phương tiện di chuyển để đến các trung tâm và khu du lịch và tính
tiện nghi, an toàn giao thông.
Hạ tầng giao thông chưa phát triển đang là một trong những điểm nghẽn lớn
cản trở sự phát triển du lịch Việt Nam. Hạ tầng giao thông kém, hạn chế khả năng
tiếp cận điểm du lịch, mất liên kết vùng; lãng phí thời gian vận chuyển; giảm trải
nghiệm sản phẩm du lịch và cuối cùng là giảm tần suất quay lại của du khách quốc
tế. Theo các kết quả khảo sát từ năm 2017, chỉ có khoảng 10-20% khách du lịch
quay trở lại Việt Nam, tuy nhiên thực tế có thể còn thấp hơn (khoảng 5-6%).
Hình 6: Chỉ số năng lực cạnh tranh ngành du lịch Việt Nam so với Châu Á-TBD 2019
Châu Á-TBD

Việt Nam

Môi trường kinh doanh
Tài nguyên văn hóa và du lịch
6
An ninh và an toàn
kinh doanh
5

Thắng cảnh

4

Y tế và vệ sinh

3

Hạ tầng dịch vụ du lịch

2
1

Nhân lực và thị trường lao
động

0
Hạ tầng đường bộ và cảng

Mức độ sẵn sàng CNTT-VT
Mức độ ưu tiên cho ngành
du lịch

Hạ tầng hàng không
Tính bền vững môi trường
du lịch

Mức độ mở cửa quốc tế
Cạnh tranh về giá

Nguồn: WEF 2020 (Càng cao tức càng gần đường biên ngoài cùng càng tốt).
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Mặc dù tiêu chí nguồn nhân lực và thị trường lao động có thứ hạng trung
bình khá (thứ 47/140), nhưng chất lượng nhân sự du lịch còn khá thấp. Trình độ
nhân sự du lịch của Việt Nam còn nhiều hạn chế; còn thiếu nhiều nhân sự quản lý
có trình độ cao, am hiểu về phát triển du lịch hiện đại, có khả năng xây dựng và
phát triển chính sách đồng bộ, cập nhật và có tính bền vững. Chính vì vậy, chính
sách quản lý, phát triển du lịch chậm được đổi mới và còn chưa đồng bộ, nhất là
gắn kết với các ngành, lĩnh vực khác để tạo lan tỏa. Tỷ lệ lao động được đào tạo
đúng chuyên môn du lịch còn thấp, số lao động sử dụng thành thạo từ hai ngoại ngữ
trở lên còn thấp (chỉ khoảng 30%), số nhân viên sử dụng được các ngoại ngữ hiếm
còn quá ít. Đội ngũ nhân lực làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước còn mỏng
(chỉ chiếm khoảng 1,9% so sánh với nhân lực kinh doanh du lịch là 98,1%) và còn
thiếu kiến thức, kỹ năng quản lý bài bản.
Những bất cập trên đã có những ảnh hưởng, là một trong những nguyên
nhân dẫn đến chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam còn thấp. Theo
UNWTO, chi tiêu bình quân của 1 khách du lịch nước ngoài tại Việt Nam chỉ là
930 USD năm 2018, trong khi con số này của các nước trong khu vực cao hơn khá
nhiều như tại Trung Quốc là 1.023 USD, Indonesia là 1.225 USD, Philippines là
1.252 USD, Singapore là 1.618 USD và Thái Lan là 1.695 USD.
1.2.2. Nguyên nhân
(i) Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, ngành du lịch sử dụng hạ tầng chung với các ngành kinh tế khác,
trong khi những tồn tại, hạn chế về cơ sở hạ tầng là những vấn đề lớn, phức tạp đòi
hỏi nhiều ngành lĩnh vực tham gia, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước
để có thể ưu tiên huy động nguồn lực xây dựng và hoàn thiện hạ tầng cơ sở. Quá
trình đầu tư cơ sở hạ tầng cũng cần nhiều thời gian do quá trình xây dựng phải trải
qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhiều bên, thành phần liên quan khác nhau, phức tạp.
Thứ hai, ngành du lịch có mối liên kết qua lại đến nhiều ngành kinh tế, địa
phương và cơ quan quản lý khác nhau từ khâu hải quan, xuất nhập cảnh, giao thông,
y tế, giáo dục, lưu trú, ăn uống, bất động sản du lịch và nhiều ngành, lĩnh vực sản
xuất, thương mại, dịch vụ đan xen, trong khi lực lượng quản lý du lịch còn mỏng,
trình độ năng lực còn nhiều hạn chế, chưa có tổ chức quản lý phát triển liên ngành
để gia tăng phối hợp triển khai hiệu quả.
Thứ ba, nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch, đặc biệt là nguồn vốn phát
triển hạ tầng du lịch vẫn chưa được quan tâm tương xứng với nhu cầu phát triển
của ngành kinh tế mũi nhọn, trong khi việc huy động và quản lý nguồn vốn, dự án
lại thuộc trách nhiệm của các cấp, địa phương khác nhau.
Thứ tư, đại dịch COVID-19 gây ra khủng hoảng y tế, dẫn đến suy thoái kinh
tế toàn cầu và rất nhiều khó khăn cho kinh tế - xã hội Việt Nam, trong đó ngành du
lịch là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất (như chi tiết dưới đây).
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(ii) Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, công tác quản lý, phát triển ngành du lịch vẫn còn mang nặng
bệnh thành tích, chưa nhiều các báo cáo phân tích, đánh giá thực chất những tồn
tại, hạn chế ngành. Ngành du lịch chỉ tập trung nguồn lực để phát triển về quy mô
như lượt khách du lịch chứ chưa quan tâm đến vấn đề về cơ cấu và chất lượng
khách, từ đó thiếu giải pháp khắc phục để hoàn thiện và phát triển bền vững.
Thứ hai, chưa thực sự chú trọng công tác quy hoạch, quản trị chiến lược phát
triển du lịch một cách bài bản, khoa học và hệ thống, chưa xây dựng nhiều chỉ tiêu
lượng hóa về cơ cấu, chất lượng ngành, chưa áp dụng mô hình quản trị chiến lược
tiên tiến; thiếu đánh giá thường xuyên, khách quan về kết quả triển khai trong từng
giai đoạn để kịp thời điều chỉnh giải pháp chiến lược phù hợp.
Thứ ba, công tác quy hoạch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa được
quan tâm thực hiện bài bản, đội ngũ nhân lực du lịch, kể cả nhân sự quản lý phát triển
ngành du lịch chưa đáp ứng nhu cầu và khả năng thích ứng trong tình hình mới.
Thứ tư, chưa chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng thị
trường, thị hiếu khách hàng; cũng như ứng dụng CNTT, quản lý, khai thác dữ liệu,
nên việc kinh doanh, quản lý và phát triển du lịch còn cảm tính, mang tính ngắn
hạn, chưa có tính chiến lược và bền vững.
2. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI DU LỊCH TOÀN
CẦU VÀ VIỆT NAM
2.1. Tác động đến du lịch toàn cầu
Trước năm 2019, du lịch thế giới được mở rộng mãnh mẽ và trở thành một
trong ngành kinh tế lớn và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Theo UNWTO, năm
2019, lượng khách du lịch quốc tế đạt 1,5 tỷ lượt, sau một thập kỷ tăng trưởng
không ngừng (lượng khách đến tăng bình quân 5%/năm giai đoạn 2009-2019). Đối
với nhiều nước đang phát triển, du lịch là nguồn thu dịch vụ quan trọng, tạo ra nhiều
việc làm và cơ hội phát triển. Tuy nhiên, du lịch đã phải hứng chịu cuộc khủng
hoảng lớn nhất được ghi nhận vào năm 2020-2021 với sự bùng phát của đại dịch
COVID-19.
Theo UNWTO (2021), lượng khách du lịch quốc tế giảm 73% năm 2020
(giảm khoảng 1 tỷ lượt khách quốc tế so với năm 2019) do tình trạng phong tỏa,
đóng cửa toàn cầu, hạn chế đi lại và nhu cầu giảm mạnh; trong đó, khu vực Châu
Á – Thái Bình Dương chịu sự sụt giảm mạnh nhất với lượng khách giảm 84%, giảm
khoảng 300 triệu lượt so với năm 2019. Khách đến châu Âu và châu Mỹ đều giảm
68%, tương ứng giảm khoảng 510 và 150 triệu khách du lịch quốc tế; đến Trung
Đông và châu Phi giảm lần lượt là 73% và 74%. UNWTO ước tính đại dịch
COVID-19 đã gây ra thiệt hại kinh tế toàn cầu khoảng 2 nghìn tỷ USD mỗi năm
trong 2 năm qua, khiến tổng giá trị ngành du lịch giảm hơn 50% so với năm 2019
(Hình 2).
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Trong năm 2021, ngành du lịch tiếp tục là một trong những ngành chịu ảnh
hưởng nặng nhất bởi đại dịch COVID-19 kéo dài. Nhiều quốc gia vẫn trong tình
trạng kiểm soát, hạn chế du lịch quốc tế, đóng cửa khách sạn và kiểm soát đi lại
ngành hàng không. Theo UNWTO, trong năm 2021, dịch COVID-19 làm giảm
76% khách du lịch quốc tế, gây thiệt hại 1,3 ngàn tỷ USD và khoảng 100-120
triệu lao động du lịch trực tiếp mất việc làm. Trong 9 tháng đầu năm 2021, du
khách quốc tế giảm 76%, trong đó khu vực Châu Á – Thái Bình Dương giảm 95%
và Trung Đông giảm 82% là hai khu vực có khách quốc tế giảm mạnh nhất.
Tuy nhiên, du lịch thế giới đang phục hồi, chủ yếu là do du lịch nội địa
tăng trưởng do nhu cầu bị dồn nén lớn và sở thích đi các chuyến đi ngắn hơn và
các điểm đến gần nhà hơn, thường là ở các vùng nông thôn và ven biển trong khi
các hạn chế vẫn còn áp dụng đối với du lịch quốc tế. Du lịch quốc tế kỳ vọng phần
nào hồi phục nhờ các nước đẩy mạnh tiêm vaccine và việc dỡ bỏ các hạn chế ở
nhiều điểm đến, chủ yếu ở châu Âu và châu Mỹ. Tổng giá trị ngành du lịch ước đạt
mức 1,9 nghìn tỷ USD, tăng 18,7% so với năm 2020 và sẽ đóng góp khoảng 2%
GDP toàn cầu.
Hình 7: Đóng góp của du lịch vào GDP theo khu vực năm 2020-2021
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Nguồn: UNWTO (2021)
Theo UNWTO, con đường phục hồi của du lịch thế giới vẫn chậm và chưa
chắc chắn. Nhiều thách thức vẫn còn tồn tại như tỷ lệ nhiễm tương đối cao ở một
số quốc gia, sự xuất hiện của các biến thể virus khác (như Omicron), tỷ lệ tiêm
chủng không đồng đều giữa các quốc gia và căng thẳng kinh tế do đại dịch gây ra
và giá dầu, giá hàng hóa có xu hướng tăng cao khiến chi phí đi lại, du lịch gia tăng.
Theo khảo sát của UNWTO (tháng 7/2021), 60% chuyên gia cho rằng du lịch thế
giới sẽ phục hồi trong năm 2022 và khoảng 50% cho rằng du lịch thế giới sẽ hồi
phục về mức trước đại dịch (năm 2019) vào năm 2024.
2.2.

Tác động đến ngành du lịch Việt Nam

2.2.1. Đóng cửa các điểm thăm quan, hạn chế tập trung đông người
Trong các đợt dịch COVID-19 năm 2021, ngành du lịch chịu tác động mạnh
nhất do hầu hết các điểm tham quan, du lịch đóng cửa, các hoạt động thể thao, văn
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hóa đều tạm dừng, hủy; hạn chế giao thông và dừng, hủy các chuyến bay nội địa,
quốc tế.
Bảng 1: Tác động của dịch Covid-19 đối với các ngành kinh tế đến hết T11/2021
TT

Ngành

I

Nông nghiệp

1

Nông, lâm nghiệp, thủy sản

2

Phụ trợ nông nghiệp
- Phân bón (Ure, NPK)

Tỷ trọng
GDP
(9T2021)

Chỉ tiêu chịu
tác động

So với
cùng kỳ
2020 (%)

12,79%

GDP

2,74

Kim ngạch XK

11,5

(thuộc CN chế biến, chế tạo)
Sản lượng

- Thức ăn chăn nuôi
II

Công nghiệp & Xây dựng
CN chế biến, chế tạo:

1

Dệt may, da giày

2

Sản xuất giấy

3

Sản xuất SP từ gỗ

4

Sản xuất thép

Khai khoáng
(than, khoáng sản, dầu khí)
- Than
- Dầu thô
- Khí đốt
6 Xây dựng
III Dịch vụ

38,03%
25,37%

4

Sản lượng

9,5

GDP
GDP
Kim ngạch XK

3,57
6,05
9,4
23,8

Kim ngạch NK

Giá cổ phiếu so
với đầu năm
(%)

Số DN tạm
ngừng KD so
với 11T/2020
(tăng/giảm)

Mức độ tác
động

+22,4%
26,1 (CP thủy
sản)
161,7
(CP ngành hóa
phẩm, nông
dược)

Vừa phải
Ít
Ít
+17,3%
+13,3%

94,7 (dệt may)
-10 (SX giày,
dép)

Mạnh/nhiều

98,6

Ít

Kim ngạch XK

21

Kim ngạch NK

27,2

Kim ngạch XK
Kim ngạch NK

20
19,7

25

Ít

Sản lượng

42,7

70,3
(CP thép)

Ít

Sản lượng

6,9
-6,5
-18,4
-0,58
-0,69
-96,3

103,3

Ít

41,5

Vừa phải

5

5,57 %
40,19 %

1

Du lịch

2,57%

2

Vận tải, kho bãi

3

Lưu trú, ăn uống

4

Bán lẻ

5

Tài chính-ngân hàng-bảo
hiểm

GDP
GDP
Khách QT

65,3

7,2

+17,8%
Mạnh/nhiều
17,1%
2,4% (vui chơi
giải trí)
Mạnh/nhiều
19,9% (du lịch,
DV việc làm ...)
Mạnh/nhiều
14,5

Khách trong
nước

-30,1

4,44%

SL hàng hóa

-8

-14,5

1,97%

GDP

-23,18

-25,2 (CP nhà
hàng, quán bar)

12,4

10,11%
(bán buôn,
bán lẻ)

Doanh thu

-4,3

81,5

16,3% (bán buôn,
bán lẻ)

8,37

44,5 (Cổ phiếu
NH)
202,7 (Cổ phiếu
CK)
18,7 (Cổ phiếu
BH)

-3,8%

24,1%

4,17%

GDP

6

Kinh doanh BĐS (mặt
bằng thương mại, VP cho
thuê, khách sạn, căn hộ)

3,58%

GDP

-0,78

41,3

7

Dịch vụ y tế

2,28%

GDP

21,15

67,1%

8

Giáo dục, đào tạo

4,3%

GDP

4,19
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(CP đào tạo &
việc làm)

Mạnh/nhiều
Mạnh/nhiều

Ít
(có độ trễ)
Ít
Vừa phải

Vừa phải

28,5%
(y tế & trợ giúp Mạnh/nhiều
XH)
38%

Mạnh/nhiều

Nguồn: TCTK, đánh giá và tính toán của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV.
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Theo kết quả nghiên cứu của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV đến hết
tháng 11/2021, ngành Du lịch, Dệt may, Da giày, Xây dựng, Vận tải kho bãi, Lưu
trú ăn uống, Y tế và Giáo dục là những ngành chịu tác động mạnh nhất bởi dịch
COVID-19. Khách quốc tế hết tháng 11/2021 chỉ đạt khoảng 3,8 triệu lượt giảm
96,3%, khách du lịch nội địa giảm 30,1% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp
tạm ngừng hoạt động kinh doanh 11 tháng trong lĩnh vực vui chơi, giải trí tăng
2,4%; lĩnh vực du lịch, dịch vụ, việc làm tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020.
2.2.2. Lao động, việc làm và thu nhập
Theo nghiên cứu năm 2020 của Tổ chức Lao động thế giới (ILO), tác động dịch
bệnh khá nghiêm trọng đến lao động và việc làm của ngành Du lịch Việt Nam so với
các quốc gia khác trong khu vực, mức độ tác động cao hơn 4 lần so với các ngành
kinh tế khác. Nghiên cứu cho thấy tiền lương trung bình ngành du lịch Việt Nam
giảm gần 18% (cao hơn mức giảm trung bình của Thái Lan và Philipines), trong đó
tiền lương của lao động nữ còn giảm nhiều hơn, ở mức gần 23%. Số lượng lao động
chính thức ngành du lịch năm 2020 cũng giảm khoảng 11% so với năm 2019.
Hình 8: Mức giảm tiền lương danh nghĩa trung bình trong các ngành liên quan đến
du lịch năm 2020 (% thay đổi)

Nguồn: ước tính của ILO dựa trên dữ liệu điều tra việc làm.

Theo khảo sát một số trường hợp thực tế ngành du lịch Việt Nam cho thấy
nhiều công ty đã cắt giảm 50% nhân sự, 90% hướng dẫn viên du lịch quốc tế không
có việc làm và thu nhập. Nhiều hướng dẫn viên du lịch đã phải chuyển nghề sang
các dịch vụ liên quan như nấu ăn, bán hàng trực tuyến, shippers….v.v. Còn theo
Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hiện nay Việt Nam có khoảng 28.000 hướng dẫn viên
được cấp thẻ hành nghề, nhưng có đến 90% trong số đó là lao động tự do, vì vậy
không có thu nhập ổn định và không có cơ sở để nhận các gói hỗ trợ hay an sinh xã
hội trong giai đoạn dịch bệnh.
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2.2.3. Doanh thu, đóng góp của du lịch thấp
Năm 2020, doanh thu du lịch lữ hành đạt 17,9 ngàn tỷ đồng, giảm 59,5%;
doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 510,4 ngàn tỷ, giảm 13% so với năm trước.
Năm 2021, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tiếp tục giảm mạnh, hết tháng 11
đạt 331,5 ngàn tỷ đồng, giảm 26%, doanh thu du lịch lữ hành chỉ đạt 5,6 ngàn tỷ
đồng, giảm 63% so với cùng kỳ.
Bảng 2: Doanh thu lưu trú, ăn uống và DL lữ hành tháng 11 năm 2021 (ngàn tỷ đ, %)
Doanh thu
Dịch vụ lưu trú, ăn uống
Du lịch lữ hành

Ước tính
tháng 11
năm 2021

Ước tính
11 tháng
năm 2021

30,2
0,5

331,5
5,6

Tốc độ tăng/giảm so với
cùng kỳ năm trước (%)
Tháng 11/2021
-33,4
-55,9

11 tháng 2021
-26,0
-63,0
Nguồn: TCTK

2.2.4. Các tác động khác
Sự suy giảm của ngành du lịch đã tác động đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực
liên quan trong chuỗi giá trị ngành như ăn uống, khách sạn, các sản phẩm hàng hóa
du lịch, hoạt động thương mại, mua sắm tại các điểm du lịch, các thành phố lớn.
Công suất khách sạn 3-5 sao tại các điểm du lịch và thành phố lớn như Hà Nội,
TP.HCM đều giảm mạnh chỉ còn dưới 30%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
năm 2020 chỉ tăng 2%, còn 11 tháng đầu năm giảm 8,7%, trong khi chỉ tiêu này
năm 2019 tăng trưởng 12%.
2.3.

Xu hướng du lịch mới

COVID-19 không chỉ tác động trực tiếp đến ngành du lịch mà còn gián tiếp
tạo nên các xu hướng du lịch mới cả trong ngắn và dài hạn. Cụ thể:
2.3.1. Chứng nhận, hộ chiếu Vaccine
Để hỗ trợ phát triển và khai thông luồng khách du lịch quốc tế trước tác động
dịch COVID-19, nhiều quốc gia đã triển khai giấy phép, chứng nhận tiêm Vaccine,
hộ chiếu Vaccine. Đây là chìa khóa để mở cửa ngành du lịch trong nước, đồng thời
tạo điều kiện cho khách du lịch quốc tế được đi lại thuận tiện hơn trong đại dịch.
Thực chất giấy chứng nhận, hộ chiếu Vaccine sẽ cung cấp thông tin xác thực về
tình trạng tiêm phòng đủ liều 2 mũi Vaccine theo quy định và có thể cả chứng nhận
kết quả xét nghiệm âm tính đối với virus SARS-CoV-2. Nhiều quốc gia đã sử dụng
hình thức chứng nhận này dưới các hình thức chứng chỉ số, người dân và du khách
đủ điều kiện sẽ được tiếp cận các hoạt động dịch vụ như bảo tàng, rạp chiếu phim,
sân vận động và các hoạt động đông người phù hợp quy định.
2.3.2. Du lịch không chạm
Dịch COVID-19 với nhiều hạn chế tiếp xúc nhằm ngăn ngừa dịch bệnh đã
hình thành nên xu hướng du lịch không chạm phát triển mạnh. Du lịch không chạm
không chỉ giúp hạn chế tiếp xúc giữa con người với con người mà còn giữa con
người với vật dụng, bề mặt nhưng lại tăng khả năng trải nghiệm của khách du lịch
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với các thiệt bị và công nghệ tự động hóa và gia tăng trải nghiệm thông qua các
giác quan khác của con người. Hành trình du lịch không chạm được thực hiện từ
khâu đăng ký qua các phần mềm, hạn chế tiếp xúc các khâu như di chuyển, xếp
hàng chờ đợi, các thủ tục khai báo hải quan, thanh toán điện tử, sử dụng nhận diện
khuôn mặt tại checkin, checkout khách sạn, du lịch qua các tuyến luồng xanh.
2.3.3. Du lịch chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng
Dịch COVID-19 làm gia tăng nhu cầu kiểm tra, giữ gìn, bảo vệ sức khỏe và
chữa bệnh. Nhu cầu khám chữa bệnh tại các quốc gia đang phát triển sẽ gia tăng,
tạo dòng chảy du lịch quốc tế từ các vùng có điều kiện y tế đang phát triển sang các
vùng có điều kiện, trình độ y tế phát triển hoặc thúc đẩy nâng cấp, phát triển dịch
vụ y tế trong nước. Hoạt động du lịch kết hợp với khám chữa bệnh, các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe như nghỉ dưỡng, thư giãn, làm đẹp, tập yoga, dưỡng sinh, tắm
khoáng nóng để phục hồi và tái tạo tinh thần sẽ có nhu cầu ngày càng tăng và phát
triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
2.3.4. Du lịch nội địa, du lịch gần nhà và ngắn ngày
Dịch COVID-19 với hạn chế đi lại, những lo ngại lây nhiễm và không bảo
đảm về điều kiện chăm sóc sức khỏe sẽ kéo du khách trở lại với du lịch nội địa, du
lịch gần nhà, gần nơi cư trú và làm việc. Sự lên ngôi của du lịch nội địa cũng sẽ
thúc đẩy nhu cầu về hoạt động ngoài trời, gần gũi thiên nhiên và du lịch nông thôn.
Xu hướng du lịch gần nhà cũng đa dạng với nhiều hình thức khác nhau như du lịch
thăm hỏi người thân, bạn bè, về quê; các hoạt động dã ngoại, sinh hoạt cắm trại
được tổ chức gói gọn trong phạm vi gia đình, bạn bè người thân do hạn chế tiếp
xúc với xã hội bên ngoài. Du lịch gần nhà đem lại một số lợi ích như có thể chủ
động lên kế hoạch và thời gian du lịch, tiết kiệm chi phí và an toàn sức khỏe.
2.3.5. Du lịch MICE
Du lịch MICE là du lịch gắn với các sự kiện tổ chức hội thảo, hội nghị, khen
thưởng, tổng kết, triển lãm, sự kiện kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp.
Du lịch MICE có lợi thế hơn các loại hình du lịch khác là nó kết hợp được du lịch,
nghỉ ngơi thư giãn và làm việc. Các doanh nghiệp, người lao động sẽ tiết kiệm được
ngân quỹ thời gian cá nhân trong năm thông qua kết hợp du lịch với các chương
trình, kế hoạch công tác định kỳ. Du lịch MICE cũng có lợi thế tạo được những
tour du lịch lớn cho toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp vì vậy cũng tạo nguồn thu lớn
hơn các loại hình du lịch đơn lẻ, truyền thống. Hiện nay du lịch MICE là loại hình
tạo nguồn thu du lịch rất lớn tại các quốc gia phát triển vì vậy nó sẽ ngày càng phát
triển trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia trong đó có
Việt Nam.
2.3.6. Du lịch thể thao
Cùng với nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thì du lịch thể thao cũng là
xu hướng phát triển mạnh trong thời gian qua. Đây là loại hình kết hợp giữa các
hoạt động, sự kiện thể thao, giải trí với du lịch. Sự hấp dẫn của du lịch thể thao là
không bị hạn chế bởi nhiều yếu tố như văn hóa, giới tính, trình độ và có thể hướng
đến mọi đối tượng có nhu cầu giải trí. Du lịch thể thao cũng tạo sự khác biệt với
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hoạt động du lịch thông thường khác do tạo được trải nghiệm chủ động, trực tiếp
cho khách du lịch thay vì các hoạt động nghỉ dưỡng tĩnh lặng và hạn chế hoạt động
ngoài trời. Trên thế giới, các quốc gia có hoạt động thể thao chuyên nghiệp đều thu
hút được lượng khách du lịch hàng năm thăm quan, mua sắm kết hợp xem các giải
đấu thường niên như các giải đua xe công thức F1, giải tennis, golf...v.v. Khi tham
gia trực tiếp vào hoạt động thể thao, cũng tạo ra trải nghiệm mới mẻ, thử thách cho
khách du lịch, vận động viên tham gia. Điển hình như các quốc gia Ảrập, nhất là
Dubai, đã thay đổi từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào dầu mỏ, sang dựa nhiều hơn vào
thương mại, dịch vụ và du lịch, nhất là du lịch thể thao và MICE trong những năm
gần đây.
3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN
DU LỊCH 2 NĂM QUA
Các quốc gia trên thế giới đều quan tâm hỗ trợ phát triển ngành du lịch trong
thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Một
số chính sách hỗ trợ chính như sau:
- Thứ nhất, các các quốc gia trên thế giới hiện nay đều thực hiện lồng ghép
chính sách hỗ trợ phục hồi ngành du lịch chung trong các chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào 6 nội dung chính là: (i) Chính sách
tài khóa (giãn, giảm thuế, phí, kích cầu, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng, cho vay
trả lương…); (ii) Chính sách tiền tệ (giảm lãi suất; giãn, giảm lãi, phí, cơ cấu lại
nợ, tín dụng ưu đãi…); (iii) Đào tạo, phát triển kỹ năng nghề nghiệp; (iv) Phát triển
thị trường; (v) Xã hội hóa nguồn vốn; (vi) Kích cầu, khởi động lại ngành du lịch.
- Thứ hai, các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho ngành du lịch tập trung
vào ba nội dung chính gồm: (i) Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua giãn, hoãn thuế;
miễn giảm lãi, thuế, phí; cho vay ưu đãi, bảo lãnh tín dụng…; (ii) Hỗ trợ người lao
động thông qua phát tiền mặt, trợ cấp thất nghiệp, đào tạo…; (iii) Hỗ trợ ngành du
lịch thông qua chương trình giảm giá, kích cầu du lịch. Cụ thể như Thái Lan hỗ trợ
phí bảo lãnh cho doanh nghiệp thành lập mới, Malaysia giãn nợ vay trong 6 tháng,
miễn thuế dịch vụ trong 6 tháng, cung cấp 45 triệu USD cho các doanh nghiệp đào
tạo nhân viên. Đối với người lao động, Malaysia cũng có chương trình hỗ trợ như
trợ cấp lương hàng tháng từ 137–276 USD trong 3 tháng cho nhân viên để khuyến
khích nhân viên tiếp tục làm việc; hỗ trợ 137 USD cho người lao động bị buộc phải
nghỉ việc trong 6 tháng; miễn phí đào tạo trực tuyến cho nhân viên ngành du lịch.
Malaysia cũng cung cấp 13 tỷ USD dưới hình thức phiếu giảm giá để kích cầu du
lịch trong nước.
- Thứ ba, một số quốc gia đã xem xét mở cửa du lịch theo hai hướng là
mở cửa toàn bộ hoặc từng bước. Tại Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia khá cởi
mở trong mở cửa biên giới và gỡ bỏ hầu hết các hạn chế kiểm soát dịch COVID19. Cụ thể:
• Thái Lan đã mở cửa du lịch cho du khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine từ
1/11/2021;
• Chính phủ Thái Lan đã mở rộng gói cứu trợ cho 19 hãng hàng không bị
tổn thất bởi dịch bệnh; trong đó, 7 hãng hàng không địa phương được hưởng 14 tỷ
Baht để duy trì hoạt động;
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• Bộ Nội vụ Thái Lan phê duyệt đề xuất gia hạn thị thực cho du khách từ
56 quốc gia từ 30-45 ngày để thu hút du khách quốc tế;
• Kích cầu du lịch nội địa gồm: (i) Gói du lịch cho các bác sĩ, nhân viên y
tế; (ii) Hỗ trợ chi phí khách sạn, nơi ở; (iii) Hỗ trợ chi phí đi lại.
• Tổng cục Du lịch Thái Lan tập trung vào kế hoạch 5R (Reboot, Rebuild,
Refresh, Rebound, Rebalance) gồm: Khởi động lại: kích thích du lịch nội địa tại
các địa phương; Xây dựng lại: nâng cao năng lực cạnh tranh lâu dài của các doanh
nghiệp; Làm mới: tạo các chiến lược truyền thông để tăng cường nhận thức về du
lịch an toàn tại Thái Lan; Phục hồi: tăng cường thu hút du khách quốc tế (đặc biệt
các thị trường chủ lực); Tái cân bằng: tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững,
đẩy mạnh việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế, trách nghiệm với xã hội và bảo tồn
tài nguyên.
- Thứ tư, các quốc gia cũng thường xem xét thành lập hội đồng (tổ chức)
phục hồi và phát triển ngành du lịch trở lại như Singapore thành lập Nhóm công tác
phục hồi du lịch (Tourism Recovery Action Task Force) với thành phần gồm cơ
quan quản lý nhà nước, hiệp hội du lịch và các cơ quan tổ chức trụ cột trong ngành
du lịch, với nhiều vụ khôi phục niềm tin và cung cấp sự bảo đảm cho người dân và
du khách nước ngoài; nâng cao năng lực ngành du lịch và nhận diện cơ hội trong
bối cảnh hiện tại; phát triển một chiến lược phục hồi để tạo sự khác biệt của
Singapore với đối thủ cạnh tranh; tập hợp các bên liên quan cùng tham gia và hỗ
trợ phục hồi ngành du lịch.
4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
VIỆT NAM
Với thực trạng ngành du lịch Việt Nam thời gian qua, mặc dù đạt được nhiều
kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng và kỳ vọng,
các điểm hạn chế năng lực cạnh tranh còn chậm khắc phục, công tác quản lý phát
triển khách hàng và thị trường chưa hiệu quả, bền vững trong khi dịch COVID-19
diễn biến phức tạp gây tác động tiêu cực. Để sớm đưa ngành du lịch Việt Nam phục
hồi, phát triển xứng đáng vai trò ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới, các
giải pháp cần nghiên cứu, xây dựng theo hai bước trong đó ngắn hạn nên tập trung
cho quá trình phục hồi sau đại dịch và dài hạn tập trung cho các giải pháp khắc
phục các tồn tại hạn chế và phát triển ổn định, bền vững.
4.1.

Giải pháp ngắn hạn:

Trong ngắn hạn, nhiệm vụ chính của ngành du lịch nên tập trung vào công
tác khắc phục hậu quả và phục hồi du lịch trong và sau đại dịch với các nội dung
chính như sau:
Thứ nhất, khuyến khích phục hồi du lịch nội địa trước ngay dịp Tết và đầu
năm 2022 và có lộ trình mở cửa du lịch quốc tế an toàn, có thỏa thuận mở cửa biên
giới với các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp, nghiên cứu áp dụng các mô hình như
“Bong bóng du lịch”, “Làn xanh du lịch”; xem xét mở cửa đường bay quốc tế hai
chiều đi – đến các điểm, quốc gia an toàn trong điều kiện cho phép; có chương trình
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kích cầu du lịch nội địa cụ thể; ban hành qui định, quy trình hướng dẫn khách đi lại,
xuất nhập cảnh, cách ly (nếu có) ở mức phù hợp nhất có thể. Cần sớm sơ kết chương
trình mở của du lịch của Phú Quốc, Hội An …., để rút kinh nghiệm và nhân rộng.
Thứ hai, kiểm soát dịch bệnh và thích ứng an toàn, hoàn thiện và ban hành
Chương trình phòng, chống dịch trong điều kiện mới, trong đó có các quy định,
hướng dẫn cụ thể về bảo đảm an toàn dịch bệnh của ngành du lịch. Các giải pháp
kiểm soát và thích ứng dịch bệnh cần xem xét ở cả ba phía: điểm du lịch, khách du
lịch và hướng dẫn viên.
Thứ ba, triển khai chứng nhận, hộ chiếu Vaccine là chìa khóa để đưa xã
hội trở lại trạng thái bình thường mới. Chứng nhận Vaccine sẽ được xem xét cấp
cho các đối tượng đã tiêm phòng đầy đủ và cho phép họ tham gia các hoạt động
cộng đồng, từ đó giúp các địa điểm, khu du lịch trở nên an toàn cho người dân và
khách du lịch. Quá trình áp dụng hộ chiếu Vaccine nên thực hiện theo từng bước
và gắn với số hóa. Trước tiên nên áp dụng hộ chiếu Vaccine cho những quốc gia an
toàn dịch bệnh, các chuyến bay thuê bao trọn gói với chương trình du lịch khép kín
(như du lịch Phú Quốc, Hội An, Hạ Long…), từ đó bảo đảm khách du lịch cùng
đến một điểm để dễ kiểm soát khi phát sinh lây nhiễm cộng đồng. Quá trình áp
dụng hộ chiếu Vaccine cần được thực hiện linh hoạt theo diễn biến kiểm soát dịch
bệnh tại các quốc gia điểm đến để có điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế lây lan dịch
bệnh, đặc biệt với những biến chủng mới nguy hiểm và khó kiểm soát.
Thứ tư, thu hút lao động du lịch trở lại làm việc: Chính phủ nghiên cứu áp
dụng chính sách an sinh xã hội theo hướng hỗ trợ tiền thuê nhà, đào tạo kỹ năng
trong bối cảnh mới. Doanh nghiệp cần xây dựng và công bố các kế hoạch dự phòng,
các cam kết, chính sách hỗ trợ, sử dụng lao động, chính sách, điều kiện làm việc an
toàn, bảo đảm sức khỏe cho người lao động khi dịch bệnh diễn biến phức tạp theo
từng cấp độ để người lao động không lo ngại trước các vấn đề rủi ro bất thường,
yên tâm làm việc. Bên cạnh các chính sách thu hút lao động thông qua cơ chế thu
nhập, phúc lợi; các doanh nghiệp cũng cần xây dựng chính sách cải thiện môi
trường làm việc, hỗ trợ một phần chỗ ở, ổn định tâm lý để người lao động sớm thích
nghi trong điều kiện bình thường mới; có hướng dẫn chi tiết làm việc từ xa.
Thứ năm, tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
và người lao động ngành du lịch phục hồi và thích ứng tình hình mới: Chính
phủ chỉ đạo khẩn trương tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ hiện tại, tháo gỡ nhanh
chóng những vướng mắc trong quá trình triển khai, thúc đẩy nhanh quá trình tiêm
Vaccine để tăng độ phủ Vaccine trong nước, đặc biệt là các khu, điểm du lịch và
các thành phố lớn.
Thứ sáu, triển khai đồng bộ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
2022-2023, trong đó cần quan tâm ưu tiên cụ thể hơn đối với ngành du lịch và các
lĩnh vực liên quan. Để quá trình phục hồi và phát triển bền vững, ngành du lịch có
46

thể xem xét thành lập Hội đồng phục hồi du lịch, chuẩn bị các kế hoạch dự phòng
khủng hoảng để chủ động các ứng phó khi xuất hiện các diễn biến phức tạp, bất ngờ.
Thứ bảy, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, thiết kế sản
phẩm du lịch phù hợp, đào tạo nhân viên du lịch phục vụ trong điều kiện thích
ứng an toàn.
4.2.

Trong trung và dài hạn:

Trong trung và dài hạn, cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, điểm
nghẽn của ngành du lịch, cũng như nắm bắt, tận dụng cơ hội, xu hướng mới với 8
nhóm giải pháp chính như sau:
4.2.1. Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách
Thứ nhất, Chính phủ chỉ đạo sớm xây dựng, ban hành và triển khai Chương
trình phục hồi và phát triển du lịch giai đoạn 2022-2023 như là một cấu phần
trong Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH;
Thứ hai, cập nhật, ban hành Chiến lược phát triển ngành du lịch giai đoạn
2022-2025, định hướng 2030; trong đó có các cấu phần về phát triển sản phẩm du
lịch, phát triển thương hiệu du lịch, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số; đẩy
nhanh tiến độ xây dựng và ban hành quy hoạch ngành du lịch 2022-2030.
Thứ ba, xem xét sơ kết 5 năm nội dung triển khai Nghị Quyết 08-NQ/TW
(2017) của Bộ Chính trị, từ đó kịp thời rút ra các bài học kinh nghiệm, điều chỉnh,
cập nhật các định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, nhất là trong
và sau dịch bệnh.
Thứ tư, đẩy nhanh hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế số,
du lịch số, nhất là các mô hình kinh doanh mới, bao gồm cả mô hình hỗn hợp (trực
tiếp và trực tuyến), du kịch không chạm, du lịch MICE.
Thứ năm, kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch ở Trung
ương và địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn. Có thể xem xét đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền sao cho một phó thủ tướng phụ
trách du lịch cũng có thể chỉ đạo liên bộ, ngành có liên quan đến quản lý và phát
triển du lịch, hoặc nghiên cứu thành lập Hội đồng Du lịch Quốc gia.
Thứ sáu, hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu ngành du lịch, cung cấp
đầy đủ kịp thời các chỉ tiêu du lịch gắn với các chỉ số cạnh tranh du lịch địa phương
và cả nước; trong đó cần sớm hoàn thiện và công bố đầy đủ dữ liệu về đóng góp
trực tiếp, gián tiếp và lan tỏa của ngành du lịch, để có đánh giá, quản lý và ưu tiên
đầu tư phát triển phù hợp.
Thứ bảy, nâng cấp, kiện toàn quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đủ năng lực để
tham gia hỗ trợ, quản lý và phát triển ngành hoặc nghiên cứu xây dựng hệ thống tổ
chức huy động vốn chuyên biệt cho phát triển du lịch trong chiến lược phát triển
ngành du lịch giai đoạn 2022-2030.
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Thứ tám, tăng cường liên kết ngành giữa ngành du lịch với các ngành kinh
tế, hiệp hội tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế trong định hướng phát triển đa
dạng hóa các loại hình du lịch như du lịch nông nghiệp, sinh thái, MICE, trung tâm
tài chính quốc tế, xây dựng và phát triển các sản phẩm văn hóa nghệ thuật tầm cỡ
quốc tế có khả năng giao lưu trao đổi quốc tế cao…v.v.
4.2.2. Nhóm giải pháp huy động và phân bổ nguồn lực
- Thứ nhất, tăng tỷ lệ chi ngân sách cho du lịch hàng năm hiện nay từ mức
1,4% lên 3-4% tổng chi NSNN như một số các quốc gia trong khu vực, góp phần
bảo đảm gia tăng năng lực cạnh tranh ngành du lịch Việt Nam so với các quốc gia
phát triển trong khu vực như Thái Lan, Singapore.
- Thứ hai, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, Chính phủ có thể
xem xét nghiên cứu thực hiện đầu tư công trực tiếp vào kết cấu hạ tầng các khu vực
phát triển du lịch, kết cấu hạ tầng trọng điểm, liên kết vùng, bảo tồn di tích. Nhiệm
vụ chính của nguồn vốn ngân sách vẫn đóng vai trò là vốn “mồi”. Chức năng chủ
yếu là Chính phủ đóng vai trò của một cơ quan hướng dẫn, quản lý và kiểm soát
đầu tư phát triển du lịch.
- Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ các dự án cơ sở hạ tầng, nhất là cao tốc Bắc
– Nam, sân bay, nâng cấp đường sắt; tháo gỡ vướng mắc để phát huy hình thức hợp
tác công – tư (PPP)...v.v. Đây sẽ là động lực quan trọng góp phần phục hồi KTXH, phục hồi và lan tỏa du lịch.
- Thứ tư, phát triển thị trường vốn gắn với hỗ trợ huy động tài chính cho
ngành du lịch: nghiên cứu phát triển trái phiếu du lịch, trái phiếu xanh, đẩy mạnh
cổ phần hóa ngành du lịch, thúc đẩy quá trình niêm yết doanh nghiệp du lịch lên thị
trường chứng khoán; để tăng khả năng huy động vốn, tăng tính công khai, minh
bạch và chuyên nghiệp của doanh nghiệp.
4.2.3. Nhóm giải pháp ứng dụng KHCN và chuyển đổi số
- Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, đồng bộ cơ sở hạ tầng mạng
CNTT, hệ thống số hóa dữ liệu quốc gia về du lịch, hệ thống thông tin số về du
lịch, thị trường du lịch.
- Thứ hai, xây dựng dự án phát triển du lịch thông minh, ứng dụng mobile,
trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot, IoT, dịch vụ thực tế ảo (VR) – du lịch không chạm
trong lĩnh vực du lịch. Xây dựng phần mềm đăng ký, quản lý du lịch gắn với tương
tác thực tế với khách du lịch thông qua các thao tác phản hồi, góp ý, chấm điểm,
xếp hạng trực tuyến các dịch vụ, điểm du lịch Việt Nam. Xây dựng mô hình quản
lý điểm du lịch thông minh; các công cụ cho phép tương tác, giao tiếp thông qua
AI; theo dõi phân tích nhu cầu, thói quen du lịch, từ đó tự động phát hiện những xu
hướng, nhu cầu du lịch mới; ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý và cung cấp
dịch vụ du lịch cho du khách.
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- Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ xanh, sạch trong các cơ sở kinh
doanh dịch vụ, lưu trú. Nghiên cứu ứng dụng KHCN trong phát triển các hình thức
du lịch không chạm, du lịch thông qua thực tế ảo (VR360), giảm thiểu tương tác
qua lại giữa con người với con người và giữa con người với vật thể.
4.2.4. Nhóm giải pháp phát triển thị trường, sản phẩm
4.2.4.1. Quản lý điểm đến và tăng cường trải nghiệm khách hàng
- Nâng cao giá trị du lịch và trải nghiệm của khách hàng trong toàn bộ chuỗi
hoạt động du lịch từ đăng ký, di chuyển, lưu trú, thăm quan, mua sắm, sử dụng các
sản phẩm, dịch vụ du lịch và kết thúc chương trình tại từng điểm du lịch, khu du
dịch, địa bàn du lịch.
- Tăng cường quản lý các luồng khách du lịch tại từng điểm du lịch bảo đảm
kịp thời điều chỉnh quy mô du khách tại các điểm du lịch, giảm thiểu quá tải tại các
giờ cao điểm trong ngày/tuần/tháng; từ đó gia tăng lợi ích cho khách/điểm du lịch,
đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
- Phát triển các điểm du lịch thông qua từng hoạt động quảng bá, marketing
hiệu quả cho mỗi điểm du lịch. Nâng cao chất lượng phục vụ thông qua cải thiện
chất lượng, trình độ, kỹ năng nghệ nghiệp, kỹ năng quản lý nguồn nhân lực du lịch.
4.2.4.2. Đa dạng hóa thị trường, sản phẩm
- Phát triển đa dạng thị trường và sản phẩm du lịch, thông qua phát triển du
lịch nội địa, đa dạng hóa thị trường quốc tế, trong đó trọng tâm là thị trường chi
tiêu du lịch cao và lưu trú dài ngày như Châu Âu và Mỹ; đa dạng hóa các loại hình
du lịch và tăng cường hợp tác du lịch quốc tế.
- Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn thị hiếu, hình thức, mong muốn trải nghiệm,
độ tuổi, sở thích, thói quen, văn hóa, nhu cầu chi tiêu khách hàng thị trường Châu
Âu, Mỹ từ đó thiết kế sản phẩm chất lượng cao phù hợp với thị trường mục tiêu.
- Xây dựng định hướng, chiến lược cụ thể tiếp cận thị trường Châu Âu, thị
trường Mỹ từ chương trình marketing, xúc tiến quảng bá du lịch đến các sản phẩm du
lịch cần được điều chỉnh hoàn thiện phù hợp theo thị hiếu từng thị trường mục tiêu.
4.2.4.3. Phát triển, hoàn thiện sản phẩm du lịch
- Thứ nhất, xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch mới như du
lịch mạo hiểm, du lịch nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, MICE gắn với chương
trình, chiến lược thương mại, đầu tư, hội nhập, ngoại giao giữa Việt Nam với các
đối tác toàn cầu.
- Thứ hai, cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua kiểm soát chất lượng
sản phẩm, dịch vụ du lịch như giới hạn số lượng khách du lịch không vượt quá công
suất tối đa tại điểm du lịch. Nghiên cứu thông qua ứng dụng số và phát triển, cá thể
hóa sản phẩm mới, nhằm gia tăng trải nghiệm khách du lịch.
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- Thứ ba, tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại địa
phương phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch. Thúc đẩy phát triển du lịch nội địa
làm cơ sở nền tảng vững chắc, cùng với việc đa dạng hóa, phát triển khách du lịch
quốc tế; chú trọng liên kết vùng trong thiết kế, triển khai các chương trình du lịch.
- Thứ tư, xây dựng sản phẩm du lịch theo hướng tạo liên kết đa dạng các
sản phẩm du lịch theo lĩnh vực du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch chăm
sóc sức khỏe, các chương trình sự kiện thể thao, văn hóa tầm cơ quốc tế và du lịch
MICE; để có thể khuyến khích tăng chi tiêu của khách quốc tế.
- Thứ năm, nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm thương mại du lịch
đáp ứng được tiêu chuẩn thông lệ quốc tế thông qua quy định hệ thống chứng nhận
chất lượng sản phẩm dịch vụ, hàng hóa phù hợp. Nâng tầm nghệ thuật biểu diễn,
văn hóa nghệ thuật trong nước, từng bước đưa sản phẩm văn hóa, nghệ thuật Việt
Nam vươn ra thế giới. Muốn vậy, cần có chiến lược, kế hoạch đầu tư bài bản cho
liên kết ngành văn hóa – du lịch.

4.2.5. Nhóm giải pháp về bảo tồn và phát triển môi trường du lịch bền vững
- Xây dựng các chương trình, quy chế bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị văn
hóa, các điểm du lịch, trong đó có các quy định cụ thể về trách nhiệm bảo vệ, gìn
giữ công trình kiến trúc, cảnh quan sinh thái liên quan.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường, cảnh quan du lịch,
văn hóa, kịp thời khắc phục sự cố đảm bảo phục hồi hiệu quả nguyên trạng tốt nhất.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội,
cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn môi trường du lịch, giá trị văn hóa và các lợi ích
đem lại đối với khách du lịch cũng như người dân trên địa bàn du lịch.
- Xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố môi trường tại các điểm, khu du
lịch; nghiên cứu xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn bền vững về môi trường trong
du lịch phù hợp với tình hình phát triển từng thời kỳ.
- Coi bảo về môi trường, bảo tồn văn hóa, di tích lịch sử, gắn với phát triển
hài hòa du dịch như là một tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả du lịch.
4.2.6. Nhóm giải pháp tiếp thị, quảng bá, xúc tiến du lịch
- Thứ nhất, đổi mới phương thức quảng bá du lịch; xây dựng, định vị hình
ảnh du lịch Việt Nam ngày càng phát triển, hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ những nét
văn hóa truyền thống dân tộc đặc sắc.
- Thứ hai, đẩy mạnh marketing, quảng bá du lịch điện tử, trực tiếp, phương
tiện truyền thông quốc tế uy tín như các kênh truyền hình CNN, BBC, kênh truyền
thông internet như Youtube, Tiktok…v.v. tạo điều kiện thuận lợi cho khách du
lịch quốc tế dễ dàng tiếp cận thông tin, hình ảnh con, người xã hội, văn hóa du
lịch Việt Nam.
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- Thứ ba, gắn chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch với một hoặc một
số điểm du lịch, sản phẩm văn hóa cụ thể hoặc các liên kết văn hóa du lịch theo
vùng miền.
- Thứ tư, thiết kế, xây dựng các sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu thị hiếu
khách quốc tế, nâng tầm các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, ca nhạc
hoạt động phim ảnh đủ phù hợp thị hiếu và có khả năng “xuất khẩu” ra thế giới.
- Thứ năm, chuẩn bị nguồn ngân sách quảng bá du lịch phù hợp đáp ứng
nhu cầu quảng bá tiếp thị ngành đảm bảo khả năng cạnh tranh với các quốc gia
trong khu vực như Thái Lan và Malaysia. Bên cạnh đó, có thể hợp tác, chia sẻ huy
động ngân sách trong nước hoặc thậm chí với các đối tác trong khu vực để thực
hiện quảng bá du lịch chung trong khu vực ASEAN.
4.2.7. Nhóm giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
- Xem xét, nghiên cứu đánh giá tổng thể hiện trạng nguồn nhân lực du lịch
trong và sau đại dịch COVID-19 cùng các cơ chế chính sách phát triển nhân lực du
lịch hiện có. Thực hiện công tác ổn định tâm lý và hỗ trợ người lao động trong
ngành du lịch; nghiên cứu mở cửa lại ngành du lịch trong điều kiện cho phép, sớm
khôi phục việc làm cho người lao động.
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh mới,
tăng cường năng lực, khả năng thích ứng của nguồn nhân lực trong tình hình bình
thường mới.
- Tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo nâng cao, tập trung cho 2 đối tượng
chính là cán bộ quản lý ngành du lịch và cán bộ lao động trực tiếp ngành du lịch.
Bảo đảm ngành du lịch có đủ năng lực tự nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách
định hướng phát triển hiệu quả đồng thời cũng đủ năng lực trực tiếp triển khai các
sản phẩm du lịch truyền thống đến du lịch chất lượng cao, du lịch thời kỳ chuyển
đổi số, CMCN 4.0. Cùng với đó, đầu tư phát triển chương trình “người dân làm du
lịch”, vì chính những người dân là đại sứ du lịch.
4.2.8. Tổ chức thực hiện
- Thứ nhất, Chính phủ chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến lược quốc
gia phục hồi và phát triển du lịch như là một cấu phần quan trọng trong Chương
trình phục hồi và phát triển KT-XH 2022-2023 và các năm tiếp theo.
- Thứ hai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn
vị liên quan trong việc tổ chức xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách đối với
ngành du lịch trong ngắn hạn và trung dài hạn gắn kết chặt chẽ với phát triển văn
hóa, thể thao và môi trường. Quan tâm vấn đề huy động và phân bổ nguồn lực, ứng
dụng KHCN và chuyển đổi số; phát triển thị trường, sản phẩm; bảo tồn và phát triển
môi trường du lịch bền vững; tiếp thị và quảng bá du lịch; đào tạo, phát triển nguồn
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nhân lực (như đã kiến nghị ở trên). Theo đó, cần xây dựng kế hoạch hành động
hàng năm và tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện.
- Thứ ba, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đề xuất chương trình, phân bổ nguồn vốn hỗ trợ phục hồi và phát
triển ngành du lịch trong chương trình phục hồi tổng thể quốc gia; cũng như xây
dựng quy hoạch phát triển du lịch quốc gia.
- Thứ tư, Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đề xuất đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông gắn với các
chương trình phát triển ưu tiên của ngành du lịch. Theo đó, các dự án đầu tư hạ tầng
giao thông cần có tính đến yếu tố phát triển du lịch.
- Thứ năm, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất kế hoạch chuyển đổi số ngành du lịch và triển
khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp về phát triển du lịch số trong thời gian tới.
- Thứ sáu, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp ngành du lịch cần tích
cực, chủ động nghiên cứu, phân tích tình hình, xây dựng chiến lược thích ứng, phục
hồi và phát triển ngành du lịch trong tình hình mới, gắn kết chặt chẽ với phát triển
văn hóa, thể thao và môi trường. Triển khai tích cực các giải pháp ưu tiên trong
ngắn hạn về ổn định và phục hồi; trong dài hạn tích cực tham gia chương trình
chuyển đổi số, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đảm bảo vượt qua khó khăn
thách thức và thích ứng với biến động môi trường trong tương lai.
Lời kết:
Trong thời gian qua, ngành du lịch đã có những bước phát triển mạnh mẽ
với nhiều thành tựu đáng khích lệ nhưng vẫn chưa tương xứng với vai trò là ngành
kinh tế mũi nhọn, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, du lịch lại là một trong
những ngành chịu nhiều tác động và ảnh hưởng lớn nhất. Ngành du lịch vẫn còn
nhiều vấn đề, tồn tại, hạn chế cần sớm vượt qua để Việt Nam có thể đứng trong nhóm
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới vào năm 2030 như mục
tiêu đã đề ra. Những điểm nghẽn phát triển của ngành đã lần lượt được phân tích,
đánh giá và nhận diện cùng các nguyên nhân khách quan và chủ quan của bất cập
trong ngành du lịch. Để có thể khắc phục được những hạn chế và phát triển ngành
du lịch trong thời gian tới, cần sự đồng lòng vào cuộc mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống
chính trị từ Trung ương đến địa phương, các bộ, ban ngành chức năng, và cuối cùng
đặc biệt là chính ngành du lịch, khối doanh nghiệp và nguồn nhân lực ngành cần
tiếp tục nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu và triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và
lâu dài nhằm sớm vượt qua khó khăn, thách thức hiện tại, tận dụng cơ hội, xu hướng
và sớm phục hồi, phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.
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ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHỎE
CHO KHÁCH DU LỊCH TRONG BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI
Bộ Y tế
I. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2
(COVID-19)
1. Một số đặc điểm: SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm
A (là nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh,
phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh). Vi rút SARS-CoV2 có rất nhiều biến thể, tuy nhiên hiện có 4 biến thể vi rút SARS-CoV-2 được Tổ chức
Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm đáng quan ngại bao gồm Alpha, Beta, Gamma và
Delta được phát hiện lần đầu tại Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ, trong đó, biến thể
Delta được đánh giá là nguy hiểm nhất đã lây lan tại nhiều quốc gia trên toàn cầu. Gần
đây nhất là biến chủng Omicron có khả năng lây lan còn cao hơn chủng Delta.
Các bằng chứng hiện nay cho thấy vi rút SARS-CoV-2 có thể lây truyền từ
người sang người, khi người nhiễm vi rút ho, hắt hơi, nói, hát hoặc thở làm bắn ra
các giọt có chứa vi rút. Một người tiếp xúc gần (thường là dưới 1 mét) với người bị
nhiễm vi rút có thể hít phải các giọt bắn có chứa vi rút hoặc các giọt bắn sẽ tiếp xúc
trực tiếp với mắt, mũi hoặc miệng. Vi rút cũng có thể lây lan ở những nơi thông khí
kém và/hoặc trong phòng đông người. Môi trường này làm cho các giọt bắn kích
thước nhỏ lơ lửng lâu trong không khí hoặc bay xa hơn 1 mét. Mọi người cũng có
thể bị nhiễm bệnh khi chạm tay vào các bề mặt đã bị nhiễm vi rút sau đó đưa tay
lên mắt, mũi hoặc miệng mà không vệ sinh tay. Như vậy người đi du lịch dễ bị
nhiễm vi rút khi tham gia đoàn du lịch, nơi đông người cũng như không tuân thủ
5K, thực hiện giữ gìn vệ sinh.
Biểu hiện lâm sàng người bệnh COVID-19 đa dạng: từ nhiễm không có triệu
chứng, tới có dấu hiệu như sốt, ho, khó thở, mất khứu giác, đau họng..., tới những
biểu hiện bệnh lý nặng như viêm phổi nặng, suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, suy chức
năng đa cơ quan và tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người có bệnh mạn
tính hay suy giảm miễn dịch, hoặc có đồng nhiễm hay bội nhiễm các căn nguyên
khác như vi khuẩn, nấm.
Các biện pháp phòng bệnh chính là tiêm phòng vắc xin, phát hiện sớm và
cách ly ca bệnh.
2. Diễn biến dịch COVID-19 hiện nay
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên
thế giới với số ca mắc và tử vong có xu hướng gia tăng do các chủng vi rút SARSCoV-2 mới xuất hiện (chủng Omicron) có đặc điểm mạnh hơn, khả năng lây lan
nhanh hơn và nguy hiểm hơn.
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Tính đến hết ngày 09/12/2021 dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hơn 200 quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với 267.486.343 trường hợp nhiễm bệnh và
5.289.120 trường hợp tử vong do COVID-19 (nguồn Bộ Y tế https://covid19.gov.vn).
Việt Nam đang trải qua đợt dịch COVID-19 thứ 4 với những diễn biến khó
lường. Tính từ 16h ngày 08/12 đến 16h ngày 09/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý
ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.311 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 15.300
ca ghi nhận trong nước (tăng 705 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có
8.843 ca trong cộng đồng). Và có 13 tỉnh/thành phố có số ca nhiễm trên 500 người TP.
Hồ Chí Minh (1.453), Tây Ninh (895), Hà Nội (822), Sóc Trăng (789), Đồng Tháp
(730), Cà Mau (720), Cần Thơ (670), Bình Phước (631), Bà Rịa - Vũng Tàu (576),
Vĩnh Long (568), Tiền Giang (568), Bến Tre (517), Đồng Nai (501).
II. Một số giải pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người du lịch
Trước tình hình mới của dịch bệnh cần có ứng biến phù hợp để bảo vệ tối đa
sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử
vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật
tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19.
Chính phủ có Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành quy định
tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong
chiến lược là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả và có thể tóm
tắt như sau:
1. Thích ứng an toàn nghĩa là: chúng ta chấp nhận có số ca mắc nhất định
trong cộng đồng nhưng phải đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để tiếp
tục triển khai các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.
2. Linh hoạt nghĩa là: trên cơ sở các quy định khung, các địa phương chủ
động vận dụng, điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương. Các tổ chức, doanh nghiệp cũng cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch phương
án kinh doanh để vừa đảm bảo an toàn vừa kinh doanh.
3. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nghĩa là chủ động, kịp thời phát
hiện sớm để khoanh vùng ổ dịch ở phạm vi nhỏ nhất có thể, đồng thời chuẩn bị sẵn
sàng năng lực thu dung, điều trị để hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong.
4. Một số nội dung chính của Nghị quyết 128/NQ-CP: Ngay sau khi Nghị
quyết 128/NQ-CP được Chính phủ ban hành, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số
4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 về hướng dẫn chuyên môn trong đó đưa ra 3 tiêu
chí đánh giá dịch theo đúng quy định về tiêu chí và phân cấp độ dịch trong Nghị
quyết 128/NQ-CP.
Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản về cách ly, nhập cảnh có liên quan:
- Công văn số 6288/BYT-MT ngày 4/8/2021 về việc giảm thời gian cách ly y
tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.
- Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 về việc áp dụng biên pháp
phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19.
54

- Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 về hướng dẫn cách ly phòng,
chống dịch COVID-19 đối với trẻ em, nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn,
thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị (bao gồm
quy định về cách ly cho trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cùng người chăm sóc trẻ em).
- Công văn số 5446/BYT-MT ngày 08/7/2021 về cách ly y tế các Đoàn ngoại
giao; Công văn số 6670/BYT-MT ngày 16/8/2021 về việc áp dụng giảm thời gian
cách ly đối với Đoàn ngoại giao.
4.1. Mục tiêu
Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất
các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép,
đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu
trong năm 2021.
4.2. Quan điểm
1. Bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên
trên hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học,
phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước; đảm bảo người dân được bảo vệ
tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay
từ cơ sở; nhưng không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính
trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng
đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo
thống nhất trong toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính
quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.
3. Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là
lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,... nhưng phải huy
động sự tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội. Phát huy vai
trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch,
trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.
4. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; đảm bảo hài hòa
giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã
hội. Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vắc xin,
theo phương châm “cách ly, xét nghiệm là then chốt, vắc xin, thuốc điều trị là điều
kiện tiên quyết”.
4.3. Phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch
1. Phân loại cấp độ dịch
- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.
- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.
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- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.
- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.
2. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch
Đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ
nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.
3. Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch
a) Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.
b) Độ bao phủ vắc xin (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ
nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều).
c) Khả năng thu dung, điều trị của các tuyến (lưu ý xác định rõ khả năng thu
dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung).
4. Xác định cấp độ dịch
a) Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch;
b) Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá và xác định cấp độ dịch
và tình hình dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì
phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có
sự chuẩn bị trước khi áp dụng.
5. Một số giải pháp áp dụng theo cấp độ dịch đối với hoạt động nghỉ
dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch
Các biện pháp y tế bao gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm
chủng và thực hiện 5K ở tất cả các cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngvà hướng
dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế).
a) Đối với người tham gia du lịch:
Luôn thực hiện 5K ở tất cả các cấp độ dịch;
Khi dịch ở cấp độ 1, 2 không hạn chế việc đi lại;
Khi dịch ở cấp độ 3 không hạn chế việc đi lại nhưng cần tuân thủ điều kiện
về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
Khi dịch ở cấp độ 4 thì hạn chế đi lại, nhưng cần tuân thủ các điều kiện về tiêm
chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ưu tiên việc cách ly tại nhà,
trừ trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì sẽ tổ chức cách ly tập trung.
b) Đối với cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham
quan du lịch
- Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Khi dịch ở cấp độ 1, 2 thì các cơ sở này được phép hoạt động;
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- Dịch cấp độ 3 thì cần hoạt động hạn chế (giảm công suất, số lượng người
tham gia);
- Dịch ở cấp độ 4 thì ngừng/hoạt động hạn chế (giảm công suất, số lượng
người tham gia).
c) Đối với doanh nghiệp lữ hành
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động của các cơ sở, địa
điểm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
- Khi dịch ở cấp độ 1 các cơ sở này được phép hoạt động (Cơ sở có kế hoạch
và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID19, bao gồm việc tự tổ chức xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, điều kiện
đối với người tham quan và phương án xử lý khi có ca mắc mới);
- Dịch cấp độ 2 và 3 thì cần hoạt động hạn chế, giảm công suất, số lượng
người tham gia.
Và khi dịch ở cấp độ 4 thì ngừng hoạt động.
6. Giải pháp của các Bộ, ngành góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho
khách hoạt động du lịch
6.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 3862/HDBVHTTDL ngày 18/10/2021 về việc Hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
a) Yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh du lịch
* Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2:
- Hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất.
* Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:
- Chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung
trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người;
- Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được
hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón
khách không sử dụng quá 50% số ghế; các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như:
vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp và
dịch vụ khác thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
- Các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan
có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y
tế địa phương;
- Các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 50% thì
không đón khách mới.
* Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:
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- Dừng hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch; dừng tổ chức sự kiện tập
trung trong nhà trên 20 người; dừng các chương trình du lịch trong địa bàn, đi và
đến địa bàn này;
- Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được
hoạt động không quá 30% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón
khách không sử dụng quá 50% số ghế; các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như:
vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp và
dịch vụ khác thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
- Các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan
có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y
tế địa phương;
- Các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 30% thì
không đón khách mới.
b) Yêu cầu đối với khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch và người
đến liên hệ, làm việc với cơ sở kinh doanh du lịch
- Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định hoặc quét mã QR.
- Thực hiện đầy đủ các quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19, Bộ Y tế và nội quy của cơ sở kinh doanh du lịch.
c) Yêu cầu cụ thể
1. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi
có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định. Bố trí lãnh đạo phụ trách, theo dõi
phòng chống COVID-19. Lập sổ theo dõi y tế, đo thân nhiệt của cán bộ nhân viên
trước khi vào làm việc. Nhân viên có các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở
phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc nghỉ làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà.
2. Bố trí khu vực đón tiếp khách, cửa ra vào và lối đi đúng khoảng cách theo
hướng dẫn của Bộ Y tế. Niêm yết mã QR và bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo an
toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại nơi đón tiếp, trên phương tiện vận tải khách du
lịch, nơi sử dụng dịch vụ và trong phòng ngủ của cơ sở lưu trú du lịch.
3. Tổ chức đo thân nhiệt đối với khách đến sử dụng dịch vụ và người đến liên
hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ tại địa bàn được đánh giá có
cấp độ dịch cấp 3 và 4; cung cấp khẩu trang cho khách khi có nhu cầu.
4. Bố trí bồn rửa tay bằng nước sạch, xà phòng, giấy khô lau tay hoặc cung
cấp các sản phẩm vệ sinh rửa tay khô có chứa cồn tại nơi đón tiếp, khu vực dịch vụ,
thang máy, các khu vực phòng, ban, nơi thay đồ của cán bộ, nhân viên theo đúng
hướng dẫn của Bộ Y tế.
5. Thường xuyên thực hiện quy trình vệ sinh, khử trùng khu vực công cộng, nơi
tổ chức dịch vụ đông người, phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch, trang thiết
bị, dụng cụ phục vụ khách du lịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
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6. Đồ giặt là trong cơ sở kinh doanh du lịch và trang phục của khách được
thu, chuyển tới khu vực giặt là theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan y tế.
7. Lập và công bố đường dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách. Thông
báo ngay cho cơ quan y tế địa phương nếu phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm
COVID-19.
8. Cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19
hàng ngày tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn
COVID quốc gia.
9 Người lao động được hướng dẫn và phổ biến quy định về phòng, chống
dịch COVID-19; tuân thủ “Thông điệp 5K” tại nơi làm việc.
6.2. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an
- Cập nhật, công bố các mẫu về Chứng nhận tiêm chủng hoặc hộ chiếu vắc xin.
- Tạo điều kiện cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, doanh nghiệp dịch vụ lữ hành
quốc tế triển khai các thủ tục cấp thị thực, nhập xuất cảnh theo quy định; đảm bảo
an toàn, an ninh, trật tự cho khách du lịch.
6.3. Bộ Giao thông vận tải
- Thống nhất quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên chuyến bay, các
thủ tục, quy trình mở lại chuyến bay thương mại và thông báo cho khách du lịch.
- Bố trí vị trí, địa điểm nhập xuất cảnh và thực hiện thủ tục kiểm soát dịch tễ;
sàng lọc, phân luồng hành khách tại cảng hàng không quốc tế đón khách du lịch
quốc tế nhập xuất cảnh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra phương tiện vận chuyển khách du lịch
đặc biệt tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

59

Vietnam National Tourism Conference
25 December 2021
Video Message, UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili
Dear Ministers,
Esteemed Colleagues,
And dear Friends,
It is my pleasure to be part of this National Tourism Conference. And I
congratulate everyone at the Vietnam National Administration of Tourism for
making the event possible, even in such challenging circumstances.
This has been a difficult two years for global tourism. And for destinations
across Asia and the Pacific in particular. Your region was the first to be hit by the
pandemic.
And in many places, restrictions on travel remain in place. However, as the
focus of this Conference makes clear: Now is the time to plan for the future. Every
part of our diverse sector needs to be ready for when tourism really restarts. For
this reason, I am pleased to see such a diverse range of voices taking part in today’s
event: Government leaders, businesses big and small, airlines and destinations – all
have a part to play in rethinking and reshaping the tourism of tomorrow.
So, what will the future of tourism look like?
The crisis caused by the pandemic has shown how unwise it is to make bold
predictions. However, UNWTO’s research does point to some growing trends. The
pandemic has fuelled interest in unique and authentic travel experiences. Tourists
want to feel they really get to know the place they are visiting. This presents
opportunities for destinations to diversity their tourism sectors. Gastronomy,
culture, sports and adventure activities – all are becoming more closely linked to
tourism. The benefits tourism brings can therefore be enjoyed more widely,
especially in rural destinations.
For Vietnam in particular, this is a chance to tap into the strong and growing
demand for domestic tourism. As we have seen over recent months, domestic
tourism can drive recovery – especially as borders remain closed and confidence
remains low. At the same time, Vietnam has a chance to show it is a safe and diverse
destination. Marketing and branding can help your country reach new audiences
and grow back better.
But above all, tourists are demanding sustainability.
They expect destinations and tourism businesses to take climate action
seriously. UNWTO’s research, carried out in the build up to our participation in the
recent COP26 Climate Change Conference in Glasgow, showed this to be the case.
60

Every part of our sector must meet this challenge head-on: Tourists demand it,
and our planet demands it.
I wish you all an inspiring and productive conference.
Thank you.
Phát biểu của ông Zurab Pololikashvili - Tổng Thư ký
Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO)
Xin chào các đồng nghiệp và các bạn,
Tôi rất vinh hạnh được tham dự hội thảo ngày hôm nay và xin chúc mừng
Ban Tổ chức Hội thảo đã thành công tổ chức sự kiện, dù trong hoàn cảnh đầy thử
thách như hiện nay.
Hai năm vừa qua là khoảng thời gian khó khăn đối với ngành du lịch toàn
cầu, đặc biệt với các điểm đến châu Á-Thái Bình Dương, khu vực đầu tiên chịu ảnh
hưởng của đại dịch.
Cho đến lúc này, rất nhiều nơi vẫn đang duy trì các biện pháp hạn chế đi lại.
Tuy nhiên, như chính chủ đề của hội thảo này đã nhắc đến - thời điểm hiện tại là lúc
chúng ta nên xây dựng kế hoạch cho tương lai. Mọi thành phần trong lĩnh vực đa
dạng của chúng ta cần phải sẵn sàng khi du lịch thực sự khởi động lại. Chính vì vậy,
tôi rất vui mừng khi thấy rất nhiều tiếng nói tham gia vào sự kiện hôm nay: Lãnh đạo
Quốc hội, Chính phủ, các doanh nghiệp lớn và nhỏ, hàng không và điểm đến - tất cả
đều có vai trò trong việc nhìn nhận lại và định hình ngành du lịch của tương lai.
Vậy, tương lai của ngành du lịch sẽ như thế nào?
Cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra cho chúng ta thấy những dự báo táo
bạo đã thiếu khôn ngoan như thế nào. Tuy nhiên, nghiên cứu của UNWTO chỉ ra
một số xu hướng đang đi lên. Đại dịch đã thúc đẩy sự quan tâm tới những trải
nghiệm du lịch độc đáo và chân thực. Khách du lịch muốn cảm thấy họ thật sự hiểu
biết về nơi mình đang đến thăm. Điều này mở ra cơ hội cho các điểm đến để đa
dạng hóa ngành du lịch. Ẩm thực, văn hóa, thể thao và các hoạt động mạo hiểm tất cả đều đang kết nối chặt chẽ hơn với du lịch. Lợi ích mà du lịch mang lại cũng
nhờ đó mà được thụ hưởng rộng hơn, đặc biệt đối với các điểm đến ở nông thôn.
Riêng với Việt Nam, đây là cơ hội để khai thác nhu cầu du lịch nội địa đang
tăng trưởng mạnh mẽ. Như chúng ta đã chứng kiến trong những tháng gần đây, du
lịch nội địa có thể thúc đẩy sự phục hồi - đặc biệt khi biên giới vẫn đóng cửa và niềm
tin dành cho ngành du lịch còn ở mức thấp. Đồng thời, Việt Nam cũng có cơ hội thể
hiện mình là điểm đến an toàn và đa dạng. Tiếp thị và xây dựng thương hiệu có thể
giúp đất nước của bạn tiếp cận được nhiều khách hàng mới và phát triển tốt hơn.
Nhưng trên hết, khách du lịch đang đòi hỏi sự bền vững.
Họ mong muốn các điểm đến và doanh nghiệp du lịch phải nghiêm túc thực
hiện các hành động vì khí hậu. Nghiên cứu của UNWTO được thực hiện dựa trên
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sự tham gia của chúng tôi tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu COP26 gần đây tại Glasgow
đã cho thấy điều này là chính xác. Mọi bộ phận của ngành chúng ta đều phải đương
đầu với thách thức này: Khách du lịch đòi hỏi sự bền vững, và hành tinh của chúng
ta cũng yêu cầu sự bền vững.
Chúc mọi người có buổi hội thảo đầy cảm hứng và hiệu quả./.
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THỰC TẾ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH,
CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THU HÚT
ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đặng Hương Giang
Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội
1. Đặt vấn đề
Là Thủ đô, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của cả nước, có lịch
sử lâu đời hơn 1000 năm tuổi với truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, Hà
Nội luôn là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nội địa và quốc tế.
Trong những năm vừa qua, lượng khách đến du lịch Hà Nội ngày càng nhiều1; số
ngày khách lưu trú cũng như ngày khách lữ hành đều tăng; tỷ trọng đóng góp vào
GDP của ngành du lịch ngày càng cao, tạo thêm việc làm cho hàng vạn lao động và
tăng nguồn thu, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Ngành Du lịch Thủ đô
đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch đạt được nhiều kết quả tích
cực, từng bước khẳng định vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố. Hệ thống
cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển, điểm đến và các dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển
mạnh mẽ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019
trên thế giới và Việt Nam, ngành Du lịch Thủ đô đã gặp rất nhiều khó khăn, thiệt hại
rất lớn, các chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2020 đều sụt giảm mạnh.
Đại dịch COVID-19 được đánh giá gây ra ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội,
thay đổi mọi mặt của cuộc sống từ thói quen sinh hoạt, phương thức sản xuất, kinh
doanh, cách thức giao tiếp... Trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, du lịch được đánh
giá là một trong những ngành chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất, căn bản nhất. Rất nhiều
hình thức du lịch truyền thống sẽ bị trì hoãn, thay vào đó là các xu hướng du lịch
mới, hiện đại sẽ xuất hiện, có thể vừa thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá trải
nghiệm vừa đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Một số xu hướng du lịch mới sẽ phát
triển như: Du lịch sức khỏe (wellness travel, du lịch kết hợp công việc (Bleisure
travel), nghỉ dưỡng tại nhà (Staycation), du lịch thiên nhiên, du lịch thể thao. Việc
nắm bắt, đón đầu được các xu hướng du lịch mới sẽ giúp ngành Du lịch Việt Nam
nói chung và Du lịch Thủ đô nói riêng đưa ra kế hoạch phục hồi, phát triển trong
thời gian ngắn, tạo động lực phát triển cho cả giai đoạn.
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của hội nhập quốc
tế sâu rộng và toàn diện, của biến đổi khí hậu, cùng sự xuất hiện của đại dịch COVID19 đã làm thay đổi tư duy nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.
Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong quan hệ quốc tế, sự xung
đột giữa các quốc gia lớn tạo nên những thách thức, tác động trực tiếp đến ngành du
lịch Việt Nam. Trước tình hình đó, đặt ra yêu cầu cho ngành Du lịch Thủ đô phải có
những thay đổi căn bản, toàn diện nhằm đáp ứng với tình hình mới.
1

Năm 2019, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 28,945 triệu lượt khách (bằng 28% lượng khách du lịch cả nước),
trong đó đón và phục vụ 7,025 triệu lượt khách quốc tế.
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Nhận thức rõ về vị trí, vai trò của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội của Thủ đô, ngành du lịch Thủ đô xác định mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025
là: “Đổi mới, cơ cấu lại, tạo bước tăng trưởng phát triển toàn diện ngành Du lịch
cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn. Phát triển du lịch Thủ đô theo hướng chất lượng cao, có thương
hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính bền vững, phát huy vai trò
trung tâm phân phối khách lớn của khu vực phía bắc và cả nước”.
Để đạt được mục tiêu nêu trên, một trong những giải pháp quan trọng cần
phải được ưu tiên thực hiện, đó là tăng cường đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng du
lịch; đa dạng hóa các loại hình đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham
gia đầu tư kinh doanh du lịch; tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng cho các dự án đầu
tư hạ tầng, kỹ thuật du lịch…, qua đó tạo nền tảng, tiền đề cho sự phát triển bền
vững của ngành du lịch Thành phố.
2. Thực trạng về chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch và tình hình
đầu tư phát triển du lịch của thành phố Hà Nội trong những năm qua

2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020
Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã
chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng
tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng,
các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát
triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống.
Kinh tế Thủ đô tiếp tục được cơ cấu lại, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm,
chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, cao
hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện
đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.
Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên
16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập
khẩu của cả nước, ngày càng xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch
quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn;
khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan
tâm đầu tư, một số công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại được hoàn thành và khởi
công. Công tác xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm ao, hồ,… ngày càng được quan
tâm và được cải thiện đáng kể. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai,
quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương xã hội được tăng cường.
Nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.
Kinh tế liên tục tăng trưởng và đạt mức khá trong cả nhiệm kỳ. Bình quân
giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%, đạt mục
tiêu đề ra (từ 7,3-7,8%), cao hơn giai đoạn 2011-2015 (6,93%).
Năm 2020, quy mô GRDP ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, khoảng 45 tỷ USD;
GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp
1,8 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng hiện
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đại, tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng; khu vực nông nghiệp giảm còn
2,09%. Tăng trưởng khu vực dịch vụ bình quân 7,12%/năm. Hạ tầng thương mại nội
địa được chú trọng phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng
10,91%/năm; các hình thức thanh toán trên nền tảng công nghệ hiện đại, thương
mại điện tử phát triển mạnh, chiếm khoảng 7,0% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch
vụ. Du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có mức tăng doanh thu
12,1%/năm; năm 2019 đón 7,02 triệu khách quốc tế - Hà Nội nằm trong nhóm 10
điểm đến hàng đầu thế giới.
2.2. Kết quả đạt được ngành Du lịch
Những năm gần đây, ngành Du lịch nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng,
Nhà nước và Thành phố Hà Nội; nhiều cơ chế, chính sách, đề án phát triển du lịch
được ban hành và đi vào cuộc sống. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017
của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số
06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch Thủ
đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo đã đánh dấu sự chỉ đạo
toàn diện, sát sao và quyết tâm cao nhất của Đảng và Nhà nước để phát triển ngành
du lịch trong giai đoạn mới.
Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã tập trung, quyết liệt trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm, huy động sự vào cuộc
đồng bộ của các cấp, các ngành từ Thành phố tới cơ sở trong triển khai thực hiện
các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về phát triển du lịch.
Hình ảnh Thủ đô Hà Nội là một điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và
hấp dẫn ngày càng được giới thiệu, quảng bá rộng rãi và được các tổ chức quốc tế
đánh giá cao; độ nhận diện thương hiệu Du lịch Hà Nội đối với du khách trong
nước và quốc tế ngày càng rõ nét. Hà Nội được xếp hạng trong Top 10 thành phố
có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới nhiều năm liên tục và lĩnh vực du lịch
được bình chọn là 01 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2017-2018; như trong
năm 2021, Thành phố Hà Nội đứng thứ 6 trong danh sách Top 25 Điểm đến du lịch
phổ biến nhất thế giới do TripAdvisor tổ chức bình chọn; Trang du lịch trực tuyến
Worldpackers (Mỹ) giới thiệu 10 thành phố có mức chi rẻ nhất thế giới dành cho
người nước ngoài, trong đó có Thủ đô Hà Nội; Tạp chí Time (Mỹ) bình chọn 3
điểm đến của Việt Nam vào Top 100 nơi tuyệt vời nhất thế giới, trong đó có Thủ
đô Hà Nội; Cơ quan phân tích Deep Knowledge Analytics (DKA) xếp Thủ đô Hà
Nội vào danh sách 50 thành phố ứng phó với đại dịch COVID-19 tốt nhất thế giới.
Thành phố Hà Nội đã quan tâm bố trí ngân sách đầu tư cho Chương trình
phát triển du lịch, ngày 05/12/2016, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số
13/2016/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân
sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân
bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, trong đó quy định định
mức chi sự nghiệp du lịch tại cấp Thành phố theo chương trình phát triển du lịch
hàng năm, tại cấp quận huyện là 2.500 đồng/người dân/năm.
Thành phố ưu tiên bố trí kế hoạch vốn ngân sách cho các đề án, chương trình,
dự án sử dụng vốn đầu tư công: lập danh mục dự án đầu tư công trung hạn 201665

2020 trình và được HĐND Thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 18/2016/NQHĐND ngày 06/12/2016 theo hướng bố trí tập trung ngân sách ưu tiên cho dự án
có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế xã hội như những dự án phát triển cơ sở hạ
tầng đô thị, đầu tư tu bổ, tôn tạo nhằm bảo vệ và phát huy giá trị các tài nguyên du
lịch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phụ trợ khác phục vụ cho nhu cầu của nhân dân
và khách du lịch đến tham quan… Đặc biệt, xác định 02 công trình trọng điểm là
dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực thành Cổ Loa và dự án Bảo tồn,
tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Hàng năm, thành phố Hà Nội và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các tỉnh,
thành phố có liên kết đã triển khai kế hoạch tổ chức cho các nhà đầu tư, đặc biệt là
các doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư lớn trên địa bàn tìm hiểu các cơ hội, thực
hiện các dự án phát triển du lịch tại các địa phương bạn, tập trung vào các dự án phát
triển du lịch, khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí… Tổ chức, trao đổi các đoàn
doanh nghiệp, báo chí khảo sát, kết nối hoạt động của các doanh nghiệp du lịch để
xây dựng các tour du lịch liên kết giữa các tỉnh, thành phố.
Đặc biệt năm 2020, đứng trước tình hình các doanh nghiệp du lịch gặp khó
khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, UBND Thành phố đã cho phép tiếp tục duy
trì hoạt động đối với các cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động phục vụ khách trên
địa bàn thành phố Hà Nội; quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phục
vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại 23 khách sạn. Bên cạnh đó, đã tích cực triển
khai hỗ trợ đối với các cơ sở lưu trú du lịch thuộc diện được miễn, giảm tiền điện
theo Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương (năm 2020 đã
có 234 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố được nhận hỗ trợ giảm giá điện,
tiền điện với tổng số tiền là gần 32 tỷ đồng).
Trong những năm gần đây, Thành phố Hà Nội đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo
xúc tiến đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư phát triển cở sở vật
chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch; giai đoạn 2016 - 2020 đã quyết định chủ trương
đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án cơ sở
lưu trú, khách sạn cao cấp (từ 3-5 sao) với 15.510 phòng. Đến nay đã hoàn thành
đưa vào hoạt động 15 khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp với 3.737 phòng. Một số
dự án khách sạn lớn đã hoàn thành đi vào hoạt động như: khách sạn Intercontinental
Hanoi Landmark (khoảng 350 phòng), khách sạn Novotel Thái Hà (350 phòng),
khách sạn Grand Mercure, quận Đống Đa (181 phòng)… Các dự án này được đưa
vào sử dụng góp phần nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú, tạo được điểm nhấn
trong phát triển du lịch của Thành phố. Một số dự án xây dựng sân golf, khu du lịch
sinh thái, khu resort như: Khu công viên thể thao giải trí thuộc dự án khu du lịch, vui
chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu - Hà Nội; dự án sân golf và dịch vụ Long
Biên; một phần sân golf và dịch vụ hồ Vân Sơn, huyện Chương Mỹ… cũng đã hoàn
thành đưa vào sử dụng, tạo động lực cho phát triển du lịch.
Một số dự án đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư, hoặc đang trong thời
gian thi công xây dựng như: Dự án đầu tư Khách sạn, Trung tâm thương mại, dịch
vụ và văn phòng, căn hộ (kiểu khách sạn) cho thuê tại số 58 đường Tây Hồ, quận
Tây Hồ; dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số
10 phố Trần Nguyên Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm; khách sạn
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Sao Phương Đông, quận Ba Đình; Khu du lịch sinh thái - văn hóa -sân golf Sóc
Sơn, huyện Sóc Sơn; Khu du lịch Thác Bạc Suối Sao, huyện Thạc Thất; Công viên
văn hóa, du lịch, vui chơi Kim Quy; Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, Tổ hợp
vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại Sóc Sơn...; các dự án quy hoạch, đầu
tư bảo tồn, tôn tạo công trình di tích lịch sử, văn hóa gắn với khai thác phát triển du
lịch (di tích Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, làng gốm sứ
Bát Tràng, làng dệt lụa Vạn Phúc, làng cổ ở Đường Lâm,...) sau khi hoàn thành,
những dự án này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch của Thủ đô.
Cơ sở hạ tầng của Thành phố (bao gồm hệ thống giao thông vận tải, thông
tin liên lạc, các công trình cung cấp điện, nước..) được đầu tư, nâng cấp đồng bộ
cũng góp phần hỗ trợ cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế Thành phố, trong đó có
cả ngành du lịch như: cầu Văn Lang, 4 cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống dự
kiến hoàn thành 2021 và các năm tiếp theo... góp phần thúc đẩy phát triển phương
tiện vận chuyển khách du lịch bằng đường bộ. Vận chuyển bằng đường hàng không
ngày càng được cải thiện: nhà ga quốc tế T2 Nội Bài tiếp tục được hoàn chỉnh và
nâng cấp; hãng hàng không Bamboo Airways đi vào hoạt động phục vụ nhân dân
và du khách. Việc triển khai các tuyến vận tải kết nối từ trung tâm Thành phố đến
các khu du lịch trọng điểm được quan tâm phát triển, đến nay trên địa bàn Thành
phố có 13 tuyến buýt tiếp cận với các khu du lịch trọng điểm và 02 tuyến buýt du
lịch 2 tầng phục vụ khách du lịch đến Hà Nội tham quan. Đặc biệt, Thành phố đã
đưa vào vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị đầu
tiên trong cả nước, thông qua đó tạo xung lực mới trong kết nối vận chuyển khách
du lịch đến các điểm tham quan của Thành phố thời gian tới.
Thành phố hiện đang rất quan tâm đến việc chuyển đổi số trong hoạt động
du lịch thông qua triển khai xây dựng hệ thống du lịch thông minh nhằm cải thiện
tính cạnh tranh về mặt công nghệ của ngành du lịch, tạo ra nhiều dịch vụ có giá trị
gia tăng cao, tăng tiện ích cho người dân và khách du lịch. Trong đó tập trung vào
xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung tích hợp vào hệ thống của Thành phố; bổ sung
thêm ngôn ngữ (6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn), vận hành, cập
nhật, duy trì trang web du lịch Hà Nội để tăng cường và liên kết giữa khách du lịch
- các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch - cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; chia
sẻ dữ liệu cùng các đơn vị công nghệ phát triển các ứng dụng công nghệ trong hoạt
động du lịch. Bên cạnh đó, triển khai lắp đặt wifi công cộng miễn phí tại một số
điểm du lịch trên địa bàn Thành phố như: khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu
di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, khu di tích Hoàng thành Thăng
Long, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phố sách Hà Nội, khu di tích thắng cảnh
Hương Sơn, khu vực phố Trịnh Công Sơn, khu vực nhà chờ sân bay Nội Bài,...
phục vụ nhân dân và khách du lịch.
Đồng thời, Thành phố triển khai thực hiện chuỗi các giải pháp tổng thể, đồng
bộ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng
sống của nhân dân và chất lượng dịch vụ du lịch. Cụ thể: Triển khai đầu tư hạ tầng
giao thông vào khu du lịch tại các quận, huyện; Chương trình trồng một triệu cây
xanh đến năm 2020 để tăng độ phủ xanh, tạo cảnh quan đẹp; đồng bộ một số tuyến
đường quan trọng, đường chính đô thị, tuyến văn minh thương mại, cửa ngõ Thủ
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đô; cơ giới hóa việc thu gom và vận chuyển rác thải; nâng cao chất lượng nguồn
nước, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác quản lý hệ thống
chiếu sáng công cộng được thường xuyên duy trì, đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng đạt tối
thiểu 98% đối với khu vực đường phố, tỷ lệ 95% đối với khu vực ngõ xóm. Công
tác hạ ngầm hệ thống chiếu sáng đồng bộ với kế hoạch hạ ngầm đường dây viễn
thông, điện lực đi nổi kịp thời. Xây dựng và triển khai bộ Quy tắc ứng xử của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà
Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, Quy tắc ứng xử văn
minh du lịch để tạo môi trường thân thiện, hấp dẫn thu hút du khách.
Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày
20/02/2017 phê duyệt danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao
Thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng giao
UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đầu tư.
Thành phố đã đẩy mạnh hợp tác toàn diện, mở rộng không gian liên kết kinh
tế vùng, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa để kích cầu tiêu dùng, du lịch nội
địa. Đến nay, đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 58/62 các tỉnh, TP trên cả nước nhằm
thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: giao thông, du lịch, công nghiệp, thương
mại, dịch vụ, đầu tư, văn hóa, xã hội,… Quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát
triển tiếp tục được mở rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nâng cao vị thế của Thủ
đô trong khu vực và thế giới. Hà Nội tổ chức Hội nghị Hà Nội - Hợp tác phát triển
từ 2016-2018, 2020. Việc tổ chức Hội nghị khẳng định, Hà Nội là điểm đến an toàn
và hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tại hội nghị năm 2020, Thành phố trao giấy chứng
nhận đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn: 405.570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ
USD) với số vốn tăng thêm 270.458 tỷ đồng.
Để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch bền vững và bước đầu
đạt được những kết quả nêu trên, Hà Nội đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường
đầu tư, kêu gọi, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các sản phẩm du lịch chất lượng, đặc sắc bằng các
giải pháp chủ động, cụ thể là:
- Về cơ chế chính sách: Có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện thúc đẩy cho
đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Hướng hoạt động đầu tư, kinh doanh du lịch theo hình
thức xã hội hóa, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tư nhân xây dựng cơ sở dịch vụ,
lưu trú, nhà hàng. Hỗ trợ đầu tư vào các dự án phát triển du lịch cộng đồng, thu hút
người dân địa phương tham gia và được hưởng lợi từ các hoạt động du lịch; ứng
dụng thương mại điện tử trong phát triển và mở rộng thị trường du lịch.
- Công tác quy hoạch du lịch: Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển
du lịch của Hà Nội trên cơ sở tổng thể của vùng, tập trung quản lý những khu vực
trọng điểm du lịch, không để tình trạng giữ đất, đầu tư tràn lan gây lãng phí sức
người, sức của, phá vỡ quy hoạch và ảnh hưởng tới công tác thu hút đầu tư.
- Tập trung đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nói chung, cơ sở hạ tầng du
lịch nói riêng. Ðây là điều kiện tiên quyết, kích thích thu hút các nhà đầu tư. Trong
bối cảnh các địa phương cạnh tranh nhau trong thu hút doanh nghiệp ngày một
nhiều, việc cung cấp “đất sạch” đủ và kịp tiến độ triển khai sẽ là lợi thế lớn thu hút
quan tâm của nhà đầu tư.
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- Phát triển sản phẩm du lịch: Hỗ trợ từ ngân sách Thành phố đầu tư cho
chương trình phát triển du lịch toàn diện để tạo dựng cơ sở hạ tầng du lịch thuận
lợi, chất lượng dịch vụ du lịch cao, sản phẩm du lịch tiêu biểu. Kết nối các doanh
nghiệp lữ hành và điểm đến để xây dựng những tour du lịch, sản phẩm du lịch trải
nghiệm, độc đáo trên nền tảng các sản phẩm du lịch truyền thống, có sẵn. Coi
trọng đầu tư phát triển sản phẩm theo hướng khác biệt, có chất lượng cao nhằm
đa dạng hóa sản phẩm.
- Đẩy mạnh xúc tiến thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, vốn của cộng
đồng người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển du lịch. Kết nối tour, tuyến quốc
tế với Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong nước đảm bảo có chất lượng và sức cạnh
tranh cao, thu hút khách du lịch đến với Thủ đô.
- Rà soát, đề xuất các vị trí đất đẹp, gắn với các trung tâm thương mại, hội
chợ, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, khám chữa bệnh... phù hợp; thu hút đầu tư
xây dựng khách sạn.
2.3. Hạn chế và những thách thức đặt ra
Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn có
một số những hạn chế, tồn tại như sau:
- Chưa có chính sách ưu đãi, khuyến khích mạnh mẽ đối với các doanh
nghiệp đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Cụ thể như chính sách giá thuê đất, hình thức
tính giá đất (đối với các cơ sở lưu trú du lịch, giá thuê đất cho cảnh quan, cây xanh
được quy định tính như giá xây dựng cơ sở dịch vụ), giá điện, thủ tục và lệ phí xuất
nhập cảnh, việc nhập các phương tiện vận chuyển phục vụ khách du lịch… cũng
hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh
trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng mặc dù đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng
cấp nhưng vẫn còn yếu và chưa đồng bộ; tình trạng ô nhiễm, ùn tắc giao thông...
cũng ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của ngành du lịch.
- Thiếu cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan với ngành Du lịch trong
việc bảo tồn, tôn tạo và khai thác, phát huy tài nguyên, nâng cấp điểm đến du lịch;
Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được tốc độ tăng trưởng
và nhu cầu đa dạng của du khách; Hệ thống nhà hàng, cơ sở dịch vụ ẩm thực, dịch
vụ mua sắm còn phân tán, chưa liên kết tạo dựng thành sản phẩm du lịch đồng bộ,
hoàn chỉnh.
- Các doanh nghiệp lữ hành quy mô còn nhỏ và rất nhỏ, thiếu doanh nghiệp
có khả năng dẫn dắt thị trường du lịch quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông minh,
hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch còn chậm triển khai.
- Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch chưa kịp thời, thiếu đồng bộ,
tiến độ một số dự án lớn phát triển du lịch triển khai còn chậm dẫn đến thiếu các
khu, điểm vui chơi giải trí lớn, tầm cỡ, mang thương hiệu du lịch Thủ đô.
Những hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ
quan, trong đó chủ yếu là: Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã gây tác động
chưa từng có trong lịch sử, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong
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đó ngành Du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Quy hoạch, đầu tư cho lĩnh vực du
lịch chưa được triển khai đồng bộ. Kết cấu hạ tầng chung của Thủ đô và các vùng
phụ cận chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế nói chung
và của ngành du lịch nói riêng. Thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà đầu
tư lớn, thu hút nguồn vốn xã hội hóa, đầu tư các dự án lớn phát triển du lịch trên
địa bàn Thành phố. Liên kết hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong nước
và quốc tế còn yếu, chưa được triển khai thường xuyên, chưa tạo thành cơ chế khai
thác được tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.
3. Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh
vực du lịch của thành phố Hà Nội trong thời gian tới
3.1. Định hướng phát triển
- Tận dụng hiệu quả cơ hội từ hội nhập quốc tế, thành tựu của Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh
tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện
đồng bộ 3 đột phá chiến lược. Đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ chế, chính sách để khai thác tối đa và
sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển Thủ đô. Sớm cụ thể hóa và tổ chức thực
hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô;
triển khai Nghị định 91/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ Quy định về
cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy
định của pháp luật về Thủ đô. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo lập môi trường
đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh
tế theo các tiêu chuẩn của OECD.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, dân cư, trật tự xây dựng, an toàn giao thông,
bảo đảm kỷ cương, văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉnh trang,
phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững.
Tiếp tục đẩy mạnh chất lượng xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông
nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử
dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu
nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo cho được chuyển biến căn bản đối với các
vấn đề dân sinh cấp bách về giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông...
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy
hoạch. Triển khai xây dựng Quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm
nhìn đến 2050. Tiến hành điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và
điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hoàn thành các quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, quy hoạch phân khu đô thị sông
Hồng, sông Đuống, các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh; khớp nối đồng bộ quy
hoạch nông thôn và khu vực đô thị; xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định quản
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lý quy hoạch kiến trúc đối với các khu vực hành lang xanh, vành đai xanh. Thực hiện
triển lãm công bố công khai quy hoạch đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
- Quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn gắn với phát triển đô thị, giữ gìn
bản sắc văn hóa truyền thống; quy hoạch các làng nghề truyền thống, các cụm công
nghiệp làng nghề kết hợp phát triển du lịch, kinh tế nông thôn. Khai thác hiệu quả
các khu vực cảnh quan thiên nhiên đẹp và hấp dẫn của vùng nông thôn kết hợp khai
thác du lịch và các khu nghỉ dưỡng ngoại ô. Quy hoạch đồng bộ, tập trung thu hút
đầu tư phát triển một số cụm du lịch: Ba Vì - Suối Hai, Hương Sơn - Quan Sơn, núi
Sóc - hồ Đồng Quan, Vân Trì - Cổ Loa...
- Hoàn thành xây dựng, cải tạo hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và
hồ nước trên địa bàn theo quy hoạch, phấn đấu nâng diện tích cây xanh đô thị đạt
7,8 - 8,1m2/người vào năm 2025. Nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị; có cơ chế xử
lý hiệu quả những vấn đề về nhà ở đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự
và an toàn giao thông, xử lý chất thải và bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng nếp
sống văn minh đô thị…
- Bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của hội nhập quốc tế
sâu và toàn diện, của biến đổi khí hậu, cùng sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã
làm thay đổi tư duy nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Bên
cạnh đó, những diễn biến phức tạp hiện nay trong quan hệ quốc tế, sự xung đột giữa
các quốc gia lớn tạo nên những thách thức, tác động trực tiếp đến ngành du lịch Việt
Nam. Trước tình hình đó, đặt ra yêu cầu cho ngành Du lịch Thủ đô phải có những
thay đổi căn bản, toàn diện nhằm đáp ứng với tình hình mới.
- Trong giai đoạn tới, ngành du lịch Thủ đô xác định: Đổi mới, cơ cấu lại,
tạo bước tăng trưởng phát triển toàn diện ngành Du lịch cả về quy mô, cơ cấu và
chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển
du lịch Thủ đô theo hướng chất lượng cao, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa
dân tộc, đảm bảo tính bền vững, phát huy vai trò trung tâm phân phối khách lớn của
khu vực phía bắc và cả nước, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Thành
phố; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là
điểm đến hấp dẫn, thân thiện, là lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế. Phấn đấu
đến năm 2025, Thủ đô Hà Nội sẽ đón và phục vụ từ 30-35 triệu lượt khách du lịch
trở lên (trong đó có 7-8 triệu lượt khách du lịch quốc tế). Tổng thu từ khách du lịch
đạt từ 130-151 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ đóng góp tổng hợp ngành Du lịch vào GRDP
Thành phố phấn đấu đạt khoảng 8-10%.
- Phát triển du lịch bền vững, cơ cấu lại ngành du lịch cả về hạ tầng du lịch,
môi trường du lịch, doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch để khai thác có hiệu
quả các giá trị vật thể và phi vật thể nhằm phát triển du lịch Thủ đô thành ngành
kinh tế mũi nhọn. Chú trọng thiết kế và khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch
mới, sáng tạo, đẳng cấp mang đặc trưng Hà Nội, khẳng định năng lực cạnh tranh
cao và thương hiệu du lịch Thủ đô. Phát huy hiệu quả vai trò trung tâm điều phối
du lịch lớn nhất của khu vực phía Bắc, gắn kết chặt chẽ với các chuỗi sản phẩm du
lịch trong vùng, cả nước và quốc tế.
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3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực du
lịch của thành phố Hà Nội trong thời gian tới
Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ thúc đẩy thu hút
đầu tư; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật đang từng bước hoàn
thiện cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch mới chất lượng cao,
tích cực đổi mới công tác xúc tiến quảng bá du lịch nhằm tạo dựng nền tảng, cơ hội
cho du lịch phát triển ở mức độ cao hơn.
- Hoàn thành Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2045, trong đó có tích hợp nội dung quy hoạch du lịch; quy hoạch phân khu
xây dựng một số khu chức năng du lịch, một số dự án phát triển du lịch trọng điểm,
sớm hình thành các cụm du lịch trọng điểm: Khu vực trung tâm Thành phố, Sơn
Tây - Ba Vì, Hương Sơn - Quan Sơn, núi Sóc - hồ Đồng Quan, Vân Trì - Cổ Loa,
Hà Đông và vùng phụ cận. Quy hoạch, xây dựng và phát triển huyện Ba Vì thành
vùng du lịch trọng điểm của Thành phố.
- Đa dạng hóa các loại hình đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham
gia đầu tư kinh doanh du lịch. Tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu
tư thuận lợi, thông thoáng cho các nhà đầu tư nói chung, các nhà đầu tư các dự án
đầu tư hạ tầng, kỹ thuật du lịch nói riêng. Hoàn thành dự án trọng điểm nổi bật,
như: Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy; Tổ hợp vui chơi giải trí
đa năng - Trường đua ngựa tại Sóc Sơn; Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia; đầu
tư 01-02 trung tâm mua sắm dành cho khách du lịch; Phát triển, mở rộng từ 03-05
khu vực thành không gian, tuyến phố đi bộ.
- Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài
vào các ngành, lĩnh vực mà địa phương có lợi thế và nhu cầu: Đào tạo phát triển
nguồn nhân lực, công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ
chất lượng cao, các ngành giáo dục, y tế, du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển năng
lượng mới, phát triển vật liệu mới, phát triển cơ sở hạ tầng…; trong đó cần tập trung
hướng đến các nhà đầu tư lớn trên thế giới, các công ty đa quốc gia có tiềm lực,
kinh nghiệm mang tính đột phá trong lĩnh vực cần thu hút đầu tư, đồng thời tạo ra
các cơ hội để các nhà đầu tư khác khai thác mạng lưới kinh doanh và quan hệ đối
tác rộng lớn của họ đầu tư vào Thành phố. Khuyến khích và tạo điều kiện để các
nhà đầu tư tại chỗ tiếp tục mở rộng và đầu tư vào Hà Nội.
- Coi trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tăng cường hỗ trợ các dự án
đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; thường xuyên tổ chức đối thoại với các nhà đầu
tư giải quyết kịp thời những kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc để các dự án triển khai hoạt động một cách thuận lợi, có hiệu quả.
Khuyến khích và tạo diễn đàn để các nhà đầu tư đã thành công tại Hà Nội trình bày
về kinh nghiệm đầu tư, qua đó giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư tại Hà Nội.
- Xây dựng Quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, điều
chỉnh theo hướng nâng mức ưu đãi đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực
khách sạn, lữ hành, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; rà soát các quy định về giao
đất, thuế sử dụng đất nhằm giảm thuế sử dụng về tiền thuê đất đối với các dự án đầu
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tư cơ sở lưu trú, khu du lịch sử dụng nhiều diện tích cho không gian cảnh quan; tạo
điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh du lịch.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng xã hội; đầu tư, xây
dựng thêm các cơ sở lưu trú, ăn uống chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu
của khách du lịch đến Hà Nội.
- Huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị
quan trọng, chiến lược, có tính liên kết cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du
lịch. Ưu tiên bố trí từ nguồn vốn ngân sách Thành phố cho chương trình hỗ trợ đầu
tư hạ tầng du lịch thiết yếu (đường giao thông trục chính, giao thông đối nội, trung
tâm đón tiếp kết hợp bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du
lịch…) tại các khu du lịch, điểm du lịch trọng điểm. Rà soát, lập danh sách, đánh
giá hiện trạng các di sản, công trình văn hóa, lịch sử, các nhà hát, thiết chế thể thao
phục vụ khách du lịch và nhân dân trên địa bàn Thành phố, từ đó đầu tư nguồn lực
tu bổ, tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp với quan điểm bảo tồn và phát huy các giá trị văn
hóa, lịch sử vốn có.
- Nghiên cứu ban hành chính sách, cơ chế xã hội hóa đầu tư các khu vui chơi
giải trí có quy mô tầm cỡ khu vực và quốc tế; đồng thời có cơ chế phát huy các giá
trị di tích lịch sử văn hóa, khai thác các công trình văn hóa nhằm thu hút các nhà đầu
tư chiến lược, có uy tín đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, sớm hình thành các khu,
điểm du lịch tầm cỡ, nổi bật, phát triển thương hiệu du lịch Thủ đô, có khả năng tạo
bước đột phá lớn như: khu di tích Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Cổ Loa,
khu di tích đền thờ Hai Bà Trưng, làng nghề gốm sứ Bát Tràng, làng nghề dệt lụa
Vạn Phúc; làng cổ ở Đường Lâm, công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim
Quy (huyện Đông Anh); tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa (huyện
Sóc Sơn), khu vui chơi giải trí tại hồ Tây, khu vực Ba Vì và các vùng dân tộc thiểu
số có tiềm năng du lịch... Khuyến khích đầu tư các dự án Trung tâm mua sắm dành
cho khách du lịch (Outlet), dự án điểm trung chuyển khách phục vụ du lịch, dự án
khách sạn - trường học, dự án đầu tư phát triển điểm du lịch văn hóa, vui chơi giải
trí hai bên bờ sông Hồng. Đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo
đột phá cho du lịch phát triển, nếu chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc có quy
định khác thì cho thực hiện thí điểm.
- Về hạ tầng mềm, khai thác ứng dụng các công nghệ mới như: dữ liệu lớn
(Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT) để thực hiện chuyển đổi số
trong lĩnh vực du lịch. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Thủ đô kết nối với
hệ thống dữ liệu chung của Thành phố, các ngành liên quan tạo tiền đề xây dựng
các ứng dụng công nghệ thông minh phục vụ hoạt động quản lý du lịch, cung cấp
thông tin phục vụ khách du lịch.
4. Kết luận
Để du lịch Hà Nội thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố,
cần tiếp tục quan tâm đầu tư và thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư trong nước và quốc
tế nhằm khai thác hết tiềm năng, lợi thế sẵn có, để Hà Nội trở thành điểm đến hấp
dẫn, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế. Đó là mục tiêu và
cũng là nhiệm vụ mà Thành phố đã đề ra./.
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THỰC TẾ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH,
CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ,
PHÁT TRIỂN DU LỊCH; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Phan Văn Mãi
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh nằm phía Đông của Tổ quốc, tiếp giáp các tỉnh Bình
Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang với tổng
diện tích hơn 2.095 km2. Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến với “vùng đất hoa
lệ” bởi những toà nhà chọc trời, sự pha trộn giữa muôn vàn âm thanh và hình ảnh
của con người, của cảnh vật, của nhịp sống tưởng chừng chưa bao giờ ngơi nghỉ,
nơi được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế,
động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thành phố này làm những ai một
lần ghé qua không khỏi ngỡ ngàng một khi quay trở lại, bởi tốc độ phát triển và sự
năng động chuyển mình không ngừng. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh được xem là
trung tâm kinh tế, văn hoá - du lịch, giáo dục - khoa học kỹ thuật - y tế lớn của cả
nước và trong tương lai, thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, có cơ cấu
công nông nghiệp hiện đại, có nền khoa học tiên tiến, trở thành một thành phố văn
minh hiện đại có tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á.
Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân
thành phố về tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn thành
phố với mục tiêu phát triển “du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, ngành
du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có sự tăng trưởng đáng kể cả về chất lượng sản
phẩm du lịch, doanh thu, lượng khách du lịch và số lượng doanh nghiệp hoạt động
kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, các
chỉ tiêu chủ yếu về du lịch được đề ra hàng năm đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch.
Khách du lịch quốc tế đến Thành phố chiếm hơn 50% lượng khách du lịch quốc tế
đến Việt Nam, khách du lịch nội địa bằng khoảng 1/3 lượng khách du lịch nội địa
của cả nước, tổng doanh thu du lịch của Thành phố bằng ¼ doanh thu du lịch cả
nước. Tốc độ tăng trưởng của khách du lịch quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cao
hơn mức tăng trưởng của Việt Nam với mức tăng trưởng trung bình hằng năm là
13% trong giai đoạn 2013-2019. Vị trí của ngành du lịch Thành phố ngày càng được
khẳng định trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Với những giải pháp về cơ chế,
chính sách đẩy mạnh đầu tư, khuyến khích phát triển ngành du lịch, các chỉ tiêu chủ
yếu của ngành du lịch đạt tốc độ tăng trưởng tốt.
Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của ngành du lịch vào GRDP thành phố tăng đáng
kể, tăng 0,6% từ năm 2015. Tăng trưởng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí
Minh bình quân đạt hơn 16%, khách nội địa đạt 14%, tổng thu du lịch đạt hơn 13%.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là điểm đến du lịch thu hút nhiều du khách nhất
Việt Nam, đóng góp khoảng 25% tổng GDP du lịch quốc gia năm 2018. Trong
những năm gần đây, ngành du lịch của Thành phố đã có mức tăng trưởng liên tục
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và đa dạng hóa về chiều sâu và chiều rộng để trở thành một trong những ngành kinh
tế quan trọng nhất cho thành phố. Tỷ lệ đóng góp của du lịch vào GRDP của Thành
phố Hồ Chí Minh cao hơn tỷ lệ đóng góp của du lịch vào GDP trung bình của Việt
Nam. Ở cấp quốc giaa, tỷ lệ đóng góp trực tiếp vào GDP của ngành du lịch ở mức
ổn định trong giai đoạn từ 2013-2019, tăng từ 5,6% tới 5,9%. Trong khi đó, tỷ lệ
đóng góp du lịch vào GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh đã dao động trong khoảng
10%-12% trong cùng thời kỳ.
Có thể nói, du lịch đang ngày càng trở nên quan trọng trong nền kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng tầm du lịch không chỉ cần thiết cho sự tăng trưởng
mà còn để duy trì đà phát triển kinh tế của Thành phố, cụ thể:
I. Những điểm nhấn trong việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch trên
địa bàn Thành phố
1. Việc định hướng và hoàn thiện thể chế, chính sách đẩy mạnh phát
triển du lịch
Ủy ban nhân dân Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo công tác triển khai và
tổ chức thực hiện Luật Du lịch, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm
2017 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban
Thường vụ Thành ủy. Xây dựng các cơ chế, chính sách, khuyến khích, hỗ trợ, phối
hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các
quận, huyện nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để khuyến khích người
dân, doanh nghiệp cùng chung tay làm du lịch, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển
của ngành du lịch Thành phố. Trên quan điểm đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã
ban hành các Quyết định về định hướng phát triển du lịch Thành phố với các cơ
chế, chính sách nhằm thu hút các tổ chức và cá nhân tham gia, đầu tư phát triền
ngành du lịch Thành phố, như:
(1) Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ cho các dự
án khởi nghiệp trong đó có ngành du lịch. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho một dự
án khởi nghiệp không quá 2 tỉ đồng, theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối
cùng. Trường hợp đặc biệt (trên 2 tỉ đồng) sẽ do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết
định. Thời gian hỗ trợ cho một dự án khởi nghiệp không quá 24 tháng.
(2) Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên
địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020. Hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch sinh thái
60% lãi suất (mức vốn vay: dưới 10 tỷ đồng).
(3) Quyết định về phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển
công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai
đoạn 2016 - 2020, theo đó kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học đã tăng
50% so với năm trước, trong đó có các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực du lịch;
bố trí 70% kinh phí cho phát triển các sản phẩm mục tiêu của Thành phố trong đó
có sản phẩm du lịch; Kế hoạch về phát triển du lịch đường thủy giai đoạn năm 2017
– 2020; Đề án Khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn chỉnh Chiến lược phát triển ngành du
lịch đến năm 2030 nhằm tạo vị thế cạnh tranh của ngành du lịch Thành phố trong và
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ngoài nước, tăng tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch vào sự tăng trưởng và qua đó
cũng thu hút mạnh các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào ngành du lịch Thành phố.
Hằng năm, Thành phố quan tâm, xây dựng Kế hoạch, bố trí nguồn ngân sách
cũng như kêu gói xã hội hoá kinh phí để tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến du
lịch nhằm góp phần phát triển du lịch của Thành phố. Bên cạnh đó, lập các danh
mục các dự án nói chung, các dự án có liên quan đến phát triển ngành du lịch để
kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các công trình lớn, tạo điểm nhấn
phát triển du lịch.
Đặc biệt Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm
kỳ 2020-2025 đã xây dựng 51 chương trình, đề án về 3 Chương trình đột phá và 01
chương trình trọng điểm phát triển Thành phố; trong đó, Đảng bộ Thành phố tiếp
tục định hướng và xác định vai trò quan trọng của ngành du lịch trong sự phát triển
của Thành phố. Đây là tiền đề và “công cụ” quan trọng để Thành phố xây dưng,
triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ và cụ thể trong việc thu hút đầu tư, phát
triển ngành du lịch Thành phố tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.
Bên cạnh đó, ngày 19/10/2021, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị
quyết về phê duyệt Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu
tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư
trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố, Theo đó,
Thành phố tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển đối với lĩnh vực du lịch.
2. Trong công tác phát triển sản phẩm
Trong thời gian qua, bên cạnh việc khai thác các sản phẩm du lịch hiện có,
Thành phố đã tập trung phát triển thêm các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử,
du lịch ẩm thực, du lịch mua sắm, du lịch nông nghiệp sinh thái và đường thủy,
du lịch hội nghị - hội thảo (MICE), du lịch y tế…
Du lịch văn hóa-lịch sử: Tổ chức khảo sát, đánh giá các chương trình
nghệ thuật phục vụ khách du lịch trên địa bàn Thành phố để xây dựng và triển khai
kế hoạch thúc đẩy phát triển du lịch di sản, văn hóa1; song song đó, xây dựng và
phối hợp tổ chức một số chương trình du lịch đặc thù gắn với di sản văn hóa Thành
phố2, Lễ hội Áo dài, chương trình nghệ thuật đường phố... Hỗ trợ và tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp du lịch dịch vụ khai thác có hiệu quả một số chương trình
tham quan các di tích kiến trúc, nghệ thuật Thành phố.
Du lịch ẩm thực và mua sắm: Tập trung dành cho đối tượng khách kết hợp
tham quan và học tập chế biến ẩm thực tại Thành phố. Khai thác chủ yếu tại các
làng du lịch, khu du lịch, các trang trại tham quan kết hợp, nhà hàng… các sản
phẩm chính phục vụ khách du lịch như: tham quan và kết hợp tìm hiểu ẩm thực,
trải nghiệm “Một ngày làm đầu bếp”, kết hợp các sự kiện quảng bá ẩm thực…Tiếp
tục tổ chức các sự kiện thường niên về ẩm thực3. Qua thống kê, tính đến thời điểm
1

2

3

Đã tổ chức thành công Tọa đàm Giải pháp phát triển các chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch tại Thành
phố Hồ Chí Minh, đồng thời, phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch di sản văn hóa
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối dân quân Khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định Biệt
động Sài Gòn xây dựng kế hoạch về khảo sát, xây dựng các tour tham quan, trải nghiệm về Biệt động Sài Gòn.
Liên hoan Ẩm thực Đất Phương Nam, Lễ hội Trái cây Nam Bộ, Liên hoan Ẩm thực Món ngon các nước, Quảng
bá Bánh mì Sài Gòn… xây dựng các phố ẩm thực (Quận 1, Quận 5, Quận 6).
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hiện nay, Thành phố có 253 cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, bao
gồm: 175 cơ sở mua sắm, 77 nhà hàng, cơ sở ăn uống và 01 cơ sở kinh doanh dịch
vụ thể thao đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
Du lịch nông nghiệp sinh thái: tổ chức khảo sát thực tế tiềm năng phát triển
du lịch và triển khai một số chương trình du lịch kết hợp tham quan nhà vườn sinh
thái nông nghiệp tại Quận 9, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ 4; tổ chức khảo sát tiềm
năng du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn mới tại các huyện như Củ Chi, Cần
Giờ, Hóc Môn, khảo sát các làng nghề truyền thống tại các huyện ngoại thành; triển
khai tổ chức các hoạt động tại Festival Hoa Lan Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức Hội
thi thiết kế và khai thác chương trình du lịch chuyên đề sinh thái nông nghiệp trên
địa bàn Thành phố, đưa vào khai thác 07 tour đạt giải5.
Du lịch đường thủy: Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và triển khai Kế
hoạch về phát triển sản phẩm du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2017- 2020; tiến hành khảo sát các tuyến du lịch đường thủy6; tích cực phối hợp,
hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành các sản phẩm du lịch đường thủy7.
Du lịch hội nghị - hội thảo (MICE): Thành phố xác định tập trung cho công
tác truyền thông, quảng bá chuyên đề, định vị thế mạnh về du lịch MICE của Thành
phố; tổ chức hội thảo về MICE, kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ các
hoạt động du lịch MICE có quy mô và chất lượng cao, thực hiện những chính sách
giảm giá, tặng dịch vụ cộng thêm cho các đoàn khách lớn.
Du lịch y tế: Xác định đây là một sản phẩm du lịch tiềm năng, Thành phố
giao Sở Du lịch và Sở Y tế ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển sản phẩm du lịch y
tế năm 2017 - 2018 và đã triển khai một số công việc cụ thể nhằm kết nối doanh
nghiệp lữ hành với các bệnh viện, cơ sở dịch vụ y tế.8
3. Trong việc thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
3.1. Về đầu tư hạ tầng giao thông
Về dự án ô tô điện phục vụ du lịch, các dự án điểm dừng chân trên địa
bàn Thành phố
Thành phố đã tổ chức thí điểm 3 tuyến xe buýt điện không trợ giá chở khách
trên địa bàn Thành phố (thời gian 3 năm). Đây là xe buýt điện loại 12 chỗ, hoạt
động từ 5 giờ đến 22 giờ với giá vé toàn tuyến là 12 nghìn đồng/vé. Ngoài ra, hành
4

5

6

7

8

Chương trình du lịch sinh thái một ngày tại Cần Giờ kết nối 3 điểm là Khu du lịch sinh thái Dần Xây (Rừng phòng
hộ), Khu du lịch sinh thái Vàm Sát và Trung tâm triển lãm Yến sào Việt Nam Việt Linh.
02 chương trình du lịch hấp dẫn và khám phá độc đáo; 01chương trình du lịch trải nghiệm và gắn kết cộng đồng; 01
chương trình du lịch bảo tồn văn hóa bản địa; 01 chương trình du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên; 02 chương trình
du lịch tiềm năng.
(1) Tuyến du lịch đi Bình Quới, (2) Tuyến du lịch đi Củ Chi, (3) Tuyến du lịch đi Cần Giờ, (4) Tuyến du lịch đi
Quận 9, (5) Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương, (6) Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai, (7)
Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - các tỉnh miền Tây.
Tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông), đây là tuyến buýt đầu tiên ở Sài Gòn của Công ty Thường Nhật;
(2) Tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu của Công ty
Greenline DP; (3) 05 tuyến du lịch đường thủy kết nối từ trung tâm thành phố đến Củ Chi, Quận 9, Cần Giờ và liên
tuyến kết nối với tỉnh Bình Dương của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.
Tổ chức thành công Tọa đàm “Định hướng phát triển sản phẩm Du lịch y tế”, “Ngày hội Du lịch Nha khoa”; tổ
chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Nha khoa và các công ty lữ hành trên địa bàn Thành phố tổ chức các gian
hàng giới thiệu du lịch y tế...
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khách cũng có thể mua vé theo giờ hoặc có thể thuê theo giờ. Các tuyến xe buýt
điện nêu trên đảm nhận chức năng phục vụ người dân Thành phố và khách du lịch
có thêm phương tiện đi lại. Ngoài ra, Thành phố đang tổ chức thí điểm dịch vụ vận
chuyển du lịch bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh, với tên gọi tuyến xe du lịch vòng khu vực trung tâm Thành phố (Hop on Hop off). Đây là tuyến xe buýt chuyên phục vụ cho hoạt động du lịch, gồm 63 chỗ,
hai tầng, tầng hai được thiết kế mui trần phù hợp cho khách du lịch dạo phố, ngắm
cảnh phố phường trên các tuyến đường Quận 1, Quận 3; đưa khách du lịch thăm
các địa điểm như Hội trường Thống nhất, các bảo tàng…
Các sở, ngành Thành phố cũng đã nghiên cứu, khảo sát một số tuyến đường
có tiềm năng làm 09 Trạm dừng chân tại huyện Củ Chi9; khảo sát vị trí dừng, đỗ xe
tại các điểm tham quan, các bảo tàng di tích trên địa bàn Thành phố nhằm hỗ trợ
doanh nghiệp du lịch phục vụ khách tham quan10; chỉ đạo các quận, huyện triển
khai thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp hàng trăm km đường, hẻm phục vụ nhu cầu
đi lại của người dân và khách du lịch11.
Đặc biệt, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài Tây Ninh
đang trong quá trình triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong 05 năm tới sẽ
giải quyết bài toán giao thông cho tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, góp
phần tháo gỡ tình trạng thắt nút trong giao thông cho vùng Đông Nam Bộ và thúc
đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch cho toàn vùng.
Về đầu tư phát triển hạ tầng đường thủy
Với lợi thế hệ thống sông ngòi dày đặc dài gần 1.000 km, Thành phố có
những yếu tố thuận lợi để phát triển giao thông đường thủy và làm đòn bẩy cho
phát triển du lịch đường thủy trong tương lại. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban
hành Kế hoạch về phát triển sản phẩm du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, số lượng doanh nghiệp đầu tư phát triển du
lịch đường thủy ngày càng tăng12, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đường thủy.
+ Các sản phẩm du lịch tầm ngắn (<10km), gồm:(1) Tuyến du lịch đi
Bình Quới (hướng tuyến từ Bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn - kênh Thanh Đa - sông
Sài Gòn - bến Khu du lịch Bình Quới); (2) Tuyến du lịch nội đô Nhiêu Lộc - Thị
Nghè (hướng tuyến từ bến Thị Nghè trở về phía thượng lưu đến bến chùa
Chandaransi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè…
9

10

11

12

Đường Quốc lộ 22 (03 điểm), Đường Tỉnh lộ 8 (01 điểm), Đường Tỉnh lộ 15 (02 điểm), Đường An Nhơn Tây (01
điểm), Đường Nguyễn Thị Rành (02 điểm).
Trên địa bàn các quận huyện có đầu tư xây dựng nhiều điểm giữ xe phục vụ tham quan, du lịch, ví dụ như: Quận
1 tổ chức thí điểm 05 điểm đón taxi cố định trên địa bàn quận tại 05 điểm (16 Alexandre de Rhodes, 29 Lý Tự
Trọng, 139 Nguyễn Du, 03 Hàn Thuyên); Quận 4 hiện có 46 điểm giữ xe ô tô và xe máy, hiện dự kiến xây dựng
hạng mục hầm để xe 02 tầng tại công viên Hồ Khánh Hội…
Quận 1: đã thực hiện cải tạo, lát mới 09 vỉa hè bằng đá granite trên địa bàn với tổng số tiền là 46,5 tỷ đồng. Duy
tu bảo dưỡng mảng xanh trên 12 công viên với tổng diện tích là 3,48 ha; trang trí hoa trên công viên, tuyến đường
Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… vào các dịp Lễ, tết tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Quận 5: cải tạo 31 công
trình đường, vỉa hè, công viên (Hòa Bình, An Bình, Văn Lang) tạo không gian tổ chức hoạt động phục vụ du lịch,
sinh hoạt vui chơi cho người dân và khách du lịch. Quận 8: đưa vào hoạt động 02 công trình cầu: sửa chữa, nâng
cấp cầu Nhị Thiên Đường 1, cầu qua đình Bình Đông; nâng cấp, mở rộng cầu Chữ Y…
Thành phố hiện có khoảng 29 doanh nghiệp đang kinh doanh, khai thác vận chuyển và phục vụ du lịch đường
thủy; 84 phương tiện vận tải khách du lịch, gồm: 06 tàu nhà hàng, 72 tàu/ca nô du lịch và 06 tàu chở khách cao
tốc, 04 tàu buýt thủy..
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+ Các sản phẩm du lịch tầm trung (từ 10 - 60km), gồm:(1) Tuyến du lịch đi
Củ Chi (hướng tuyến từ bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn - kênh Thanh Đa - sông Sài
Gòn - các bến Hải Thanh (các Koi), bến Đình, bến Dược thuộc Khu Di tích lịch sử
địa đạo Củ Chi;(2) Tuyến du lịch đi Cần Giờ (hướng tuyến từ bến Bạch Đằng sông Sài Gòn - sông Nhà Bè - sông Lòng Tàu - sông Dinh Bà - sông Lò Rèn - sông
Vàm Sát - sông Soài Rạp)…
+ Các sản phẩm du lịch đường thủy tầm xa (> 60km): Tuyến đường thủy xuất
phát từ khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh như Bình Dương,
Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và tuyến Châu Đốc - An Giang để kết
nối qua Campuchia…
Nhằm khai thác giá trị đặc trưng, cốt lõi của du lịch Thành phố, Ủy ban nhân
dân Thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các Sở, ngành
thực hiện “Đề án phát triển bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020 2045 và Kế hoạch triển khai giai đoạn 2020-2025”, trong đó, đặt mục tiêu khai thác
hiệu quả giá trị hệ sinh thái sông nước tự nhiên, tạo hành lang cảnh quan đô thị dọc
bờ sông gắn với hệ thống hạ tầng xanh đa chức năng, phát huy hiệu quả kinh tế,
bảo vệ hệ sinh thái và giữ nét đặc trưng đô thị và đặc biệt tập trung khu vực trọng
điểm văn hóa, di sản ở trung tâm Thành phố. Ngoài ra, Thành phố đang triển khai
nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch dọc sông Sài Gòn, góp phần cải tạo cảnh quan phát
triển lĩnh vực du lịch đường thủy.
Du lịch đường biển
Thị trường du lịch tàu biển đến Việt Nam tập trung cao điểm từ tháng 11 đến
tháng 4 năm sau (dịp mùa đông tại các nước châu Âu). Trong đó, điểm đến Phú Mỹ
- Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 70% điểm đến trong chương
trình tour đến Việt Nam, thời gian tàu lưu trú trên đất liền từ 8 - 12 tiếng. Đa số khách
du lịch quốc tế đến bằng đường tàu biển thường chọn các chương trình tham quan
Thành phố và đến vùng Mekong (Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè).
Về hạ tầng văn hóa, y tế và thương mại
Về hạ tầng văn hóa, thể thao
Hệ thống các bảo tàng từng bước được nâng cấp ngày càng hiện đại. Một số
bảo tàng như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Thành
phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động xuyên suốt (không nghỉ
trưa). Trong giai đoạn 2018-2019, các bảo tàng đã sưu tầm khoảng 9.342 hiện vật,
tư liệu, hình ảnh với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.
Công tác trùng tu, tôn tạo di tích luôn được Thành phố quan tâm thực hiện.
Từ năm 2018 đến nay, kinh phí ngân sách để thực hiện trùng tu, tôn tạo các di tích
khoảng 97 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa thực hiện công tác tu sửa, tu bổ di tích
khoảng 5 tỷ đồng. Tính hết năm 2019, Thành phố có 172 di tích lịch sử - văn hóa
được xếp hạng13, góp phần phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa - lịch sử
cho Thành phố.
13

Theo công văn số 4437/SVTT-KHTC ngày 04/8/2020, Thành phố có 2 di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử),
57 di tích quốc gia (02 di tích khảo cổ, 30 di tích kiến trúc nghệ thuật, 25 di tích lịch sử), 113 di tích cấp thành
phố (66 di tích kiến trúc nghệ thuật, 47 di tích lịch sử)
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Ủy ban nhân dân Thành phố đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông
qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu liên hợp Thể dục thể
thao quốc gia Rạch Chiếc tại Thành phố Thủ Đức, Khu liên hợp thể thao rộng hơn
187ha; Dự án khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản phẩm
du lịch thể thao của Thành phố. Hiện nay, Thành phố tiếp tục nâng cấp xây dựng
mới và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao, Trung tâm huấn luyện
và thi đấu Thể dục, Thể thao Thành phố.
Về hạ tầng y tế
Ngành y tế Thành phố nỗ lực trang bị đầy đủ các kỹ thuật chuyên sâu tiên
tiến, ngang tầm các nước trong khu vực. Hiện nay, trên địa bàn có 114 bệnh viện
công lập và tư nhân, 318 trạm y tế, 196 phòng khám đa khoa và gần 6.000 phòng
khám chuyên khoa tư nhân14. Do đó, người dân và khách du lịch dễ dàng tìm kiếm
và đăng ký các dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện quận, huyện và trạm y tế
hoặc các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa hoặc các bệnh viện công
lập và tư nhân.
Về hạ tầng thương mại
Qua thống kê, có hơn 4.000 cơ sở lưu trú đang hoạt động trên địa bàn
Thành phố, trong đó có 1.533 cơ sở lưu trú được xếp hạng sao năm 2019. Trong
giai đoạn từ năm 2017 đến nay, có hơn 200 cơ sở lưu trú du lịch mới đăng ký hạng
sao lần đầu15.
Số lượng các siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại đã hiện diện ở hầu hết
các quận, huyện và hoạt động rất hiệu quả, tạo nền tảng cơ bản cho việc phát triển
sản phẩm du lịch kết hợp mua sắm trên địa bàn quận, huyện16; giai đoạn 2018 2020 đã phát triển được thêm 05 trung tâm thương mại, 19 siêu thị (có 14 siêu thị
kinh doanh tổng hợp), 818 cửa hàng.
Trong thời gian qua, nhằm ưu tiên phát triển các khu mua sắm tập trung, khu
phố đi bộ đạt chuẩn mực quốc tế, Thành phố đã tập phát triển khu mua sắm tập
trung tại khu vực trung tâm Quận 1. Theo đó, Thành phố tập trung phát triển các
siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đan xen với loại hình chợ truyền
thống trên các trục đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi; đồng thời, kết hợp
hài hòa giữa khu vực thương mại nổi và không gian thương mại ngầm dưới chợ
Bến Thành, công trường Quách Thị Trang, trục đường ngầm thương mại Lê Lợi
và Bến Bạch Đằng hình thành khu mua sắm tập trung của Thành phố để phục vụ
nhu cầu tiêu dùng, vui chơi, giải trí của người dân Thành phố, cả nước và khách
du lịch nước ngoài, do khu vực này có vị trí thuận lợi và có cơ sở hạ tầng giao
thông đường bộ (gồm phố đi bộ và trạm xe buýt trung tâm), đường thủy (bến Bạch
Đằng) và đường sắt (metro) hoàn chỉnh.
Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Sở Du lịch và Sở Công Thương
phối hợp xây dựng và triển khai Kế hoạch về phát triển hệ thống dịch vụ thương
mại, kích cầu du lịch trên địa bàn Thành phố, định kỳ tổ chức chương trình kích
14
15
16

Theo Ấn phẩm “Cẩm nang Du lịch y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2019.
Theo số liệu thống kê của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
Các trung tâm mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các quận, huyện như: Trung tâm thương mại Vincom,
Trung tâm thương mại Lotte, Trung tâm thương mại Emart, Trung tâm thương mại Aeon, Parkson, Pandora…
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cầu mua sắm và du lịch, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh đăng ký
tham gia chương trình cấp biển hiệu mua sắm đạt chuẩn. Tính đến nay, số nhà hàng
được cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn Thành phố
còn hoạt động là 137 cơ sở. Điểm mua sắm đạt chuẩn còn hoạt động là 76.
Về hạ tầng công nghệ thông tin
Thành phố xây dựng trang thông tin điện tử du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
(https://www.visithcmc.vn/) với 5 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật,
tiếng Hoa và tiếng Nga; Cổng thông tin điện tử phục vụ cung cấp thông tin cho
người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch
(http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/). Đẩy mạnh quảng bá du lịch Thành phố
trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram và Youtube; các ứng dụng mã
QR code cho các sự kiện lễ hội, QR Code tại các điểm tham quan nhằm giới thiệu
cho khách du lịch tổng quan về điểm tham quan.
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phần mềm ứng dụng bản đồ du lịch
tương tác thông minh 3D/360 Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch lắp đặt
các màn hình LED tại các vị trí là cửa ngõ, các điểm tập trung đông khách du lịch
của Thành phố để trình chiếu phim giới thiệu về văn hóa và con người Việt Nam,
điểm đến của Thành phố, góp phần quảng bá du lịch.
Phối hợp với VNPT khảo sát các địa điểm lắp đặt hệ thống wifi miễn phí
tại Trạm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch tại công viên Bến Bạch Đằng, công viên
23/9, ga đường sắt Sài Gòn, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
.
Đưa vào vận hành các Trạm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch (tại công viên
23/9, Bến Bạch Đằng, Hội trường Thống Nhất) với ấn phẩm của các doanh nghiệp
du lịch cũng đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác quảng bá, thông tin du lịch.
Hiện nay, trung bình các Trạm đón tiếp khoảng 100-150 lượt khách/ngày.
Ứng dụng thuyết minh tự động gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau để phục vụ
khách tham quan tại một số bảo tàng trên địa bàn Thành phố; Tổ chức cuộc thi
“Khởi nghiệp sáng tạo trong du lịch” trên quy mô toàn quốc, có mời gọi một số
nước trong khu vực cùng tham gia.
Thành phố đã tổ chức thành công Hội thảo “Phát triển Du lịch thông minh
tại Thành phố Hồ Chí Minh”, xây dựng Đề án Du lịch thông minh đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, Thành phố sẽ mời gọi các doanh nghiệp phần
mềm trong nước và quốc tế cùng tham gia tư vấn các giải pháp về công nghệ làm
nền tảng phát triển du lịch thông minh.
II. Mặt hạn chế và thách thức
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển du lịch của Thành phố vẫn
còn những tồn tại, hạn chế:
1. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp từ những tháng đầu năm 2020
đến thời điểm hiện nay đã và đang lan rộng trên toàn cầu, “nếu dịch bệnh COVID19 ví như cơn bão thì ngành du lịch là trung tâm của sự ảnh hưởng”; hoạt động du
lịch quốc tế của Việt Nam nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng bị
ảnh hưởng nặng nề, các chỉ số về phát triển ngành du lịch giảm sút mạnh so với
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cùng kỳ năm 2019, đạt % kế hoạch phát triển du lịch rất thấp, đặc biệt từ cuối tháng
3 đến hết nay khách quốc tế đến Thành phố là 0 lượt và có rất rất nhiều nhiều doanh
nghiệp vừa và lớn phải ngưng hoạt động điều này ảnh hưởng rất lớn trong định
hướng phát triển ngành du lịch Thành phố “trở thành một điểm đến du lịch sống
động hàng đầu châu Á, nơi du khách được trải nghiệm những giá trị khác biệt
của di sản văn hoá, lối sống trong một thành phố thông minh, mang đến sự khởi
sắc và cảm xúc trên mỗi hành trình”.
2. Qua khảo sát, hầu hết các thành phần trong hệ sinh thái du lịch của Thành
phố còn chưa hoạt động hiệu quả, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp,
mạng lưới hỗ trợ du lịch và cơ sở hạ tầng. Trong đó, có những tồn tại, hạn chế từ
nội tại của cơ quan quản lý ngành du lịch, nhưng cũng có không ít tồn tại xuất phát
từ đặc thù là ngành “kinh tế tổng hợp” và từ tính “liên ngành, liên vùng, liên cấp,
liên cơ quan” của ngành du lịch, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính
trị cùng thật sự vào cuộc tham gia thực hiện các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy
ngành du lịch Thành phố phát triển. Bên cạnh đó, nguồn lực về tài chính, hạ tầng,
các nguồn lực khác cũng như chưa tính đến việc đầu tư mạnh cho ngành du lịch
trong việc đầu tư các công trình hạ tầng xã hội dẫn đến có nhiều công trình sau khi
xây dựng xong không gắn yếu tố phát triển du lịch hoặc nếu muốn khai thác du lịch
thì vướng cơ chế, chính sách và phát sinh đầu tư tốn kém.
3. Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch đa số là các
doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ, nhỏ và siêu nhỏ, chưa có doanh nghiệp mang tầm
quốc tế. Do đó, khi xảy ra tình huống bất khả kháng, cụ thể như đại dịch Covid 19
vừa qua, khả năng “tồn tại và duy trì hoạt động” qua đại dịch của doanh nghiệp
ngành du lịch vẫn còn hạn chế.
4. Công tác xúc tiến du lịch nước ngoài tuy có sự cải tiến về chất lượng lẫn
quy mô nhưng chưa khai thác hết hiệu quả quảng bá, chưa kết nối các doanh nghiệp,
đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài tham gia và đầu tư vào Thành phố.
5. Tình hình an ninh trật tự du lịch tuy có chuyển biến, nhưng chưa bền vững.
Những vấn đề phức tạp tái diễn và tồn tại lâu như nạn chèo kéo hàng rong; cướp
giật; taxi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của du khách; tình hình khách du lịch nước
ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam còn diễn biến ở tỷ lệ cao tạo nên tâm lý e dè của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc đầu tư phát triền du lịch.
III. Kiến nghị
Từ những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế nhất là trong bối
cảnh ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua,
Đảng, Nhà nước đã có chủ trương đẩy mạnh phân cấp giữa Chính phủ với chính
quyền địa phương và được cụ thể hóa qua các Nghị quyết, Nghị định của Chính
phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành. Việc đẩy mạnh phân
cấp cho chính quyền địa phương đã có tác dụng quan trọng, hiệu quả trong quá
trình thực hiện cải cách hành chính. Việc phân cấp giữa Chính phủ với chính quyền
địa phương khi được đẩy mạnh sẽ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm
sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chính phủ và phát huy sự chủ động, sáng tạo
của chính quyền địa phương các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước, tinh gọn bộ máy hành chính. Do đó, Thành phố đề nghị Chính phủ tiếp
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tục phân cấp, uỷ quyền cho Thành phố tiếp tục áp dụng các cơ chế chính sách ưu
đãi đặc thù trong thu hút đầu tư phát triển du lịch chất lượng cao trên địa bàn Thành
phố, cụ thể:
1. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét các nội dung sau
Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN) phải nộp của năm 2021, tiếp tục giảm 30% thuế TNDN năm 2022, 2023
cho các doanh nghiệp du lịch có doanh thu năm dưới 200 tỷ đống. Chấp nhận được
trừ vào chi phí tính thuể TNDN của tất cả các chi phí phòng, chống dịch của doanh
nghiệp như: chi phí xét nghiệm COVID-19 và điều trị y tế (nếu có); chi phí ăn
uống, sinh hoạt, chi phí đồ bảo hộ cá nhân. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
trong 10 năm đầu (kể từ khi doanh nghiệp phải chịu loại thuế này) và các ưu đãi
khác theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.
Về thuế thu nhập cá nhân: Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với người lao
động có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện nộp thuế bậc 1 và bậc 2. Không
tính thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người
lao động để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện phương án 3 tại chỗ
của doanh nghiệp du lịch.
Về tiền thuê đất: Kiến nghị giảm 100% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021
đối với doanh nghiệp du lịch và liên quan du lịch do lĩnh vực du lịch chịu tác động
trực tiếp và nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19.
Về gia hạn thời gian nộp thuế: Kiến nghị kéo dài thời gian gia hạn nộp thuế
theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ đến
hết Quý II năm 2022. Không phạt tiền chậm khai thuế trong năm 2021 do ảnh hưởng
của giãn cách xã họi để phòng chống dịch theo tinh thấn Chỉ thị số 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính Phủ.
Về thuế giá trị gia tăng: Giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng (GTGT)
của 3 tháng cuối năm 2021, năm 2022 và năm 2023.
2. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hỗ trợ Thành phố các nguồn kinh phí trong Chương trình hỗ trợ đầu tư kết
cấu hạ tầng du lịch để xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch ở địa bàn trọng điểm du lịch
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng lân cận nhằm góp phần phát triển du lịch
chất lượng cao Thành phố. Đồng thời, tham mưu Chính phủ cụ thể hoá những chính
sách ưu đãi phát triển du lịch tại Khoản 5 Điều 1 Luật Du lịch năm 2017 theo Quan
điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển ngành du lịch: “Phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển
đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Phát
triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên
vùng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh
cao; xã hội hóa cao và có nội dung văn hóa sâu sắc; tăng cường liên kết trong nước
và quốc tế, chú trọng liên kết giữa ngành Du lịch với các ngành, lĩnh vực khác
trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch” và hướng đến thực hiện
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mục tiêu phát triển du lịch trở thành “ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nhanh, bền vững”.
Triển khai đưa hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch quốc gia đi vào thực
tế (được thành lập theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ) để hỗ trợ các tỉnh/thành trọng điểm về du lịch nâng cao
chất lượng hoạt động truyền thông, xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm và đào tạo
nhân lực du lịch theo quy định của Luật Du lịch và phù hợp với chiến lược và quy
hoạch phát triển du lịch Việt Nam; đồng thời có kế hoạch triển khai, nhân rộng mô
hình quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tại một số tỉnh/thành trong cả nước.
Trong các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch Việt
Nam ở trong nước và quốc tế, lồng ghép các nội dung về sản phẩm du lịch đặc thù
của Thành phố trong tổng thể du lịch cả nước, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long,
vùng Đông Nam bộ và các vùng quy hoạch phát triển du lịch.
Chủ trì làm việc với các bộ, ngành liên quan về công tác thống kê du lịch tập
trung ở việc xác định các chỉ số quan trọng: (a) sự đóng góp của ngành du lịch trong
cơ cấu kinh tế, (b) khách du lịch nội địa; (c) khách quốc tế đến bằng các đường như
đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt và đường hàng không nội địa
(đối với các tỉnh/thành).
Trong các chương trình khảo sát, tổ chức các đoàn famtrip cho các doanh
nghiệp du lịch hàng đầu trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển du
lịch, đề nghị đưa Thành phố vào tổng thể các điểm du lịch trọng điểm quốc gia với
tư cách là điểm đến chất lượng cao, nơi có nhiều sản phẩm du lịch đặc thù, chất
lượng dịch vụ du lịch được quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và
môi trường du lịch được đảm bảo.
3. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp du lịch theo hướng lãi suất cho
vay không cao hơn 2% so với lãi suất huy động tiền gửi. Đơn giản hóa các thủ tục
hỗ trợ, cho vay ưu đãi, gia hạn thời gian thanh toán nợ.
4. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý đối với các hoạt động
kinh doanh du lịch qua mạng, xử lý nghiêm tình trạng nhái thương hiệu, sao chép
nội dung các chương trình sản phẩm du lịch.
5. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải
(1) Đẩy nhanh tiến độ mở rộng và hiện đại hóa Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
để du khách đến Thành phố không phải mất quá nhiều thời gian cho việc làm thủ
tục đến và đi; (2) Giữ và tiếp tục quy hoạch để khai thác 1.800m cầu cảng tại khu
vực Sài Gòn - Khánh Hội cho các tàu khách quốc tế, tàu nhà hàng và các phương
tiện thủy phục vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các tuyến du
lịch đường thủy cũng như phát huy hình ảnh gắn liền với Sài Gòn - Thành phố Hồ
Chí Minh của Bến Nhà Rồng.
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THỰC TẾ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ,
PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KIÊN GIANG
Lâm Minh Thành
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
Tóm tắt: Kiên Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, vị trí thuận lợi về giao
lưu kinh tế và hội nhập, là tỉnh có khả năng thu hút vốn đầu tư lớn, nhiều cơ hội tiếp nhận chuyển
giao công nghệ, xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh khi hội nhập. Song ngoài những
tác động, khó khăn chung của cả nước, tỉnh cũng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức lớn
như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc
biệt là đại dịch COVID-19. Nhưng với quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự
thống nhất đồng lòng của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và .nhân dân trong toàn tỉnh cũng
như sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành Trung ương về chủ trương, cơ chế chính sách,
định hướng phát triển, về công tác lập quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kêu gọi và
triển khai các dự án đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Qua đó, đã tạo điều kiện cho ngành
du lịch Kiên Giang đạt được một số thành tựu quan trọng.
Từ khóa: Thu hút đầu tư du lịch; Du lịch Kiên Giang; Cơ chế chính sách.

I. Mở đầu
Kiên Giang là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có
điều kiện tự nhiên thuận lợi, tiềm năng tài nguyên phong phú và đa dạng: có đồng
bằng, rừng, núi, biển và hải đảo với nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử,
tạo ra lợi thế cho Kiên Giang phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản,
du lịch... . Đối với các nước trong khu vực, . Kiên Giang là tỉnh có thềm lục địa và
lãnh hải nằm trong vùng .Vịnh Thái Lan, có biên giới liền kề với Campuchia là điều
kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu, hợp tác toàn diện với các nước trong khu vực
trong đó có du lịch. Đối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Kiên Giang có lợi thế về
cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, là cầu nối của vùng với các nước bên
ngoài. . Tài nguyên biển, đảo của tỉnh với diện tích 63.290 km2 và hơn 140 hòn đảo
lớn nhỏ, trong đó có 43 đảo có dân cư sinh sống.
Thực hiện các chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, Kiên Giang đã đạt
được những thành tựu quan trọng: tình hình kinh tế, chính trị - xã hội ổn định và phát
triển nhanh, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đạt và vượt, tiếp tục phát triển với nhịp
độ tăng trưởng khá; hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện; đường bộ,
đường biển, hàng không được xây dựng nâng cấp tạo điều kiện đi lại, tăng tính kết
nối vùng, khu vực và quốc tế giúp giao lưu hàng hóa thuận tiện; cơ sở vật chất kỹ
thuật cũng được đầu tư, hệ thống dịch vụ ngân hàng, bưu chính, viễn thông,... ngày
càng hoàn thiện; môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện cho
phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có ngành du lịch. Đặc biệt, với việc .Nghị quyết
số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đây là
đòn bẩy giúp địa phương nhanh chóng khai thác các lợi thế tài nguyên, phân bổ
nguồn lực thích hợp để ngành du lịch là ngành kinh tế chủ đạo của Tỉnh.
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II. Thực tế xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, cơ chế đặc thù
của địa phương trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại Kiên Giang
1. Khái quát chung
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, cơ
chế, chính sách chung để thúc đẩy du lịch phát triển với vai trò kinh tế mũi nhọn
nhằm tạo điều kiện cho các địa phương định hướng về nguồn lợi du lịch sẵn có.,
Từ đó, xây dựng các chính sách cụ thể và phù hợp với mục tiêu đề ra. Trong đó,
một số chiến lược, quy hoạch định hướng phát triển du lịch đã được Bộ Chính trị,.
Thủ tướng Chính phủ,. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,. các cơ quan Trung ương,
các địa phương phê duyệt làm cơ sở định hướng cho phát triển du lịch như: Nghị
quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Kiên Giang đã ban hành
Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, để triển khai thực hiện Nghị quyết số
08-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo đó, ngày 18/6/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số
109/KH-UBND để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quan điểm, mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ
Chính trị, Luật Du lịch năm 2017, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017
của Chính phủ và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát
triển du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030; Kế hoạch đã xác định
nhiệm vụ cụ thể về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và đề ra mốc
thời gian thực hiện hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;
phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương chủ trì hoặc phối hợp tổ
chức triển khai thực hiện; nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên, tiềm năng, lợi
thế phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và huy động được các nguồn lực xã hội ở
trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật,
sản phẩm du lịch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất
lượng các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm cao
với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là định hướng
quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành,
các lĩnh vực khác. Vì vậy, việc cụ thể hóa các chủ trương chung nhằm áp dụng tại
địa phương là cần thiết; cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng
để phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tập
trung nguồn lực cho phát triển du lịch.
2. Tình hình thực hiện chính sách, cơ chế đặc thù và thu hút đầu tư phát
triển du lịch
2.1. Triển khai thực hiện chính sách, cơ chế đặc thù
Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thiện cơ bản các văn bản mang tính
định hướng, kế hoạch chi tiết nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh
theo quy định của pháp luật, như: Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 02
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năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát
triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết
định số 3095/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Kiên Giang
về phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Kiên Giang đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16 tháng 11
năm 2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm
2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 109/KHUBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 03NQ/TU ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kiên
Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và một số văn bản có liên quan.
Đặc biệt, để triển khai Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1923/QĐUBND ngày 05 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành
quy định về Tiêu chí đầu tư trên đảo Phú Quốc bao gồm về suất vốn đầu tư, năng
lực tài chính thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án và thực hiện các biện pháp
đảm bảo đầu tư. Bên cạnh đó, một số dự án, đề án của tỉnh và các địa phương trong
tỉnh đã và đang triển khai, bao gồm: Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh
Kiên Giang; Quyết định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn Kiên
Giang (Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh); Đề án phát triển du lịch cộng đồng xã Tiên Hải giai đoạn 2014-2020 (theo
Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2014 của UBND thị xã
Hà Tiên); Đề án phát triển du lịch sinh thái Đầm Đông Hồ (khu phố V), phường
Đông Hồ giai đoạn 2015-2020; Dự án Hệ thống website tích hợp video thực tế ảo
quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống mua vé trực tuyến, ứng dụng di động (Mobile
app) và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch đã và đang triển khai, dự kiến đến
năm 2022 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động; Đề án Cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh
Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn đã xây dựng
hoàn thành, hiện đang chuẩn bị thẩm định và ban hành. Việc triển khai và đưa vào
khai thác những dự án, đề án này đã góp phần đáng kể vào . việc khai thác hiệu quả
tiềm năng tài nguyên du lịch vốn vĩ được đánh giá là phong phú và đa dạng của tỉnh
Kiên Giang.
Bên cạnh đó, một số đề án khác đang được triển khai xây dựng nhằm nâng
cao chất lượng, sản phẩm góp phần thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch như: Đề án
phát triển du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại Khu bảo tồn
biển và Vườn quốc gia Phú Quốc; Đề án triển khai các sản phẩm ngành nghề truyền
thống gắn với du lịch; Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đề án phát triển du lịch
nông thôn gắn với Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030.
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2.2. Triển khai thực hiện quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút
đầu tư du lịch
2.2.1. Tình hình thực hiện quy hoạch du lịch
Toàn tỉnh đã có 37 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 với diện tích 21.733,65 ha
và 295 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, với diện tích khoảng 19.981,86 ha các khu du
lịch, điểm du lịch được phê duyệt. Trong đó:
- Vùng Phú Quuyệtạch tỷ lệ 1/2000 với diện tích 21.733,65 ha và 295 đồ án
quy hoạch tỷ lệ 1/500, với diện tích khoảng 19.981,86 ha các khu du lịch, điểm du
lịch thôn
- Vùng Hà Tiên - Kiên Lương 01 đ1 n Lương n ệtạch tỷ lệ 1/2000 với diện
tích 21.733,65 ha và 295 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, với diện tích kh
- Vùng Rương n ệ- Kiên Hương n ệtạch tỷ lệ 1/2000 với diện tích 21.733,65
ha và 295 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, với diện tích khoảng 19.9
- Vùng U Minh Thượng 01 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 với diện tích 8.038
ha; 04 quy hoạch chi tiết 1/500.
Thời gian tới, thực hiện tích hợp quy hoạch phát triển du lịch vào quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Luật Quy hoạch 2017.
2.2.2. Tình hình đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và thu hút đầu tư du lịch
- Về các công trình giao thông: Đã huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao
thông của tỉnh từ đường bộ, đường thủy, đường biển1; tranh thủ nguồn vốn Trung
ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 201620202; thực hiện bổ sung 04 Dự án hạ tầng du lịch3 và triển khai 02 tiểu dự án thuộc
Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực
Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)4. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, cơ
chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn vào Phú
Quốc. Hạ tầng giao thông trên Đảo được tập trung đầu tư mạnh trong những năm
qua. Đến nay, hệ thống giao thông trên Đảo đều được nhựa hóa, bê tông hóa; một
số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng5. Thực hiện giai đoạn 2 dự án Cảng
hàng không quốc tế Phú Quốc; Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc.

1

2

3

4

5

Thực hiện dự án đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với tổng kinh phí huy động khoảng 2.690 tỷ đồng, thông xe vào ngày
28/12/2020; Dự án đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất, đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và nhánh nối,
nâng cấp đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy U Minh Thượng; triển khai 02 dự án cảng biển (2.055 tỷ đồng) gồm:
Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc và Cảng Hành khách Rạch Giá.
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích lịch sử, thắng cảnh núi Mo So - Kiên Lương (đạt 78% khối
lượng) và hồ Hoa Mai - U Minh Thượng (hoàn thành, sử dụng cuối năm 2019) với tổng vốn đầu tư là 80,591 tỷ đồng.
(1) Đường vào Khu Du lịch Ba Hòn (Đường từ cây xăng Bình Phận - Mộ Chị Sứ - Hòn Đất); (2) Nâng cấp mở
rộng đường trục chính vào Điểm du lịch Cây Gòn (Đoạn từ Cây Gòn đến Kênh 14 - U Minh Thượng); (3) Nâng
cấp mở rộng đường quanh núi Hòn Me (Đoàn đường trên thân đê + đoạn từ UBND xã Thổ Sơn đến Ngã Ba Cống
Hòn Quéo - Hòn Đất); (4) Dự án Hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống
mua vé trực tuyến, ứng dụng di động (Mobile app) và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch”.
Hạng mục Cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử - huyện Kiên Lương đã thực hiện
được 59,2% khối lượng hợp đồng; Hạng mục Nâng cấp hạ tầng di tích danh lam thắng cảnh Núi Đá Dựng - thành
phố Hà Tiên thực hiện được 71,6% khối lượng.
Cảng biển quốc tế An Thới; Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án điện cáp ngầm 110KV xuyên biển Hà
Tiên - Phú Quốc; Dự án Cảng Tàu biển hành khách quốc tế; Nhà Máy xử lý xử lý rác thải.
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- Về đầu tư hệ thống điện: Đã triển khai thực hiện 03 công trình điện6 theo
kế hoạch, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Riêng công trình Cấp điện lưới quốc
gia cho xã đảo Hòn Thơm, đã thực hiện đầu tư hoàn thành đóng điện vận hành từ
tháng 10/2018.
- Về đầu tư hệ thống cấp nước sạch và vệ sinh môi trường: Đã đầu tư các hồ
chứa nước tại các địa bàn trọng điểm du lịch, nguồn nước cung ứng đảm bảo phục
vụ tốt cho sinh hoạt, sản xuất và phát triển du lịch7; đầu tư nâng cấp, mở rộng các
trạm cấp nước nông thôn8; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 88%.
- Đầu tư xây dựng các lò đốt rác tự cháy: Đã thực hiện đầu tư nhân rộng mô
hình xử lý rác công nghệ BD-Anpha tại 3 xã đảo: An Sơn, Lại Sơn (Kiên Hải) và
Hòn Nghệ (Kiên Lương), đảm bảo theo tiến độ. Chọn 05 điểm tiến hành đầu tư xây
dựng gồm: Thổ Châu (Phú Quốc), Nam Du, Hòn Mấu, Hòn Tre (Kiên Hải), Sơn Hải
(Kiên Lương), Tiên Hải (Hà Tiên) thực hiện tiếp theo mô hình nhân rộng xử lý rác.
- Thông tin và truyền thông: Đã ban hành Đề án Truyền thông tỉnh Kiên
Giang giai đoạn 2019 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; thực hiện Quy hoạch hạ
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030; ứng dụng công nghệ thông tin trong đẩy mạnh phát triển du lịch
được triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 phát triển đô thị thông
minh Phú Quốc… . Chỉ đạo các đơn vị truyền thông trên toàn tỉnh mở chuyên trang,
chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch và quảng bá tài
nguyên, tiềm năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của Tỉnh;
chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đến các địa phương trong và ngoài nước
với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.
- Công tác bảo quản, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và di
sản văn hóa phi vật thể phục vụ phát triển du lịch: Các di sản văn hóa vật thể và
phi vật thể được bảo vệ tốt hơn và được đầu tư nhiều hơn về nhân lực và vật lực.
Các cơ sở thờ tự theo tín ngưỡng dân gian được bảo quản, tôn tạo ngày càng khang
trang. Nhiều di tích đã được đầu tư trùng tu, tôn tạo, trở thành những điểm du lịch
hấp dẫn khách tham quan, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo
thêm việc làm cho nhân dân địa phương. Nhiều làng nghề truyền thống, thủ công
mỹ nghệ được khôi phục và tham gia làm du lịch, làm đa dạng hóa các sản phẩm
đặc trưng tại các địa bàn du lịch trọng điểm.
- Đầu tư phát triển cơ sở khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe phục vụ
khách du lịch: Tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý khám chữa bệnh. Phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương tiến hành
6

7

8

Đường dây mạch 2 (220KV) Kiên Bình - Phú Quốc và Trạm 220KV Phú Quốc; (2) Đường dây 110KV Phú Quốc
- Nam Phú Quốc và Trạm 110KV Nam Phú Quốc, dự kiến đang hoàn thành trong năm 2021; (3) Đường dây
110KV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và Trạm 110KV Bắc Phú Quốc, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.
(1) Hồ chứa nước Bãi Nhà, xã Lại Sơn (Kiên Hải) dung tích hồ chứa 102.000 m3, tổng mức đầu tư 78.640 triệu
đồng chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng; (2) Hồ chứa nước Bãi Cây Mến, xã An Sơn (Kiên Hải) dung tích hồ
chứa 205.000 m3, tổng mức đầu tư 152.289 triệu đồng. Dự kiến tích nước và vận hành thử quý III/2021, bàn giao
đưa vào sử dụng trong năm 2022; (3) Hồ chứa nước Dương Đông, xã Cửa Dương (Phú Quốc) dung tích hồ chứa
6.400.000 m3, tổng mức đầu tư 224.943 triệu đồng. Dự kiến tích nước và vận hành thử trong quý III/2021, bàn
giao đưa vào sử dụng trong năm 2022.
Thuộc các xã ở huyện Kiên Lương, U Minh Thượng, Hà Tiên, Hòn Đất và Phú Quốc và mở rộng tuyến ống cấp
nước Hồ chứa nước Bãi Nhà, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải. Tổng mức đầu tư 80.501 triệu đồng.
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đào tạo liên tục, tư vấn, hội chẩn từ xa, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn
cho cán bộ y tế. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các Trung tâm Y tế tại các địa bàn du
lịch trọng điểm, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phục
vụ khách du lịch, góp phần phát triển du lịch của tỉnh.
- Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang thu hút 323 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch
với tổng diện tích 10.448 ha và tổng vốn đầu tư là 355.677 tỷ đồng9. Riêng địa bàn
thành phố Phú Quốc có 279 dự án đầu tư du lịch (chiếm 86% dự án đầu tư du lịch
toàn tỉnh), với diện tích 9.947 ha và tổng vốn đầu tư là 349.733 tỷ đồng10. Đặc biệt,
thời gian gần đây đã triển khai được nhiều dự án lớn như: Dự án Vinpearl Phú Quốc,
Vườn thú Safari Phú Quốc, dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bãi
Khem, dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm Phú Quốc, dự án
sân Golf Phú Quốc, dự án Khu vui chơi giải trí có thưởng Corona (casino), Công
viên giải trí chuyên đề Vinwonder, Khu Grand World thành phố không ngủ, Công
viên bảo tồn san hô Namaste, dự án khu du lịch sinh thái Núi Đèn, khu du lịch sinh
thái Đầm Đông Hồ (Hà Tiên); dự án Khu đô thị Phú Cường, trung tâm mua sắm và
vui chơi giải trí Vincom (Rạch Giá)... Vườn Quốc gia Phú Quốc đã liên kết với các
doanh nghiệp để triển khai các dự án du lịch sinh thái kết hợp công tác quản lý bảo
vệ rừng. Ngoài ra, một số mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại các địa bàn du
lịch trọng điểm cũng đã gắn với phục vụ phát triển du lịch.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất
lượng, tập trung ở các vùng trọng điểm du lịch của Tỉnh như Phú Quốc, Rạch Giá,
Hà Tiên, đáp ứng khá tốt nhu cầu lưu trú, tham quan của khách du lịch trong nước
và quốc tế. Hiện nay, toàn tỉnh có 54 doanh nghiệp lữ hành, trong đó có 25 doanh
nghiệp lữ hành quốc tế, đáp ứng khá tốt nhu cầu khách du lịch quốc tế đến Kiên
Giang và tổ chức đưa khách đi du lịch nước ngoài. Cũng giống như khách sạn cao
cấp, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Tỉnh hầu hết đều ở Phú Quốc. Các doanh
nghiệp lữ hành đã xây dựng và thực hiện các tour du lịch kết nối các vùng du lịch
trọng điểm của tỉnh với các tỉnh, thành trong nước và ngoài nước.
- Về du lịch đường biển, bắt đầu từ cảng Rạch Giá hoặc Hà Tiên kết nối với
thành phố Phú Quốc, quần đảo Nam Du, xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải), quần đảo
Hải Tặc (thành phố Hà Tiên) với hơn 40 phương tiện chở khách và 15 phương tiện
tàu phà chở ô tô. Ngoài ra, còn có trên 150 tàu, canô vận chuyển khách tham quan
các đảo, quần đảo, thực hiện các dịch vụ câu cá, lặn biển... tập trung nhiều ở thành
phố Phú Quốc, một số đảo tại huyện Kiên Lương và Kiên Hải; một số tàu nhỏ vận
chuyển khách đi lại trên sông, rạch, hồ tham quan các điểm du lịch tại các vùng du
lịch góp phần quan trọng đưa khách du lịch đến các điểm du lịch trên địa bàn.
- Tại các địa bàn khác, để tạo điều kiện phát triển du lịch biển đảo, thu hút
khách quốc tế, Tỉnh đã công nhận 03 Khu du lịch cấp tỉnh là: Khu du lịch Quần đảo
9

10

Trong đó có 69 dự án đã đi vào hoạt động với tổng quy mô 1.305 ha và tổng vốn đầu tư 14.242 tỷ đồng; 76 dự án đang
triển khai xây dựng với tổng diện tích 4.177 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 165.100 tỷ đồng; 178 dự án đang hoàn thiện
các thủ tục chuẩn bị đầu tư với tổng quy mô 4.966 ha và tổng vốn đầu tư ước thực hiện 176.334 tỷ đồng.
Trong đó có 41 dự án được khai thác và đi vào hoạt động với diện tích khoảng 1.188 ha và tổng vốn đầu tư 12.423
tỷ đồng; 71 dự án đang triển khai xây dựng với tổng diện tích 4.020 ha và tổng vốn đầu tư 163.328 tỷ đồng; còn
lại 167 dự án có được chấp thuận chủ trương và đang thực hiện các thủ tục đầu tư với diện tích 4.739 ha và tổng
vốn đầu tư ước thực hiện 173.983 tỷ đồng.
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Hải Tặc (Hà Tiên), Khu du lịch lịch Quần đảo Nam Du (Kiên Hải), Khu du lịch Lại
Sơn (Kiên Hải). Từ sau công nhận, trong năm 2018, lượt khách quốc tế đến Kiên
Giang, nhất là các nơi này có sự gia tăng đáng kể.
- Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020, đã có trên 33 triệu lượt khách đến
tham quan du lịch, đạt 16,4 % tăng trưởng bình quân giai đoạn 5 năm (2016-2020)..
.Trong đó, khách quốc tế đạt gần 2,2 triệu lượt, đạt 25,3%, tăng trưởng bình quân
giai đoạn 5 năm; doanh thu đạt hơn 62,8 ngàn tỷ đồng, đạt 22,1% tăng trưởng bình
quân giai đoạn 2016-2020. Số cơ sở lưu trú du lịch phát triển nhanh về số lượng và
chất lượng, tập trung ở các vùng trọng điểm du lịch của Tỉnh như thành phố Phú
Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, đáp ứng khá tốt nhu cầu lưu trú của khách du lịch trong
nước và quốc tế. Đến cuối năm 2020, Kiên Giang có 792 cơ sở lưu trú, với 25.670
phòng11. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao tại thành phố Phú Quốc
đang trong giai đoạn hoàn thiện, sắp đưa vào hoạt động, đảm bảo đáp ứng đầy đủ
nhu cầu lưu trú cao cấp của khách du lịch, nhất là khách quốc tế.
Hoạt động du lịch đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh, bảo tồn
và phát huy giá trị di sản văn hóa; thúc đẩy tiêu thụ tại chỗ các sản phẩm nông lâm - thủy sản và kích thích thúc đẩy các ngành nghề khác cùng phát triển; giải
quyết việc làm cho gần 16 nghìn lao động góp phần tăng thu nhập cho người dân
và tăng thu ngân sách; vị trí, vai trò của ngành du lịch ngày càng được khẳng định,
tỷ trọng ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh ngày càng cao và đẩy mạnh quá
trình hội nhập quốc tế.
2.3. Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch
Ngày 30 tháng 12 năm 2013, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết
định số 3095/QĐ-UBND phê duyệt đề án Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch
tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đề án đã triển khai đầu
tư và kêu gọi đầu tư vào các loại hình sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển
- đảo, du lịch MICE, văn hóa, lịch sử, du lịch tâm linh… tại các địa bàn trọng điểm
du lịch, đã dần định hình và phát triển tốt. Ngành du lịch Kiên Giang đang tập trung
kêu gọi đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại
Vườn Quốc gia Phú Quốc và Vườn Quốc gia U Minh Thượng.
Các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng và thực hiện các tour du lịch kết nối
các vùng du lịch trọng điểm của Tỉnh với các tỉnh, thành trong nước và ngoài nước.
Tỉnh đã tổ chức các đoàn gồm cơ quan, báo chí, doanh nghiệp đi khảo sát các thị
trường trọng điểm trong nước và ngoài nước như: các tỉnh, thành thuộc Vương quốc
Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ; khảo sát, đánh giá, kết nối tour du lịch với các điểm
đến du lịch tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng
điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long... để đưa vào khai thác có hiệu quả.
2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/3/2018
về thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và
11

Trong đó, có 495/792 cơ sở đã được xếp hạng, cụ thể hạng 1 sao có 78 cơ sở, với 1.648 phòng; 2 sao có 44 cơ sở,
với 1.628 phòng; 3 sao có 8 cơ sở với 527 phòng; 4 sao có 9 cơ sở, với 1.218 phòng; 5 sao có 12 cơ sở, với 7.640
phòng; khách sạn và nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn tối thiểu có 344 cơ sở, với 5.564 phòng.
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những năm tiếp theo, giai đoạn 2018-2020, triển khai được 28 lớp đào tạo cho 1.190
học viên về kiến thức phát triển du lịch cộng đồng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong
hoạt động du lịch, quy trình và phương pháp thuyết minh du lịch, kỹ năng tiếp thị
điểm đến và bán hàng; tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho 131 cán bộ,
công chức và doanh nghiệp du lịch tại các địa bàn trọng điểm. Xây dựng, thực hiện
các kế hoạch có liên quan đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch
đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
Tỉnh có 08 cở sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch với 02 trường cao đẳng, 06
trường trung cấp, từ năm 2018-2020, tuyển sinh đào đạo nguồn nhân lực du lịch được
2.789 học viên (cao đẳng: 1.169 học viên, trung cấp là 1.616 học viên). Hằ.ng năm,
các trường đào tạo tốt nghiệp ra trường khoảng 800 học sinh, sinh viên ngành du lịch.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chương
trình, giáo trình đào tạo phù hợp với điều kiện kinh doanh, làm việc của người lao
động, đảm bảo thời lượng ngoại ngữ, kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu của doanh
nghiệp. Riêng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang được Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội chọn xây dựng thành Trường Cao đẳng chất lượng cao12.
Đến nay, lao động du lịch toàn tỉnh có khoảng 15.575 người13; lực lượng lao
động ngành du lịch tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 26,9% tỷ lệ lao động
qua đào tạo chuyên ngành về du lịch đạt khoảng 63,4%; trong số lao động qua đào
tạo có 81,9% trình độ trung cấp, sơ cấp nghề và chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn.
III. Đánh giá chung
Trên cơ sở đầu tư hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch, vận dụng linh
hoạt có hiệu quả cơ chế chính sách đặc thù chung cho tất cả các ngành nghề đầu tư
(trong đó có du lịch) vào đầu tư phát triển du lịch, môi trường đầu tư kinh doanh
du lịch thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn
nước ngoài phát triển theo quy định của pháp luật, các nhà đầu tư lớn, có năng lực
tài chính và kinh nghiệm quản lý tham gia đầu tư vào các dự án phát triển du lịch;
từng bước tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, góp phần chuyển đổi
cơ cấu kinh tế.
Cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư cho lĩnh vực du lịch ngày càng hoàn
thiện và thống nhất từ Trung ương đến địa phương; chất lượng nguồn nhân lực cho
phát triển du lịch ngày được nâng cao; thị trường du lịch ngày càng được mở rộng,
sản phẩm du lịch của Tỉnh đang dần được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, cơ
bản đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của du khách; h.ệ thống cơ sở hạ tầng được
quan tâm đầu tư có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động du lịch trên địa bàn; hệ thống
cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như các khu du lịch, các khách sạn nhà hàng, khu vui
chơi giải trí... đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện, tạo điều kiện thúc đẩy
tăng trưởng du lịch, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Tỉnh.
Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế
Phú Quốc (Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ) đang được triển
12

13

Năm 2019, được chỉ định đào tạo lớp cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao của
Cộng hoà Liên bang Đức chuyên ngành Quản trị khách sạn cho 16 sinh viên.
Lao động trực tiếp là 12.768 người, lao động gián tiếp là 2.989 người.
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khai tốt tạo điều kiện thu hút khách quốc tế đến Phú Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian
miễn thị thực 30 ngày, khách quốc tế chỉ được tham quan nghỉ dưỡng trong phạm vi
thành phố Phú Quốc, trường hợp khách quốc tế có nhu cầu tham quan các danh lam
thắng cảnh ở các địa phương khác trong Tỉnh như: Hà tiên, Kiên Lương, Kiên Hải…
thì vẫn phải làm thủ tục xin thị thực tại cơ quan xuất nhập cảnh (phải phát sinh thời
gian, thủ tục, chi phí). Đây được xem là trở ngại đối với du khách quốc tế. Trong thời
gian qua, mặc dù khách quốc tế đến Phú Quốc nhiều nhưng các địa phương có tiềm
năng khai thác du lịch của tỉnh chưa được tận dụng được nguồn khách này để nâng
cao hiệu quả phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của các địa phương.
Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện nay cũng còn nhiều kẻ hở,
khiến cho công tác quản lý gặp khó khăn (Chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh
nghiệp lữ hành Việt Nam; công nhận tài nguyên du lịch; quản lý doanh nghiệp sau
đăng ký thành lập đối với doanh nghiệp lữ hành (không xin phép kinh doanh dịch
vụ lữ hành vẫn hoạt động).
Chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch chưa đủ sức thu hút, nhất là
các khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn…; các chính sách đặc thù cho
du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp…chưa rõ ràng; chính sách đào tạo nguồn
nhân lực, chính sách thuế, đất đai, xuất nhập cảnh từng lúc, từng nơi khó tiếp cận,
thủ tục còn phức tạp; khả năng tiếp cận các chủ trương, chính sách về hỗ trợ đẩu tư
của các doanh nghiệp hoạt động du lịch chưa cao, do còn gặp nhiều rào cản về quy
trình, thủ tục (do vận dụng chính sách từ ngành khác).
IV. Đề xuất, kiến nghị
1. Trong Luật Đất đai nên có quy định riêng về đất sử dụng cho du lịch. Theo
quy định của Luật Xây dựng, khu du lịch được coi là phân khu chức năng đặc thù
giống như khu kinh tế, khu công nghiệp nên rất cần phải có chế độ quản lý, sử dụng
đất đai riêng cho phù hợp với nét đặc thù của nó.
2. Xem xét miễn, giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 5% cho các doanh
nghiệp du lịch để giảm giá thành sản phẩm, các gói dịch vụ du lịch góp phần kích
cầu du lịch; miễn các khoản phí môi trường cho các doanh nghiệp du lịch và thuế
khoán đối với các hộ kinh doanh du lịch cá thể…tạo điều kiện hỗ trợ phục hồi ngành
du lịch; đ.iều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với
giá điện sản xuất tinh thần Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính
trị để hỗ trợ cho các cơ sở lưu trú du lịch.
3. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế chính sách
ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực du lịch (du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, xây
dựng sản phẩm du lịch ban đêm…) để thu hút đầu tư.
4. Chính phủ cho phép khách quốc tế khi đến thành phố Phú Quốc được phép
đến các đảo, quần đảo thuộc thành phố Hà Tiên, thành phố Rạch Giá, huyện Kiên
Lương và Kiên Hải tỉnh Kiên Giang tham quan du lịch và quay trở lại thành phố
Phú Quốc để xuất cảnh (sau khi Việt Nam chính thức mở cửa đón khách du lịch
quốc tế).
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5. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có hướng dẫn địa phương thành lập Quỹ
hỗ trợ phát triển du lịch, hiện nay chỉ mới thành lập Quỹ ở Trung ương trực thuộc
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như vậy địa phương có được thành lập không?
Thành lập như thế nào, trực thuộc cơ quan nào, hoạt động ra sao đề nghị Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn thống nhất trong cả nước.
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CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ “CHÌA KHÓA” CHO SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Ở GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI - GÓC NHÌN TỪ SUN GROUP
Trần Nguyện
Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Sun World
(Thuộc Tập đoàn Sun Group)

1. Chuyển đổi số - Giải pháp sống còn của ngành du lịch toàn cầu
1.1. Chuyển đổi số trong du lịch là gì?
Có lẽ chưa bao giờ cụm từ “Chuyển đổi số” lại trở nên phổ biến và quen
thuộc đối với tất cả công dân toàn cầu, cũng như tác động, chi phối đến tất cả các
ngành nghề kinh tế như hiện nay. Vậy chuyển đổi số là gì ?, chuyển đổi số đã và
đang tác động đến ngành du lịch thế giới nói chung và Việt Nam như thế nào?
Trên thế giới, đã có nhiều chuyên gia, tổ chức đưa ra các khái niệm khác
nhau về chuyển đổi số. Tuy nhiên, chúng tôi tâm đắc nhất với khái niệm ngắn gọn,
súc tích mà Gartner một công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ của Mỹ đưa ra,
đó là: Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh
doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới.
Theo nghiên cứu của Microsoft tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ
năm 2017, tác động mà chuyển đổi số mang lại cho GDP năm 2017, khoảng 6%;
năm 2019 được dự đoán là 25% và tới năm 2021 là 60%. Chuyển đổi số cũng làm
tăng năng suất lao động 15% trong năm 2017, dự kiến 2020 là 21%; 85% công việc
trong khu vực sẽ bị biến đổi trong ba năm tiếp theo. Còn Công ty nghiên cứu
McKensey chỉ ra rằng, vào năm 2025, mức độ tác động của chuyển đổi số tới GDP
của nước Mỹ là khoảng 25%, còn ở các nước châu Âu là khoảng 36%.
Trên thế giới, đã ghi nhận nhiều trường hợp doanh nghiệp du lịch không kịp
thích ứng với công nghệ mới đã phải đóng cửa ngay cả khi đại dịch chưa diễn ra,
tiêu biểu nhất là Thomas Cook - Tập đoàn lữ hành và cũng là một đế chế du lịch
lâu đời nhất của Anh. Tập đoàn này đã sụp đổ vào tháng 9/2019 sau 178 năm tồn
tại với món nợ lên đến 2,1 tỉ USD mà một trong những nguyên nhân chính khiến
“ông tổ” của ngành du lịch Anh phải phá sản là các mô hình kinh doanh du lịch
trực tuyến mà nổi bật là Đại lý du lịch trực tuyến (Online Travel Agent - OTA).
Trong hai năm 2020 và 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu đã đẩy
ngành du lịch rơi vào giai đoạn khủng hoảng chưa từng có. Lượng khách du lịch
quốc tế năm 2020 sụt giảm 73,9% so với năm 2019, bằng thời điểm cách đây 30 năm
và sẽ phải mất từ 2,5 đến 4 năm để lấy lại đà tăng trưởng như năm 2019. Theo Tổ
chức Du lịch Thế giới, năm 2021 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành
du lịch toàn cầu khi lượng khách quốc tế ghi nhận trong 7 tháng đầu năm giảm tới
80% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo, trong 2 năm 2020 - 2021, sự sụt giảm của
ngành du lịch toàn cầu gây tổn thất tới 4,8 nghìn tỷ USD cho kinh tế thế giới.
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Tình cảnh ngặt nghèo của du lịch trong đại dịch đã buộc các cường quốc về
du lịch, các doanh nghiệp du lịch phải đẩy nhanh việc thích ứng với chuyển đổi số
để tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng mới, thử sức với các sản phẩm, dịch
vụ mới áp dụng công nghệ, đồng thời giải đáp các bài toán đau đầu về nhân lực, chi
phí vận hành, tiết kiệm thời gian cũng như giới thiệu, quảng bá sản phẩm, điểm
đến, đem đến cho du khách những trải nghiệm số hấp dẫn... Mô hình kinh doanh
du lịch hiện đại và các kênh đại lý du lịch trực tuyến ngày càng phổ biến, điển hình
là sự bùng nổ của các ông lớn: Booking, Agoda, Expedia, Traveloka, Klook... Hàng
loạt các loại hình du lịch ứng dụng công nghệ số ra đời...
Những lợi ích của việc chuyển đổi số đối với doanh nghiệp du lịch có lẽ
không phải bàn cãi, đó là: Góp phần cơ cấu lại doanh nghiệp (mô hình vận hành,
quản lý hiện đại, chuyên nghiệp; đổi mới bộ máy nhân sự; tăng cường liên kết giữa
các bộ phận); xây dựng được cơ sở dữ liệu (khách hàng, sản phẩm…); tiếp cận
khách hàng, thị trường từ xa; nâng cao năng suất lao động; tiết kiệm chi phí vận
hành; gia tăng trải nghiệm cho khách hàng; t.ăng doanh thu và lợi nhuận v.v…
Như vậy, chuyển đổi số hay nói cách khác là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
số trong trong phát triển du lịch là một trong những yếu tố sống còn, buộc chính
phủ các nước và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch phải lưu tâm, nếu không
muốn bị tụt hậu, thậm chí xóa sổ khỏi thị trường du lịch.
1.2. Thế giới ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch như thế nào?
Thực tế, không phải đến khi đại dịch COVID-19 diễn ra, thế giới mới nhận
thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển du lịch. Nhiều quốc gia đã
triển khai chuyển đổi số từ nhiều năm trước đây và tích cực đẩy mạnh ngay khi đại
dịch gây ra những thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch.
Là một trong những nước đi đầu trong chuyển đổi số, với tham vọng trở
thành quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới, Singapore cũng là điểm đến tiên
phong trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số để giúp ngành du
lịch thích ứng với tình hình dịch, từ đó phục hồi và định hình lại tương lai của ngành
du lịch. Chính phủ Singapore và Tổng cục D.u lịch Singapore đã tổ chức hàng loạt
sự kiện “hybrid” (sự kiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến); tăng cường áp dụng công
nghệ như ki-ốt đăng ký tự động được tích hợp công nghệ quét mã QR tại Triển lãm
TravelRevive để hỗ trợ quy trình đăng ký không cần tiếp xúc. Sân bay Changi cũng
được trang bị robot dọn dẹp tự động có kèm thiết bị phun sương khử trùng trên
thảm và sàn nhà; áp dụng công nghệ ánh sáng LED cực tím (UV-C) để khử trùng
tay vịn trên thang cuốn…
Trong khi đó, Nhật Bản đã xây dựng chiến lược quốc gia về chuyển đổi số;
đẩy mạnh phát triển ứng dụng mobile, website quảng bá du lịch; đầu tư phát triển,
cải thiện cơ sở hạ tầng cho chuyển đổi số... Bên cạnh đó, thị trường du lịch Nhật
Bản còn phát triển truyền thông quảng bá du lịch trên mạng xã hội, cung cấp thông
tin phổ biến bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ AI... Theo thống kê, kể từ khi
hạn chế đi lại vì dịch bệnh, lượng đặt các tour du lịch ảo đã tăng lên khoảng 50%.
Mới đây, công ty First Airlines của nước này đã ra mắt tour du lịch ảo trong mô
hình ca-bin máy bay. Theo đó, du khách được tiếp đón trong khoang hạng nhất với
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đồ ăn, nước uống và thông qua kính thực tế ảo, họ được đặt chân tới những thành
phố du lịch tuyệt vời tại Italia, Mỹ, Pháp…, tận hưởng trọn vẹn một chuyến đi sống
động, chân thực.
Thị trường du lịch Trung Quốc cũng đẩy mạnh ứng dụng phổ biến công nghệ
AI, tự động hóa, du lịch ảo ứng dụng công cụ kỹ thuật số... Đặc biệt, để tạo ra thành
công về chuyển đổi số trong ngành du lịch như hiện nay, Trung Quốc đã có nhiều
giải pháp cụ thể được Chính phủ và doanh nghiệp thực hiện, thu hút đa dạng nguồn
lực tham gia.
Riêng tại Hàn Quốc, quá trình chuyển đổi số đã được triển khai từ rất sớm,
với sự ưu tiên dành cho phát triển cơ sở hạng tầng phục vụ chuyển đổi số ngành du
lịch trong những năm qua. Đến thời điểm này, công cuộc chuyển đổi số đã đóng
góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành du lịch “Xứ sở kim chi”.
Ngay tại Thái Lan, chuyển đổi số cũng đã được bắt đầu từ năm 2016 với một
kế hoạch 5 năm đầy tham vọng có tên “Digital Thailand” (Thái Lan số) nhằm chuyển
đổi số cho toàn bộ hệ thống công quyền, từ quản lý công cộng đến hỗ trợ du lịch,
cảnh báo thảm họa thiên nhiên và nâng cao hiệu quả của nông nghiệp. Theo nghiên
cứu “Mở khóa tác động kinh tế của chuyển đổi số ở châu Á - Thái Bình Dương” do
Microsoft phối hợp với IDC công bố năm 2018, năm 2021 chuyển đổi số sẽ bổ sung
khoảng 9 tỉ USD (2800 tỉ baht) vào GDP của Thái Lan và tốc độ tăng trưởng tăng
0,4% hàng năm.
Campuchia cũng gây ấn tượng với tour ảo tham quan quần thể di tích Angkor
Wat, đưa du khách trở về quá khứ để ngắm nhìn những công trình kiến trúc cổ xưa…
1.3. Những xu hướng chuyển đổi số trong du lịch trên thế giới
Trong số các giải pháp công nghệ cao đang phát triển với tốc độ nhanh chóng
trên toàn cầu, có thể kể đến một số xu hướng chuyển đổi số trong du lịch tiêu biểu sau:
1.3.1. Ứng dụng mobile vào các hành vi du lịch
Với điện thoại thông minh, du khách giờ đây có thể lên kế hoạch cho toàn bộ
chuyến đi từ đặt vé, đặt dịch vụ đến tìm kiếm thông tin về địa điểm tham quan, chọn
hướng dẫn viên, đặt suất ăn phục vụ tận nơi, đặt một số dịch vụ bổ sung trong khách
sạn… trong chuyến đi mà không cần tương tác trực tiếp với bất kỳ người nào. Xu
hướng này ngày càng được khách hàng ưa chuộng và các công ty du lịch, khách
sạn, nhà hàng tăng cường ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du khách.
1.3.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Chatbot
Trí tuệ nhân tạo đã khẳng định được vị trí quan trọng của nó trong các xu
hướng của thị trường kỹ thuật số, bao gồm cả trong lĩnh vực du lịch. Theo một
thống kê, có đến 30% khách sạn sử dụng công nghệ AI trong nhiều nhiệm vụ hành
chính và khách hàng.
Chatbot là một chương trình được tạo từ máy tính, là một công cụ cho phép
con người có thể tương tác, giao tiếp thông qua một trí tuệ nhân tạo đã được lập
trình sẵn. Ưu điểm của một Chatbot là có khả năng làm việc liên tục và sẵn sàng
trả lời nhiều loại yêu cầu khác nhau như: xử lý một yêu cầu đặt phòng, thông báo
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tình hình thời tiết, cho biết vị trí các ATM… ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào
và sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào.
1.3.3. Kết nối vạn vật (IoT-Internet of Things) trong ngành du lịch
Ngày càng có nhiều thiết bị được kết nối với IoT, các doanh nghiệp du lịch
có thể khai thác để giúp việc phục vụ khách hàng một cách hiệu quả hơn. Dữ liệu
IoT giúp doanh nghiệp biết được nhu cầu, thói quen du lịch và một số đặc điểm
khác để có thể chuyển đến khách hàng tiềm năng những thông tin mà họ thật sự
quan tâm.
1.3.4. Đánh giá và xếp hạng về sản phẩm và dịch vụ du lịch
Ngày nay, việc đánh giá và xếp hạng về sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng
trở nên phổ biến với sự hỗ trợ của công nghệ số. Việc khách hàng có thể chia sẻ
các ý kiến của họ một cách nhanh chóng thông qua mạng xã hội như: Facebook,
Yelp, TripAdvisor hay các trang web du lịch giúp các cơ sở lưu trú, các doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch hiểu rõ hơn mong muốn của du khách. Công cụ kỹ
thuật này thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm hơn đến chất lượng, để tạo sự hài lòng
của du khách, gây dựng uy tín thông qua điểm đánh giá của khách hàng, đồng thời
là kênh tham khảo, giúp khách hàng cảm thấy yên tâm khi chọn lựa một sản phẩm
hoặc một dịch vụ du lịch.
1.3.5. Du lịch thực tế ảo (Virtual Reality)
Đại dịch COVID-19 đã khiến các thuật ngữ “Virtual Tour” (chuyến tham quan
ảo) hay “Interactive Tour” (chuyến tham quan tương tác) vốn xuất hiện từ năm 1994
ngày càng trở nên phổ biến hơn đối với khách du lịch ở nhiều nước trên thế giới.
Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp khiến du khách không thể triển khai các
chuyến đi du ngoạn theo kế hoạch, nhiều địa điểm du lịch hoặc các công ty đã xây
dựng tour ảo hay tour tương tác nhằm mô phỏng địa điểm du lịch thông qua các
hình ảnh, video, các yếu tố đa phương tiện khác như hiệu ứng âm thanh, âm nhạc
hoặc các bản tường thuật, giới thiệu, các văn bản. Các công nghệ mới được áp dụng
như một phần cốt lõi của các sản phẩm tour ảo như ảnh 360, video 360, ảnh
Panorama (toàn cảnh), ảnh Flycam (ảnh chụp từ trên cao)… Những tour du lịch
thực tế ảo này đã giúp cho du khách phần nào thỏa mãn “cơn khát” đi du lịch, đồng
thời có thể hiểu rõ hơn về địa điểm sắp tham quan và kích thích được cảm hứng
cho chuyến du lịch của mình.
2. Du lịch việt nam chuyển đổi số trong bối cảnh mới như thế nào ?
Câu chuyện chuyển đổi số của du lịch Việt Nam đã được tính đến từ lâu với
việc Chính phủ ban hành Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh
vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, ban hành theo Quyết
định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã xây
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch về doanh nghiệp lữ hành quốc tế,
hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch; kết nối liên thông hệ thống
thông tin quản lý từ trung ương đến cơ sở...
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Trong vài năm trở lại đây, việc áp dụng công nghệ vào công tác quảng bá
tiếp thị, đặt tour, đặt phòng khách sạn ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Năm 2018,
đặt chỗ trực tuyến đã chiếm đến 19% tổng số tour và quy mô thị trường. Tuy nhiên,
sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 trong 2 năm 2020-2021 đã góp phần thúc đẩy
mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số của du lịch Việt Nam nhằm thích nghi linh hoạt
với dịch bệnh. Những thống kê trong đại dịch cũng cho thấy những cơ hội rất lớn
cho các doanh nghiệp du lịch khi chuyển đổi số đón đầu thời kỳ "bình thường mới"
sau đại dịch. Theo đánh giá của Outbox Consulting - C.ông ty chuyên cung cấp các
giải pháp nghiên cứu và tư vấn chuyên sâu cho ngành du lịch và khách sạn tại Việt
Nam đưa ra trong báo cáo: “Xu hướng Du lịch Việt Nam 2021”, công nghệ sẽ là
yếu tố hàng đầu giúp du khách có lại tự tin khi đi du lịch trong năm 2021. Outbox
Consulting dẫn kết quả cuộc khảo sát của Censuswide cho thấy, hơn 4/5 khách du
lịch cho biết công nghệ sẽ giúp họ tự tin đi du lịch trong 12 tháng tới. Bên cạnh đó,
thanh toán không chạm (thí dụ như Apple hoặc Google Pay, PayPal và Venmo) sẽ
làm tăng sự tự tin của du khách để thực hiện các chuyến đi.
Ở quy mô quốc gia, ngành du lịch đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều
sản phẩm công nghệ hữu ích, nổi bật nhất có thể kể đến app "Du lịch Việt Nam an
toàn" - một nền tảng tích hợp đa tiện ích quan trọng như bản đồ số du lịch an toàn,
liên thông dữ liệu y tế về tình hình dịch bệnh ở các địa phương, cung cấp thông tin
các cơ sở dịch vụ du lịch an toàn... kể cả việc du khách có thể gửi ngay phản ánh
tới Tổng cục Du lịch. Đặc biệt, công tác truyền thông du lịch trên các nền tảng số
ngày càng được đẩy mạnh với các dự án như: Google Arts & Culture - Kỳ quan
Việt Nam; "Việt Nam: Đi để yêu!" trên Youtube, nền tảng tiện ích Trang vàng Du
lịch Việt Nam (https://trangvangdulichvietnam.vn)...
Trong đó, dự án Google Arts & Culture - Kỳ quan Việt Nam ra mắt đầu năm
2021 đã đánh dấu lần đầu tiên du lịch Việt Nam xuất hiện trên nền tảng trực tuyến
nổi tiếng Google Arts & Culture - nơi đặt các bộ sưu tập của trên 2.000 bảo tàng
trên thế giới, nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật, văn hóa, lịch sử các quốc gia.
Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh, thành nhận ra tầm quan trọng của chuyển đổi
số trong phát triển du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch, do vậy đã nhanh nhạy
làm mới cách tiếp thị, xây dựng sản phẩm du lịch nhằm tiến cận và đáp ứng nhu
cầu du khách.
Trong nhiều năm qua, Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương
tiên phong ứng dụng nền tảng công nghệ để phát triển du lịch thông qua các hoạt
động xúc tiến du lịch, truyền thông quảng bá theo xu hướng hiện đại. Từ năm 2015
đến năm 2017, Đà Nẵng đã xây dựng hệ thống trang web, cổng thông tin du lịch 5
ngôn ngữ, triển khai ứng dụng (App) Danang FantasticCity, triển khai Chatbot - trợ
lý ảo tương tác với du khách cùng với tận dụng lợi thế của mạng xã hội Facebook,
Instagram, YouTube… để quảng bá du lịch.
Nhằm từng bước phục hồi du lịch sau đại dịch, Sở Du lịch Thành phố Đà
Nẵng vừa trình làng ứng dụng VR360 mang thông điệp “Một chạm đến Đà Nẵng”
tại địa chỉ vr360.danangfantasticity.com với nhiều tính năng ưu việt. Đây là công
nghệ thực tế ảo giúp dẫn đường cho du khách trải nghiệm tour khám phá Đà Nẵng
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kèm thuyết minh tự động, hình ảnh mãn nhãn, âm thanh sống động, cùng trợ giúp
từ trợ lý ảo của Trung tâm Hỗ trợ du khách. Đặc biệt, Sở Du lịch thành phố Đà
Nẵng cũng vừa ký kết hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số với Tập đoàn Viettel, trong đó,
Viettel sẽ hỗ trợ du lịch Đà Nẵng phát triển hệ sinh thái số với giải pháp thẻ du lịch
thông minh, sàn thương mại du lịch và triển lãm du lịch ảo.
Hà Nội cũng là một trong những địa phương tỏ ra năng động bậc nhất trong
việc chuyển đổi số để thu hút khách trong bối cảnh dịch bệnh. Trong năm 2021,
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long đã tổ chức các triển lãm, trưng bày trực
tuyến để thu hút khách, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt kênh phát thanh
HoaLoPrisonRelic trên nền tảng Spotify; Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học
Văn Miếu-Quốc Tử Giám sản xuất các clip kể câu chuyện lịch sử về các danh nhân
gắn bó với trường Quốc Tử Giám… Gần đây nhất, sau một thời gian thử nghiệm,
cuối tháng 8/2021, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã chính thức ra mắt công nghệ
tham quan trực tuyến 3D tour (tiếng Việt và tiếng Anh), được tích hợp trên website
của bảo tàng (vnfam.vn).
Vào cuối năm 2020, lần đầu tiên tại Tây Bắc, một tour du lịch ảo đã được
thực hiện tại Mộc Châu (Sơn La). Các bộ ảnh và video 360 (VR 360) về điểm tham
quan du lịch Mộc Châu, các cơ sở dịch vụ tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã
cho du khách cái nhìn toàn cảnh, không bị giới hạn không gian. Người xem sẽ dễ
dàng di chuyển khắp nơi, thậm chí nghe thấy âm thanh tiếng thác chảy, suối reo,
chim kêu và tiếng của hướng dẫn viên thuyết minh...
Tại Quảng Bình, từ năm 2015, Sơn Đoòng đã thực hiện dự án đưa hình ảnh
ra thế giới thông qua ảnh 360 độ của National Geographic. Đến khi đại dịch
COVID-19 ảnh hưởng khắp toàn cầu, mọi người không thể đi du lịch thì Sơn Đoòng
360 độ đã trở thành tour du lịch thực tế ảo hấp dẫn nhất. Năm 2020, tờ báo The
Guardian (Anh) đã đưa cảnh quan hùng vĩ của Sơn Đoòng vào top 10 tour du lịch
thực tế ảo đáng tham quan nhất thế giới.
Mới đây, UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã khai trương Trung tâm giám
sát, điều hành đô thị thông minh, phục vụ quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã
hội ở địa phương, trong đó có nhiều tính năng để hỗ trợ phát triển du lịch nhờ công
nghệ. Cụ thể, trung tâm này sẽ thí điểm ứng dụng công nghệ 3D cung cấp thông tin,
dịch vụ du lịch ảo đối với những điểm du lịch do thị xã Sa Pa trực tiếp quản lý, để
phục vụ người dân, du khách và doanh nghiệp; triển khai phần mềm phản ánh hiện
trường cung cấp các kênh tương tác của chính quyền Thị xã với người dân...
Không chỉ các địa phương, điểm đến, mà bản thân các doanh nghiệp du lịch
Việt Nam cũng rất chủ động trong việc chuyển đổi số để thích ứng với tình hình
mới. Nhờ áp dụng công nghệ, các doanh nghiệp du lịch có thể tiếp cận đối tượng
khách hàng tiềm năng mới, thử sức với các dịch vụ mới liên quan và giải đáp bài
toán về nhân lực, chi phí vận hành, tiết kiệm thời gian. Chuyển đổi số cũng hỗ trợ
đắc lực cho việc giới thiệu, quảng bá, chuyển đổi số được coi là tương lai của ngành
"công nghiệp không khói".
Nhờ công nghệ thực tế ảo mà nhiều doanh nghiệp dễ dàng phân tích được thị
hiếu, thói quen của du khách từng thị trường để có định hướng tiếp cận phù hợp:
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khách châu Âu thích tìm hiểu gì, ở đâu, ăn món nào…; khách châu Á thích mua gì,
chơi đâu, đến vùng khí hậu ra sao…? Quan trọng nữa là kết hợp với nghiên cứu thị
trường thực tế để tạo được tệp ‘big data’ (kho dữ liệu) về nhu cầu các hãng lữ hành
gửi khách đến Việt Nam…
Đặc biệt, chuyển đổi số đã đem đến sự bùng nổ của các sàn giao dịch du lịch
trong vài năm trở lại đây. Hiện nay, Việt Nam có khoảng hơn 10 sàn giao dịch du
lịch cho phép khách hàng chủ động book đặt các tour trọn gói, khách sạn và vé máy
bay từ xa, giảm thiểu tối đa thủ tục và tiếp xúc với công ty du lịch, khách sạn hay
đại lý máy bay. Năm 2020, dù du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, song
nền tảng du lịch trực tuyến ivivu.com vẫn tăng trưởng mạnh cả về lượng truy cập
và sản phẩm bán ra…
3. Sun Group và kinh nghiệm chuyển đổi số để dẫn đầu xu thế trong giai
đoạn bình thường mới
Trong hai năm dịch bệnh COVID-19 tấn công, Tập đoàn Sun Group đã phải
đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn chưa từng có trong suốt gần 15 năm
hình thành và phát triển. Hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, dòng tiền gặp
khó, một số công trình, dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch, việc chăm lo thu
nhập, đời sống cho hàng nghìn cán bộ, nhân viên trên cả nước khiến ban lãnh đạo
Tập đoàn “căng não”… Tuy nhiên, Sun Group đã nỗ lực triển khai đồng thời nhiều
giải pháp để kịp thời ứng biến với tình hình mới. Và một trong những giải pháp
quan trọng nhất đã và đang giúp Tập đoàn Sun Group vượt qua khó khăn, tạo đà
vững chắc để bứt tốc trong tương lai chính là chuyển đổi số.
3.1. Đầu tư tối đa cho công nghệ nhằm nâng cao công tác quản trị, kinh
doanh, điều hành
Ngay từ tháng 10/2020, khi chứng kiến đại dịch kéo dài và gây tác động sâu
rộng đến mọi mặt của cuộc sống, Sun Group đã xác định một trong những nhiệm
vụ trọng tâm trong thời gian tới là đầu tư nguồn lực tối đa cho công nghệ nhằm
nâng cao công tác quản trị, kinh doanh, điều hành.
Tháng 1/2021, tập đoàn Sun Group đã chính thức hoàn tất giai đoạn 1 của
việc chuyển đổi số quy mô rộng bằng việc công bố đưa vào vận hành hệ thống ERPSAP S/4HANA - một trong số những giải pháp ERP (Enterprise Resource Planning
- Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) thế hệ mới số 1 thế giới hiện nay.
Với tinh thần triển khai quyết liệt, Sun Group chỉ mất ba tháng xử lý khối lượng
công việc khổng lồ để hoàn tất chuyển đổi số giai đoạn 1 với đầy đủ các bước, từ
khảo sát hệ thống, thiết kế quy trình tương lai, cải tổ các quy trình hiện tại, chuẩn
hóa dữ liệu, đào tạo và làm quen với hệ thống mới.
Bên cạnh đó, Sun Group đã nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin., kiện toàn
bộ máy để chuẩn hóa quy trình làm việc, báo cáo, thay thế toàn bộ hệ thống họp
trực tuyến, tăng hiệu suất lao động bằng các công cụ số hóa thay vì thủ công như
trước. Đặc biệt, từ cuối tháng 7/2021, Sun Group đã vận hành thành công 2 Mobile
App quản trị cho hệ thống khu vui chơi giải trí Sun World và hệ thống khách sạn,
resort cao cấp thuộc Sun Hospitality.
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3.2. Số hóa công tác quản lý công việc bảo trì bảo dưỡng
Là thương hiệu lớn hàng đầu cả nước về du lịch, vui chơi giải trí, Sun World
sở hữu khối lượng khổng lồ các trang thiết bị tại các khu vui chơi Sun World với
hệ thống game đa dạng, các tuyến cáp treo… Việc đảm bảo an toàn trong công tác
vận hành và quản lý thiết bị là vô cùng quan trọng. Trước đây, công tác bảo hành,
bảo trì lập lịch thực hiện thủ công bằng các file excel. Các bộ tài liệu hướng dẫn,
checklist sử dụng giấy, sổ… Công tác thống kê, báo cáo theo dõi lịch sử sửa chữa,
bảo trì bảo dưỡng khó khăn.
Tuy nhiên, sau khi áp dụng chuyển đổi số, Sun Group đã “số hóa” thiết bị,
tài liệu hướng dẫn các quy trình và danh sách công việc vận hành, áp dụng công
nghệ để tạo lịch bảo trì, bảo dưỡng tự động theo định kỳ, tự động giao việc hoặc
phân việc theo phân quyền.
3.3. Nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng công nghệ số
Cùng với việc tăng cường số hóa bộ máy nhằm tăng cường nội lực, những
ứng dụng công nghệ cao vào quá trình nâng cấp trải nghiệm của khách hàng tại các
khách sạn và khu du lịch cũng được Sun Group tận dụng quãng thời gian ngừng
đón khách để đẩy mạnh triển khai.
Tới thời điểm này, các ứng dụng dịch vụ không chạm hay một chạm, giảm
thiểu tối đa thủ tục có tiếp xúc của khách hàng khi đặt phòng và dịch vụ đã và đang
được tiên phong thử nghiệm tại hệ thống khách sạn, resort của Sun Group như JW
Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, Capella Hanoi...,
dự kiến sẽ được hoàn thiện và đi vào vận hành trong quý I/2022.
Trong lĩnh vực vui chơi giải trí, Sun World đã và đang triển khai chiến lược
chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2023, trong đó đẩy mạnh phương thức bán
hàng, phân phối đa kênh trên nền tảng online và thiết bị tự động hóa; n.âng cấp các
kênh tương tác online, offline giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, tự động hóa
công tác thu thập thông tin và hành vi khách hàng.
Bước đầu, các dự án trên đã thu được các kết quả khả quan như: phân phối
hàng chục nghìn vé qua hệ thống kioks tự động, bán vé online; hỗ trợ các đại lý
trong công tác đặt booking từ xa không qua phòng vé; hỗ trợ hơn 30 đại lý chuyển
đổi thành công từ mô hình truyền thống sang mô hình kinh doanh online.
3.4. Áp dụng công nghệ số vào việc thu thập, quản trị và tiếp cận khách hàng
Trong năm 2020 - 2021, sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 đã khiến thói
quen của khách hàng du lịch trên toàn thế giới cũng thay đổi, Khối Sun Hospitality
của Sun Group đã ưu tiên vấn đề đảm bảo tính an toàn, hướng tới giảm tiếp xúc
trong các thủ tục. Vì vậy, từ năm 2021, các khách sạn, resort của Sun Group đã thay
đổi phương thức thu thập, quản trị và tiếp cận khách hàng, tạo tiền đề bắt kịp xu
hướng. Tiêu biểu nhất là việc hoàn thiện hệ thống quản trị khách hàng tập trung
trên toàn tập đoàn. Dù khách hàng liên hệ bằng kênh nào như Facebook, Zalo,
Website, truy cập vào wifi tại khách sạn, gọi điện thoại đến tổng đài của khách
sạn… nhân viên cũng dễ dàng nắm bắt được toàn bộ thông tin, các lưu ý của các
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lần liên hệ/sử dụng dịch vụ trước đây của khách tại bất kì khách sạn nào thuộc khối,
để định hướng, chăm sóc tốt nhất.
Hệ thống này cũng giúp khối khách sạn quản trị được mọi giao tiếp với khách
hàng ở kênh phi tiếp xúc, cụ thể mọi email, SMS, chương trình marketing tới khách
hàng sẽ được quản lý cẩn thận để đảm bảo mọi thông tin là đồng nhất, ở mức vừa
phải không làm phiền khách hàng khi trải nghiệm.
3.5. Vận dụng công nghệ vào công tác quảng bá, truyền thông, bán hàng
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong 2 năm 2020
- 2021, Khối Bất động sản Sun Property (thuộc Sun Group) đã linh hoạt ứng phó
rất nhanh, chuyển cách thức bán hàng/giới thiệu sản phẩm từ nền tảng offline sang
online, áp dụng công nghệ 4.0 và trường quay ảo (hình thức livestream) để tiếp cận,
tư vấn và phục vụ nhu cầu tìm hiểu sản phẩm, dự án BĐS tại Hạ Long, Thanh Hóa
và Phú Quốc của khách hàng.
4. Một số đề xuất, kiến nghị
Như chúng ta đã thấy, chuyển đổi số trong phát triển du lịch ở giai đoạn bình
thường mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng đến sự sống còn của doanh nghiệp và sự
phục hồi của ngành du lịch Việt Nam. Khi chúng ta vẫn còn ngồi bàn đến việc có số
hóa hay không, số hóa như thế nào, thì rất có thể thế giới đã bỏ chúng ta lại khá xa.
Đại dịch COVID-19 đã buộc ngành du lịch thế giới phải tạo ra những “luật
chơi mới”, những xu thế mới và những khái niệm mới, trong đó có: Du lịch không
chạm - một chạm; Du lịch wellness và Du lịch một điểm đến - đa trải nghiệm lên
ngôi... Rất nhiều điểm đến bứt phá nhờ dẫn dắt xu thế đó. Và nếu không bắt kịp xu
thế mới, chúng ta sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
Hơn thế nữa, bất kể COVID-19 sẽ dẫn chúng ta đến đâu, thì ngành du lịch
không thể cứ đóng cửa mãi, mà cần những cuộc cách mạng, cải tổ và thậm chí là
vẽ lại bản đồ du lịch thế giới. Mà quá trình chuyển đổi số là một trong những cuộc
cách mạng không thể không làm.
Tuy nhiên, chuyển đổi số là một hành trình không hề dễ dàng. Theo một
thống kê, ước tính có đến 70% doanh nghiệp gặp thất bại khi thực hiện chuyển đổi
số. Nguyên nhân là vì không đạt được sự thống nhất, đồng thuận về tầm nhìn, mục
tiêu hay thiếu sự liên kết, hoạch định nguồn lực… Trên kinh nghiệm của một doanh
nghiệp bước đầu áp dụng chuyển đổi số, chúng tôi có một vài chia sẻ với các doanh
nghiệp trong ngành để có thể đưa doanh nghiệp số hóa thành công:
1- Thứ nhất, đó là cần có sự quyết tâm và đồng lòng dốc sức triển khai chuyển
đổi số từ lãnh đạo cho đến các phòng ban, đơn vị và cán bộ, nhân viên..
2- Thứ hai, cần đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ và hiện
đại cùng bộ máy nhân sự về công nghệ phục vụ cho các hoạt động quản trị, vận
hành và kinh doanh nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số suôn sẻ.
3- Thứ ba, cần sự sẵn sàng đổi mới quy trình làm việc và làm quen với sự
thay đổi do chuyển đổi số, chấp nhận kết quả ban đầu chưa đạt như kỳ vọng do
khâu vận hành chưa chuẩn chỉnh.
103

4- Thứ tư, nâng cao nhận thức, tư duy của cán bộ, nhân viên.về tầm quan
trọng của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp trong bối cảnh mới, đồng thời liên
tục đào tạo cách vận hành, làm việc, kinh doanh nhằm giúp cán bộ, nhân viên.áp
dụng công nghệ vào công việc một cách thành thạo.
Bên cạnh đó, nếu chỉ có một vài doanh nghiệp chuyển đổi số thì cả một ngành
du lịch cũng không thể đồng bộ và tiến xa hơn được. Việc chuyển đổi số cần được
triển khai sâu rộng, đồng nhất từ trên xuống dưới. Do vậy, chúng tôi cũng xin có
một vài ý kiến đề xuất như sau với Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Tổng cục Du lịch. và chính quyền các địa phương như sau:
1- Kiến nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường đầu tư, khuyến khích, tạo điều
kiện và hỗ trợ tối đa cho các chương trình chuyển đổi công nghệ số, lưu trữ và
phân tích dữ liệu về du lịch: Số lượng khách từng thị trường, hành vi, chi tiêu, thói
quen, thị hiếu từng đối tượng du khách… Khi dữ liệu tổng quan được số hóa và phổ
cập toàn quốc, sẽ giúp cho các địa phương, doanh nghiệp thuận tiện trong việc
nghiên cứu xu hướng du lịch mới, đánh giá thị hiếu du khách từng thị trường… để
xây dựng sản phẩm và có cách thức tiếp cận, phục vụ phù hợp.
2- Tăng cường truyền thông, tiếp thị bằng công nghệ số với cách thức độc
đáo, sáng tạo:
Thực tế thành công của các chương trình tiếp thị, truyền thông bán hàng của
Sun Group, cũng như các tour thực tế ảo ngay tại Việt Nam như: Sơn Đoòng, Mộc
Châu… thời gian qua đã cho thấy tầm quan trọng của việc số hóa công tác tiếp thị,
quảng bá du lịch một cách sáng tạo từ quy mô quốc gia cho đến các địa phương.
Do vậy, kiến nghị Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch
cho đến các địa phương, doanh nghiệp tăng cường đổi mới cách thức truyền thông,
tiếp thị bằng công nghệ số để tiếp cận khách hàng và thị trường khách mục tiêu.
3- Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch lập Sổ tay
những Khách sạn, resort, nhà hàng, khu vui chơi giải trí đã áp dụng chuyển đổi số
trong công tác đặt phòng, đặt bàn, đặt vé… nhằm tạo điều kiện cho du khách và các
tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, tra cứu và liên hệ.
4- Đề xuất Chính phủ và các địa phương trọng điểm về du lịch như: Hà Nội,
TP. Hồ Chí Minh., Đà Nẵng, Kiên Giang ., Quảng Ninh… tăng cường đầu tư xây dựng
các sản phẩm, dịch vụ không chạm, một chạm hoặc được số hóa đáp ứng yêu cầu của
du khách, nhằm tạo thành các chuỗi sản phẩm dịch vụ số hóa dành cho du khách như:
Bố trí các quầy bán vé tham quan tự động tại các điểm tham quan, công viên, khu vui
chơi; Đầu tư chatbot tư vấn cho du khách tại các điểm đến nổi tiếng; Triển khai các
mã QR code để du khách check-in hoặc thuyết minh điểm đến, sản phẩm cho du
khách…
5- Đề xuất các trường đào tạo về nghề du lịch tăng cường đào tạo cho nguồn
nhân lực trẻ có khả năng tiếp cận số hóa tốt hơn, qua đó giúp doanh nghiệp có một
nguồn lực chất lượng ngay từ đầu vào cho công tác chuyển đổi số.
6- Đề xuất Chính phủ tổ chức các Hội chợ hoặc Triển lãm các sản phẩm số
hóa trong lĩnh vực du lịch, các d.iễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số trong
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du lịch thường niên và ở quy mô quốc gia, nhằm giới thiệu, chia sẻ và tăng cường
học hỏi giữa các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong việc xây dựng và phục vụ các
sản phẩm du lịch số hóa.
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2. Du lịch thế giới ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trở lại (https://tuoitre.vn/du-lich-thegioi-ghi-nhan-da-tang-truong-manh-tro-lai-2021100514195089.htm)
3. Loạt công nghệ số giúp Singapore phục hồi ngành du lịch
(https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/35703)
4. Du lịch gần nhà và an toàn: xu hướng chủ đạo của du lịch Việt Nam 2021
(https://nhandan.vn/tin-tuc-du-lich/du-lich-gan-nha-va-an-toan-xu-huong-chu-dao-cua-du-lichviet-nam-2021-636420/)
5. Ngành du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phục vụ thí điểm đón khách quốc tế
https://bvhttdl.gov.vn/nganh-du-lich-day-manh-ung-dung-cong-nghe-so-phuc-vu-thi-diem-donkhach-quoc-te-20210914092221974.htm
6. Động lực thúc đẩy chuyển đổi số https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/dong-luc-thucday-chuyen-doi-so-637270/
7. Đổi mới ngành du lịch: Việt Nam có thể đẩy nhanh tốc độ phục hồi như thế nào? của
các tác giả: Margaux Constantin, Matthieu Francois và Thao Le.
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LIÊN KẾT HÀNG KHÔNG - DU LỊCH VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,
THÁCH THỨC ĐỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH MỚI
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines

Tóm tắt: Đại dịch COVID-19 đã tạo ra khủng hoảng chưa từng có với ngành du lịch và
hàng không trong gần hai năm qua. Đến nay, khó khăn và thách thức vẫn chưa kết thúc, thậm
chí dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai. Trước tình hình đó, Vietnam Airlines - với vai trò
và tư cách là Hãng hàng không Quốc gia - đã có nhiều nỗ lực tự thân cũng như tích cực phối
hợp với ngành du lịch để ứng phó với biến động, vượt qua khó khăn, chuẩn bị sẵn sàng cho giai
đoạn tái khởi động và phục hồi. Cùng với sự hiệp lực của liên kết hàng không - du lịch, nhà nước
cũng đóng vai trò rất quan trọng để trợ lực và thúc đẩy quá trình khôi phục, phát triển của các
ngành nghề và doanh nghiệp trong bối cảnh mới.
Từ khóa: COVID-19, du lịch, hàng không, Vietnam Airlines, giải pháp, phục hồi.

1. Khó khăn, thách thức và cơ hội đến từ COVID-19
1.1. Khó khăn, thách thức
Đại dịch COVID-19 đang càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới và được
ví như cuộc Đại suy thoái lần hai, gây ra nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ
đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tất cả các các ngành nghề đều không nằm
ngoài phạm vi ảnh hưởng của COVID-19, bao gồm các lĩnh vực cung cầu trong tiêu
dùng, lao động, xuất nhập khẩu, văn hóa, giáo dục, giao thông vận tải, đầu tư…
Trong đó, hai lĩnh vực được đánh giá là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh
và các biện pháp giãn cách xã hội là du lịch và hàng không.
Theo đó, COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn hàng loạt các kế hoạch du lịch,
nghỉ dưỡng và hoạt động đi lại do Chính phủ các nước ban hành quy định về hạn
chế di chuyển cả trong nước lẫn nước ngoài, thậm chí đóng cửa biên giới nhằm hạn
chế sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt trong những giai đoạn được xem là cao điểm
của ngành du lịch. Điều này khiến các quốc gia nói chung và các doanh nghiệp
trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, vận tải, dịch vụ nói riêng thiệt hại hàng tỷ USD và
hàng triệu người trong ngành dịch vụ bị mất việc làm.
Đối với hàng không - ngành có vai trò là cầu nối thông thương, duy trì và
phát triển kinh tế, mức độ thiệt hại cũng rất nặng nề. Trước đại dịch, ngành hàng
không thế giới đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Theo
báo cáo chung của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Hội đồng Sân
bay Quốc tế (ACI), Tổ chức Dịch vụ Điều hướng Hàng không Dân dụng (CANSO),
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và Hiệp hội Công nghiệp hàng không
vũ trụ (ICCAIA), ở thời điểm năm 2019, ngành hàng không hỗ trợ đến 65,5 triệu
việc làm trên toàn cầu, trong đó có 10,2 triệu việc làm trực tiếp và 55,3 triệu việc
làm gián tiếp.
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Cho đến năm 2020, COVID-19 đã khiến ngành hàng không lâm vào khủng
hoảng chưa từng có kể từ sau Thế chiến II, theo đánh giá của IATA. IATA đã đưa
ra thống kê, khách luân chuyển trên toàn thế giới năm 2020 giảm 66% so với cùng
kỳ, cùng với đó là số lỗ kỷ lục của ngành hàng không lên tới 126,4 tỷ USD. Tháng
10 vừa qua, IATA cập nhật mức mức lỗ dự kiến của các hãng hàng không trên thế
giới sẽ đạt 51,8 tỷ USD (tăng lỗ thêm khoảng 4 tỷ USD so mức dự báo đưa ra vào
vào tháng 4/2021).
Đây là hệ quả đến từ việc các hãng hàng không phải cắt giảm hoạt động cốt
lõi là vận tải hành khách do dịch bệnh, song song với đó, vẫn phải tiếp tục chi trả
các khoản phí cố định rất lớn như phí bảo dưỡng máy bay, phí sân đỗ, nhân sự…
cùng các khoản vay khổng lồ từ việc thuê, mua máy bay trước đó.
Trong bối cảnh khó khăn, nhiều hãng hàng không đã tuyên bố phá sản hoặc
dừng hoạt động vĩnh viễn, trong đó có những tên tuổi lớn như Thai Airways (Thái
Lan), Virgin Australia (Úc), AirAsia Japan (Nhật Bản), Norwegian Air (Na Uy),
Cathay Dragon (Hong Kong), Philippines Airlines (Philppines),…
Tại Việt Nam, tuy là một trong những quốc gia được đánh giá cao về khả
năng và hiệu quả trong việc kiểm soát dịch COVID-19, song ngành du lịch và hàng
không vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề và lâu dài do hậu quả của dịch bệnh.
Từ tháng 3/2020 đến nay, các đường bay quốc tế vẫn gần như bị tê liệt, ngoại
trừ số lượng ít các chuyến bay chở hàng hóa, đưa đồng bào hồi hương. Năm 2021,
tình hình tiếp tục tồi tệ hơn khi các đợt bùng phát dịch trong dịp cao điểm Tết và
hè khiến doanh thu ngành hàng không tiếp tục giảm mạnh. Trong báo cáo tình hình
phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư cho biết, ngành hàng không có thị trường sụt giảm nghiêm trọng nhất, nhu cầu
vận tải hàng không năm 2020 giảm 34,5 - 65,9%, doanh thu của các doanh nghiệp
hàng không giảm 61% so với năm 2019. Đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn khiến
các hãng hàng không chưa thể khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải hành khách
nội địa. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Vietnam Airlines chỉ vận chuyển khoảng 5,5
triệu lượt khách, tương đương 30% năm 2019; ghế luân chuyển đạt khoảng 17% so
với năm 2019.
Ngoài các tác động tiêu cực trực tiếp về mặt tài chính và dòng tiền, Vietnam
Airlines nói riêng và các hãng hàng không nói chung phải đối mặt với không ít vấn
đề liên quan đến chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn, trong
đó một số vấn đề nổi cộm như dư thừa nguồn lực tàu bay, cạnh tranh về giá vé,…
IATA dự báo ngành hàng không tiếp tục bị ảnh hưởng của đại dịch và có khả
năng đến năm 2024 mới hồi phục bằng năm 2019. Riêng đối với năm 2022, khu
vực Châu Á sẽ là khu vực có tốc độ hồi phục chậm, đạt khoảng trên 20%, thấp hơn
so với mức 65 - 75% của Châu Mỹ và Châu Âu do ảnh hưởng của tốc độ tiêm vắcxin và các chính sách kiểm soát của các quốc gia Châu Á. Thị trường hàng không
Việt Nam dự báo cũng theo các diễn tiến chung trong khu vực và trên thế giới.
Cho đến hiện tại, việc triển khai tiêm vắc-xin và nâng cao nhận thức cho
người dân để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, thậm sản xuất thuốc điều trị COVID107

19 mặc dù đã có những bước tiến nhưng các biện pháp như giãn cách xã hội, đeo
khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, tuyên truyền chí đóng cửa biên
giới vẫn đang được duy trì ở hầu hết các quốc gia.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá các biến chủng mới hiện nay có khả
năng lây truyền mạnh, kháng vắc-xin nên nguy hiểm và khó kiểm soát hơn. WHO
cũng cảnh báo sẽ còn xuất hiện thêm các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2
trong tương lai. Do vậy, thách thức mà ngành y tế cũng như hàng không và du lịch
phải đối mặt trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều.
1.2. Cơ hội
Bên cạnh những khó khăn và thách thức, dịch COVID-19 cũng mở ra nhiều
cơ hội để thích ứng và thúc đẩy sự phát triển trong các lĩnh vực.
Điển hình như trong thời gian giãn cách xã hội, các cuộc họp, chương trình
học tập, hội thảo,… dưới hình thức trực tuyến đã được tổ chức rộng rãi, cho thấy
tiềm năng ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số mạnh mẽ. Lần đầu tiên, Quốc
hội Việt Nam đã có những phiên họp trực tuyến mang tính tiên phong; Đại hội đồng
Liên hợp quốc tổ chức họp trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 6/2020;
Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN họp trực tuyến trong tháng 9/2020. Cùng với
đó, nhiều nền tảng, ứng dụng và sản phẩm công nghệ mới đã ra đời, giúp người dân
toàn cầu duy trì kết nối, học tập và làm việc trong bối cảnh phải thực hiện giãn cách
do dịch bệnh.
Riêng với ngành du lịch và hàng không, COVID-19 cũng mang tới cơ hội để
hai ngành tăng cường sự liên minh, hợp tác nhằm hướng đến xây dựng các sản
phẩm du lịch kiểu mới, vừa thu hút khách du lịch trở lại sau khi dịch bệnh được
kiểm soát và các biện pháp hạn chế đi lại được gỡ bỏ, vừa hỗ trợ hai ngành cùng
phục hồi và phát triển hậu COVID-19.
Theo đó, dịch bệnh đã làm thay đổi đáng kể nhu cầu, hành vi của khách hàng
sử dụng sản phẩm dịch vụ du lịch và hàng không. Cụ thể, khách hàng có xu hướng
chú trọng hơn tới các yếu tố như đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh, bảo hiểm du
lịch, hạn chế tiếp xúc đông người. Du khách có xu hướng tìm đến những địa điểm
còn hoang sơ, cô lập, trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng ở các không gian mở, biệt lập,
không chỉ mang tới sự yên tĩnh và còn an tâm tuyệt đối, tránh sự đông đúc, ồn ào.
Đến 63% du khách có ý định tránh xa các điểm du lịch đông đúc, với 51% tránh đi
du lịch vào mùa cao điểm và 48% chọn đến các điểm thay thế để tránh tình trạng
quá tải.
Theo dự báo của Earnst and Young, khách di chuyển nội địa và ngắn ngày
sẽ là đối tượng khách hồi phục nhanh nhất. Cụ thể, khách du lịch có xu hướng
chuyển sang lựa chọn các điểm du lịch gần, rút ngắn thời gian của kỳ nghỉ, xây
dựng kế hoạch du lịch sát với thời điểm khởi hành và ưu tiên khả năng thay đổi kế
hoạch linh hoạt. Thay vì cân nhắc giá cả là một trong những tiêu chí hàng đầu như
trước đây, hầu hết khách hàng đặt tính an toàn là quan trọng nhất trong quá trình
trải nghiệm và sẵn sàng chi trả cho sản phẩm du lịch có chất lượng cao.
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Khu vực Đông Nam Á, với dân số khoảng gần 700 triệu dân, là thị trường
tiềm năng cho các hãng hàng không trong khu vực. Trong đó, Việt Nam có lợi thế
khi là quốc gia có kinh nghiệm kiểm soát thành công nhiều đợt dịch COVID-19,
được các nước trên thế giới đánh giá cao. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng,
nâng cao hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn; phấn đấu hoàn thành
mục tiêu trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 là đưa ngành
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho sự phát triển các ngành
khác, tiến đến năm 2025 đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu toàn ngành
đạt 1.700 - 1.800 tỷ đồng, đóng góp 12 - 14% tổng GDP cả nước.
Trước những nhu cầu và tiềm năng của thị trường, với lợi thế lớn về thiên
nhiên, cảnh quan đẹp và đa dạng (biển, núi, rừng), hai ngành du lịch và hàng không
Việt Nam có thể cùng kết hợp để xây dựng các sản phẩm du lịch với hình thức mới,
mức giá mới, phù hợp với mong muốn được quay trở lại trải nghiệm của khách
hàng một cách an toàn, tiện lợi.
Hai bên có thể xây dựng và mở bán các sản phẩm theo gói để có cơ hội bán
chéo và bán thêm, đồng thời đa dạng hóa nguồn doanh thu, củng cố sản phẩm cao
cấp và khả năng thu được các mức giá cao hơn. Ví dụ, các khách sạn, lữ hành, hàng
không có thể cùng kết hợp bán gói cho gia đình kèm theo phòng nghỉ cao cấp là dịch
vụ xe sang đưa đón và giảm giá dịch vụ ăn uống, cung cấp trọn gói dịch vụ từ vé
máy bay, vé tàu, xe limousine hoặc xe bus đến phòng nghỉ.
Bên cạnh tạo ra sản phẩm dịch vụ thích ứng với nhu cầu mới của khách hàng,
hai ngành cũng cần tiếp tục phối hợp phát triển du lịch bền vững, giảm tác động
vào môi trường, duy trì bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của các di sản, hướng
đến xây dựng điểm đến Việt Nam an toàn, hấp dẫn, xanh và sạch.
2. Nỗ lực vượt khó và phục hồi của Vietnam Airlines
Trước diễn biến phức tạp, kéo dài của COVID-19, các hãng hàng không đã và
đang có những giải pháp nhằm ứng phó và duy trì hoạt động trong trạng thái bình
thường mới. Bên cạnh sự hỗ trợ chính sách từ các cơ quan chức năng thì nỗ lực chủ
động vượt khó của các doanh nghiệp cũng góp phần không nhỏ vào sự tồn tại của
ngành hàng không và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phục hồi, tái phát triển.
Là Hãng hàng không Quốc gia và cũng là lực lượng chủ lực trong lĩnh vực
vận tải hàng không, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, Vietnam
Airlines đã khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó với đại dịch và phục
hồi, trong đó phương án tái cơ cấu doanh nghiệp là giải pháp trọng tâm từ nay đến
năm 2025 với việc tập trung vào cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh
thu, giảm chi phí, hướng đến nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của Vietnam
Airlines.
Đối với lĩnh vực du lịch, Vietnam Airlines cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội
phối hợp cùng ngành du lịch khôi phục hoạt động ngay khi điều kiện cho phép. Cụ
thể, năm 2020 Vietnam Airlines đã cùng Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt
Nam, các công ty, tổ chức trong ngành lữ hành, du lịch, hàng không và các địa
phương xây dựng bộ tiêu chí tạo ra các gói sản phẩm du lịch an toàn, tạo thành liên
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minh để triển khai kịp thời các sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng sau khi
dịch bệnh được kiểm soát tốt.
Đến nay, Vietnam Airlines đã được công nhận là hãng bay có tiêu chuẩn an
toàn dịch bệnh vượt trội nhất ngành hàng không Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khắt
khe của ngành hàng không quốc tế. Theo Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không
Skytrax, tiêu chuẩn phòng, chống dịch của Vietnam Airlines được đánh giá mức
cao nhất 5 sao, đưa Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt
Nam và thứ 9 trên thế giới đạt được mức xếp hạng này. Bên cạnh đó, website
AirlineRatings cũng đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch của Vietnam
Airlines đạt mức tối đa 7/7 sao.
Để đạt được mức đánh giá này, Vietnam Airlines là đơn vị vận tải hàng không
duy nhất tại Việt Nam xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn các cấp độ phòng, chống
dịch nhằm linh hoạt vận dụng cho từng chuyến bay, đường bay. Vietnam Airlines
cũng là hãng đầu tư mạnh mẽ nhất vào công tác khử khuẩn với việc khử khuẩn toàn
bộ máy bay hàng ngày, sát khuẩn trang thiết bị và dụng cụ phục vụ hành khách
nhiều lần trong ngày, bố trí thảm phun dung dịch khử khuẩn tại cửa ra máy bay,
cung cấp khăn kháng khuẩn cho hành khách trên chuyến bay và ứng dụng tia cực
tím để khử khuẩn tai nghe sau chuyến bay.
Hiện tại, Vietnam Airlines đang tiếp tục nghiên cứu các dịch vụ mới như
nhận thẻ lên máy bay tại nhà, tự quẹt thẻ lên máy bay, gửi hành lý trước khi lên sân
bay và gửi về nhà sau chuyến bay,... đồng thời ứng dụng công nghệ chuyển đối số
vào công tác quản lý tiêu chuẩn phòng, chống dịch để xây dựng quy trình trải
nghiệm dịch vụ “không điểm chạm”, giúp rút ngắn thời gian, giảm thiểu tiếp xúc
cho hành khách và hướng đến chất lượng dịch vụ 5 sao.
Bên cạnh nỗ lực xây dựng trải nghiệm dịch vụ hàng không an toàn, Vietnam
Airlines cũng liên tục đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới, các chương trình bán ưu đãi
với mức giá chưa từng có để kích cầu thị trường, đồng thời nâng cấp các sản phẩm
được ra mắt trước đó như VNAHolidays - sản phẩm trọn gói kết hợp hàng không và
du lịch, VNAXPRESS - Đường bay Hồ Chí Minh, chuyến bay liên danh với Pacific
Airlines, sản phẩm “Vé rẻ cả gói” (Flight Pass) cho phép hành khách mua trước vé
cho nhiều chặng bay với giá ưu đãi đến 50%, v.v.
Góp phần kích cầu du lịch trong nước, năm 2020 đánh dấu kỷ lục của
Vietnam Airlines khi mở thêm tới 22 đường bay nội địa mới. Hiện tại, mặc dù mạng
đường bay trong nước và quốc tế bị hạn chế hoạt động nhưng Vietnam Airlines vẫn
đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội mở thêm các đường bay mới để đáp ứng
nhu cầu của hành khách và quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.
Song song đó, Vietnam Airlines đang tiên phong đồng hành cùng Chính phủ,
các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước triển khai chương trình thí điểm về hộ
chiếu sức khỏe điện tử. Thời gian qua, Vietnam Airlines đã phối hợp với Bộ Y tế,
Bộ Ngoại giao và một số tỉnh, thành thực hiện thành công các chuyến bay đầu tiên
thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử IATA Travel Pass cho hành khách từ Việt
Nam đi quốc tế và ngược lại. Việc các chuyến bay thử nghiệm liên tiếp đạt kết quả
tích cực là cơ sở quan trọng để Chính phủ xem xét, chính thức công nhận cơ chế hộ
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chiếu sức khỏe điện tử, tạo đà mở cửa bầu trời và đẩy nhanh lộ trình nối lại đường
bay quốc tế.
Cùng với nỗ lực mở cửa các đường bay, ngành hàng không cũng đang đồng
hành cùng ngành du lịch và các địa phương thí điểm đón khách du lịch quốc tế an
toàn. Trong đó, điểm đến đầu tiên được lựa chọn là Phú Quốc (Kiên Giang), sau đó
sẽ từng bước mở rộng ra các địa phương khác trên cả nước như Hạ Long (Quảng
Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)... Đây
không chỉ là tin vui cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành mà còn là
tín hiệu về triển vọng phục hồi của ngành hàng không sau hơn hai năm chịu sức ép
của dịch bệnh.
3. Phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước
Bất kỳ một nền kinh tế nào muốn tiến nhanh, tiến xa cũng phải dựa trên nền
tảng kết cấu hạ tầng vững chắc, hiện đại; trong đó, hạ tầng giao thông đóng vai trò
rất quan trọng, quyết định đến sự lưu thông hàng hóa, dịch vụ và hành khách một
cách nhanh chóng, hiệu quả. Ngành hàng không với những ưu điểm nổi trội trong
vận tải hành khách và hàng hóa chính là công cụ và bước đệm tạo điều kiện thúc
đẩy phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia nói riêng và toàn cầu nói chung.
Cụ thể, nền kinh tế được hưởng lợi từ sự phát triển của hàng không trong các
lĩnh vực, trực tiếp như sản xuất máy bay, cung ứng dịch vụ hàng không, dịch vụ
mặt đất, kho bãi,... hay gián tiếp thông qua phát triển công nghiệp phụ trợ và khai
thác những thị trường xuất khẩu mới.
Ngành hàng không còn mang lại các lợi ích xã hội thông qua thúc đẩy các hoạt
động du lịch, kinh doanh và thương mại, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc
sống, mang lại thu nhập quốc gia thông qua thuế và các lợi ích về phát triển kết nối
giữa các quốc gia, vùng, miền. Bên cạnh đó, ngành hàng không cũng đóng vai trò
quan trọng trong các nhiệm vụ an sinh như cứu thương, cứu trợ,...
Với tầm quan trọng của ngành hàng không, nhiều quốc gia đã nhanh chóng
triển khai những biện pháp cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không vượt
qua khủng hoảng do dịch COVID-19. Việc hỗ trợ được triển khai dưới nhiều hình
thức như cho vay, tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, trợ cấp lương, giảm thuế, phí... Một
số quốc gia đã thể hiện cả hai vai trò của nhà nước bao gồm vai trò quản lý đối với
ngành hàng không thông qua các chính sách hỗ trợ bình đẳng cho toàn bộ các hãng
hàng không, và vai trò chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại các hãng hàng
không quốc gia thông qua các gói hỗ trợ đặc thù.
Việc nhà nước thể hiện rõ vai trò của mình sẽ góp phần bảo đảm sự tồn tại
của các hãng hàng không và lợi ích của khách hàng, tạo tiền đề cho ngành hàng
không phục hồi trong tương lai. Đặc biệt, việc phân bổ, tập trung nguồn lực hỗ trợ
ngành hàng không là yêu cầu cấp thiết bởi khi nền kinh tế được tái khởi động, đây
sẽ là ngành đóng vai trò dẫn dắt nhờ tính lan tỏa về lợi ích kinh tế, xã hội đến các
ngành thương mại và dịch vụ khác, trong đó có ngành du lịch.
Như vậy, có thể nói nhà nước có vai trò lớn trong việc thực hiện quản lý
trong giám sát, vận hành của các doanh nghiệp hàng không và chủ sở hữu đối với
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doanh nghiệp hàng không quốc gia. Ngoài ra, nhà nước còn đóng vai trò đặt ra hành
lang pháp lý và thực thi các chính sách để bảo đảm thị trường vận hành một cách
trơn tru, có hiệu quả.
Trong bối cảnh đó, thời gian qua, trước tình hình nền kinh tế nói chung và
các doanh nghiệp nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, Chính phủ
Việt Nam đã kịp thời ban hành ra các chính sách hỗ trợ mọi lĩnh vực, ngành nghề
và doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Đối với hàng không, các giải pháp hỗ trợ được Chính phủ triển khai với quy
mô lớn, đồng bộ và có sự tham gia của các cấp, các ngành. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa
rất lớn với các hãng hàng không trong bối cảnh khó khăn hiện nay, góp phần giúp
các hãng cắt giảm chi phí, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Điển hình như, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định
giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng
chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, nhiều lĩnh vực có mức giảm cao, như
giảm 50% mức thu 20 - 22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, giảm 50%
mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ
đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh
vực hàng không,... Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng từ ngày 01/7/2021 đến ngày
31/12/2021, với số giảm thu từ phí, lệ phí trong 6 tháng ước khoảng 1.000 tỷ đồng.
Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA) đã có kiến nghị Bộ
Kế hoạch và Đầu tư các chính sách và giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp hàng
không vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay. VABA cũng đề nghị mở
rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
(quy định giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp
nhỏ và vừa) để các doanh nghiệp hàng không cũng được hỗ trợ lãi suất thuộc nhóm
đối tượng này; cho phép các doanh nghiệp hàng không tái cơ cấu nợ vay, giãn nợ
vay đối với các khoản nợ phát sinh trong năm 2020 - 2021 và không chuyển nhóm
nợ cho đến hết ngày 31/12/2021...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước
nghiên cứu trình Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất khoảng 4% cho khoản
vay tín dụng trong năm 2021-2023 cho các hãng hàng không với mục đích giúp các
hãng tư nhân giải quyết thanh khoản, duy trì nguồn lực để hoạt động và phát triển.
Bộ này cũng đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải cho phép kéo dài
thời gian giảm 50% phí dịch vụ cất, hạ cánh máy bay và dịch vụ điều hành bay
cùng với thời gian áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên
ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá cho đến hết năm
2021. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng Bộ Tài chính cần sửa đổi quyết định số 87
về điều kiện giao dịch ký quỹ cho phép các doanh nghiệp hàng không và các doanh
nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 không bị cắt giao dịch ký quỹ khi lợi
nhuận âm hai quý liên tục.
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày
27/10/2021 về giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021
đối với hàng hóa, dịch vụ vận tải nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác
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động của dịch COVID-19. Nhờ chính sách này, từ nay đến hết năm 2021, khách
hàng của Vietnam Airlines khi mua trực tiếp sản phẩm dịch vụ của hãng hàng
không sẽ được tính mức thuế VAT là 7% thay vì 10% như trước đó.
Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, những giải pháp về thuế, phí, giá
là vô cùng cần thiết. Hiện Cục Hàng không đã hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp có
thể chuyển đổi, tái cơ cấu thị trường, thậm chí chuyển đổi máy bay từ chở khách
sang chở hàng. Tuy nhiên, Cục Hàng không thừa nhận khó khăn hiện nay mấu chốt
nằm ở diễn biến không thể lường trước của dịch COVID-19.
Vào tháng 5/2021, IATA đưa ra mức dự báo thị trường sẽ hồi phục 88% so
với năm 2019 ngay trong năm 2022 và hồi phục hoàn toàn vào năm 2023. Tuy
nhiên, tháng 10 vừa qua, tổ chức này đã hạ dự báo năm 2022 và khu vực hồi phục
dự kiến nhanh nhất là Châu Âu cũng chỉ đạt 75%, Châu Á thấp nhất khoảng 20%.
Do đó, kể cả khi thực hiện tất cả giải pháp nội lực và các giải pháp hỗ trợ của Chính
phủ, với tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài như bây giờ, ngành hàng không chắc
chắn sẽ còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là khả năng thanh
toán và duy trì hoạt động liên tục.
Đứng trước tình hình đó, các hãng hàng không đều trông chờ nhà nước tiếp
tục có những quyết sách mới, kịp thời và đủ liều lượng để hỗ trợ các doanh nghiệp,
chuẩn bị hướng tới giai đoạn phục hồi nền kinh tế hậu COVID-19. Trong đó, các
giải pháp chính cần được cân nhắc, xem xét như:
Thứ nhất, việc điều tiết thị trường hàng không để hướng đến sự khôi phục,
phát triển bền vững là rất quan trọng. Một số vấn đề liên quan và mang tính cấp
thiết hiện nay có thể kể đến như: xem xét phê duyệt cấp phép kinh doanh vận tải
hàng không cho hãng hàng không mới và cấp đăng ký tàu bay bổ sung phù hợp với
khả năng vận hành của các hãng, năng lực hạ tầng sân bay và tốc độ tăng trưởng
của thị trường; điều chỉnh giá vé phù hợp với cung cầu thị trường và lợi ích của các
hãng hàng không; cân đối giá vé máy bay với giá các loại hình vận tải khác; mở
cửa có lộ trình đối với các hãng hàng không nước ngoài để bảo vệ các hãng hàng
không trong nước.
Thứ hai, các cơ quan nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét duy trì và bổ
sung các giải pháp hỗ trợ để tăng cường năng lực tài chính, duy trì hoạt động liên tục
và tạo đà phát triển cho các hãng hàng không thông như hỗ trợ giảm thuế phí nộp
ngân sách nhà nước, giảm giá dịch vụ điều hành bay và dịch vụ cảng hàng không, hỗ
trợ người lao động bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp
tục thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu nợ vay, giảm lãi suất vay cho các doanh nghiệp
gặp khó khăn do dịch bệnh, miễn giảm các khoản vay bảo lãnh Chính phủ.
Thứ ba, đối với Vietnam Airlines, rất cần có các phương án tạo điều kiện cho
Hãng thực hiện vai trò chủ lực của doanh nghiệp nhà nước và của Hãng hàng không
Quốc gia trong lĩnh vực hàng không, du lịch, thực hiện được các chiến lược kinh
doanh và đầu tư đã hoạch định, đóng góp xứng đáng trong sự phát triển của ngành
hàng không Việt Nam, mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè
quốc tế.
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Thứ tư, điều kiện căn bản nhất để ngành hàng không và du lịch có cơ hội
phục hồi là tình hình dịch bệnh được kiếm soát, công tác đảm bảo an toàn phòng
chống dịch hiệu quả. Trên cơ sở đó, các cơ quan nhà nước cần có sự chung tay phối
hợp với các công ty, tổ chức trong lĩnh vực hàng không và du lịch để có chính sách
riêng cho lĩnh vực này nhằm xây dựng sản phẩm dịch vụ an toàn. Riêng đối với
ngành hàng không, các cơ quan quản lý cần có hướng dẫn, quy định rõ ràng về lộ
trình mở cửa đường bay phù hợp theo từng giai đoạn để các hãng hàng không chủ
động xây dựng kế hoạch khai thác, hạn chế tình trạng mở bán vé ồ ạt, giảm giá vé
sâu làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hãng và lợi ích của khách hàng.
Thứ năm, các cơ quan quản lý cũng cần có giải pháp, đặc biệt là ứng dụng
công nghệ số, để quản lý tiêu chuẩn phòng chống dịch, đồng bộ hóa và kiểm soát
dữ liệu tiêm chủng hiệu quả nhằm tối ưu công tác quản lý của các cơ quan, hãng
hàng không, công ty lữ hành - du lịch cũng như giúp khách hàng nắm bắt đầy đủ
thông tin, tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn trong quá trình đi máy bay và trải
nghiệm các dịch vụ du lịch tại các địa phương.
Với tiến độ phủ rộng tiêm vắc-xin, các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
của Chính phủ và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh,
cầu hàng không chắc chắn sẽ sớm khôi phục trở lại và phát huy tiềm năng vốn có,
đồng thời tiếp tục thể hiện vai trò là đôi cánh của du lịch, đưa ngành du lịch phục
hồi và tăng trưởng, hướng đến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
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CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH;
HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC, THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH,
ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NHỮNG VÙNG KHÓ KHĂN CÓ TIỀM NĂNG DU LỊCH
Võ Thành Thống
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đặt vấn đề
Trong những năm qua, ngành du lịch Việt Nam đã có bước phát triển rõ rệt và
đạt được những kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng khách du
lịch quốc tế đạt 15%/năm, khách du lịch nội địa đạt bình quân trên 10%/năm. Hạ
tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch ngày càng phát triển. Loại hình
sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng phong phú và đa dạng. Chất lượng và tính
chuyên nghiệp từng bước được nâng cao. Lực lượng doanh nghiệp du lịch lớn mạnh
cả về số lượng và chất lượng, tạo được một số thương hiệu có uy tín ở trong nước và
quốc tế. Bước đầu hình thành một số địa bàn và khu du lịch trọng điểm.
Sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ
cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên
thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội
nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Với tầm quan trọng
của ngành du lịch, ngày 16 tháng 01 năm 2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết
số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn. Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng cũng nhấn mạnh việc cơ cấu lại ngành du lịch để phát triển nhanh, bền vững.
Tiếp đến, ngày 22 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
số 147/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.
Tại các văn bản nêu trên, Đảng, Chính phủ đã đề ra các quan điểm, mục tiêu, giải
pháp để phát triển du lịch trong thời gian tới bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại
và phát triển đồng bộ; xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu du lịch quốc gia
gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
1. Khái quát tình hình phát triển du lịch
Năm 2019, lượng khách du lịch trên toàn thế giới đạt hơn 1.4 tỷ lượt, du lịch
đóng góp gần 9 nghìn tỷ USD vào tổng GDP toàn cầu.. .Trong năm 2019, Việt Nam
được đánh giá là một trong 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế
giới, cụ thể: khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 18 triệu lượt khách (tăng
16,2% so với năm 2018), khách du lịch nội địa đạt khoảng 85 triệu lượt khách, tổng
thu từ du lịch đạt khoảng 755.000 tỷ đồng, chiếm gần 10% GDP.
Tuy nhiên, trong năm 2020 - 2021 dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến
sự tăng trưởng trên. Số lượng khách du lịch trên toàn thế giới giảm khoảng 60-80%,
ngành du lịch thế giới đã thiệt hại khoảng 3.3-4 nghìn tỷ USD (tương đương 4.24,5% tổng GDP toàn cầu).
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Riêng đối với Việt Nam, khách quốc tế năm 2020 chỉ đạt 3.837,3 nghìn lượt
người, giảm 78,7% so với năm trước. Năm 2021, Việt Nam không đón khách du
lịch quốc tế, chỉ cho phép nhập cảnh đối với chuyên gia và người lao động làm việc
tại các doanh nghiệp dự án, 10 tháng đầu năm năm 2021 là 125,1 nghìn lượt người,
giảm 96,7% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch nội địa cũng gần như “đóng băng”
do cả nước liên tục phải đối phó với các đợt dịch bùng phát, đặc biệt là đợt dịch từ
tháng 7 năm 2021.
2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch
Với vai trò và tầm quan trọng của mình, trong những năm qua, ngành du lịch
đã nhận được sự quan tâm, chú trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đối với lĩnh
vực hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch, tại Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017,
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch
giai đoạn 2016-2020, theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương để
xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch là hơn 3.800 tỷ đồng. Nguồn vốn này tập trung chủ
yếu vào các hạng mục như: đường vào các khu du lịch, đường nội bộ trong khu du
lịch, hệ thống xử lý chất thải, tôn tạo tài nguyên du lịch…
Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đóng vai trò là nguồn “vốn mồi”
để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các khu du lịch quốc gia, điểm du
lịch quốc gia, khu, điểm du lịch địa phương nhằm tạo thuận lợi cho du khách tiếp
cận khu, điểm du lịch, qua đó kích thích thu hút các nguồn vốn hợp pháp khác đặc
biệt là nguồn vốn tư nhân đầu tư phát triển dịch vụ du lịch.
Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch được ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở
hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước là các khu vực khó khăn có tiềm năng du lịch
như: Miền núi phía Bắc, Miền Trung - Tây Nguyên,. Miền Tây Nam Bộ... Các
điểm, tuyến du lịch thuộc các vùng sâu, vùng xa có khả năng liên kết với các tuyến
du lịch tạo thành thế liên hoàn thu hút khách du lịch, góp phần xoá đói giảm nghèo.
Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, lĩnh vực du lịch
thuộc các hoạt động kinh tế được sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà
nước theo quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn
NSNN giai đoạn 2021 - 2025. Tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách
nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho lĩnh vực du
lịch của các địa phương là hơn 5.500 tỷ đồng. Từng địa phương căn cứ vào vị trí địa
lý và thế mạnh đặc thù của mình, xây dựng định hướng phát triển du lịch để từ đó
chủ động rà soát, triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trong kế hoạch đầu
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền quản lý.
Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành
kinh tế mũi nhọn và Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định nhiều giải
pháp, trong đó có giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục
vụ du lịch, thu hút nguồn lực xã hội, nhà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật
ngành du lịch. Năm 2020, L.uật đầu tư và L.uật d.oanh nghiệp mới được ban hành
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tiếp tục có những chỉnh sửa tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp
hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung thêm các hình thức ưu đãi đầu tư, mở rộng
thêm các đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư, phân cấp mạnh mẽ hơn từ trung ương
xuống địa phương về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, giảm bớt thủ tục
hành chính...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về đầu tư phát triển, doanh nghiệp đã chủ trì, tham mưu
trình Chính phủ xây dựng các văn bản luật theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, thông
thoáng cho doanh nghiệp nói chung trong đó có các doanh nghiệp hoạt động, đầu tư
vào lĩnh vực du lịch;.phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho các địa phương xây dựng các
chương trình xúc tiến đầu tư để định hướng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài
nước có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đầu tư vào lĩnh vực du lịch,
đặc biệt là cơ sở lưu trú, cơ sở vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp,
phù hợp với nhu cầu và xu hướng du lịch mới. Với các chính sách ngày càng thông
thoáng, trong thời gian qua, nhiều địa phương đã thu hút được các nhà đầu tư lớn
trong và ngoài nước đầu tư cho lĩnh vực du lịch, đặc biệt .các dự án tổ hợp du lịch
nghỉ dưỡng quy mô lớn phải kể đến như Hồ Tràm ở Bà Rịa - Vũng Tàu, có tổng vốn
4,2 tỷ USD do Tập đoàn Asian Coast Development đầu tư, các khu du lịch nghỉ
dưỡng cao cấp của tập đoàn Vingroup, Sun Group, FLC…, góp phần cải thiện cơ sở
vật chất và tạo ra nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng cao cho Việt Nam.
3. Hỗ trợ ngành du lịch khắc phục khó khăn của đại dịch COVID-19
Năm 2020 và 2021 là những năm đầy khó khăn, thách thức đối với Việt Nam.
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành lĩnh vực của nền
kinh tế. Trong đó, khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề và nghiêm trọng nhất,
đặc biệt là dịch vụ du lịch, lưu trú… Theo thống kê, 95% doanh nghiệp lữ hành phải
ngừng hoạt động. Nhiều cơ sở lưu trú cho nhân viên nghỉ việc không lương hoặc
chấm dứt hợp đồng với số lượng lên tới 80 - 90%. Công suất buồng phòng bình quân
các nơi chỉ đạt khoảng 10 - 20%; khoảng 30% cơ sở lưu trú du lịch đóng cửa.
Trước tình hình đó, trong hai năm 2020 và 2021, với vai trò là cơ quan tham
mưu cho Chính phủ trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đã được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu
trình Quốc hội, Chính phủ, ban hành nhiều n.ghị q.uyết, chính sách để hỗ trợ doanh
nghiệp, người lao động nói chung và ngành du lịch nói riêng như: i) Giải pháp hỗ
trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19; ii) Chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19; iii) Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân và tiền thuê đất; iv) Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ, cơ
quan, địa phương về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh COVID-19… Các chính sách, giải pháp được triển khai đã góp phần
hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn bởi dịch COVID-19, duy trì
sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an
sinh xã hội, đóng góp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo mục tiêu kép “vừa chống dịch,
vừa phát triển kinh tế”.
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Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế
giới và dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch trong thời gian tới.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19 với mục tiêu huy động phát
huy dư địa tài khóa, tiền tệ, trên cơ sở bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối
lớn để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động, nền kinh tế nhanh chóng
vượt qua khó khăn, sớm phục hồi, phát triển, tạo sức bật cho nền kinh tế góp phần
phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 5 năm 2021 - 2025, nâng cao năng lực nội tại, tính
tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế có nhiều nhóm giải pháp, chính sách, bao gồm các chính sách liên quan đến
lĩnh vực du lịch, trong đó dự kiến có các chính sách: i) Hỗ trợ về thuế, phí; ii) Hỗ trợ
về tín dụng cho các doanh nghiệp; iii) Hỗ trợ giá điện, tiền điện cho cơ sở lưu trú du
lịch; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đào tạo lại lao động về các nghiệp vụ du lịch
liên quan; iv) Giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023; xây
dựng và hỗ trợ bảo hiểm COVID-19, chi phí xét nghiệm RT-PCR cho khách du lịch.
Chính sách hỗ trợ thực hiện theo cơ chế bồi hoàn thông qua các doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ lữ hành; v) Số hóa dữ liệu hành trình, tình trạng sức khỏe, chân dung
hành vi của khách du lịch và nhân viên phục vụ công tác phòng, chống và kiểm soát
dịch bệnh khi mở cửa thị trường du lịch nội địa, du lịch nước ngoài. Các chính sách
Nhà nước đã hỗ trợ trực tiếp cho ngành du lịch trong thời gian qua bao gồm:
Chính sách về thuế, phí
- Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.
- Giảm tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021.
- Giảm 30% mức thuế suất thuế VAT hoặc giảm 30% mức tỷ lệ % để tính
thuế VAT đối với hàng hóa, dịch vụ: dịch vụ lưu trú; dịch vụ của các đại lý du lịch,
kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức
tour du lịch…
- Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
- Giảm giá bán điện cho cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá bán lẻ điện áp dụng
cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất.
- Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành.
- Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023.
- Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2021.
Chính sách về tín dụng
- Miễn, giảm lãi vay đến hết tháng 6 năm 2022 (cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ để tiếp tục hỗ trợ các khách hàng bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19).
Chính sách an sinh xã hội
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- Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn. Doanh nghiệp
và người lao động trong lĩnh vực du lịch được hỗ trợ như sau:
+ Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ
hưu trí và tử tuất.
+ Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ
năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
+ Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương.
+ Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
+ Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
+ Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, vay vốn trả
lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất.
- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch
COVID-19 theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ.
4. Phát triển du lịch trong thời gian tới
Đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, phát triển du lịch của Việt
Nam cần đặt trong bối cảnh mới “sống chung” với dịch bệnh.. Do vậy, trong dài
hạn ngành du lịch cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Tiếp tục tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch. Các
cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh.
- Khuyến khích các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch thực hiện quy trình đảm
bảo an toàn cho khách du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng các thị trường khách
đa dạng và phong phú; Hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, tuyên truyền quảng bá du lịch
tại các thị trường tiềm năng, thị trường du lịch mới.
- Hỗ trợ về cải cách thể chế và cải cách hành chính trên lĩnh vực du lịch; hỗ
trợ Chương trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch;
hỗ trợ chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch…
- Xây dựng thương hiệu điểm đến “Xanh-an toàn”: Cần đẩy nhanh việc tiêm
vắc-xin tiến tới miễn dịch cộng đồng tại một số trọng điểm du lịch, tạo nền tảng
vững chắc, ổn định hoạt động du lịch nội địa và mở rộng đón khách du lịch từ các
thị trường quốc tế.
Về huy động nguồn lực cho ngành du lịch, cần tập trung vào một số nhóm
giải pháp gồm:
- Tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn
2021-2025, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho lĩnh vực du lịch của các địa
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phương là hơn 5.500 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển
và hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch. Các địa phương cần ưu tiên bố trí và sử dụng
hiệu quả nguồn vốn này.
- Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ là nguồn lực quan trọng để thực
hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch. Nguồn lực này
góp phần mở rộng, cơ cấu lại thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong
bối cảnh hậu đại dịch COVID-19.
- Bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước là “vốn mồi”, cần nghiên cứu ban
hành cơ chế, chính sách phù hợp, ổn định và hấp dẫn để đa dạng hoá các nguồn vốn
đầu tư vào hạ tầng du lịch theo các quy hoạch đã được phê duyệt (như nguồn vốn
ODA, đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước, huy động hợp tác công tư PPP,
dân cư...) phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, chú trọng khu du lịch quốc gia, khu du lịch
trọng điểm, các địa phương còn khó khăn nhưng có tiềm năng du lịch.
- Tăng cường tính chủ động của các địa phương, đặc biệt là những tỉnh còn
gặp khó khăn về ngân sách, trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng khu du lịch, tránh sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn hỗ trợ từ ngân
sách nhà nước.
- Từng địa phương căn cứ vào vị trí địa lý và thế mạnh đặc thù của mình, xây
dựng định hướng phát triển du lịch của mình để từ đó chủ động hoặc phối hợp với
Trung ương tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch một cách có
hiệu quả nhất nhằm tập trung thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch của 46 khu du lịch quốc gia được
xác định tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
và các khu du lịch quốc gia mới được bổ sung.
Trong những tháng cuối năm 2021, dịch COVID-19 tại Việt Nam sẽ dần
được kiểm soát ở mức độ an toàn. Cùng với xu thế chung mở cửa đón khách du lịch
quốc tế của các nước trong khu vực và thế giới, ngành du lịch Việt Nam cũng cần
khẩn trương xây dựng phương án phát triển trong tình trạng “bình thường mới”,
triển khai thực hiện ngay một số chính sách như: i) Công nhận “Hộ chiếu vaccine”
giữa Việt Nam với các quốc gia là thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam,
ii) Tăng cường công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch, iii) Ư.ng
dụng thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, iv) Thí điểm đón khách quốc
tế tới một số địa phương đảm bảo các biện pháp y tế an toàn, v) Miễn giảm phí, vé
tham quan tại các khu du lịch trọng điểm…
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tin tưởng rằng với những định hướng, chính sách và
chỉ đạo tích cực, kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nêu trên sẽ phát huy mạnh
mẽ hiệu quả và tạo cú hích để khôi phục, phát triển du lịch vào cuối năm 2021, tạo
đà cho du lịch Việt Nam cất cánh trong những năm tới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam
kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành du lịch, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ các cơ chế chính sách phù hợp nhằm phát triển du lịch và hiện thực hóa
mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam./.
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Vietnam National Tourism Conference
25 December 2021
Video Message, WTTC General Manager Julia Simpson
Good day, dear ministers and colleagues.
It's an absolute honor to address you today at the National Tourism
Conference on Global Trends and Experiences in Responding to COVID-19 and
recovering the tourism Sector. My name is Julia Simpson and I'm CEO of the World
Travel and Tourism Council.
The World Travel and Tourism Council is an authority on world travel. It's a
body that represents travel and tourism in the private sector. We have
approximately 200 CEOs of some of the largest companies, including hotels, cruise
tour operators and Airlines and airports that we count among our members. And for
30 years we've been quantifying the impact of travel and tourism in 185 countries
through our economic research that we do hand in hand with Oxford Economics.
Our purpose is to talk as one voice on behalf of this important sector.
The reason it's such an important sector is when you look at the value economic
value of travel and tourism to the global economy. So pre pandemic, as you can see
here in 2019, travel and tourism represented 10.4% of global GDP and in monetary
terms, that equated to just over $9.17 billion. Sadly, to say that when the pandemic hit,
we saw nearly 50% of that value swept away. On the other side of looking at this is
how many jobs we employed in our sector. One in ten of all jobs across the planet in
2019 were in travel and tourism that represented 334,000,000 people.
And the COVID epidemic has meant that 62 million people have lost their jobs.
Now, we have been calling for five vital measures to ensure that we can
restore international mobility and accelerate the recovery of our sector, bringing
back those critical jobs and money into our economies. So the five simple measures
are Firstly, that we believe there should be simplified rules for people traveling
internationally that should allow fully vaccinated citizens to travel without
restrictions where people do, for whatever reason, are not able to have a
vaccination. Then we also need simplified testing regimes for them. Secondly, we
need to develop and deploy digital solutions that allow people to prove their codes
and move through international barriers and frontiers quickly and easily.
I actually think this could be a major opportunity to simplify the way we travel.
So that just as when we get on a train and we can travel simply using a QR
code or a QR ticket, we should be able to do the same ultimately, with international
travel. Thirdly, we believe it's important that to be able to travel across the world
vaccines that have been authorized by the who or by the SRA stringent regulator
authorities are recognized for travel. In other words, it doesn't matter that maybe
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AstraZeneca is not recognized as a vaccine in the US. If it's recognized in the who,
then it should be fine to travel in fact.
And that is exactly what's just happened as the US has opened up its borders.
Fourthly, critically, people as they travel now will expect very high health
and safety standards and standards of cleanliness at the WTC. We've tried to assist
in this, and we have issued something called the WTC Safe Travel Protocol, an easy
to use guide for destinations and hotels and other travel organizations to ensure that
the service and the products they offer meet the highest protocols in terms of health
and safety. Finally, something that's very close to my heart is vaccine equity. We
still have 4 billion people globally who have not had the opportunity to have a
vaccine, and until we're all vaccinated, none of us are properly vaccinated.
So we've been joining Arm and Arm with Kovacs, which is a UN
organization in UNICEF, to ensure that it doesn't take the currently projected five
years to get the world vaccinated.
If we look at the forecast for recovery in travels and tourism, this is what our
latest data is showing us. So as I said to recap before coded, the 2019 figures show
that we and our sector was worth $9.2 trillion. That was effectively cut in half to
4.7 trillion in the height of the pandemic in 2020, and in 2021 we will see some of
recovery globally. About 30% will come back, but that's mostly being boosted by
countries where they have strong domestic travel. Now, in the best case scenario,
if countries can comply with the five demands that we're calling for, we could see
that 9.2 not fully recovered, but nearly back at 8.6 trillion, and probably the base
case scenario will still be eight.
Then if we turn to look at jobs, you can see that the 62 million jobs that have
really unfortunately been lost in this pandemic, and that means people sometimes
not being able to put food on the table of their family. It's been a massive impact in
poorer communities, as I'm sure we all appreciate. But the 62 million jobs not only
could be recovered, but again, if we follow the five rules. In an upside scenario, by
2022, we could see 349,000,000 jobs in travel and tourism employed globally
would actually be higher than the 2019 figure if we turn now to Asia Pacific.
And I know all of us know in this region the impact that the lockdown has had.
And we also know that as a part of the world, you are only just beginning to
open up. But these are the impacts that we've seen. And as you can see in 2019,
world travel and tourism in Asia specific was worth $3.1 trillion, and that was
slashed by more than 50%. So for the obvious reasons of the lockdowns, so you
can see it's 54% impact. And in fact, most of the jobs that have been saved have
been saved in domestic tourism.
And as you can see in the Asia Pacific region, we used to employ
185,000,000 people in 2019, and we've lost 34 million of those, or nearly 20%.
Now, if we look at GDP recovery in Asia, this is how it's being forecast. Obviously
2020 was a complete disaster. 2021 the year we are in now we will end it hopefully
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up 36%. So the current trajectory is showing it being worth $1.9 trillion still quite
a long way from the 3.1 trillion that we had in 2019. In a very best case scenario,
we would be looking at recovering to 2.9 trillion in 2022 with a baseline of 2.6.
So even by the end of 2022, although we will have recovered well, if we
follow the five rules, I still am concerned that we're still not fully back to pre
pandemic levels.
And if we look at jobs recovery, this is a much better story, and I just want
to leap forward to the positive bit at the end where in 2022 we could see
198,000,000 jobs in travel and tourism across Asia, which would be incredible and
obviously an increase on the 185.1 million jobs that we had in 2019. But I do have
to reiterate. That is only if we keep borders open if we allow access to fully
vaccinated people to travel. So it could be a very good story for Jod.
So in summary, if we look at the impact that COVID has had on our economy
in Asia Pacific, we're set to recover in real terms, 36% in 2021, a lot of that based
on domestic activity, and that is ahead of a global average of 30.7%. International
spending in the region is set to drop by 25% in 2021. And that is obvious because
obviously the spending has mostly been domestic. And sadly, that follows a
massive drop that we had in 2020. International spending if you like exports for
Asia for the Asia region with a massive loss of $407,000,000,000.
As we said, the recovery has largely been led by the domestic market, and
that is why it is absolutely critical for governments, the economy and for jobs,
national mobility. And the simple message is keep it simple. Simplification on rules
for international travel needs to be prioritized and also sustained.
Turning now to an area that's close to all of our hearts is a net zero roadmap
for travel and tourism. We've just launched one. This is actually completely unique
because while individual industries like aviation and the hotel sector have their own
maps towards carbon neutrality, nobody has actually pulled it all together into one
position. So the WCC net zero roadmap what it does is it sets baselines and emission
targets for each industry to achieve individually and as a sector for 2000 and 32,050.
For the first time ever, we can monitor and report on progress to the whole of travel
and tourism.
It's allowed us to collaborate between and across our different industries. It
shows how we can provide finance and the investment required for this critical
transition, and it raises awareness and builds capacity on climate. Nowhere more is
it more critical in Asia. We see rising sea levels, we've had some extreme weather
and we've seen massive deforestation. It is critical for the Asia whole area and the
future of travel and tourism that we really grip this.
And I know we do because all our lives would depend on it.
And I wanted to leave you within a big invitation to our up and coming events.
Wtc is worldrenowned for our summit and we're holding our next global summit in
Manila in the Philippines from the 14th to the 16 March. You would all be very
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warmly welcomed. And also in May next year, we've got a sustainability and
investment forum that we're holding in Puerto Rico it would be great to see you there.
So on that note, I wanted to say thanks. Thank you and have a wonderful
conference.
Good bye. From the WTTC.
Phát biểu của bà Julia Simpson,
Chủ tịch - Giám đốc Điều hành, Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới
(WTTC)
Xin chào các đồng nghiệp,
Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới là một tổ chức đại diện cho ngành lữ
hành và du lịch của khu vực tư nhân. Chúng tôi có khoảng 200 giám đốc điều hành
của các công ty lớn bao gồm khách sạn, du thuyền, điều hành tour, hàng không, sân
bay. Trong khoảng 30 năm qua, chúng tôi đã đánh giá tác động của lữ hành và du
lịch tại 185 quốc gia thông qua nghiên cứu kinh tế hợp tác với Oxford Economics.
Mục đích của chúng tôi là góp một tiếng nói cho lĩnh vực quan trọng này.
Lý do du lịch là một ngành quan trọng có thể thấy được khi nhìn vào giá trị
kinh tế của ngành đối với nền kinh tế toàn cầu. Trước đại dịch, trong năm 2019 lữ
hành và du lịch đã đóng góp 10,4% cho GDP toàn cầu, tương đương 9,17 nghìn tỷ
đô-la Mỹ. Khi đại dịch xảy ra, chúng ta đã chứng kiến gần 50% giá trị đó mất đi. Mặt
khác, hãy nhìn vào các công việc du lịch được tuyển dụng. Năm 2019, cứ mười công
việc trên khắp hành tinh lại có một công việc trong lĩnh vực lữ hành và du lịch, với
tổng số 334 triệu người. Đại dịch COVID-19 đã khiến 62 triệu người mất việc làm.
Hiện nay, chúng tôi đang kêu gọi thực hiện năm biện pháp quan trọng để
đảm bảo chúng ta có thể khôi phục du lịch quốc tế và đẩy nhanh sự phục hồi của
lĩnh vực này, mang lại công việc và tiền bạc cho nền kinh tế của chúng ta. Năm
biện pháp đơn giản đó là:
Thứ nhất, chúng tôi tin rằng cần có các quy định đơn giản hóa cho những
người đi du lịch quốc tế, cho phép công dân đã tiêm vắc-xin đầy đủ được đi du lịch
mà không bị hạn chế. Chúng ta cũng cần đơn giản hóa các thủ tục xét nghiệm.
Thứ hai, chúng ta cần phát triển và thực hiện các giải pháp kỹ thuật số cho
phép mọi người chứng minh trạng thái COVID-19 của họ và nhập cảnh một cách
nhanh chóng, dễ dàng. Tôi thực sự nghĩ rằng đây có thể là cơ hội lớn để đơn giản
hóa cách chúng ta đi du lịch. Cũng như chúng ta đi tàu có thể sử dụng mã QR hoặc
vé QR, chúng ta cũng có thể làm điều tương tự với du lịch quốc tế.
Thứ ba, chúng tôi tin rằng điều quan trọng để có thể đi du lịch quốc tế là các
vắc-xin đã được WHO hoặc Cơ quan quản lý dược chặt chẽ (SRA) cấp phép phải
được công nhận để đi du lịch. Nói cách khác, mặc dù AstraZeneca không được công
nhận là vắc-xin ở Mỹ, nếu nó đã được WHO công nhận thì nó sẽ được áp dụng để
đi du lịch. Đây cũng chính là trường hợp vừa xảy ra khi Mỹ mở cửa biên giới.
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Thứ tư, quan trọng nhất, người đi du lịch hiện nay sẽ có mức yêu cầu rất cao
đối với các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và sạch sẽ. Tại WTTC, chúng tôi đã cố
gắng hỗ trợ việc này và ban hành Giao thức Du lịch An toàn WTTC, một hướng
dẫn dễ sử dụng dành cho các điểm đến, khách sạn cũng như các tổ chức du lịch
khác để đảm bảo dịch vụ và sản phẩm họ cung cấp đáp ứng được các giao thức cao
nhất về sức khỏe và an toàn.
Cuối cùng, một điều mà tôi cho rằng rất quan trọng chính là công bằng về vắcxin. Chúng ta vẫn còn 4 tỷ người trên toàn thế giới chưa có cơ hội tiêm vắc-xin, và
cho đến khi tất cả chúng ta đều được tiêm phòng, chưa ai trong chúng ta được tiêm
phòng một cách đúng đắn. Vì vậy, chúng tôi đã tham gia cùng với COVAX - một tổ
chức của Liên hợp quốc trong UNICEF, để đảm bảo chúng ta có thể tiêm phòng cho
toàn thế giới nhanh hơn thời gian 5 năm mà chúng ta đang dự kiến.
Sau đây là những con số dự báo mới nhất của chúng tôi cho ngành lữ hành
và du lịch. Trước COVID-19, lĩnh vực du lịch và lữ hành đóng góp 9,17 nghìn tỷ
đô-la Mỹ vào GDP. Con số này đã bị giảm xuống một nửa, chỉ còn 4,7 nghìn tỷ do
ảnh hưởng của đại dịch trong năm 2020. Trong năm 2021 khi thế giới đã dần khôi
phục, con số này dự kiến tăng khoảng 31% lên 6,1 nghìn tỷ, tuy nhiên chủ yếu tại
các quốc gia có du lịch nội địa hoạt động mạnh mẽ. Năm 2022, với kịch bản tốt
nhất, nếu các quốc gia có thể tuân thủ năm biện pháp mà chúng tôi đang kêu gọi,
chúng ta có thể chưa phục hồi như mức 2019, nhưng có thể đạt từ 8 đến 8,6 nghìn
tỷ đô-la Mỹ đóng góp vào GDP.
Về việc làm, 62 triệu việc làm đã mất đi trong đại dịch, điều đó có nghĩa là
một số người có thể không mua được đồ ăn cho gia đình họ, và chúng ta đều biết
đại dịch có ảnh hưởng nặng nề hơn đối với các cộng đồng nghèo. Tuy nhiên, nếu
chúng ta tuân thủ năm biện pháp của WTTC, đến năm 2022, với những kịch bản
tốt nhất, chúng ta sẽ có 349 triệu việc làm trong lĩnh vực du lịch, cao hơn con số
của 2019; ở kịch bản thấp hơn, ngành du lịch sẽ có 324 triệu việc làm.
Riêng với châu Á - Thái Bình Dương, chúng ta đều thấy tác động của việc
đóng cửa biên giới đối với khu vực này, và so với các phần khác trên thế giới, các
bạn cũng mới bắt đầu mở cửa gần đây. Năm 2019 ngành du lịch của châu Á-Thái
Bình Dương trị giá 3,1 nghìn tỷ đô-la Mỹ và có 185,1 triệu lao động du lịch. Đại
dịch COVID-19 đã khiến giá trị của ngành du lịch giảm 54%, đồng thời làm mất đi
34 triệu việc làm. Thực tế, phần lớn việc làm được giữ lại đều thuộc lĩnh vực du
lịch nội địa.
Nếu chúng ta dự báo về việc phục hồi tại châu Á, có thể thấy năm 2020 hoàn
toàn là thảm họa, năm 2021 dự kiến đóng góp của du lịch cho GDP sẽ tăng khoảng
36% so với năm 2020. Số liệu dự kiến của 2021 là 1,9 nghìn tỷ đô-la Mỹ vẫn còn
kém rất nhiều so với con số 3,1 nghìn tỷ đô-la Mỹ của năm 2019. Với kịch bản tuyệt
vời nhất, năm 2022 con số này có thể đạt mức 2,6 đến 2,9 nghìn tỷ đô-la Mỹ. Như
vậy nghĩa là dù chúng ta phục hồi tốt trong năm 2022 và làm theo năm biện pháp của
WTTC, tôi e rằng chúng ta vẫn chưa thể khôi phục như mức trước đại dịch.
Tuy nhiên, việc phục hồi việc làm sẽ nhanh hơn, khi dự báo tới cuối năm
2022, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có từ 181,5 đến 198 triệu việc làm
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trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, có thể cao hơn con số 185,1 triệu của năm 2019.
Nhưng tôi phải nhắc lại, đây là trường hợp khi các nước duy trì mở cửa biên giới
và cho phép những người đã tiêm đủ vắc-xin đi du lịch.
Nhìn chung, nếu xem xét tác động mà COVID-19 đã gây ra đối với nền kinh
tế ở châu Á-Thái Bình Dương, chúng ta sẽ thấy mức độ phục hồi 36% trong năm
2021 phần lớn nhờ hoạt động du lịch nội địa, con số này đã vượt mức trung bình
của toàn cầu là 30,7%. Chi tiêu du lịch quốc tế của khu vực trong năm 2020 đã
giảm 74% tương đương 407 tỷ đô-la Mỹ và dự kiến sẽ giảm tiếp 25% trong năm
2021, rất hiển nhiên vì phần lớn chỉ có chi tiêu du lịch nội địa.
Như chúng tôi đã nói, sự phục hồi hiện nay chủ yếu được dẫn dắt bởi thị
trường nội địa, đó là lý do tại sao các chính phủ và nền kinh tế rất cần thiết phải
khôi phục lại du lịch quốc tế. Tôi xin gửi một thông điệp đơn giản là hãy khiến mọi
thứ đơn giản. Việc đơn giản hóa các quy định về du lịch quốc tế cần được ưu tiên
và cũng cần được duy trì.
Xin cảm ơn và chúc hội thảo thành công tốt đẹp./.
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ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH CẦN NHÀ NƯỚC
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP DU LỊCH ĐỂ SỚM PHỤC HỒI
VÀ PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH MỚI
Nguyễn Quốc Kỳ
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Vietravel
1. Đóng góp của ngành Du lịch trong giai đoạn 2015-2019
Giai đoạn 2015-2019 là giai đoạn tăng trưởng ấn tượng nhất của ngành du
lịch, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của nền kinh tế cả nước. Lượng
khách quốc tế đã tăng 2,3 lần từ 7,9 triệu lượt (năm 2015) lên 18 triệu lượt (năm
2019), đạt tăng trưởng bình quân 22,7%/ năm. Đây là mức cao hàng đầu thế giới
theo các báo cáo hàng năm của Tổ chức Du lịch thế giới. Khách nội địa tăng 1,5
lần từ 57 triệu lượt năm 2015 lên 85 triệu lượt năm 2019, tăng trưởng bình quân
10,5% mỗi năm. Theo đó, tổng thu toàn ngành tăng bình quân 20,9%/năm, đóng
góp chung vào tăng trưởng GDP ngày càng cao.
Bảng 1. Lượt khách Du lịch Việt Nam 2015-2019 (triệu lượt)
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Hoạt động du lịch phát triển làm gia tăng khả năng mở rộng thị trường tiêu
thụ hàng hoá, dịch vụ cho các ngành khác, thúc đẩy hoạt động thương mại và mang
lại hiệu quả cao với hình thức xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch, góp phần chuyển
dịch cơ cấu kinh tế cả nước và từng địa phương.
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Cùng với đó, du lịch là ngành có đóng góp tích cực vào việc làm tăng thu
nhập quốc dân thông qua thu ngoại tệ, đóng góp lớn trong việc cân bằng cán cân
thanh toán quốc tế. Ngoài ra, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, đối với mỗi công
việc được tạo ra trực tiếp trong ngành du lịch, gần 1,5 công việc khác tăng thêm
được tạo ra một cách gián tiếp hoặc phát sinh.
2. Ảnh hưởng, thiệt hại của ngành Du lịch trong giai đoạn Covid 19 (2020
và 2021)
Theo đánh giá của các tổ chức kinh tế, đại dịch và các nỗ lực nhằm ngăn
chặn đại dịch có thể khiến nền kinh tế du lịch quốc tế bị giảm từ 45% đến 70%, tùy
thuộc vào thời gian khủng hoảng và tốc độ phục hồi của ngành.
Thực tế, năm 2020, khách Quốc tế chỉ đạt 3,8 triệu lượt, giảm 79% so với
năm trước. Trong đó, hơn 96% là khách quốc tế đến trong quý I/2020. Đến hết
quý III/2021, các hoạt động du lịch bị đóng băng hoàn toàn, khách quốc tế trong
cả nước giảm 97% so cùng kỳ 2020. Do chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng
khách chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các
dự án ở Việt Nam.
Đối với du lịch nội địa, trong năm 2020, khách du lịch giảm 1/3 so với 2019,
việc sụt giảm thấp hơn so với khách quốc tế nhờ việc kiểm soát tốt các đợt bùng
phát dịch bệnh trong nước và nhu cầu du lịch nội địa tăng trong bối cảnh các quốc
gia đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, sau đợt bùng phát lần 4, lượng khách nội địa đã
sụt giảm trầm trọng. Tính riêng trong quý 3/2021, dưới tác động dịch bệnh, khách
nội địa giảm 87% so cùng kỳ năm trước.
Khủng hoảng khiến hơn 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế dừng hoạt động,
còn doanh nghiệp du lịch nội địa chỉ hoạt động cầm chừng cho đến khi dịch bệnh
cơ bản được kiểm soát, chỉ còn khoảng 2.000 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh
lữ hành quốc tế trên toàn quốc, trong đó rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang đóng cửa
hoặc dừng hoạt động. Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch, lĩnh vực
chiếm đến 46% trong cơ cấu doanh thu của ngành du lịch Việt Nam, cũng đang
phải đóng cửa khoảng 90%, công suất sử dụng phòng có thời điểm chỉ đạt từ 1015% và hầu như không có khách trừ các cơ sở đón khách cách ly.
Theo ước tính của ngành du lịch, năm 2020 du lịch Việt Nam thất thu khoảng
23 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ tăng cao trong năm 2021 khi tình hình dịch bệnh
còn nghiêm trọng hơn so với năm 2020.
Kỳ vọng phục hồi hoàn toàn của ngành Du lịch, theo nhiều chuyên gia và tổ
chức, chỉ có thể xảy ra khi toàn thế giới đạt được "miễn dịch cộng đồng” dự kiến
nhanh nhất là vào năm 2023, khi ít nhất 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Như
vậy, ít nhất trong năm tới, ngành du lịch sẽ còn tiếp tục chịu nhiều thiệt hại trực
tiếp và gián tiếp từ tác động tiêu cực của dịch bệnh gây ra.
3. Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến 2030
Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn.
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Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt ngày 22/01/2020, khẳng định quan điểm phát triển du lịch thực sự
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và
lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. Trước những
thách thức mới từ đại dịch COVID-19, ngành du lịch đang triển khai các phương
án ứng phó, những giải pháp đột phá để phục hồi, phát triển, bảo đảm hoàn thành
các mục tiêu mà Chiến lược đã đề ra.
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 cũng khẳng định vị trí,
vai trò của du lịch nội địa với quan điểm: “Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và
du lịch nội địa; đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tăng cường liên kết
nhằm phát huy lợi thế tài nguyên tự nhiên và văn hóa; phát triển đa dạng sản phẩm
du lịch, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.”
Đồng thời, xác định mục tiêu, đến năm 2025, ngành du lịch phục vụ ít nhất 120
triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 6-7%/năm; đến
năm 2025 ngành du lịch phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc
độ tăng trưởng bình quân từ 5-6%/năm. Nếu duy trì được tỷ lệ 41-45% đóng góp
doanh thu từ khách nội địa trong cơ cấu tổng thu toàn ngành thì đến năm 2025,
nguồn thu từ khách du lịch nội địa sẽ đạt khoảng 740.000-810.000 tỷ đồng và đến
năm 2030 sẽ là 1.310-1.440 tỷ đồng.
Đại dịch COVID19 như cơn cuồng phong chưa từng có trong lịch sử, “quét”
qua khắp thế giới trong đó có Việt Nam, khiến du lịch và hàng không là hai ngành
bị thiệt hại nặng nề nhất. Du lịch Việt - một ngành đang tăng trưởng bốn năm liên
tục ở mức 2 con số, đóng góp trực tiếp gần 10% GDP, đóng góp lan tỏa trên 18%
GDP - nay suy thoái nghiêm trọng. Hàng chục nghìn doanh nghiệp bị phá sản hoặc
ngừng kinh doanh, hàng triệu lao động phải nghỉ việc toàn bộ hay từng phần. Dịch
Covid 19 đã đẩy ngành du lịch gần như trở lại vạch xuất phát hơn 15 năm về trước.
Với những nỗ lực của Chính phủ và các tỉnh, thành phố trong cả nước, dịch
Covid 19 tại Việt Nam đã dần được kiểm soát và chuyển dần sang trạng thái “bình
thường mới”, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, chính
sách để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động trong
đó có lĩnh vực du lịch để nhanh chóng phục hồi ngành du lịch, tạo việc làm và thu
nhập cho lao động và cộng đồng dân cư, thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội. Tuy
nhiên để phục hồi và phát triển nhanh trở lại, bên cạnh nỗ lực vượt lên khó khăn
của các doanh nghiệp, còn cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các
cấp quản lý ngành.
4. Đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để sớm phục hồi và phát triển
trong bối cảnh mới
4.1. Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ
Theo số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong
8 tháng đầu năm nay, đã có trên 85.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng hơn
24% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự ảnh hưởng của dịch
bệnh kéo dài. Đối với các ngành hàng liên quan đến xuất khẩu, chỉ có chưa đến
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20% các nhà máy còn hoạt động với công suất thấp trong điều kiện thực hiện “3 tại
chỗ”. Hoạt động của doanh nghiệp cũng không có hiệu quả cao bởi thực hiện điều
kiện “3 tại chỗ” khiến cho chi phí doanh nghiệp tăng đáng kể. Trước tình hình đó,
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và các biện pháp hỗ trợ giúp doanh nghiệp
có thể duy trì, như chính sách hỗ trợ về tín dụng, chính sách giãn, hoãn tiền thuế…
Với Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Bộ Tài chính ước tính số tiền hỗ trợ doanh
nghiệp lên đến 115 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ hiệu quả của các chính sách này
khá hạn chế, trong đó nhiều chính sách ban hành với thời gian ngắn hạn, chưa thể
đáp ứng được điều kiện phục hồi doanh nghiệp. Về các chính sách thuế, đa phần
mang tính chất giảm thu, chưa tập trung vào tăng chi cho doanh nghiệp, khi giảm thu
chỉ mang lại hiệu quả một phần đối với các doanh nghiệp còn doanh thu, trong khi
rất nhiều doanh nghiệp không còn nguồn thu nhưng vẫn phải gồng gánh chi phí để
duy trì. Chưa kể một số chính sách hỗ trợ chỉ ở mức giãn và hoãn, không phải giảm.
Đối với doanh nghiệp du lịch và hàng không là 2 ngành chịu ảnh hưởng nặng
nề từ dịch COVID-19 do khả năng phục hồi vẫn còn thấp, nên ít có điều kiện tiếp
cận các gói hỗ trợ vay tài chính từ các ngân hàng. Hiện nay, cần đánh giá các tiêu
chí cụ thể để doanh nghiệp có thể tiếp cận các gói hỗ trợ về tài chính với (i) tính lan
tỏa (tác động từ ngành được hỗ trợ đến các ngành khác), (ii) lao động (tạo công ăn
việc làm) và (iii) khả năng phục hồi sau dịch cao (theo nghiên cứu của NEU và
JICA). Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, việc phục hồi du lịch và hàng không sẽ
là nền tảng hỗ trợ và kéo theo sự phục hồi của các ngành khác, chưa kể đến sức nén
thị trường trong thời gian dài giãn cách cũng là yếu tố cho thấy khả năng phục hồi
nhanh của ngành du lịch.
4.2. Nhóm về chính sách chung
Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19khuyến khích đánh giá cấp độ dịch từ phạm vi,
quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. An toàn
là điều kiện ưu tiên số 1, nhưng hiện nay thủ tục hành chính giữa các địa phương
còn rất nhiều, giữa các địa phương cũng yêu cầu cách ly, xét nghiệm, hạn chế di
chuyển diện rộng, ban hành các qui định “con”, không ít trong số đó trái với quy
định, chỉ đạo của trung ương.Nnếu vẫn duy trì tình trạng này, du lịch không thể
phát triển. Cần có chính sách đánh giá hạn chế đối với các vùng đỏ nhỏ nhất tại
từng địa phương, các vùng còn lại được phép mở ra hoạt động bình thường, đó là
điều kiện cần để du lịch phục hồi. Phải thống nhất tuân thủ chỉ đạo chung xuyên
suốt của Chính phủ.
Để khôi phục các hoạt động du lịch nội địa hiệu quả, cần hoàn thành nhanh
việc tiêm vắc xin đủ 2 mũi cho ít nhất 70% người dân từ 18 tuổi và người lao động
trong ngành du lịch tại các điểm đến; bảo đảm các điều kiện về hạ tầng y tế, nguồn
nhân lực phục vụ khách du lịch; đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để xử lý sự cố phát
sinh; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc đón khách du
lịch và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
Ngày 10/10/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số
1322/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
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bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức hoạt động vận
tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19. Công điện nêu rõ, việc khôi phục các hoạt động vận tải hành khách trong tình
hình hiện nay có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, vừa bảo đảm phục hồi sản xuất
kinh doanh, nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Tập trung cho công tác phục hồi giao thông vận tải vì du lịch không thể phục
hồi và phát triển nếu không phục hồi thông suốt giai thông vận tải và điều kiện cần
tiên quyết đầu tiên. Bởi trong du lịch không có khái niệm biên giới giữa tỉnh nọ với
tỉnh kia, mà hiện nay chúng ta đang phân chia và giới hạn các vùng với nhau.
Nếu áp dụng các tiêu chí phân loại nguy cơ như chúng ta đang thực hiện thì
nơi nào cũng là "vùng đỏ", rất khó mở cửa bầu trời, trong khi nhu cầu trong nước
không chỉ có khách du lịch, mà còn cần nhà đầu tư, chuyên gia, lao động, thương
nhân.... Để phục hồi, phát triển du lịch thì các doanh nghiệp lữ hành phải đưa được
khách di chuyển thuận lợi, do đó, các quy định về ranh giới vùng xanh, vùng đỏ
cần được xem xét lại.
Nhìn từ bài học các nước, việc đình trệ vận tải hàng không thời gian trước đã
phải trả giá đắt, đặc biệt với hàng không nội địa. Không thể tiếp tục vận hành xã
hội, nền kinh tế mà thiếu sự phục hồi của ngành vận tải hàng không.
Việc mở lại đường bay của ngành hàng không còn khó khăn như vậy nên các
hoạt động vận tải khác trên mặt đất còn rủi ro hơn nhiều. Toàn bộ nhân lực từ phi
công, tiếp viên, nhân viên phục vụ mặt đất... đã được tiêm đủ vắc xin. Máy bay
cũng giới hạn đối tượng tiếp cận. Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là đảm bảo kiểm
soát hành khách đi máy bay an toàn.
Bên cạnh đó, Việt Nam đang trong lộ trình áp dụng "hộ chiếu vắc xin" để
mở cửa du lịch và đón khách quốc tế. Chúng ta cũng cần sớm có chính sách tạo
điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu được về nước. Học tập kinh
nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore,
có thể chia ra ba mức ưu tiên khác nhau để tiếp nhận khách quốc tế là: Mở cửa đơn
phương, bong bóng du lịch và làn xanh đối ứng.
Triển khai chương trình thí điểm thẻ thông hành xanh ở Việt Nam: Giải pháp
này hiệu quả không chỉ với du lịch mà còn có thể tháo “nút thắt” cho nhiều ngành
khác, từ thương mại, vận tải, hàng không, dịch vụ, thể thao, văn hóa… để dần phục
hồi các hoạt động kinh tế nước nhà. Ở nhiều quốc gia trong Liên minh EU,
Philippines... luật về thẻ thông hành xanh hoặc tương tự còn được Quốc hội thông
qua nhằm ưu tiên giải quyết tính pháp lý. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi kinh
nghiệm đó. Ngành du lịch nghiên cứu, triển khai thí điểm sớm, đồng bộ thẻ thông
hành xanh trên cả nước do một bộ, ngành làm đầu mối và chịu trách nhiệm.
Hiện nay, Việt Nam đang có ứng dụng sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế và ứng
dụng PC-Covid xác định người dân tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Đây chính là cơ sở giúp
cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát khách nội địa khi di chuyển. Tuy nhiên, để đồng
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bộ dữ liệu và thuận tiện cho quản lý, theo chuyên gia của Tổng cục Du lịch, Bộ Y tế
và các bộ, ngành cần chuẩn bị hạ tầng, công nghệ, đồng bộ cơ sở dữ liệu, hợp nhất
Cổng tiêm chủng quốc gia và các nền tảng ứng dụng, để người dân đi đâu chỉ cần có
mã QR. Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp ngành du lịch đang nỗ lực chuyển
đổi số, cố gắng cầm cự và đang ngóng chờ một “cú hích thông hành” đảm bảo đủ
an toàn để có thể tái khởi động guồng máy trong bối cảnh mới.
4.3. Nhóm về chính sách về tín dụng
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định Bộ
đang được Chính phủ giao trách nhiệm tham mưu, phối hợp các bộ, ngành xây dựng
kế hoạch phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Trong đó, nhóm nhiệm vụ
về lĩnh vực du lịch - dịch vụ là nhóm ưu tiên số 2 sau nhóm về tài chính và tín dụng.
Vì vậy, ngành đang tiếp cận theo hướng phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế
chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam, hỗ trợ cho các địa phương,
doanh nghiệp phục hồi và phát triển du lịch. Bên cạnh các chính sách đã hỗ trợ
trong năm 2020 cần triển khai nhanh các chính sách đã ban hành trong năm 2021.
Doanh nghiệp lữ hành, hàng không, dịch vụ... phải “sống” và hoạt động lại được mới
tạo ra công ăn việc làm, đóng góp nguồn thu... Nếu đã kiểm soát được dịch mà các
doanh nghiệp vẫn hoạt động cầm chừng hay không hoạt động kinh doanh được thì
mục tiêu kép không đạt được. Với khoảng 5% doanh nghiệp còn lại đang duy trì
hiện nay sẽ không kéo nổi ngành công nghiệp du lịch phát triển trở lại.
Chính phủ cần phải coi doanh nghiệp là “đối tác đồng hành, không nên coi
là đối tượng”. Những chính sách hỗ trợ cần thủ tục thông thoáng, không nên đòi
hỏi nhiều giấy tờ, nếu không sẽ rất khó cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai
các hoạt động. Cần phải tin tưởng vào doanh nghiệp và giao trực tiếp cho doanh
nghiệp hỗ trợ cho người lao động, cách làm này giống chính phủ các nước vừa giúp
hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời và không phức tạp về thủ tục.
Đối với các chính sách cụ thể, đề nghị:
- Tiếp tục xem xét giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của
năm 2021, tiếp tục giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, 2023 cho các
doanh nghiệp lữ hành.
- Giảm 50% mức thuế suất VAT của 3 tháng cuối năm 2021 và các năm
2022, 2023.
- Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động có thu nhập từ tiền
lương tiền công thuộc diện nộp thuế bậc 1 và 2.
- Giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp du lịch theo hướng lãi suất cho
vay không cao hơn 3% so với lãi suất huy động tiền gửi.
- Xem xét trình chấp thuận chủ trương sử dụng vốn ngân sách các địa phương
ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tại các địa phương thực hiện
chính sách hỗ trợ tín dụng theo hình thức tín chấp (không cần tài sản thế chấp) với lãi
suất vay 0% cho doanh nghiệp du lịch (không phân biệt doanh nghiệp du lịch lớn, nhỏ)
gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 để trả lương cho người lao động.
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- Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề
xuất Chính phủ cho phép doanh nghiệp lữ hành được giảm 80% số tiền ký quỹ của
doanh nghiệp để giúp tạo dòng tiền vào cho doanh nghiệp duy trì hoạt động và có
nguồn tiền làm vốn lưu động.
- Kéo dài chính sách giảm tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 đến hết năm 2022.
- Hỗ trợ áp dụng mức giá điện theo đơn giá điện sản xuất cho các cơ sở kinh
doanh nhà hàng, dịch vụ lưu trú du lịch trong năm 2021.
- Ngày 2/4/2021 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục ban hành Thông tư
số 03/2021/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
01/2020/TT-NHNN. Sau khi Thông tư ban hành, dịch COVID-19 bùng phát lần
thứ 4 với diễn biến càng phức tạp và nghiêm trọng hơn rất nhiều so với năm 2020.
Ngành du lịch vốn lao đao, chưa thể hồi phục nay bị tê liệt hoàn toàn, một số doanh
nghiệp đã phá sản, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ không thể trả được nợ, lãi vay…
Trong khi đó, cũng chưa xác định được thời gian đón khách quốc tế trở lại nên khó
khăn của ngành du lịch vẫn còn kéo dài. Vì vậy, dù cơ cấu thời hạn trả nợ thêm 12
tháng theo Thông tư 03/TT-NHNN, thì doanh nghiệp du lịch vẫn vô cùng khó khăn
trong thanh toán các khoản nợ theo đúng quy định. Đề nghị Nhà nước sớm có chính
sách đặc thù về thời hạn trả nợ, lãi vay cho lĩnh vực du lịch như sau: giảm mức lãi
suất vay đang áp dụng, không áp dụng chuyển nhóm nợ; gia hạn gốc và lãi toàn bộ
dư nợ hiện hữu. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ)
là 24 tháng, kể từ ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ...
- Liên quan đến đề xuất các gói hỗ trợ để “giải cứu” ngành hàng không, ngày
28/9/2021, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai nhiệm
vụ hỗ trợ các hãng hàng không chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết
105 của Chính phủ. Các doanh nghiệp hàng không kiến nghị được áp dụng cơ chế
tái cấp vốn vay lãi suất 0% và khoản tín dụng dài hạn với lãi suất và điều kiện ưu
đãi thời hạn tối đa 3 năm và được vay thêm gói hỗ trợ 25.000 tỉ đồng lãi suất thấp.
Đề nghị không nên phân biệt đối tượng được hưởng gói kích cầu. Các doanh nghiệp
cần được hỗ trợ bình đẳng để đáp ứng được yêu cầu phục hồi kinh tế. Bản thân các
hãng hàng không từ lâu nay đã có rất nhiều giải pháp để tự cứu mình. Cho nên, nếu
nhận được thêm gói hỗ trợ của Nhà nước hoàn toàn có thể tin tưởng những hãng
hàng không sẽ có thêm một nguồn lực đủ mạnh để vực dậy sản xuất kinh doanh, vượt
qua giai đoạn khó khăn chưa từng có trong lịch sử này.
Các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp hàng không có thể không lớn nhưng
cần thực tế và hữu ích, với các điều kiện phù hợp, thủ tục nhanh gọn, không phải
đợi doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản hoặc phải chứng minh mình sắp phá
sản, sắp dừng hoạt động mới nhận được hỗ trợ. Các hãng hàng không đang chịu
trên 20 loại phí nhưng hiện nay không hãng nào được giảm bất cứ một loại phí nào.
Trong đó Bộ GTVT có 16 loại phí; Bộ Tài chính 2 loại phí, còn lại là các loại phí
thuộc thẩm quyền của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
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4.4. Nhóm hỗ trợ về kích cầu
- Triển khai chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt
Nam” để khôi phục thị trường du lịch nội địa và “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp
dẫn” với khách quốc tế.Hiện nay, một trong những vấn đề quan trọng là phải tiếp
tục làm công tác marketing để giữ tương tác và tiếp cận khách du lịch quốc tế về
du lịch Việt Nam. Vì Việt Nam đang được thế giới đánh cao về tính hấp dẫn của
điểm đến du lịch.
Đề nghị có chính sách hỗ trợ cho các điểm tham quan du lịch và nhóm bảo
tàng, khu di tích là đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng
của dịch COVID-19 và nhằm hỗ trợ kích cầu du lịch chung cho toàn ngành. Cụ thể,
miễn phí vào các điểm tham quan cho khách du lịch vào mùa du lịch cuối năm 2021
và quý 1 & 2 năm 2022 tại các địa điểm tham quan là đơn vị sự nghiệp công lập do
nhà nước quản lý. Hỗ trợ kinh phí chi trả lương cho các đối tượng là người lao động
và chi phí thường xuyên chi từ nguồn thu vé tham quan tại các đơn vị này.
4.5. Nhóm hỗ trợ nguồn nhân lực trong ngành
Thống kê cả nước có khoảng 4,9 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực du
lịch, chưa kể nhân công ở những mảng việc có liên quan. Song vừa qua, dịch bệnh
COVID-19 khiến lực lượng này bị thu hẹp lại và có xu hướng dịch chuyển sang các
ngành nghề khác. Kết quả một khảo sát mới đây của TAB cho thấy có 18% doanh
nghiệp đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc; 48% doanh nghiệp cho 50-80% nhân
viên nghỉ việc và 75% doanh nghiệp có các hình thức hỗ trợ tài chính khác nhau
đối với số lao động mất việc.
Thời điểm này hầu hết doanh nghiệp đã cạn lực. Vì thế để hoạt động du lịch
sớm được “hồi sinh,” một mặt các doanh nghiệp phải tìm mọi cách giữ chân người
lao động, mặt khác rất cần được Chính phủ tiếp sức về tài chính đồng thời có chính
sách hỗ trợ lao động thất nghiệp để họ không bỏ ngành. Vì vậy, đề nghị hỗ trợ
doanh nghiệp với gói vay lãi suất 0% trả lương cho người lao động để duy trì nguồn
nhân lực của doanh nghiệp
Cần có chính sách hỗ trợ, đào tạo, tạo việc làm để không bị đứt gãy lao động
trong ngành du lịch. Đây là yêu cầu có tính chất bắt buộc vì lực lượng lao động du
lịch có tính đặc thù và chuyên biệt, được đào tạo và cấp thẻ hành nghề.
Đề nghị Chính phủ cân nhắc, nghiên cứu thêm phương án hỗ trợ dựa trên chi
phí, thay vì dựa trên số thuế phải nộp (giảm thuế suất), để hỗ trợ cho cả các doanh
nghiệp không có lợi nhuận. Với tình hình kinh doanh của khu vực doanh nghiệp hiện
nay, nên triển khai chính sách hỗ trợ dựa trên chi phí lao động để góp phần thu hút
lao động quay trở lại làm việc. Chính sách này có thể thực hiện thông qua việc cho
phép doanh nghiệp trong các ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng, được trừ chi
phí lao động cao hơn mức chi trả thực tế. Chi phí lao động được khấu trừ cao hơn có
thể là các khoản chi mang tính chất tiền lương, thưởng… Trong trường hợp doanh
nghiệp có chi thêm các khoản bồi dưỡng, hỗ trợ người lao động vì dịch bệnh, thì có
thể cho phép ưu đãi khấu trừ ở mức cao hơn để giữ chân lao động trong ngành.
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Hỗ trợ người lao động, đề nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời gian tạm
dừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất, lùi thời điểm đóng phí công đoàn đối với
các doanh nghiệp và các đối tác bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID 19 mà không
tính lãi, phạt chậm nộp, nhưng vẫn được đóng bảo hiểm y tế để người lao động vẫn
được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.
5. Một số chính sách đã được ban hành trong thời gian qua
Từ khi đại dịch bùng phát đến nay, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành
nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ở tất cả các lĩnh vực trong
đó có lĩnh vực du lịch, cụ thể như sau:
5.1. Các chính sách hỗ trợ năm 2020
- Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn: Nghị quyết số
42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020. Ngày
19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị
quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch COVID-19:
+ Người lao động được hỗ trợ trong trường hợp “tạm hoãn thực hiện hợp
đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương’’ khi đáp ứng các điều kiện thì
doanh nghiệp lập danh sách người lao động và gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi
đặt trụ sở (Điều 1, Điều 2 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg). Mức hỗ trợ: 1.800.000
đồng/người/tháng.
+ Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, UBND cấp xã tổng
hợp danh sách trình UBND cấp huyện thẩm định (2 ngày làm việc) trình UBND
cấp tỉnh phê duyệt danh sách (3 ngày làm việc) (Điều 5, Điều 6 Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg).
+ Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc
làm, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận
trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, UBND cấp xã tổng hợp danh sách gửi UBND cấp
huyện thẩm định (2 ngày làm việc) trình UBND cấp tỉnh (3 ngày làm việc) phê
duyệt danh sách (Điều 7, Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg). Mức hỗ trợ:
1.000.000 đồng/người/tháng.
+ Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người
lao động. Theo đó, UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và trình UBND cấp tỉnh phê
duyệt (2 ngày làm việc), Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho doanh nghiệp (3
ngày làm việc) (Điều 13-Điều 17 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).
+ Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến
phải giảm từ 20% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm cơ quan có
thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng
lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng
lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 3 tháng
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kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng (Điểm c Khoản1 Nghị quyết số
154/NQ-CP ngày 19/10/2020).
- Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, cho phép giảm 15% tiền thuê đất phải
nộp của năm 2020 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020.
- Giảm giá bán điện cho cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá bán lẻ điện áp dụng
cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất theo Nghị
quyết số 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ với thời gian từ ngày 16/4/2020
đến hết ngày 16/7/2020 và Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 về phương
án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện tháng 11, tháng 12/2020 cho các khách hàng
sử dụng điện.
- Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành theo quy định
của Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 của Bộ Tài chính.
- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID19 theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín
dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ để tiếp
tục hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
5.2. Các chính sách hỗ trợ năm 2021
- Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 (Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày
19/4/2021 của Chính phủ). Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.
- Giảm giá bán điện cho cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá bán lẻ điện áp dụng
cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất (Nghị
quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 của Chính phủ). Thời gian hỗ trợ 7 tháng kể từ
kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến tháng 12/2021. Các địa phương đang tích
cực lập danh sách gửi cơ quan điện lực đề nghị giảm giá điện.
- Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành (Thông tư
số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 và Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày
29/12/2020 của Bộ Tài chính, kéo dài đến hết năm 2021 theo quy định Thông tư
số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021).
- Miễn, giảm lãi vay đến hết năm 2021 (Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng cơ
cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ để tiếp tục hỗ trợ
các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19), áp dụng đến hết ngày 31/12/2021.
- Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2021 (Công văn số
2059/TLĐ ngày 28/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi thời
điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19). Thời hạn đến hết ngày 31/12/2021.
- Các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động
phòng, chống dịch COVID-19 được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp (Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ).
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- Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn (Nghị quyết
số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021).
5.3. Hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động
- Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ
hưu trí và tử tuất. Theo đó, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện thì nộp văn bản đề
nghị cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH đồng thời gửi 1 bản cho Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát. Cơ quan BHXH có trách nhiệm
giải quyết cho doanh nghiệp, người lao động (5 ngày làm việc) (Điều 4-Điều 8
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).
- Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ
năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động
đáp ứng đủ điều kiện, đề nghị cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH xác nhận
về việc đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp (thời gian giải quyết là 2 ngày làm việc),
người sử dụng lao động nộp hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý
(7 ngày làm việc), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Quyết định hỗ trợ đến
cơ quan BHXH cấp tỉnh xử lý (3 ngày làm việc). Mức hỗ trợ: 1.500.000
đồng/người/tháng, hỗ trợ tối đa 6 tháng.
- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương. Theo đó, doanh nghiệp đề nghị cơ quan BHXH xác nhận người
lao động đang tham gia BHXH (thời gian xác nhận 2 ngày làm việc), và gửi hồ sơ
đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính thẩm định (2 ngày làm việc) và UBND
cấp huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách (2 ngày làm việc) (Điều 13Điều 16 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg). Mức hỗ trợ: 1.855.000 đồng/người đối
với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng
lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng và 3.710.000 đồng/người đối với
người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng
lương từ 30 ngày trở lên.
- Hỗ trợ người lao động ngừng việc. Theo đó, doanh nghiệp đề nghị cơ quan
BHXH xác nhận người lao động đang tham gia BHXH (thời gian xác nhận 2 ngày
làm việc), và gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính thẩm định (2
ngày làm việc) và UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách (2
ngày làm việc) (Điều 17-Điều 20 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).
- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện
hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đến
Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người
lao động chấm dứt hợp đồng lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm
định (2 ngày làm việc) trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách, chỉ đạo chi trả hỗ
trợ (3 ngày làm việc) (Điều 21-24 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).
- Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch: Hướng dẫn viên gửi hồ sơ đến Sở cơ quan
chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch thẩm định
(thời gian thẩm định 2 ngày làm việc), cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh gửi
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danh sách trình UBND cấp tỉnh quyết định (thời gian phê duyệt 2 ngày làm việc)
(Điều 31-34 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg). Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, vay vốn trả
lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất. Theo đó, người sử dụng lao động
đề nghị cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động đang tham gia BHXH
(thời gian xác nhận 2 ngày làm việc), rồi gửi hồ sơ đã có xác nhận đến Ngân hàng
Chính sách xã hội nơi có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
để phê duyệt cho vay (4 ngày xử lý hồ sơ) (Điều 38-Điều 49 Quyết định số
23/QĐ/2021/QĐ-TTg)./.
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DU LỊCH VIỆT NAM - THỰC TẠI, NHỮNG XU HƯỚNG,
THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI TRONG THỜI KỲ HẬU COVID-19
Nguyễn Châu Á
Tổng giám đốc Oxalis Adventure
1. Thực trạng phát triển du lịch Inbound tại Việt Nam
1.1. Tiềm năng và lợi thế của du lịch Inbound Việt Nam
Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới với địa hình phần lớn là đồi núi (chiếm
3/4 diện tích lãnh thổ), chủ yếu là đồi núi thấp, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích.
Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1.000 m)
chiếm tới 85% diện tích. Với tổng diện tích là 331.212 km2 với diện tích che phủ
rừng lên đến 42%1. Việt Nam có những tài nguyên thiên nhiên quý giá có thể kết
hợp bảo tồn và phát triển du lịch thiên nhiên, du lịch thể thao mạo hiểm và các hoạt
động khác,bao gồm2: 33 vườn quốc gia; 59 khu dữ trữ thiên niên; 13 khu bảo tồn
loài; 9 khu dự trữ sinh quyển; 54 khu bảo vệ cảnh quan.
Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km với nhiều bãi biển, vịnh đẹp mà hiếm có
nơi nào trên thế giới có được. Việt Nam được World Travel Awards bình chọn là
điểm đến hàng đầu châu Á vào các năm 2018, 2019, 2021 với nhiều điểm đến nổi
bật, đã khẳng định thương hiệu trên thế giới như Quảng Bình điểm đến xếp thứ 8/52
điểm đến hấp dẫn nhất thế giới (New York Times 2014); Vịnh Hạ Long - điểm đến
tham quan hàng đầu Châu Á, Hội An - Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu
Á, Vườn quốc gia Cúc Phương - Công viên quốc gia hàng đầu Châu Á (World
Travel Awards 2021); hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch hiện đại và đạt nhiều giải
thưởng uy tín trên thế giới.
Với tiềm năng và lợi thế này, du lịch Việt Nam đã có những sự phát triển
nhanh chóng, thu hút được sự quan tâm của khách du lịch quốc tế với tốc độ tăng
trưởng cao. Tuy nhiên Việt Nam chưa tạo ra được những sản phẩm du lịch đẳng
cấp quốc tế mà bất cứ du khách nào trên thế giới cũng muốn đến một lần trong đời.
Đây vừa là điểm yếu nhưng cũng là cơ hội cho Việt Nam phát triển các loại hình
du lịch mới nhằm định vị Việt Nam khác biệt so với các quốc gia láng giềng.
1.2. Thực trạng phát triển các sản phẩm du lịch Inbound tại Việt Nam
Du lịch Việt Nam bắt đầu mở cửa cho khách du lịch quốc tế khoảng từ năm
1991, các loại hình du lịch chủ yếu tham quan danh lam thắng cảnh, văn hoá lịch
sử địa phương kèm theo các hoạt động dã ngoại, leo núi không chuyên như Lang
Biang (Lâm Đồng) và Fansipan (Lào Cai) và một số địa điểm khác. Đến những
năm 2005-2010 thì các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp bắt đầu mở ra để thu hút nhóm
khách hạng sang từ Châu Âu, Mỹ và trong khu vực đến nghỉ dưỡng. Cùng thời
1

2

Báo Nhân dân ra ngày 3/11/2020 với tiêu đề: Hệ số che phủ rừng của Việt Nam đạt 42%, cao hơn mức bình quân
của thế giới.
Theo Tổng cục Môi Trường ngày 1/1/2020 (http://vea.gov.vn/detail?$id=56)
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điểm thì các sản phẩm du lịch đại trà được hình thành như Bà Nà Hills, Cáp treo
Vin Pearl và nhiều khu du lịch kết hợp vui chơi nghỉ dưỡng được hình thành và các
loại hình này đa số thu hút khách du lịch trong nước và khách Châu Á (Trung Quốc,
Hàn Quốc...). Từ 2010 các hoạt động du lịch mạo hiểm, thể thao mạo hiểm như dù
lượn, thám hiểm hang động, leo núi, lướt ván và nhiều loại hình mới được hình
thành, tuy nhiên chưa được mở rộng cũng như có sự độc đáo riêng nên hầu hết là
"sản phẩm nên có" chứ chưa phải là "sản phẩm nên thử một lần trong đời".
Các sản phẩm du lịch văn hoá lịch sử tại Việt Nam cũng như các nước Đông
Nam Á cơ bản khá giống nhau. Từ con người, văn hoá, phong tục tập quán, màu da,
trang phục đối với người phương Tây chưa từng đến khu vực thì đối với họ các nước
đều na ná giống nhau. Bản thân trang phục truyền thống của Việt Nam là áo dài thì
người Việt Nam thì có thể nhận ra một các dễ dàng nhưng nếu muốn phân biệt trang
phục truyền thống của các nước khu vực Đông Nam Á thì không phải ai cũng có thể
nhận viện được một cách chính xác. Như vậy trong những năm qua Việt Nam đang
cạnh tranh rất gắt gao với các quốc gia láng giềng khi đẩy mạnh xây dựng các sản
phẩm du lịch tham quan văn hoá lịch sử Việt Nam cho khách du lịch phương Tây.
Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam tăng 12 bậc từ hạng 75/141 năm
2015 lên hạng 63/140 nền kinh tế năm 2019. Tổ chức Du lịch thế giới xếp Việt
Nam thứ 6 trong 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới.
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Trong đó, Việt Nam có chỉ số tăng cao nhất là về chính sách visa với 63 bậc
(từ vị trí 116 lên 53). Các chỉ số khác được cải thiện so với hai năm trước còn có:
Cạnh tranh về giá, từ vị trí 35 lên 22; cơ sở hạ tầng hàng không, từ vị trí 61 lên 50;
cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, từ vị trí 113 lên 106.
1.3. Nguồn khách du lịch
Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam thì năm 2019 có đến 85 triệu
lượt khách du lịch trong nước và 18 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó khách Trung
Quốc (5.806.425 khách chiếm 32%) và Hàn Quốc (4.290.802 khách chiếm 24%,
Nhật (951.962 khách, chiếm 5%), Đài Loan (926.744 khách, chiếm 5%) là chiếm
đa số, số còn lại là 6.024.067 khách đến từ các nước Mỹ, Anh, Úc, Nga, Pháp, Đức,
Singapore, Malaysia, Thái Lan và một số nước khác.
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1.4. Các phương thức tổ chức hoạt động du lịch Inbound tại Việt Nam
Ở Việt Nam tồn tại các mô hình du lịch chính đó là B2B (Business to
Business) và B2C (Business to Consumers) và mô hình “Du lịch tự do”
(Independent Travellers) tồn tại trong nhiều năm nay.
- B2B (Business to Business): Là loại hình du lịch mà phía công ty du lịch
ở Việt Nam sẽ xây dựng sản phẩm và chào bán cho các đại lý du lịch khắp thế giới
về các gói sản phẩm của mình có. Sau đó các đại lý sẽ tiến hành đi khảo sát thực tế
và đồng ý bán theo gói đề xuất. Lúc này các đại lý ở nước ngoài sẽ chi tiền làm
quảng cáo bán tour và gom đoàn gửi cho đối tác ở Việt Nam vận hành tour. Với
loại hình này thì việc tiếp cận đến khách du lịch và chiến lược tiếp thị là do các
"hãng" ở nước ngoài thực hiện là chủ yếu và các doanh nghiệp của Việt Nam chỉ
cần tìm đúng đại lý bán tour phù hợp với loại hình mình hoạt động là đại lý tự kiếm
khách và gửi cho mình. Mô hình này thì các doanh nghiệp du lịch ở Việt Nam cơ
bản phụ thuộc vào đối tác nước ngoài, không tiếp cận được với du khách khi có sản
phẩm mới. Việc khách đi du lịch nước nào, đi bao lâu hầu hết phụ thuộc vào đại lý
bán tour ở nước ngoài, các công ty ở Việt Nam không phải đi tiếp cận khách hàng
hay chi tiền quảng cáo sản phẩm đến thị trường du lịch mục tiêu và điều này sẽ do
các đại lý thực hiệu theo mục tiêu kinh doanh của họ. Từ trước tới nay thì mô hình
B2B chiếm khoảng gần 80% trên tổng số doanh nghiệp inbound tại Việt Nam.
- B2C (Business to Consumers): Là loại hình công ty có sản phẩm du lịch
và tự có chiến lược quảng bá tiếp thị và tiếp cận thị trường khách tiềm năng của
mình. Trên cơ sở đó có thể giao dịch trực tiếp với khách du lịch mà không thông
qua đại lý trung gian. Loại hình kinh doanh này là rất phù hợp với tình hình hiện
nay vì có thể trực tiếp trao đổi với khách du lịch để điều chỉnh sản phẩm, chiến lược
kinh doanh phù hợp. Đặc biệt là khi có sản phẩm mới thì việc giới thiệu đến khách
du lịch một cách nhanh chóng nhất. Tuy nhiên loại hình kinh doanh này doanh
nghiệp phải đầu tư rất lớn về sản phẩm để có thể cạnh tranh với nhiều đối thủ khác
trên thế giới, đồng thời phải chi những khoản tiền lớn để quảng bá, tiếp thị và tiếp
cận khách hàng tại chính nơi họ đang sinh sống. Với thời đại 4.0 và công nghệ cho
phép thì việc ngồi tại nhà cũng có thể thực hiện nhiều chương trình quảng bá tiếp
cận khách hàng ở các thị trường phương Tây xa xôi mà không cần phải đến đó.
Hiện nay tại Việt Nam đang có khoảng 20% doanh nghiệp hoạt động theo mô hình
B2C - trong đó có Oxalis Adventure.
- Du lịch tự do (Independent Travellers): Là loại hình du lịch mà khách
chỉ đặt vé máy bay đến đất nước họ muốn đến trong khoảng thời gian nhất định,
khi đến đó thì họ sẽ tự sắp xếp tuỳ theo các dịch vụ tại chỗ để tham gia. Nhóm
khách này thường được nghe đến là du lịch ba lô hay du lịch bụi. Nhóm khách này
rất thịnh hành trong 20 năm trở lại đây với đặc thù là điểm đến mới và giá phải luôn
luôn rẻ. Nhiều điểm đến mới tại Việt Nam cũng được khách du lịch "tây ba lô" khai
thác và giúp quảng bá trước khi chúng được nổi tiếng với khách du lịch trên thế
giới như các điểm Ninh Bình, Cát Bà, Phong Nha, Sa Pa, Hà Giang...
1.5. Những khó khăn, thách thức
Với những đặc thù loại hình kinh doanh du lịch của Việt Nam là B2B do đó
ngoài việc phụ thuộc vào đối tác gửi khách ra thì khi đại dịch COVID xảy ra sẽ tạo
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ra một khoảng trống rất lớn cho ngành du lịch. Các nhóm khách Trung Quốc, Hàn
Quốc, Thái Lan và Đài Loan thì chủ yếu đi du lịch theo đoàn, do các công ty du
lịch lớn của quốc gia đó liên kết với đơn vị du lịch tại Việt Nam để tổ chức. Một
khi điểm đến kém hấp dẫn thì đối tác sẽ hướng khách của họ đi du lịch ở địa điểm
khác hay quốc gia khác dẫn đến một lỗ hổng rất lớn của điểm đến sau khi mất thị
trường trọng yếu. Cụ thể trong một vài năm qua khi khách Trung Quốc và Nga rời
thị trường Nha Trang thì phải mất khoảng thời gian rất dài để Nha Trang có thể cân
bằng lại thị trường khách của mình.
Một yếu tố khác, việc thị trường du lịch Việt Nam có tới khoảng 80% là mô
hình B2B do đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ rất bị động vì sau COVID thì rất
nhiều đại lý du lịch ở Châu Âu và Mỹ phải đóng cửa hoặc chuyển đổi mô hình khác
vì không còn khách du lịch quan tâm đến loại hình du lịch đó nữa hoặc đã phá sản
sau thời gian dài dịch bệnh. Hiện nay nếu các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phụ
thuộc vào các đối tác ở những thị trường trọng điểm thì e rằng rất nhiều đối tác đã
đóng cửa hoàn toàn hoặc không còn hoạt động theo mô hình du lịch cũ.
Các loại hình du lịch B2C đang dần phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp
lớn sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn để quảng bá nhận thức cho một điểm đến
trên truyền thông thế giới, hoặc trực tiếp tiếp cận với khách du lịch để chào bán và
lôi kéo họ đến Việt Nam để du lịch. Tuy nhiên để làm được điều này thì doanh
nghiệp du lịch cần có nguồn vốn lớn và nhân lực phù hợp để kinh doanh trên thị
trường quốc tế đầy cạnh tranh.
Một số thách thức sau COVID là có thể nhiều nhóm sản phẩm du lịch sẽ
không còn khách du lịch như: loại hình du lịch dành cho người lớn tuổi và di chuyển
qua nhiều quốc gia; loại hình du lịch tự do tây ba lô di chuyển nhiều nước trong
cùng một kỳ nghỉ; các mô hình du lịch tham gia đông người có thể sẽ chỉ còn phù
hợp cho du khách nội địa và khách đoàn của các nước trong khu vực. Tất nhiên, sẽ
xuất hiện các loại hình du lịch khác phù hợp với tình hình mới và Việt Nam cần
nghiên cứu để xây dựng các sản phẩm phù hợp, kịp đón đầu những làn sóng du lịch
mới hậu COVID.
2. Xu thế du lịch sau COVID
2.1. Xu thế chung của khách du lịch
Theo nhận định của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) nhận định về các xu
thế du lịch trong năm 2022, tình hình du lịch vẫn khá bất thường do đại dịch
COVID-19 đang diễn ra. Cuộc khủng hoảng đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể
đối với tất cả mọi người, và trên hết là đối với du lịch, một trong những lĩnh vực bị
ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Năm 2020 là năm mà du lịch quốc tế gần
như đi vào bế tắc, và các lựa chọn thay thế duy nhất là du lịch nội địa và địa phương.
Năm 2021 đã chứng kiến một số cải thiện, nhưng chỉ ở một khía cạnh rất nhỏ khi
các hạn chế vẫn còn được áp dụng và nhiều quốc gia giữ biên giới của họ đóng cửa
hoàn toàn hoặc một phần. Rất khó để đưa ra ước tính cho năm 2022 vì chưa biết
đại dịch sẽ diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, có thể nói về các xu hướng du lịch
mới có khả năng xuất hiện trong năm tới:
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- Du lịch quốc tế với các hạn chế vẫn được duy trì bởi cả điểm đến và hãng
hàng không nhằm đảm bảo an toàn 100% cho người tiêu dùng.
- Tăng cường xét nghiệm COVID-19; hai năm sau đại dịch, xét nghiệm
COVID vẫn sẽ được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa.
- Du lịch có ý thức sẽ được khởi động. Đi du lịch đến các điểm đến xa hơn,
nhưng với thời gian lưu trú kéo dài, vì người tiêu dùng muốn tận hưởng càng nhiều
càng tốt mỗi nơi họ đến thăm.
- Du lịch xanh. Biến đổi khí hậu là một vấn đề đang diễn ra hiện nay và ngày
càng gia tăng. Người tiêu dùng bây giờ có trách nhiệm hơn nhiều và nhận thức được
thực tế họ đang sống hàng ngày. Du lịch xanh là loại hình du lịch thân thiện với
môi trường, trải nghiệm thiên nhiên. Các hoạt động du lịch không gây ảnh hưởng
đến môi trường mà thông qua hoạt động du lịch này để "tái tạo" môi trường tốt hơn.
Các hoạt động du lịch cắm trại trong rừng nguyên sinh có sử dụng lực lượng lao
động địa phương sẽ giúp tái tạo viêc làm cho người dân địa phương vào làm giảm
áp lực phá rừng...
- Một xu hướng mới là “Ed-Ventures" (Loại hình du lịch mạo hiểm kết
hợp đào tạo kỹ năng). Đó là việc kết hợp giáo dục và các kỳ nghỉ cho các thành
viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình. Trong khi người lớn có thể làm việc từ xa hoặc
tham gia các cuộc họp, con cái của họ có thể tham gia hội thảo và học tập một cách
vui tươi. Các hoạt động du lịch năng động ngoài trời như đạp xe, leo núi, chèo
kayak, chạy bộ hay khám phá hang động kết hợp với việc đào tạo các kỹ năng cần
thiết để tham gia du lịch mạo hiểm một cách an toàn hay được huấn luyện các kỹ
năng sinh tồn, sơ cấp cứu hay ứng phó khẩn cấp như lũ lụt bất ngờ, cách vượt suối...
Các hoạt động du lịch có thể được khách quốc tế yêu thích bao gồm: Các
hoạt động du lịch ngoài trời; kỳ nghỉ dài tại một địa điểm; du lịch theo nhóm nhỏ
và tour du lịch riêng; khách có xu hướng chọn những khách sạn nhỏ bên cạnh những
khách sạn lớn; du lịch chú trọng vào sức khoẻ; các loại sản phẩm du lịch bền vững;
xu hướng sử dụng công nghệ để sắp xếp cho các chuyến du lịch ở những vùng xa
xôi một cách dễ dàng.
Năm 2019, có khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế vào Việt Nam, trong đó có
hơn 13 triệu khách du lịch thuộc nhóm đại trà (Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,
Nhật Bản, Thái Lan, và Malaysia). Những thị trường khách này sau COVID vẫn sẽ
phụ thuộc vào các công ty du lịch lớn nước bạn trong việc quyết định nguồn khách
vào Việt Nam. Trong khi Nhóm còn lại khoảng 5 triệu khách du lịch phương Tây
có thể đến Việt Nam du lịch dựa vào sở thích và mong muốn của họ mà không phụ
thuộc hoàn toàn vào sự sắp xếp của các công ty du lịch lớn.
3. Công tác truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam đến thị trường
khách du lịch quốc tế
3.1. Thực tiễn
Hoạt động quảng bá quốc tế du lịch Việt Nam chủ yếu dựa vào các hoạt động
hằng năm của Tổng cục Du lịch, trong đó bao gồm việc tham dự các hội chợ du
lịch lớn của thế giới để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tìm đối tác, tổ chức các
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chương trình roadshow tại các thị trường chiến lược để giúp các doanh nghiệp kết
nối và hợp tác với nhau. Ngoài ra, những năm gần đây cả Tổng cục Du lịch cũng
như Sở Du lịch các địa phương cũng chủ động tổ chức xúc tiến và quảng bá du lịch
ra thế giới. Cụ thể là Hà Nội đã chi những khoảng tiền lớn để quảng bá trên kênh
CNN hay Quảng Bình thực hiện nhiều hoạt động quảng bá tầm thế giới trong những
năm gần đây.
Vì đặc thù của du lịch Việt Nam là B2B, do đó các hoạt động quảng bá và
xúc tiến của Tổng cục Du lịch cũng xoay quanh các chủ đề xúc tiến hỗ trợ kết nối
doanh nghiệp trong những năm qua. Các hoạt động quảng bá nhận thức điểm đến
có đầu tư nhưng không đáng kể trong những năm gần đây. Vì những lý do này nên
rất nhiều khách du lịch trên thế giới biết về Việt Nam một cách mơ hồ, thậm chí có
những người còn nghĩ Việt Nam đang còn chiến tranh.
Ở các nước du lịch phát triển trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan thì họ
phân định ra các nhiệm vụ rất rõ ràng. Ở cấp Chính phủ thì họ có Tổng cục Du Lịch
(TAT) chuyên thực hiện các nhiệm vụ quảng bá "nhận thức điểm đến" tầm quốc gia,
nhiệm vụ của TAT là làm sao để người dân ở các thị trường các nước mục tiêu thường
xuyên nghe về một Thái Lan hấp dẫn, thường xuyên được xem những hình ảnh,
video về đất nước Thái Lan và thường xuyên đọc được những thông tin cập nhật mới
nhất về du lịch Thái Lan. Một khi đã tạo được nhận thức về điểm đến rồi thì các hiệp
hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ tự tìm đến các diễn đàn, hội chợ du lịch để
kết nối và hợp tác với nhau. Một thực tế là Thái Lan không trông chờ các đại lý hay
đối tác nước ngoài chi tiền quảng bá nhận thức điểm đến cho họ, thay vào đó TAT
đã chi nhiều tiền để quảng bá đến khách du lịch tại thị trường tiềm năng và tạo ra các
nhu cầu của khách du lịch, từ đó các công ty hay đại lý du lịch sẽ xây dựng sản phẩm
và tiếp cận khách hàng. Ở Thái Lan việc quản lý nhà nước về du lịch là thuộc bộ Thể
Thao và Du lịch, là một cơ quan quản lý nhà nước khác với TAT.
Tại Việt Nam thì Tổng cục Du lịch (VNAT) là vừa thực hiện công tác quản
lý nhà nước về du lịch vừa thực hiện nhiệm vụ quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia.
Theo tạp chí Forbes (năm 2016) đánh giá mức đầu tư 2 triệu USD của Việt Nam
cho xúc tiến du lịch chỉ bằng 2,9% của Thái Lan, 2,5% của Singapore và 1,9% của
Malaysia. Theo xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam đứng thứ
80 trong danh sách 136 quốc gia về hiệu quả quảng bá cho du lịch. Chỉ số này thấp
hơn nhiều quốc gia trong khu vực, đứng sau cả Lào (xếp hạng 53) và Campuchia
(xếp hạng 73). Những năm gần đây thì Hà Nội và một số địa phương khác chủ động
đầu tư quảng bá trên truyền thông quốc tế như CNN và một số kênh khác.
Với nguồn ngân sách đầu tư cho quảng bá du lịch quốc gia ra thế giới hạn
hẹp như hiện nay thì Việt Nam khó có thể giới thiệu những hình ảnh đẹp của đất
nước và con người Việt Nam đến với các thị trường tiềm năng được. Khi không thể
tạo ra nhận thức rằng có một đất nước Việt Nam xinh đẹp bạn cần đến du lịch, thì
sẽ không tạo ra nhu cầu du lịch đến Việt Nam được. Trong khi đó các nước lân cận
thì thực hiện rất nhiều kênh để tiếp cận khách du lịch hàng ngày.
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Riêng tại Việt Nam, theo thông tin trên báo VNExpress ngày 3/2/2017 thì
mặc dù thương hiệu Vinamilk ở Việt Nam gần như ai cũng biết, tuy nhiên để bảo
đảm tạo ra nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu Vinamilk thường xuyên
thì mỗi ngày Vinamilk đã chi gần 25 tỷ đồng để thực hiện các chiến dịch quảng cáo
từ mức độ nhận thức cho đến chuyên sâu về thương hiệu để một khi có nhu cầu
mua sữa thì người tiêu dùng nghĩ ngay đến Vinamilk. Phương pháp này đang được
các nước có nền du lịch phát triển áp dụng.
3.2. Những thách thức
Mặc dù Việt Nam có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch, bao gồm tài nguyên
thiên nhiên và văn hoá, tuy nhiên với những hạn chế tồn đọng trong nhiều năm sẽ
khiến tốc độ phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam khó bắt kịp các nước láng
giềng. Một số hạn chế dưới đây có thể là thách thức lớn cho du lịch Việt Nam trong
quá trình phục hồi cũng như phát triển trong thời kỳ hậu COVID.
- Sản phẩm du lịch: Mặc dù Việt Nam có rất nhiều lợi thế về tài nguyên
thiên nhiên, tài nguyên văn hoá tuy nhiên việc vận dụng những tài nguyên để tạo ra
những sản phẩm du lịch là chưa bắt kịp với xu thế hiện nay của thế giới. Các loại
hình sản phẩm du lịch thể thao ngoài trời, trên không, dưới nước chuyên nghiệp
chưa có khung pháp lý rõ ràng hay khuyến khích phát triển cũng là rào cản để Việt
Nam có thêm những sản phẩm độc đáo, đa dạng hơn so với những sản phẩm du lịch
truyền thống tồn tại nhiều năm nay.
- Mô hình kinh doanh du lịch inbound: Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp
du lịch Việt Nam hoạt động theo mô hình B2B và phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác
nước ngoài về chiến lược marketing cũng như giới thiệu điểm đến hay sản phẩm.
Điều này hạn chế rất nhiều trong khâu tiếp cận khách hàng cũng như giới thiệu đến
cho họ những sản phẩm mới hay những điểm độc đáo của Việt Nam mà các đối tác
hay đại lý nước ngoài không giới thiệu hoặc không muốn giới thiệu. Việt Nam cần
có nhiều công ty du lịch hoạt động theo mô hình B2C để chủ động thị trường và
tiếp cận đến đối tượng khách du lịch để giới thiệu và mời gọi họ đến Việt Nam. Mô
hình kinh doanh du lịch inbound Việt Nam cần tăng tỷ lệ B2C lên khoảng 50% thị
phần nhằm tránh phụ thuộc quá lớn vào thị phần B2B đồng thời tăng cường khâu
quảng bá trực tiếp từ khách du lịch của nhóm B2C.
- Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới: Hiện nay với nguồn
ngân sách rất hạn hẹp cho hoạt động quảng bá quốc tế của ngành du lịch Việt Nam
cũng là thách thức rất lớn cho Việt Nam trong việc cạnh tranh với các nước trong
khu vực. Việc duy trì mô hình xúc tiến (tham gia hội chợ, tổ chức roadshow...) hiện
nay chỉ tiếp cận được chủ yếu là các đại lý bán vé máy bay, các công ty, các đại lý
du lịch tại các thị trường mục tiêu. Trong khi việc quảng bá tạo nhận thức về điểm
đến cho người dân ở thị trường mục tiêu thì đang rất hạn chế dẫn đến số người biết
về một đất nước Việt Nam năng động, tươi đẹp còn quá ít.
3.3. Những cơ hội
- Về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hoá: Đại dịch COVID có thể
kéo dài hơn 2 năm và rất nhiều người đã phải cách ly, ngồi trong nhà một thời gian
dài do đó nhu cầu được đi du lịch nhất là trải nghiệm thiên nhiên sẽ rất lớn. Với lợi
146

thế có tài nguyên thiên nhiên phong phú, Việt Nam có thể kết hợp vừa bảo tồn và
khai thác các sản phẩm du lịch liên quan đến thiên nhiên sẽ là cơ hội lớn để Việt
Nam tiếp cận du khách thế giới theo một khía cạnh mới. Bên cạnh đó, Việt Nam có
những giá trị văn hoá đặc sắc có thể giới thiệu đến khách du lịch bằng các sản phẩm
du lịch văn hoá độc đáo mới mang đậm chất Việt Nam.
- Sự tham gia của các tập đoàn lớn: Trong những năm gần đây Việt Nam
có nhiều tập đoàn trong nước và quốc tế đầu tư vào lĩnh vực du lịch, đây cũng là cơ
hội để ngành du lịch vận dụng sức mạnh tài chính, sự chuyên nghiệp của các tập
đoàn lớn để cùng nhau giới thiệu một Việt Nam mới đến với nhiều du khách tại các
thị trường trọng điểm trên thế giới thay vì phải thông qua các đại lý hay đối tác
nước ngoài như hiện nay.
- Sự dịch chuyển của du lịch thế giới: Sau đại dịch COVID-19 thì có nhiều
loại hình du lịch truyền thống biến mất và nhường chỗ cho các loại hình du lịch
mới thay thế. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam cũng như các nước khác nắm bắt
được nhu cầu và thị hiếu để tạo ra các sản phẩm du lịch mới, và có cách tiếp cận
mới để thu hút du khách đến Việt Nam.
4. Thực tiễn từ hoạt động của Oxalis Adventure
4.1. Hoạt động du lịch inbound của Oxalis Adventure
Oxalis Adventure (Công ty TNHH MTV Chua Me Đất) là công ty 100% vốn
đầu tư trong nước thành lập từ tháng 6/2011 tại Quảng Bình. Oxalis là công ty du
lịch đặc thù và không giống với nhiều công ty du lịch hiện nay đang hoạt động tại
Việt Nam: a) Oxalis tập trung và đầu tư chuyên môn cao trong lĩnh vực du lịch thám
hiểm hang động, trải nghiệm thiên nhiên theo nhóm nhỏ, b) Nhằm tập trung nguồn
lực và chuyên môn do đó Oxalis tạo ra sản phẩm riêng và tự đầu tư và khai thác, c)
Oxalis tập trung vào một loại hình du lịch mà không mở đại trà nhiều loại hình du
lịch khác. Các sản phẩm du lịch nổi tiếng thế giới của Oxalis có thể kể đến bao gồm
"thám hiểm Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới". Khám phá Hang Én, Hang
Va, Tú Làn, Hang Tiên, trong đó Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế
giới là sản phẩm đẳng cấp thế giới và được các tạp chí du lịch quốc tế bình chọn là
một trong những sản phẩm du lịch đáng trải nghiệm nhất trên thế giới. Trước COVID
(trước năm 2020) thì Oxalis đón khoảng 10.000 đến 15.000 lượt khách du lịch mỗi
năm trong đó có 80% là khách du lịch quốc tế và 20% là khách du lịch trong nước.
Từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 đến nay thì toàn bộ khách quốc tế đóng băng và
chỉ còn khách du lịch trong nước tham gia tour.
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Oxalis Adventure hiện sử dụng khoảng 500 lao động làm việc thường xuyên
tại doanh nghiệp, trong đó có 150 nhân viên và chuyên gia kỹ thuật toàn thời gian
và khoảng 350 nhân viên khuân vác (porter) người địa phương chuyên mang vác
hành lý, nấu ăn và phục vụ khách du lịch trong các tour mà công ty vận hành. Do
đặc thù là công ty du lịch có hoạt động kỹ thuật chuyên sâu, do đó công ty đã giữ
lại toàn bộ 100% nhân sự trong suốt 2 năm COVID vừa qua. Năm 2020, mặc dù là
năm đầu tiên bùng phát dịch nhưng chỉ sau 2 tháng thì toàn quốc đã kiểm soát tốt
dịch bệnh, tuy nhiên người Việt Nam lúc đó không thể di du lịch nước ngoài nên
các tour du lịch khám phá và trải nghiệm thiên nhiên của Oxalis trở nên hút khách
hơn bao giờ hết. Năm 2021 thì tình hình dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn do đó
thời gian hoạt động trong năm rất ít, khiến doanh số và lượng khách giảm 50% so
với năm 2020. Giữa tháng 10 năm 2021 khi tình hình dần ổn định trở lại thì Oxalis
Adventure là đơn vị du lịch đầu tiên trong nước được cấp phép thực hiện tour khép
kín đón khách từ các địa phương khác đến Quảng Bình. Tính đến cuối tháng
11/2021 thì tình hình du lịch của Oxalis đang có tín hiệu khả quan khi mỗi tháng
có 15 đoàn khách tham gia tour trọn gói, khép kín. Trong khi lượng khách đặt tour
Sơn Đoòng năm 2022 đã đạt 80% và chỉ vài tháng tới đây thì toàn bộ số chỗ của
năm 2022 sẽ được đặt hết. Với chiến lược là tập trung khai thác chuyên sâu một
loại hình, một địa phương. Các nhóm khách được bố trí theo nhóm nhỏ an toàn,
hầu hết thời gian là trải nghiệm trong rừng và hang động tự nhiên và ít tiếp xúc với
cộng đồng do đó mô hình của Oxalis đã được nhiều du khách trong nước yêu thích
và trụ vững sau gần 2 năm chống chọi với đại dịch COVID-19.
4.2. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch đến các thị trường khách du lịch
quốc tế
Với mục tiêu phát triển trở thành công ty du lịch mạo hiểm hàng đầu tại Châu
Á, góp sức đưa Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm của Châu Á,
ngay từ năm 2013, Công ty đã tập trung các hoạt động truyền thông với nhiều
phương thức đa dạng, nội dung phong phú, hình ảnh nổi bật đến các thị trường
khách du lịch trọng điểm trên thế giới, trong đó cái tên đã làm bùng nổ truyền thông
thế giới đồng thời là nền tảng để ghi tên Quảng Bình vào "bản đồ du lịch thế giới"
và mang du lịch Quảng Bình, du lịch Việt Nam ra thế giới lại chính là Hang Sơn
Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới được phát hiện và khảo sát năm 2009
và được tạp chí National Geographic và BCRA công bố là hang động tự nhiên lớn
nhất thế giới năm 2010. Ngày 27/7/2013, UBND tỉnh Quảng Bình ký quyết định
cho phép Oxalis khai thác thử nghiệm tuyến du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng, hang
động lớn nhất thế giới” từ ngày 01/8/2013. Tuyến du lịch đã được UBND tỉnh
Quảng Bình xác định là tuyến du lịch mang đẳng cấp thế giới, là nền tảng để quảng bá
và phát triển các sản phẩm du lịch quanh khu vực Sơn Đoòng. Việc đưa thương
hiệu Sơn Đoòng trở thành tour du lịch đẳng cấp thế giới sẽ mang lại hiệu ứng quảng bá
cho Quảng Bình rất lớn, thu hút số lượng lớn du khách nước ngoài đến với Quảng Bình.
Kể từ khi đưa Sơn Đoòng vào khai thác du lịch, Oxalis đã tiến hành mời
nhiều nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế đến chụp ảnh và quay phim để phục vụ
cho mục đích quảng bá. Một trong những nhiếp ảnh gia đã cùng Oxalis mang những
bức ảnh đẹp nhất của Sơn Đoòng đến với công chúng là Ryan Deboodt, một nhiếp
ảnh gia người Mỹ.
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Đặc biệt, vào năm 2015, Công ty đã thực hiện thành công chương trình phát
sóng trực tiếp Good Morning America của đài ABC News, chương trình đã tiếp
cận đến hơn 60 triệu người xem trên toàn cầu và gây tác động lớn đến ngành du
lịch Việt Nam với bạn bè thế giới.
Năm 2016, Oxalis tổ chức chuyến khám phá Sơn Đoòng thành công cho các
đại sứ của những nước có nguồn khách du lịch lớn đến Việt Nam, tạo hiệu ứng tốt
cho phát triển du lịch cũng như tạo niềm tin cho khách du lịch. Cũng trong năm
2016 Oxalis đã giới thiệu thành công và trở thành đối tác của hãng phim Legendary
trong dự án quay phim Kong: Skull Island tại Quảng Bình. Đặc biệt, lần đầu tiên
Sơn Đoòng được chính thức quảng bá đến gần 100 nhà sản xuất phim, đạo diễn,
giám đốc bối cảnh ngay tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood năm 2019. Cũng
trong năm 2019, lần đầu đầu tiên Oxalis hợp tác với DJ nổi tiếng thế giới Alan
Walker thực hiện video ca nhạc mang tên Alone P.II thực hiện tại Sơn Đoòng và
đến nay đã có trên 215 triệu lượt xem trên thế giới. Thông qua các hoạt động truyền
thông và quảng bá của Công ty Oxalis, Hang Sơn Đoòng đã được rất nhiều tạp chí
du lịch nổi tiếng thế giới bầu chọn xuất sắc:
- Năm 2010: Tạp chí National Geographic và BCRA công bố Hang Sơn
Đoòng là hang tự nhiên lớn nhất thế giới, với thể tích là 38.5 triệu m3.
- Năm 2014: Tờ New York Times bình chọn Sơn Đoòng đứng thứ 8 trong
52 điểm đáng đi du lịch nhất năm 2014.
- Năm 2014: Tạp Chí National Geographic Adventure UK bình chọn tuyến
du lịch Sơn Đoòng là tuyến du lịch mạo hiểm đẳng cấp thế giới.
- Năm 2015: Tổ chức kỷ lục thế giới Guiness công nhận Sơn Đoòng là hang
lớn nhất thế giới.
- Năm 2019: Đài truyền hình Dave TV của Anh bình chọn thám hiểm Sơn
Đoòng đứng thứ 5 trên 20 cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất hành tinh.
- Năm 2019: Tạp chí du lịch hàng đầu của thế giới Telegraph (Vương quốc
Anh) bình chọn Sơn Đoòng là một trong 11 địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới.
Ngày nay, sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất
thế giới” là sản phẩm du lịch nổi bật mang đẳng cấp quốc tế, hình ảnh đặc trưng
cho du lịch Quảng Bình và là một trong những thương hiệu du lịch quốc gia nổi bật
của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Hiệu ứng từ Hang Sơn Đoòng cũng đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch
Quảng Bình, giúp người dân địa phương có công ăn việc làm ổn định, góp phần
phát triển kinh tế tỉnh nhà. Đặc biệt Hang Sơn Đoòng còn góp phần quảng bá thúc
đẩy và thu hút các nhà đầu tư lớn đến Quảng Bình như FLC, Vingroup…và nhiều
nhà đầu tư lớn khác.
5. Những đề xuất để phục hồi và tăng trưởng du lịch Việt Nam hậu
COVID-19
5.1. Định vị, định hình du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới: Với những lợi
thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên lịch sử văn hoá thì Việt Nam cần định vị
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lại vị thế và thế mạnh du lịch của Việt Nam bao gồm các lĩnh vực: Văn hoá, lịch
sử; du lịch thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng; du lịch thể thao và các lĩnh vực khác
phù hợp với thị hiếu và đặc điểm của các thị trường khách du lịch mục tiêu cũng
như xác định cụ thể phạm vi và quy mô, thực hiện chiến lược phát triển phù hợp
với các thị trường tiềm năng. Một khi đã có những lĩnh vực then chốt thì Việt Nam
sẽ dễ dàng quy hoạch và mời gọi các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có nghề đến để tạo
ra những sản phẩm dộc đáo, đi đầu và dẫn đầu xu thế của thế giới.
5.2. Cơ chế quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới: Việt Nam cần có chiến
lược quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam ra thế giới theo kịp với các xu thế công
nghệ hiện nay. Đầu tư một khoản tiền tương xứng để ngành du lịch chi tiêu trong
việc quảng bá nhận thức điểm đến tại các thị trường mục tiêu nhằm tạo ra nhu cầu
du lịch để giúp các doanh nghiệp du lịch bán được sản phẩm của họ đến khách
hàng. Ở các nước phương Tây họ có thu thuế lưu trú từ khách du lịch để phục vụ
những lợi ích chung của khách du lịch bao gồm công tác quảng bá. Ở Việt Nam
cũng có thể áp dụng hình thức trích 5-10% kinh phí từ các nguồn thu tham quan
danh lam thắng cảnh trên toàn quốc để tạo một phần ngân sách phục vụ cho công
tác quảng bá một cách bài bản. Một khi công tác quảng bá được thực hiện tốt thì
khách du lịch sẽ yên tâm và mạnh dạn đến Việt Nam du lịch.
5.3. Những hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch: Hiện nay, những chính sách
giảm thuế hoặc hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp du lịch của Chính phủ
đang rất tốt và kịp thời. Tuy nhiên từ cấp chính phủ đến địa phương: a) cần tạo ra
các quy chế liên quan đến hoạt động du lịch một cách đồng bộ, thuận lợi giúp cho
du lịch hồi phục trở lại. Việc nhiều địa phương đưa khách là F1 đi cách ly tập trung
và áp dụng những quy định ngặt nghèo cho dù khách du lịch đã tiêm đủ 2 liều vắcxin khiến khách du lịch rất rụt rè khi quyết định di du lịch; b) Đề nghị chính phủ,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đầu tư ngân sách lớn hơn trong
việc quảng bá tạo nhận thức điểm đến tới khách du lịch tại các thị trường chiến
lược, thị trường tiềm năng nhằm giúp cho các doanh nghiệp du lịch dễ dàng tiếp
cận và mời gọi khách đến Việt Nam.
5.4. Huy động các nguồn lực để phát triển du lịch: Du lịch là ngành kinh tế
tổng hợp và để phát triển cần có sự đồng bộ hóa về hạ tầng kỹ thuật, chính sách
phát triển của du lịch và các ngành nghề liên quan đặc biệt là ngành dịch vụ và các
ngành kinh tế bổ trợ. Đề nghị Chính phủ, các bộ ngành có các chính sách hỗ trợ,
ưu đãi phát triển du lịch để huy động tổng hợp các nguồn lực cả đầu tư công, đầu
tư tư nhân để phát triển du lịch; quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống giao
thông kết nối giữa các trung tâm du lịch lớn trong cả nước; ưu tiên phát triển du
lịch tại các địa phương phù hợp với lợi thế của từng tỉnh, thành phố trong chiến
lược phát triển chung của điểm đến du lịch Việt Nam để mỗi địa phương có các sản
phẩm du lịch đặc trưng, đẳng cấp và thương hiệu được khẳng định trên thị trường
thế giới, tạo ra các vùng du lịch phát triển với các hạt nhân tiêu biểu để cạnh tranh
với các nước trong khu vực, thu hút khách du lịch quốc tế.
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CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH, THUẾ, HẢI QUAN
NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP DU LỊCH PHỤC HỒI
SAU ĐẠI DỊCH COVID-19
Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam
Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế VIAC
Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế
Tóm tắt: Du lịch là một ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp không chỉ đối với nước ta mà cả
trên phạm vi toàn cầu. Kinh tế du lịch ngày càng phát triển và trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thì nhu cầu đi du lịch, thăm thú những
danh lam thắng cảnh, tìm hiểu nền văn hóa, nghệ thuật của các quốc gia, vùng lãnh thổ càng phát
triển. Ngay tại Việt Nam, khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên, đời sống người dân dần được
cải thiện thì nhu cầu du dịch cũng tăng theo. Bức tranh toàn cảnh về du lịch không chỉ phản ánh
hình ảnh, bộ mặt của một đất nước mà còn có vị thế quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển
thông qua hàng loạt các vấn đề liên quan: giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, quảng
bá hình ảnh Việt nam với bạn bè quốc tế, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, đóng góp nguồn thu
cho NSNN (ngành du lịch đóng góp một phần không nhỏ vào GDP cả nước). Trong thập niên qua,
ngành du lịch nước nhà phát triển tương đối ổn định, nhanh. Riêng năm 2019, ngành du lịch chiếm
khoảng 12% GDP cả nước, lượng du khách quốc tế ổn định và có xu hướng tăng trưởng tốt. Tuy
nhiên, trong hơn hai năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất
kinh doanh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội của thế giới cũng như ở Việt Nam, trong đó, Du lịch
là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mặc dù Quốc hội, Chính phủ đã có các
gói giải pháp về gia hạn, miễn giảm thuế, phí… trong năm 2020, 2021 đối với hoạt động du lịch
và một số ngành nghề có liên quan trực tiếp đến du lịch như vận tải hàng không, khách sạn, lưu
trú… nhưng ngành du lịch vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức.
Trong phạm vi bài tham luận này chúng tôi muốn đánh giá chính sách tài chính hiện hành
để từ đó đề xuất các giải pháp về chính sách tài chính, thuế, hải quan nhằm kịp thời tháo gỡ khó
khăn và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển sau đại dịch COVID-19.
Từ khóa: COVID-19, phát triển du lịch, hoàn thuế GTGT, phí phục vụ ngành du lịch,
miễn giảm thuế, tài chính.

1. Thực trạng chính sách thuế, phí, hải quan liên quan đến hoạt động
kinh doanh du lịch
1.1. Chính sách thuế giá trị gia tăng
Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập
cá nhân, Luật phí và lệ phí và các khoản thu về đất, các doanh nghiệp, doanh nhân,
hộ, cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch có nghĩa vụ thực hiện kê
khai nộp thuế, phí, các khoản thu vào NSNN theo quy định của pháp luật tương
ứng.
Trước hết về thuế GTGT: Luật thuế Gia trị gia tăng đầu tiên số 57/1997/LCTN, ngày 10/5/1997 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 đã quy định mức
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thuế suất cao nhất là 20% đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, du lịch, ăn uống
(liên quan đến kinh doanh dịch vụ du lịch) cùng với 4 nhóm hàng hóa dịch vụ khác:
- Vàng, bạc, đá quý do cơ sở kinh doanh mua vào, bán ra.
- Xổ số kiến thiết và các loại hình xổ số khác.
- Đại lý tàu biển.
- Dịch vụ môi giới.
Tại thời điểm này, chính sách thuế ưu tiên cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
hàng hóa, mức độ thiết yếu của hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho đời sống nhân dân
và nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước để đưa ra mức độ điều tiết thuế theo các
nhóm thuế suất khác nhau. Theo đó có 5 nhóm hàng có thuế suất cao nhất là 20%,
bao gồm cả kinh doanh du lịch. Có thể thấy thời kỳ này hoạt động du lịch được đưa
vào nhóm cần điều tiết cao, với nhận định sản phẩm dịch vụ du lịch là dịch vụ cao
cấp, phục vụ những người có mức thu nhập tương đối cao, chưa thực sự cần thiết
đối với nhu cầu của nhân dân và kinh tế nước nhà nói chung. Ngoài mức thuế suất
thuế GTGT cao 20 %, còn có thuế suất phổ thông 10%, thuế suất ưu đãi 5%. Bên
cạnh đó còn có 25 nhóm sản phẩm không chịu thuế GTGT (không nộp thuế GTGT
đầu ra, nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào) và thuế suất 0% (không
nộp thuế GTGT đầu ra, nhưng được khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào) áp dụng
đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu.
Tuy nhiên Luật thuế GTGT đến ngày 01/ 01/1999 mới có hiệu lực thi hành
thì cuôc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như khủng hoảng tài chính châu Á từ
tháng 7/1997 kéo dài sang cả năm 1998 đã ảnh hưởng đến Việt Nam trầm trọng.
Theo đó, thuế suất 20% chưa áp dụng, Chính phủ đã trình Quốc hội cho điều chỉnh
nhóm thuế suất thuế GTGT từ 20% xuống 10%.
Như vậy, từ ngày 01/01/1999 đến nay; đối với các đơn vị nộp thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ, thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10% trên
doanh thu tính thuế (giá tính thuế). Giá tính thuế GTGT đối với các loại hàng hóa,
dịch vụ bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà
cơ sở kinh doanh được hưởng. Khoản phí thu thêm của các đơn vị kinh doanh trong
ngành du lịch chính là phí phục vụ mà các đơn vị được phép thu không quá 5% trên
giá bán các dịch do mình cung cấp, bao gồm: lữ hành, vận chuyển khách, khách
sạn, vui chơi giải trí…
Đối với các đơn vị nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì áp dụng thuế
GTGT 5% trên doanh thu. Cụ thể, các dịch vụ: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho
khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cả cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống
và/hoặc các phương tiện giải trí; dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bia, internet, game; dịch vụ khác.
1.2. Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch quốc tế khi
xuất cảnh
Trong Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế
GTGT được ban hành lần đầu tiên (trước ngày 31/12/2013) chưa quy định việc
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hoàn thuế GTGT đối với khách nước ngoài vào Việt nam, mua hàng hóa tại Việt
nam để mang về nước khi xuất cảnh. Nhằm khuyến khích khách du lịch tăng chi
tiêu mua sắm hàng hóa tại Việt Nam, đồng thời trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm
quốc tế; Quốc hội đã ban hành Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số Điều
của Luật thuế GTGT, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, bổ sung quy định:
“Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu
hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế
đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh”.
Căn cứ vào Luật thuế GTGT, Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật của Chính
phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 quy
định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh và Thông tư số:
92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số
72/2014/TT-BTC. Hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài
là hệ thống tích hợp, lưu trữ, trao đổi thông tin liên quan đến việc hoàn thuế giá trị
gia tăng cho người nước ngoài giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định
tại Thông tư trên do Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận
hành. Theo đó người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trừ thành
viên của Tổ bay theo quy định của pháp luật về hàng không, thành viên của Đoàn
thủy thủ theo quy định của pháp luật về hàng hải mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập,
xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị và sử dụng giấy tờ đó để nhập, xuất cảnh
Việt Nam, mua hàng hóa tại Việt Nam và mang theo hàng hóa ra nước ngoài qua
các cửa khẩu được hoàn thuế.
Tuy nhiên, thủ tục hoàn thuế khi xuất cảnh chưa thực sự thuận lợi cho khách
du lịch. Muốn được hoàn thuế khách du lịch phải mua hàng tại các doanh nghiệp
được lựa chọn bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh;
việc hoàn thuế không được thực hiện tại nơi mua hàng, thông qua hình thức hoàn
thuế theo cách giảm giá bán mà trước khi xuất cảnh mới được làm thủ tục kê khai,
hoàn thuế GTGT cho hàng mang theo người. Địa điểm kiểm tra hàng hóa, hóa đơn
kiêm tờ khai hoàn thuế được đặt trong khu vực làm thủ tục gửi hành lý và/ hoặc
khu vực kiểm tra thẻ lên tàu bay/tàu biển. Địa điểm trả tiền hoàn thuế giá trị gia
tăng do các ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế cũng đặt tại khu vực cách
ly sân bay, cảng biển quốc tế. Do thủ tục hoàn thuế diễn ra trước khi xuất cảnh, nên
khách hàng thường phải vội vàng, một số trường hợp vì thiếu thời gian, sợ nhỡ
chuyến bay, khách du dịch không lấy được tiền hoàn thuế.
Cụ thể, quy trình hoàn thuế với hàng xuất cảnh của du khách nước ngoài
hiện hành được thực hiện theo quy định của pháp luật như sau: khi mua hàng tại
công ty, chi nhánh được chỉ định bán hàng được hoàn thuế, khách du lịch xuất trình
hộ chiếu, giấy tờ nhập, xuất cảnh cho doanh nghiệp bán hàng. Căn cứ các thông tin
trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập, xuất cảnh và giá trị và hàng hóa được mua, doanh
nghiệp bán hàng lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế cho hàng hóa theo quy định,
doanh nghiệp truyền các thông tin về hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế theo cho cơ
quan hải quan, đồng thời in hóa đơn và giao cho người nước ngoài.
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Du khách mang hàng kèm theo hóa đơn chứng từ do doanh nghiệp bán hàng
cung cấp, cùng hàng hóa đã mua đến sân bay, bến cảng làm thủ tục hải quan trước
khi xuất cảnh về nước. Du khách nộp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và xuất trình
hàng hóa chậm nhất 30 phút để cơ quan hải quan kiểm tra trước khi tàu bay/tàu biển
khởi hành. Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa tại quầy kiểm tra hóa đơn
kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa; đối chiếu xác định từng nội dung khớp đúng giữa
thông tin ghi trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh với thông tin trên hóa đơn
kiêm tờ khai hoàn thuế; kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa phải kiểm tra
thực tế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Sau khi kiểm tra chứng từ, hàng hóa, cán bộ
hải quan ghi kết quả kiểm tra, đóng dấu đồng ý hoàn thuế hay từ chối hoàn thuế.
Trường hợp cơ quan hải quan đồng ý hoàn thuế thì xác định mặt hàng, tính số tiền
thuế giá trị gia tăng người nước ngoài thực tế được hoàn theo quy định.
Khi có kết luận của cơ quan Hải quan đồng ý hoàn thuế và xác định số tiền
được hoàn, du khách mang hồ sơ hoàn thuế đến ngân hàng thương mại được lựa chọn
ủy quyền hoàn thuế để lấy tiền thuế được hoàn trả. Việc lựa chon ngân hàng làm đại
lý hoàn trên cơ sở được Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị của ngân hàng
thương mại, trình Bộ Tài chính xem xét quyết định ngân hàng được lựa chọn.
Ngân hàng thương mại thực hiện kiểm tra thẻ lên tàu bay/tàu biển; hóa đơn
kiêm tờ khai hoàn thuế; kiểm tra trên hệ thống thông tin về người xuất cảnh, hàng
hóa, xác nhận đồng ý hoàn thuế của cơ quan hải quan và số thuế được hoàn.
Trường hợp thông tin về tên hành khách trên thẻ lên tàu bay tàu biển không
đúng với thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã được cơ quan hải quan
kiểm tra, xác nhận thì ngân hàng thương mại trao đổi, xác minh với cơ quan hải
quan. Trường hợp, thông tin trao đổi với cơ quan hải quan không khớp đúng với
thông tin trên thẻ lên tàu bay/tàu biển thì ngân hàng thương mại từ chối hoàn thuế
và thông báo trên Hệ thống để cơ quan hải quan biết. Trường hợp đầy đủ, đúng
thông tin thì ngân hàng thương mại trả tiền hoàn thuế cho du khách nước ngoài
bằng tiền mặt hoặc qua thẻ quốc tế theo số tiền thuế giá trị gia tăng du khách thực
tế được hoàn do cơ quan hải quan tỉnh ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.
1.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá
nhân kinh doanh du lịch
Đối với tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch: ngay từ khi có Luật thuế
TNDN thì hoạt động kinh doanh du lịch áp dụng thuế suất thuế TNDN theo mức
thuế suất phổ thông (hiện hành là thuế suất 20%) không được áp dụng thuế suất ưu
đãi theo lĩnh vực hoạt động như một số ngành nghề khác.
Theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành thì những lĩnh vực sau được
áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10 % cho suốt đời hoạt động (trừ khi Luật
thuế có quy định thuế suất thấp hơn), đó là:
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh
vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường;
- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở
xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53
của Luật Nhà ở;
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- Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên
báo in theo quy định của Luật Báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động
xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản;
- Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng
nông, lâm, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; sản xuất, nhân
và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối; đầu tư bảo
quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm…
Bên cạnh đó các quy định về giảm thuế TNDN do sử dụng nhiều lao động nói
chung, lao động nữ nói riêng cũng chỉ áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực xản xuất, xây dựng, vận tải; không áp dụng cho kinh doanh dịch vụ, thương
mại trong đó có kinh doanh du lịch. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong
lĩnh vực du lịch thì nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 2% trên doanh thu.
1.4. Một số nội dung về cơ chế tài chính liên quan đến phí phục vụ ngành
du lịch
Phí phục vụ là khoản tiền trả thêm ngoài giá dịch vụ đã quy định nhưng được
cộng vào tổng số tiền dịch vụ mà khách hàng thực trả. Đơn vị phải hạch toán riêng
khoản tiền phí phục vụ, giá dịch vụ, hàng hoá ngay trên từng hoá đơn dịch vụ và kê
khai nộp thuế theo quy định. Một số người còn lẫn lỗn giữa phí phục vụ và tiền “Tip”.
Thực tế hai khoản này rất khác nhau: phí phục vụ là quy định bắt buộc được ghi vào
hóa đơn khách hàng phải trả, nhưng Tip là một khoản tiền mà khách hàng tự nguyện
thưởng cho người phục vụ. Số tiền thưởng lớn hay nhỏ tùy thuộc vào mức độ hài
lòng cũng như khả năng của khách hàng và nó không phải là khoản tiền bắt buộc.
Phí phục vụ trong ngành du lịch là khoản tiền thưởng cho cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch, khách sạn do chất lượng phục vụ tốt, đồng thời cũng là biểu hiện
thiện cảm của người được phục vụ về thái độ phục vụ của các nhân viên phục vụ.
Thu phí này đã trở thành thông lệ quốc tế nhằm huyến khích nhân viên nâng cao
chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch.
Phí phục vụ ngành du lịch ở nước ta đã được áp dụng từ năm 1980. Trên cơ
sở Thông báo số 2815V7 ngày 02/7/1980 của Văn phòng Thủ tướng (Văn phòng
chính phủ hiện nay) thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép ngành du
lịch Việt Nam được thu của khách nước ngoài về chi phí phục vụ 10%. Quyết định
số 342-CT ngày 09/12/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng
Chính phủ), Quyết định số 4-CT ngày 03/01/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
và Thông tư số 6-TC/TCĐN ngày 25/02/1990 của Bộ Tài chính. Từ năm 1991 đến
nay, do thực hiện các Luật thuế doanh thu, lợi tức... toàn bộ khoản thu về phí phục
vụ phải đưa và doanh thu để tính thuế doanh thu, tuy vậy việc thu và sử dụng khoản
phụ phí phục vụ chưa thống nhất, rõ ràng. Nhằm đảm bảo việc thu, sử dụng phí
phục vụ trong ngành Du lịch thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế, khuyến khích cán
bộ, công nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả
kinh doanh, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Ngân sách Nhà nước, ngày
27/11/1995 liên Bộ Tài chính - Tổng cục Du lịch đã ban hành Thông tư liên tịch số
88/TTLB hướng dẫn việc thu và sử dụng khoản phí phục vụ ngành du lịch.
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Mức thu khoản phí phục vụ không quá 5% trên giá bán các dịch vụ thuộc
phạm được phép thu phí. Phí phục vụ là khoản tiền trả thêm ngoài giá dịch vụ đã
quy định nhưng được cộng vào tổng số tiền dịch vụ mà khách hàng thực trả. Đơn
vị phải hạch toán riêng khoản tiền phí phục vụ, giá dịch vụ, hàng hoá ngay trên
từng hoá đơn dịch vụ và kê khai nộp thuế doanh thu theo thuế suất của ngành nghề
kinh doanh. Phí dịch vụ có thể được chi cho việc tham quan học tập nâng cao trình
độ nghiệp vụ và chi cải thiện điều kiện lao động nhưng không quá 50% quỹ lương
thực hiện. Khoản chi này được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp du
lịch khi xác định nghĩa vụ thuế với NSNN. Khoản phí dịch vụ thu được sau khi nộp
thuế doanh thu theo Luật định được phân phối như sau: được trích để chi thưởng
cho các cá nhân, tập thể có chất lượng phục vụ tốt, chi tham xác định lợi tức chịu
thuế và không tính vào mức khống chế các quỹ xí nghiệp theo chế độ phân phối lợi
nhuận hàng năm. Số tiền còn lại sau khi nộp thuế doanh thu và trích thưởng nói
trên, được hạch toán vào thu nhập của đơn vị để xác định lợi tức chịu thuế và nộp
thuế lợi tức theo quy định. Riêng đối với đơn vị kinh doanh thua lỗ thì không được
trích chi cho các khoản quy định trên mà phải hạch toán chung vào thu nhập để
giảm lỗ.
Thông tư liên tịch số 88/TTLB thi hành được hơn 3 năm thì Quốc hội ban
hành Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999.
Vì vậy Thông tư liên tịch số 88/TTLB không còn hiệu lực thi hành. Theo đề nghị
của Tổng cục Du lịch tại công văn số 498/TCDL-KHĐT ngày 10/5/1999 về việc
cho tiếp tục thu khoản phí phục vụ trong ngành du lịch, khi áp dụng Luật thuế
GTGT, TNDN. Bộ Tài chính có công văn số: 3952 TC/TCT ngày 11/8/1999 hướng
dẫn việc thu và sử dụng khoản phí phục vụ trong ngành du lịch. Nội dung của công
văn là đồng ý để các đơn vụ kinh doanh du lịch tiếp tục thu phí phục vụ theo Thông
tư liên tịch số 88/TTLB. Từ ngày 1/1/1999 Luật thuế GTGT có hiệu lực, các đơn
vị kinh doanh du lịch nếu có thu phí phục vụ phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập
doanh nghiệp (sau khi đã trừ các khoản chi phí để tạo ra khoản thu này) theo các
quy định hiện hành. Khoản thu phí này sau khi nộp 2 loại thuế trên được phân phối
như sau:
+ Được trích để chi thưởng cho cá nhân và tập thể có chất lượng phục vụ tốt,
chi tham quan học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ và chi cải thiện điều kiện lao
động nhưng không quá 50% quỹ lương thực hiện. Khoản chi này không tính vào
mức khống chế quỹ khen thưởng và phúc lợi và không tính vào thu nhập chịu thuế
thu nhập bổ sung của doanh nghiệp.
+ Số tiền còn lại (nếu có) được trích vào các quỹ doanh nghiệp. Riêng đối
với doanh nghiệp bị lỗ không được trích và chi phí phục vụ theo quy định trên mà
hạch toán chung vào thu nhập để giảm lỗ.
Tuy nhiên Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013, có hiệu lực
từ ngày 01/01/2014 đã mở rộng chi phí thực tế. Tiếp đến Luật số 71/2014/QH13 ngày
26/11/2014, có hiệu lực 01/01/2015 bãi bỏ mức chi quảng cáo tiếp thị… nên không
còn quy định khoản chi phí phục vụ trong ngành du lịch mà khoản thu phí phục vụ
thêm 5% ngoài giá bán sản phẩm, dịch vụ được coi là doanh thu ngành du lịch và
tính thuế TNDN bình thường như doanh thu của hoạt động kinh doanh.
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2. Một số ý kiến đề xuất Chính sách về cơ chế tài chính thuế, hải quan
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau đại dịch COVID-19
Để giúp các doanh nghiệp nói chung, trong đó có du lịch nói riêng, năm 2020
và tiếp theo là năm 2021, Quốc hội, Chính phủ đã có các gói giải pháp hỗ trợ về
Thuế, tiền thuê đất giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khắc
phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để tiếp tục ổn định, phát triển sản xuất,
kinh doanh. Riêng trong năm 2021 đã có các văn bản sau được ban hành:
+ Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ gia hạn thời
hạn nộp Thuế GTGT, TNDN; TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh và tiền thuê đất
trong năm 2021.
+ Nghị định số 44/2021/NDD-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn
thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản
chi hỗ trợ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống
COVID-19.
+ Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng dịch
COVID-19.
+ Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
chịu tác động của dịch COVID-19.
+ Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về ban hành một
số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Do hoạt động kinh doanh của ngành du lịch bị tác động nặng nề của đại dịch
COVID-19 nên các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngành đủ điều kiện
đều được hưởng việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất; giảm thuế, miễn tiền chậm
nộp theo gói giải pháp trên, nhưng trong thực tế ngành du dịch vẫn còn gặp rất
nhiều khó khăn. Do vậy bên cạnh các giải pháp về tạo lập, mở rộng thị trường, đa
dạng hóa kinh doanh du lịch, thu hút khách lưu trú thêm ngày, kích cầu du lịch với
du khách nội địa, cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập cảnh của
các du khách quốc tế, sử dụng hộ chiếu, visa COVID-19, giữ khách quay lại Việt
Nam lần hai và các lần sau… thì việc đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ
có giải pháp đột phá mới về tài chính, thuế, hải quan sẽ có ý nghĩa trọng yếu để góp
phần kịp thời tháo gỡ khó khăn cấp bách, phục hồi và phát triển du lịch trong điều
kiện “bình thường mới”. Trong phạm vi bài tham luận này và với quan điểm của
một chuyên gia độc lập, đồng thời với chức danh là Chủ tịch hội Tư vấn thuế Việt
Nam, tôi xin đề xuất một số khuyến nghị cụ thể như sau.
2.1. Kiến nghị chính sách về tiền thuê đất
Thanh toán tiền thuế đất đối với đất thuê của NSNN là một khoản thu tương
đối lớn với các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch, vui chơi
giải trí có khu sinh thái lớn do có diện tích trống ven bờ biển, diện tích cây xanh,
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cây ăn trái… tạo cảnh quan thoáng đãng, mát mẻ cho khu khách sạn nghĩ dưỡng,
du lịch sinh thái v.v… vì vậy diện tích thực tế dùng cho kinh doanh du lịch như:
diện tích xây dựng khách sạn, khu vui chơi chiếm tỷ trọng nhỏ trong số tiền thuê
đất, nhưng giá trả tiền thuê với đất có cơ sở hạ tầng với đất lưu không, trồng hoa lá,
cây xanh, thảm có… đều có mức giá thuế đất như nhau, dẫn đến chi phí cao, nhiều
đơn vị bị thua lỗ, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 thì càng thua lỗ hơn nhiều hơn,
nợ NSNN nhiều hơn.
Ví dụ: Dự án của Công ty A kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh giải trí,
thương mại, dịch vụ du lịch tổng hợp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 với các chức năng và cơ cấu sử dụng đất như sau:
Diện tích đất thương mại dịch vụ và giải trí khoảng chiếm tỷ lệ gần 60% tổng
diện tích thực hiện dự án, phần đất còn lại tương đương 40 % bao gồm đất cây xanh,
mặt nước, giao thông. Đối với đất chức năng giải trí và thương mại, dịch vụ, du lịch,
mật độ xây dựng cho phép bình quân đạt 25%. Như vậy, tổng diện tích đất thực tế
để xây dựng các công trình trò chơi giải trí, du lịch khoảng 15% tổng diện tích được
thuê theo dự án.
Tuy nhiên trong hợp đồng thuê đất của Nhà nước mà công ty đang áp dụng
đang áp dụng chung một đơn giá duy nhất là đơn giá đất thương mại dịch vụ cho
toàn bộ các loại chức năng sử dụng đất.
Ví dụ trên cho thấy: diện tích đất thuê thực tế có cơ sở hạ tầng phục vụ kinh
doanh chỉ 15% nhưng Công ty A vẫn phải nộp tiền thuê đất của 100% diện tích
được giao, ký hợp đồng thuê đất theo giá thuê đối với hoạt động kinh doanh thương
mại du lịch.
Để phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi kiến nghị có
phân biệt đơn giá thuế đất đối với đất thực tế có cơ sở hạ tầng với đất lưu không, cây
xanh, mặt nước, cảnh quan. Giá thuê đất đối với diện tích đất này chỉ nên bằng
khoảng 30% đến 50% đất thực tế hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, du lịch,
như vậy phù hợp với điều kiện thực tiễn của hoạt động kinh doanh du dịch.
2.2. Kiến nghị chính sách liên quan đến cơ chế tài chính của phí phục vụ
ngành du lịch
Như đã đánh giá ở phần thực trạng trên, phí phục vụ ngành du lịch ở nước
ta đã được áp dụng từ năm 1980. Mức thu phí phục vụ hiện hành là 5% trên giá
bán hàng hóa, dịch vụ được phép thu phí, bao gồm: Cho thuê buồng ngủ; phục vụ
ăn, uống; cho thuê phương tiện vận chuyển có người phục vụ; các dịch vụ: giặt là,
may đo, cắt uốn tóc, thẩm mỹ; tắm hơi; lữ hành, hướng dẫn du lịch, hướng dẫn tổ
chức vui chơi giải trí; các dịch vụ khác thuộc ngành du lịch.
Mức thu hiện nay chỉ bằng 50% mức thu trung bình của các quốc gia, vùng
lãnh thổ trên thế giới, đồng thời việc sử dụng phí phục vụ cũng khác nhau.
Về thuế GTGT, chúng tôi đồng thuận với quy định hiện hành, phí phục vụ được
đưa vào giá tính thuế GTGT và nộp thuế theo quy định của Luật thuế GTGT. Như
vậy khi thu phí phục vụ thì dù doanh nghiệp kinh doanh du lịch lỗ hay lãi đều đã thực
hiện nghĩa vụ cho NSNN bằng 10% số tiền mà mình thu thêm 5% trên giá bán.
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Riêng về thuế TNDN, theo quy định hiện hành khoản thu phí phục vụ được
vào doanh thu tính thế TNDN, sau khi trừ đi các chi phí thực tế phát sinh liên quan
đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có hóa đơn chứng từ và thanh toán
không dùng tiền mặt theo quy định. Quy định này áp dụng cho tất cả các loại hình
doanh nghiệp, như vậy vô hình chung khoản phí phục vụ ngành du lịch không còn
là một chính sách khuyến khích riêng có của ngành du lịch như trước đây.
Theo quy định tại Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Tổng cục Du lịch trước
đây thì sau khi nộp thuế gián thu (thuế doanh thu, thuế GTGT) doanh nghiệp du lịch
được dùng khoản thu phí phục vụ để chi cho tham quan học tập nâng cao trình độ
nghiệp vụ, chi cải thiện điều kiện lao động cho cá nhân làm trong nghề du lịch; trích
để chi thưởng cho các cá nhân, tập thể có chất lượng phục vụ tốt. Số tiền còn lại sau
khi nộp thuế gián thu và trích thưởng nói trên, được hạch toán vào thu nhập của đơn
vị để xác định lợi tức, thu nhập chịu thuế và nộp thuế theo quy định. Khoản phí phục
vụ như trên mới đúng nghĩa là tiền thưởng của khách hàng cho nhân viên (tính thêm
ngoài giá bán hàng hóa dịch vụ đã công bố) và nhân viên được nhận khoản tiền này
ngoài tiền lương cố định, mức tiền thưởng nhận thêm nhiều hay ít tùy thuộc vào số
lượng khách đến với doanh nghiệp, thái độ phục vụ, chất lượng sản phẩm cao thì thu
hút nhiều khách hàng, thu nhập thực tế sẽ cao hơn, do đó khuyến khích người lao
động làm việc tích cực hơn, chất lượng phục vụ cao hơn. Thái độ phục vụ, sự chuẩn
mực của nhân viên phục vụ ngành du lịch có tác động mang lại hài lòng, thu hút
khách quay trở lại, đến với doanh nghiệp, qua đó mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp
cũng như tăng thuế nộp cho Nhà nước, hoặc ngược lại.
Chúng ta đều biết, con người là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công
hay thất bại của một cuộc cách mạng. Để khuyến khích ngành du lịch thực sự trở
thành “ngành công nghiệp không có khói”. Tôi thiết nghĩ nên có sự nghiên cứu kỹ
càng về cơ chế thu, sử dụng phí phục vụ du lịch để phát huy đúng mục đích của
việc thu phí và đạt hiệu quả cao nhất, nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ,
thu hút khách trở lại nhiều lần. Ngoài quy định về phạm vi thu phí, tỷ lệ thu phí; thì
quy định về cơ chế điều tiết số phí phục vụ thu được là rất quan trọng để vừa đảm
bảo hài hòa giữa đóng góp nghĩa vụ thu NSNN, vừa phát huy hiệu quả, mục đích
thu phí thông qua biện pháp thưởng thu nhập căn cứ vào thái độ phục vụ, tính
chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ của các cá nhân, tập thể người lao động làm việc
trong lĩnh vực này. Quan điểm của cá nhân tôi, đối với phí phục vụ ngành du lịch
thì Nhà nước chỉ nên điều tiết thuế gián thu, theo luật hiện hành là thuế GTGT.
Khoản thu phí dịch vụ sau thuế GTGT, được hạch toán chi phí thực tế theo quy
định và phần còn lại thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế
suất hiện hành là 20% mà nên có cơ chế phân phối cho người lao động và doanh
nghiệp Du lịch.
2.3. Kiến nghị chính sách hoàn thuế GTGT cho khách du lịch quốc tế mua
hàng hóa tại Việt Nam, mang về nước khi xuất cảnh
Theo thông lệ quốc tế, các quốc gia và vùng lãnh thổ đều thực hiện hoàn lại
tiền thuế GTGT đối với khách du lịch quốc tế (bao gồm người nước ngoài và người
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bản địa nhưng định cư ở nước ngoài) khi họ mua hàng hóa tại bản địa để mang về
nước khi xuất cảnh.
Việc hoàn thuế được thực hiện theo một số hình thức khác nhau, nhưng được
phân theo 3 nhóm sau đây:
* Nhóm một: hoàn thuế ngay tại nơi mua sắm hàng hóa của du khách
Du khách nước ngoài mua hàng tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua
sắm… có hóa đơn thuế GTGT hợp pháp, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT, cửa hàng
có trưng bày biểu tượng TAX-FREE SHOP.
Khi mua hàng, khách du lịch tự do mua sắm như dân bản địa, không phải
xuất trình bất cứ giấy tờ nào và được bên bán xuất hóa đơn in từ máy tính tiền bao
gồm tiền thuế GTGT theo quy định. Nếu không yêu cầu hoàn thuế GTGT thì coi
như du khách đã hoàn tất thủ tục mua sắm. Hàng hóa mang về nước khi xuất cảnh
vì có đủ hóa đơn bán hàng theo quy định.
Trường hợp du khách có yêu cầu hoàn thuế khi tổng hợp các hóa đơn đã mua
đủ mức được hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh thì du khách được hướng dẫn đến bộ
phận có trách nhiệm hoàn thuế GTGT cho du khách nước ngoài được đặt tại trung
tâm các cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm để làm thủ tục hoàn thuế. Tại đây
du khách sẽ xuất trình hộ chiếu, giấy tờ nhập cảnh, giấy tờ chứng minh sẽ xuất
cảnh: thời hạn trên visa, thị thực (có thể kèm vé máy bay chiều về) cho bộ phận
hoàn thuế. Căn cứ các thông tin trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh và giá
trị và hàng hóa đã mua kèm hóa GTGT in từ máy tính tiền của các cửa hàng, gian
hàng thuộc trung tâm thương mại, siêu thị; nhân viên bộ phận hoàn thuế thực hiện
kiểm tra hồ sơ chứng minh người mua hàng là du khách nước ngoài theo các giấy
tờ do du khách xuất trình nói trên cùng hóa đơn GTGT, hàng hóa thực mua. Sau
khi kiểm tra, nếu đủ điều kiện hòan thuế, bộ phận hoàn sẽ trực tiếp trả tiền hoàn
thuế cho du khách bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng theo hình thức thanh toán điện tử
ngay tại nơi mua hàng, đồng thời đóng dấu xác nhận đã hoàn thuế GTGT cho tổng
trị giá các hóa đơn và hàng hóa đã mua tại nội địa.
Thủ tục hoàn thuế phải được thực hiện vào cùng ngày mua hàng tại cửa hàng
đã mua nêu trên.
Khi xuất cảnh, du khách sẽ xuất trình hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT,
kèm theo hàng hóa thực mua cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu sân bay, bến cảng.
Cơ quan hải quan kiểm tra hàng hóa theo cơ chế quản lý rủi ro và đóng dấu xác
định hoàn thành thủ tục hải quan (không phải kiểm tra tất cả các du khách mà kiểm
tra điểm đối với một số hàng hóa, hoặc du khách có dấu hiệu nghi ngờ).
* Nhóm thứ 2: Hoàn thuế cho du khách bằng tiền mặt tại cửa khẩu hải
quan hoặc khi du khách đã quay về nước
Đối với trường hợp này du khách cũng mua hàng tại các cửa hàng, siêu thị,
trung tâm mua sắm có chương trình hoàn thuế cho Du khách (Tax refun) hay có logo
"Tax Free" (Miễn Thuế). Hàng hoá mua tại các cửa hàng trên có đầy đủ hóa đơn thuế
GTGT, hoặc loại thuế tương tự thuế GTGT như thuế tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ
(GST) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT, GST đến một mức mua sắm nhất định theo
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quy định tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ. Du khách sẽ được hoàn thuế cho các hóa
đơn mua hàng trong cùng ngày từ các cửa hàng có cùng mã số Thuế nói trên.
Việc xuất trình hộ chiếu, giấy tờ khi mua hàng tương tự như trường hợp đối
với hoàn thuế ngay tại nơi mua sắm hàng hóa của du khách quy định tại nhóm 1.
Việc hoàn thuế theo nhóm này quy định cho hai trường hợp: hoàn thuế bằng tiền
mặt, hoặc hoàn thuế qua thẻ tín dụng khi khách hàng đã về nước. Nếu nhận tiền
mặt thì du khách mang giấy tờ, hàng hóa đến “Quầy hoàn thuế” tại khu vực quá
cảnh sân bay, bến cảng sau khi đã làm thủ tục xuất cảnh và trước khi khởi hành để
nhận tiền. Trường hợp không đủ thời gian, du khách hoàn tất thủ tục kê khai với cơ
quan Hải quan, Hải quan đóng dấu xác nhận và du khách có thể lên thẳng máy bay,
tàu biển để về nước. Số tiền hoàn thuế GTGT, GST sẽ được chuyển vào tài khoản
của du khách trong phạm vi 10 ngày sau khi gửi yêu cầu hoàn thuế thành công trước
khi xuất cảnh.
* Nhóm thứ 3: Hoàn thuế tại sân bay, bến cảng làm thủ tục hải quan
trước khi du khách xuất cảnh về nước
Du khách mua hàng tại các cửa hàng được chỉ định bán hàng được hoàn thuế,
khách du lịch xuất trình hộ chiếu, giấy tờ nhập, xuất cảnh cho doanh nghiệp bán
hàng. Căn cứ các thông tin trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh và giá trị và
hàng hóa được mua, doanh nghiệp bán hàng lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế
cho hàng hóa theo quy định. Du khách mang hàng kèm theo hóa đơn chứng từ do
doanh nghiệp bán hàng cung cấp, cùng hàng hóa đã mua đến sân bay, bến cảng làm
thủ tục hải quan trước khi xuất cảnh về nước. Du khách nộp hóa đơn kiêm tờ khai
hoàn thuế và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra trước khi tàu bay/tàu
biển khởi hành. Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa tại quầy kiểm tra hóa
đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa; đối chiếu xác định từng nội dung khớp đúng
giữa thông tin ghi trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập, xuất cảnh với thông tin trên hóa
đơn kiêm tờ khai hoàn thuế; kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa phải kiểm
tra thực tế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Sau khi kiểm tra chứng từ, hàng hóa, cán
bộ hải quan ghi kết quả kiểm tra, đóng dấu đồng ý hoàn thuế; du khách mang hồ sơ
hoàn thuế đến bộ phận thanh toán tiền hoàn thuế để lấy tiền thuế được hoàn trả.
Hiện nay, nhiều sân bay, bến cảng hoàn thuế theo phương thức này nhưng
ứng dụng cơ chế hoàn thuế điện tử tự động cho du khách. Việc hoàn thuế được
thông qua các ki-ốt tự phục vụ (Electronic Tourist Refund - Hoàn thuế Điện tử cho
Du khách - (eTRS)) tại sân bay. Du khách nộp yêu cầu hoàn thuế tại các ki-ốt tự
phục vụ eTRS đặt tại “Sảnh đi” trước khi làm thủ tục xuất cảnh theo hướng dẫn.
Trong trường hợp cần thiết, sau khi kiểm tra, ki-ốt tự phục vụ sẽ yêu cầu du khách
đến quầy kiểm soát của hải quan để kiểm tra, xác minh các mặt hàng du khách đã
mua. Sau đó thực hiện tiếp các bước nhận tiền mặt tại sân bay hay trả qua tài khoản
theo quy định.
2.4. Kiến nghị phương thức hoàn thuế cho du khách tại Việt Nam
Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng cơ chế hoàn thuế GTGT tương tự nhóm thứ
3: Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện tại sân bay, bến cảng trước khi du khách về
nước. Chính sách hoàn thuế GTGT ở Việt Nam trong thời gian qua đã phát huy tác
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dụng, góp phần khuyến khích người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài tăng cường mua sắm hàng hóa khi du lịch tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản
xuất kinh doanh trong nước. Tuy nhiên, thủ tục hoàn thuế chưa thật thuận tiện: do
việc lấy lại tiền hoàn thuế diễn ra trước khi xuất cảnh, nên khách hàng thường phải
vội vàng, một số trường hợp vì thiếu thời gian, sợ nhỡ chuyến bay, nên khách du
dịch không lấy được tiền hoàn thuế, làm ảnh hưởng đến doanh thu mua hàng của du
khách, làm giảm khoản chi tiêu của khách tại Việt Nam.
Để khuyến khích du khách tăng cường mua sắm, chi tiêu tại Việt Nam thì
việc tạo thuận lợi cho du khách lấy được tiền hoàn thuế GTGT đơn giản nhất, dễ
dàng nhất cũng là nội dung tiên quyết. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nên thực
hiện hoàn thuế GTGT cho du khách mua hàng hóa tại Việt nam để mang về nước
theo Nhóm một: thực hiện hoàn thuế GTGT ngay tại nơi mua sắm hàng hóa của du
khách, nhưng có phân chia thành hai hình thức.
+ Hình thức thứ nhất: Du khách được giảm trừ tiền thuế được hoàn ngay khi
thanh toán tiền mua hàng tại quầy hàng. Như vậy người bán hàng sẽ làm làm thủ tục
tắt: thay vì du khách trả đủ tiền mua hàng tại quầy, sau đó mang hóa đơn hàng hóa
và giấy tờ tùy thân theo quy định đến quầy hoàn thuế tại cửa hàng, trung tâm thương
mại, siêu thị để lấy lại tiền thuế được hoàn. Áp dụng phương thức này phải đảm bảo
điều kiện, số lượng mua hàng tại một quầy hàng đạt giá trị hàng mua được hoàn thuế
theo quy định. Người bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế điện tử, Hóa đơn bán hàng
điện tử, kết nối dữ liệu với cơ quan xuất nhập cảnh, cơ quan thuế đến tận quầy bán,
đảm bảo hoàn thuế người xuất cảnh, tránh gian lận trong hoàn thuế GTGT.
Bên cạnh việc hoàn thuế trực tiếp tại quầy đối với hàng đủ giá trị hoàn thuế
thì các hóa đơn mua hàng trong ngày tại các quầy hàng khác nhau của thị, trung
tâm thương mại (cùng mã số thuế) sẽ được du khách tập hợp và hoàn thuế tại quầy
hoàn thuế trung tâm tại cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị.
+ Hình thức thứ hai: Tương tự như hoàn thuế nhóm 1, hoàn thuế ngay tại nơi
mua sắm hàng hóa của du khách, như tại các quốc gia, vùng lãnh thổ nêu trên. Du
khách nước ngoài mua hàng tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm… có hóa
đơn thuế GTGT hợp pháp, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT, cửa hàng có trưng bày
biểu tượng TAX-FREE SHOP. Sau khi mua hàng du khách tổng hợp các hóa đơn
đã mua đủ mức được hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh, du khách đến quầy hoàn thuế
GTGT cho du khách nước ngoài được đặt tại trung tâm các cửa hàng, siêu thi, trung
tâm mua sắm để làm thủ tục hoàn thuế. Tại đây du khách sẽ xuất trình hộ chiếu, giấy
tờ nhập cảnh, giấy tờ chứng minh sẽ xuất cảnh: thời hạn trên visa, thị thực… cho bộ
phận hoàn thuế. Căn cứ các thông tin trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh và
giá trị và hàng hóa đã mua kèm hóa GTGT mua hàng tại các cửa hàng, gian hàng
thuộc trung tâm thương mại, siêu thị (cùng mã số thuế); bộ phận hoàn thuế thực hiện
kiểm tra hồ sơ giấy tờ của du khách, hóa đơn mua hàng, hàng hóa thực mua và sẽ
trực tiếp trả tiền hoàn thuế cho du khách bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng theo hình
thức thanh toán điện tử ngay tại nơi mua hàng, đồng thời đóng dấu xác nhận đã hoàn
thuế GTGT cho tổng trị giá các hóa đơn và hàng hóa đã mua tại nội địa.
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Du khách mang hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế xác nhận đã được hoàn cùng
hàng hóa đến cơ quan Hải quan kiểm tra trước khi tàu bay/tàu biển khởi hành. Cơ
quan hải quan kiểm tra giấy tờ, tờ khai hoàn thuế, kiểm tra giữa thông tin ghi trên
hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh với thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn
thuế; kiểm tra hàng hóa được hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro: không nhất
thiết phải kiểm tra tất cả số lượng hóa xuất cảnh của du khách.
2.5. Kiến nghị nhóm chính sách liên quan đến miễn giảm thuế, nợ thuế,
tiền thuê đất
2.5.1. Tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp chung của Quốc hội, Chính phủ
+ Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ Hướng dẫn
thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản
chi hỗ trợ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống COVID-19.
+ Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng dịch
COVID-19: Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho các doanh nghiệp.
+ Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
chịu tác động của dịch COVID-19 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày
27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQUBTVQH15 ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người
dân chịu tác động của dịch COVID-19.
- Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp NNT
theo quy định của Luật Thuế TNDN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng
và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019
- Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ
hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 đối với
hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác
động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương quyết định.
- Giảm thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021: Doanh nghiệp,
tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức
thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ du lịch. Doanh nghiệp, tổ
chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm
30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ sau: Dịch
vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch
và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch: bao gồm cả
khách sạn 5 sao và các dịch vụ kèm theo của khách sạn: bể bơi, giải trí, phòng họp;
dịch vụ biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà trọ, ký túc
xá; dịch vụ đồ uống trong quán rượu, bia, bar, quán cà phê, giải khát; dịch vụ của
các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng
bá và tổ chức tour du lịch, các dịch vụ khác của đại lý du lịch…
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2.5.2. Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh tăng cả về mức độ, thời hạn các gói hỗ
trợ cao hơn gói giải pháp trên của Quốc hội, Chính phủ đối với hoạt động kinh
doanh du lịch
- Về thuế GTGT: mức giảm thuế suất thuế GTGT từ 30% đến 50% và thời
hạn khoảng 2 đến 3 năm tùy theo mức độ kiểm soát dịch bện COVID-19 (hiện hành
chỉ giảm 30% trong 2 tháng).
- Về thuế TNDN: Giảm thuế TNDN 30% thuế TNDN phải nộp quy định với
hoạt động kinh doanh du lịch, không hạn chế doanh thu thực tế và doanh thu so với
năm trước. Hiện nay, Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 cho giảm
30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 với điều kiện doanh thu không quá 200 tỷ
đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.
Ngoài ra cân nhắc đưa hoạt động kinh doanh du lịch vào ngành nghề (lĩnh
vực) được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi theo thuế suất thấp hơn thuế suất
phổ thông 20%: ví dụ 15% - đến 17% và được thêm thời gian miễn thuế, giảm thuế
TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập kinh doanh trong ngành du lịch: miễn thuế
4 năm, giảm 50% từ 5 đến 9 năm.
- Về xóa tiền thuế, tiền thuế đất chậm nộp vào NSNN: Hiện nay, Nghị quyết
số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho
miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền
thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong
năm 2020. Thực tế nhiều đơn vị hoạt động kinh doanh du dịch còn nợ tiền chậm
nộp về tiền thuế, tiền thuê đất từ nhiều năm trước và hoạt động sản xuất kinh doanh
vẫn thua lỗ. Đề nghị cho rà soát và xử lý cho miễn tiền chậm nộp, tiền thuê đất
trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm.
Trên đây là một số ý kiến của cá nhân chuyên gia về thực trạng hoạt động
kinh doanh của ngành du lịch với cơ chế chính sách hiện hành. Qua đó, mạnh dạn
kiến nghị các giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách tài chính, thuế, hải quan
nhằm góp phần phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới. Với các nội dung
quan trọng, đa dạng, giàu tính thực tiễn cũng như kinh nghiệm quốc tế mà các đại
biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan
quản lý nhà nước về du lịch, các tổ chức về du lịch trong nước và quốc tế đã đề xuất,
thảo luận tại hội thảo này, chúng tôi tin tưởng và hy vọng những kiến nghị về cơ chế
tài chính sẽ đạt được sự đồng thuận, để đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp
kịp thời, quyết liệt, có tính khả thi cao nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định, phục hồi và
phát triển du lịch trong điều kiện “bình thường mới”./.
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THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH,
CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CỦA TỈNH NINH BÌNH TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ,
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Phạm Quang Ngọc
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
Ninh Bình là vùng đất địa linh, nhân kiệt có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu
đời, được tạo hóa ưu ái, ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú, độc đáo,
hấp dẫn; nhiều di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng, đánh dấu những sự kiện
lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam.
Khi tái lập tỉnh năm 1992, Ninh Bình là một tỉnh nghèo, kinh tế-xã hội gặp
nhiều khó khăn: Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 63% GDP nhưng
chưa phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng chậm và chưa vững chắc, còn mang
nặng tính chất tự cấp, tự túc; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ bé, phân tán,
manh mún. Với lợi thế sẵn có về tài nguyên khoáng sản lớn nhất là đá vôi (những
dãy núi đá vôi khá lớn, chạy từ Hoà Bình, theo hướng tây bắc - đông nam, qua các
huyện, thành phố: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Tam Điệp, Yên Mô), định hướng
chiến lược của tỉnh giai đoạn này là phát triển vật liệu xây dựng nhằm từng bước
tháo gỡ những khó khăn trước mắt về kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Đến đầu những năm 2000, nhận thấy tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du
lịch, tỉnh đã chuyển hướng sang phát triển du lịch, dịch vụ; đầu tư nghiên cứu, bảo
tồn các khu vực có cảnh quan đẹp, giá trị về lịch sử văn hóa để phục vụ phát triển
du lịch. Đặc biệt, từ năm 2007, tỉnh Ninh Bình đã có bước chuyển hướng chiến
lược quan trọng, kết hợp phát triển du lịch, dịch vụ với phát triển công nghiệp xanh.
Tỉnh đã tập trung triển khai các dự án du lịch và công nghiệp trọng điểm, hình
thành khu du lịch Tràng An, Bái Đính và khu công nghiệp Gián Khẩu, với nhà máy
Huyndai Thành Công. Kinh tế - xã hội của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, cơ cấu
kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng,
dịch vụ; từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch
Việt Nam và khu vực; tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Ninh Bình trở thành
trung tâm du lịch của cả nước và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Trong mỗi giai đoạn phát triển, tỉnh Ninh Bình có những chính sách, chiến
lược khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực sẵn có, trong đó du lịch
luôn được xác định là lĩnh vực ưu tiên, cần khơi thông để tạo động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh đã ban hành các chủ trương, chính
sách và chiến lược kịp thời, mang tính đột phá để huy động các nguồn lực phát triển
du lịch; tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng với người dân và doanh nghiệp đầu
tư triển khai thành công các dự án du lịch sinh thái, dự án bảo tồn di sản gắn với
phát triển du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ du lịch… Do đó, trong
những năm qua, du lịch Ninh Bình có nhiều khởi sắc, làm thay đổi căn bản diện
mạo và cơ cấu kinh tế-xã hội của tỉnh, đã chuyển đổi các khu vực núi non, canh tác
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nông nghiệp khó khăn thành các khu vực phát triển du lịch, dần hình thành các điểm
đến du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước.
-Nhân dịp tham dự hội thảo “Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển trong
bối cảnh mới” chúng tôi xin trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế trong
phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình thời gian vừa qua:
Một là, xác định công tác quy hoạch phát triển du lịch cần đi trước một bước.
Ngay từ năm 1995, tỉnh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch triển
khai nghiên cứu, lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn
1995-2010; năm 2007 tiến hành điều chỉnh quy hoạch cho giai đoạn 2010-2020. Trên
cơ sở đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, năm 2018, tỉnh triển khai lập Quy
hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây
chính là cơ sở khoa học và pháp lý quan trọng để quản lý, khai thác bền vững tài
nguyên du lịch của tỉnh; triển khai hiệu quả các dự án đầu tư các khu du lịch trọng
điểm của tỉnh như Tràng An, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động...
Hai là, cần có cơ chế, chính sách phát triển du lịch đặc thù của tỉnh. Ngoài
những cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Trung ương, trong giai đoạn vừa qua,
tỉnh Ninh Bình đã ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển du lịch. Đây chính
là cơ sở, định hướng, biện pháp huy động các nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển du lịch. Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/12/2001 về phát triển
du lịch đến năm 2010; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 15NQ/TU ngày 13/7/2009 về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm
2030 và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 về bảo tồn, phát huy giá trị Di
sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển
du lịch giai đoạn 2016 - 2020. Các nghị quyết nêu trên, nhất là Nghị quyết số 15NQ/TU với nhiều định hướng, giải pháp quan trọng đã tạo đà cho du lịch phát triển
mạnh mẽ khi có sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân
dân và doanh nghiệp trong phát triển du lịch. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định phát triển Ninh Bình
trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, hướng tới đưa du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch là một trong những nội
dung quan trọng trong 3 khâu đột phá của tỉnh.
Ba là, cần huy động sự đồng hành, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Sự
vào cuộc này thể hiện ở sự thống nhất, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành đến cấp huyện, cấp xã; từ việc lập quy hoạch,
xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch; triển khai thực
hiện các dự án đầu tư khu du lịch, cơ sở dịch vụ; coi việc triển khai thực hiện các
dự án của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm của tỉnh. Nhờ đó, sau hơn 20 năm,
Ninh Bình đã hình thành 17 khu, điểm du lịch (trong đó Quần thể Danh thắng
Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới - di
sản thế giới hỗn hợp đầu tiên ở Đông Nam Á, cùng các khu du lịch nổi tiếng như:
Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu di tích lịch
sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh
thái hồ Đồng Chương, Khu du lịch sinh thái Vân Long), có gần 679 cơ sở lưu trú
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với hơn 8.500 phòng nghỉ và hàng nghìn cơ sở ăn uống và dịch vụ bổ trợ khác
(Khách sạn Ninh Bình Legend, khu nghỉ dưỡng Emeralda, khu nghỉ dưỡng Cúc
Phương Resort, khách sạn Hoàng Sơn - Peace, khách sạn Vissai, khách sạn The
Reed, khách sạn Hidden Charm... Nhà hàng Cung đình, Sân golf Hoàng Gia, Sân
golf Tràng An 18 lỗ, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại...).
Bốn là, quan tâm xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh,an toàn để
tạo dựng hình ảnh, thương hiệu ngay từ bên trong điểm đến du lịch.
Tỉnh chỉ đạo các ngành Công an, Du lịch, Văn hóa và các địa phương có khu,
điểm du lịch ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các khu,
điểm du lịch; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người dân, cán bộ cấp xã về văn hóa
du lịch, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ di sản, môi trường du lịch; đầu tư xây dựng hệ
thống nhà vệ sinh đạt chuẩn. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình khu du
lịch Tam Cốc - Bích Động trở thành điểm sáng về văn hóa, văn minh, an toàn; đúc
rút kinh nghiệm để nhân rộng thực hiện trong toàn tỉnh. Do vậy, công tác an ninh
trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch được đảm bảo tốt, hầu như không còn
hiện tượng ăn xin, chèo kéo, trộm cắp tại các khu, điểm du lịch.
Năm là, phát triển du lịch cần kết hợp với phát triển các ngành công nghiệp
sạch, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.
Trên cơ sở phát triển du lịch là trục chính, là hạt nhân để định hướng phát triển
các ngành, lĩnh vực một cách phù hợp, đảm bảo bền vững và hiệu quả. Du lịch là
ngành kinh tế tổng hợp, phát triển du lịch vừa giải quyết tốt các vấn đề bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời thúc đẩy xuất
khẩu tại chỗ, phát triển các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là quảng bá thương
hiệu, thu hút đầu tư. Ngược lại, phát triển công nghiệp cũng phải trên nguyên tác
phát triển xanh, không phá vỡ cảnh quan du lịch, đồng thời tạo ra các sản phẩm, dịch
vụ phục vụ du lịch. Xác định phát triển công nghiệp là đòn bẩy cần thiết và quan
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Ninh Bình đã tập trung quy hoạch các
khu, cụm công nghiệp, ban hành các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư phát triển
công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo thế chân kiềng vững chắc, tạo
nguồn thu bền vững cho địa phương.
Sáu là, luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến, quảng
bá thương hiệu du lịch.
Việc xây dựng và quảng bá thương hiệu cần coi trọng cả quan hệ bên trong
và bên ngoài. (1) Ở trong tỉnh, thường xuyên quan tâm nghiên cứu nhu cầu thị hiếu
của các thị trường khách du lịch trọng điểm và mục tiêu để đưa ra các chiến lược,
biện pháp quảng bá cho phù hợp; khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, đặc
biệt là lễ hội để tổ chức các sự kiện văn hóa lớn vào các dịp khác nhau trong năm
nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch; phối hợp với các Bộ, ngành trung ương tổ
chức các sự kiện quốc gia, quốc tế như Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, Lễ đón
bằng Di sản thế giới, Hội nghị du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững, Năm Du
lịch Quốc gia, Tuần Du lịch ‘sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”, hội thảo quốc tế,
chương trình khảo sát sản phẩm du lịch (famtrip, presstrip)... (2) Ở ngoài tỉnh, hàng
năm tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch; tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm
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du lịch trong nước và quốc tế, ưu tiên các thị trường trọng điểm (trong giai đoạn
2010-2020, Ninh Bình đã tham gia hơn 100 hội chợ triển lãm trong và ngoài nước,
tiêu biểu là ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng; Hội chợ du lịch quốc tế ITE tại thành phố
Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội, Hội chợ thương
mại quốc tế Festival Huế, Hội chợ du lịch quốc tế Nhật Bản, Hội chợ du lịch Thái
Lan, Hội chợ du lịch quốc tế tại Singapore, Hội chợ du lịch quốc tế Berlin 2017,
Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2019). Ngoài ra để quảng bá, thu hút khách,
tỉnh luôn quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số, khai
thác các kênh truyền hình trong nước và quốc tế (CNN, NHK, VTV…). Xây dựng
hệ thống ấn phẩm tài liệu, quà tặng quảng bá du lịch một cách chuyên nghiệp, ấn
tượng, nội dung thông tin cập nhật, hữu dụng, phù hợp với các đối tượng khách
khác nhau, mỗi thị trường có những ấn phẩm khác nhau. Chủ động mời, tạo điều
kiện hỗ trợ các hãng làm phim thực hiện các bộ phim tại các khu, điểm du lịch của
tỉnh (tính đến năm 2020, có 6 trong tổng số 7 bộ phim Hollywood sản xuất tại Việt
Nam được ghi hình ở Ninh Bình cùng nhiều bộ phim truyền hình của Việt Nam
được ghi hình tại Ninh Bình).
Năm 2020, Ninh Bình được Chính phủ đồng ý đăng cai tổ chức Năm Du lịch
Quốc gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 Lễ Khai mạc và nhiều
hoạt động, sự kiện trong Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2020 phải hoãn, hủy.
Năm 2021, Ninh Bình tiếp tục được tổ chức Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề “Hoa
Lư - Cố đô ngàn năm”. Đây là cơ hội để Ninh Bình tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm
năng về đất và người Ninh Bình đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế, tiếp
tục khẳng định là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách.
Nhìn chung, hình ảnh, thương hiệu du lịch Ninh Bình đã được khẳng định khá
đậm nét trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực, 3 năm liền được các tạp chí,
chuyên trang du lịch quốc tế (Teligraph, Tripadvisor, Business Insider) bình chọn là
điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam. Giai đoạn 2010-2019, doanh thu du lịch
tăng trưởng khá cao (bình quân 24,5%/năm)lượt khách tăng bình quân 12,2%/năm.
Năm 2019, khách du lịch đến Ninh Bình đạt 7,65 triệu lượt, gấp 2,5 lần so với năm
2010, doanh thu đạt 3.671 tỷ đồng, tăng gấp 6,7 lần so với năm 2010. Sự phát triển
du lịch trong thời gian qua đã có những đóng góp không nhỏ trong cơ cấu GRDP
toàn tỉnh, bước đầu tạo được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng
tăng tỷ trọng khối dịch vụ; đồng thời, thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực phát triển
nhất là lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp… tạo việc
làm và sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn người dân địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, du lịch Ninh Bình
mới chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thiếu chiều sâu, chất lượng dịch vụ còn hạn
chế; chưa khai thác được chiều sâu các giá trị văn hóa - lịch sử của vùng đất Cố đô
Hoa Lư, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới để tạo nên những sản phẩm du lịch
có chất lượng, mang đặc trưng riêng, nhất là các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, mua
sắm, hội nghị hội thảo để thu hút khách du lịch có khả năng chi trả cao. Đối tượng
khách đến Ninh Bình thời gian qua chủ yếu là khách du lịch đại trà, du lịch tâm
linh, chi tiêu thấp. Các doanh nghiệp du lịch được hình thành và mở rộng nhưng
chưa có doanh nghiệp lữ hành đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh vươn đến các thị trường
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xa để thu hút khách. Các chính sách ưu đãi bước đầu đã tạo cơ hội thuận lợi cho
đầu tư phát triển du lịch nhưng chưa có tính ưu tiên đột phá thực sự; chưa có các
cơ chế chính sách đặc thù đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo tồn di
sản, cơ chế hợp tác công tư trong lĩnh vực quản lý, khai thác các khu, điểm du lịch
trong khu di sản. Đặc biệt, trong hai năm qua, sự tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng
của dịch COVID-19 đã làm đứt gẫy các hoạt động du lịch (năm 2020 số khách du
lịch đến Ninh Bình giảm mạnh, chỉ đạt 2,62 triệu lượt), nguồn lao động chuyển dịch
sang lĩnh vực khác, các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trọng việc triển khai đầu tư,
hoàn thiện các dự án. Những tồn tại, hạn chế cùng với tác động của đại dịch
COVID-19 đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của
du lịch Ninh Bình và du lịch Việt Nam trong thời gian tới, rất cần có chính sách, cơ
chế đặc thù mang tính vĩ mô của Nhà nước cùng với các chính sách riêng của từng
địa phương.
Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới:
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, giai đoạn 2020-2025
của tỉnh Ninh Bình, xác định mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Ninh Bình đón từ 8,0 9,0 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,0 triệu khách quốc tế; tổng thu du lịch
đạt trên 8.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 23.000 lao động trở lên, trong đó có trên
9.200 lao động trực tiếp; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của
tỉnh. Để đạt được mục tiêu này và tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt
được, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW
ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị
quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình (khóa XXI) về bảo tồn,
phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng
An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết phát triển du lịch đến
giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045. Huy động các nguồn lực và sự
tham gia của cả hệ thống chính trị phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn, trở thành trung tâm du lịch của cả nước.
Hai là, định vị, phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Ninh Bình gắn với hình
ảnh, giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An,
di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, hướng tới ngành du lịch xanh, bền vững.
Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật
và xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng. Trước mắt ưu tiên triển khai hoàn
thành các dự án trọng điểm như: Công viên văn hóa Tràng An, dự án chùa Bái Đính,
dự án Kênh Gà giai đoạn 1 và 2; phát triển các sản phẩm văn du lịch gắn với các
giá trị di sản văn hóa, truyền thống của vùng đất Cố đô Hoa Lư, Di sản thế giới
Tràng An, các cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp... Đây là trụ cột, là
động lực để phát huy tiềm năng lợi thế du lịch của tỉnh. Xây dựng các tuyến, điểm
du lịch mới có khả năng cạnh tranh cao, mang tính nội vùng và liên vùng. Tăng
cường hợp tác công - tư, hợp tác quốc tế để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư
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phát triển hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất, các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự
án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, phố đi bộ,
chợ đêm chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm.
Ba là, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng
phát triển du lịch. Xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy phát triển du
lịch bền vững; các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích, tạo môi trường thuận
lợi thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân, nhất là các cơ chế, chính sách hỗ trợ,
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo tồn di sản gắn với phát
triển du lịch. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép đầu tư, kinh
doanh dịch vụ du lịch, cung cấp thông tin tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh,
minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng cùng tham gia phát
triển du lịch. Triển khai thực hiện tối đa, nhanh nhất các chính sách ưu đãi phát
triển du lịch do Trung ương ban hành trên tinh thần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc kịp thời cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Ưu tiên thực
hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, tăng cường phổ biến các kiến thức, kỹ
năng về khởi nghiệp du lịch. Hằng năm, tổ chức gặp gỡ, đối thoại nhằm giới thiệu
các điển hình kinh doanh du lịch; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp,
tổ chức và cá nhân tham gia phát triển du lịch.
Bốn là, tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch. Nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực cả về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và lao động
du lịch. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (nhất là về
quản lý quy hoạch, thẩm định dự án du lịch, quản lý di sản, quản lý và bảo vệ môi
trường, xúc tiến quảng bá du lịch...), trình độ ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp đối
với cán bộ quản lý nhà nước về du lịch. Tiếp tục mở các lớp đào tạo, đào tạo lại về
các chuyên ngành du lịch như buồng, bàn, bar, bếp cũng như quản lý doanh nghiệp
nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, nhân viên của ngành. Khuyến khích và
tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho việc tự học (cá nhân), tự đào tạo (doanh
nghiệp) đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời thường xuyên tổ chức các
chương trình tập huấn, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng
địa phương, doanh nghiệp và khách du lịch về bảo vệ tài nguyên, môi trường du
lịch, thực hiện ứng xử văn minh du lịch.
Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng nét đẹp
văn hóa thanh lịch, thân thiện, mến khách của người dân Cố đô Hoa Lư. Kênh thông
tin quảng bá phải đến được từng phân đoạn thị trường. Có chính sách hỗ trợ, liên
kết nguồn lực công để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp lữ hành đủ mạnh có khả
năng cùng thực hiện tốt chiến lược marketing cho Ninh Bình để định vị sản phẩm
du lịch trên thị trường. Chú trọng đầu tư, quảng bá sâu rộng giá trị nổi bật toàn cầu
của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An ở trong
và ngoài nước, thu hút khách du lịch tới tham quan, nghiên cứu về di sản, nâng cao
đời sống cộng đồng dân cư địa phương.
Sáu là, quan tâm bảo tồn, bảo vệ môi trường để phát huy giá trị tài nguyên
du lịch. Tài nguyên du lịch, môi trường du lịch là nền tảng cốt lõi của sản phẩm du
lịch vì vậy càng quan tâm thực hiện tốt việc bảo tồn, bảo vệ môi trường thì sản
phẩm du lịch càng có giá trị cao. Với tính chất nhạy cảm của tài nguyên và môi
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trường du lịch, việc bảo tồn, bảo vệ môi trường trở lên vô cùng quan trọng. Nếu
không gìn giữ, bảo vệ, tôn vinh thì không những không phát huy được giá trị mà sẽ
nhanh chóng làm mai một, phương hại đến tài nguyên du lịch.
Bảy là, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động du lịch nhằm đưa du lịch
Ninh Bình phát triển theo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển theo hướng
nền kinh tế dựa vào tri thức, đồng thời sử dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào
công tác quản lý và kinh doanh du lịch để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh
của các sản phẩm dịch vụ du lịch của tỉnh.
Về đề xuất kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành:
Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang tính liên ngành, liên vùng, liên quan
đến nhiều cấp, nhiều địa phương, nên rất cần có chính sách thống nhất của Nhà
nước để tạo hành lang pháp lý, tạo động lực cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham
gia phát triển du lịch, nhất là ở các địa bàn khó khăn, nhưng đồng thời cũng giúp
cho việc quản lý chặt chẽ các nguồn lực, tài nguyên của đất nước, tránh việc vận
dụng, áp dụng mỗi địa phương một kiểu, gây khó khăn cho công tác quản lý. Chúng
tôi xin có một số đề xuất kiến nghị như sau:
Một là, đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét ban hành chính sách hỗ trợ, ưu
đãi về thuế, về đầu tư cho các doanh nghiệp có đóng góp trực tiếp cho công tác bảo
vệ và phát triển di sản văn hóa gắn với hoạt động du lịch...: Hiện nay các dự án đầu
tư trong thời gian dài, mang lại hiệu quả xã hội tương đối cao, do tạo ra nhiều việc
làm, đảm bảo sinh kế cho hàng vạn người, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển,
nhất là lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề
phát triển do có thể bán trực tiếp cho khách du lịch. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư,
doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng dành kinh phí đáng kể cho hoạt động nghiên
cứu, bảo tồn di sản.
Hai là, hiện nay ở một số địa phương đã hình thành nhiều mô hình quản lý
du lịch khá hiệu quả. Tuy nhiên hành lang pháp lý còn chưa rõ ràng, cụ thể như mô
hình hợp tác công tư. Cần sớm có cơ chế, chính sách và quy định hướng dẫn cụ thể
về mô hình hợp tác công tư, nhà nước làm gì, doanh nghiệp làm gì, cơ chế điều tiết
các nguồn thu như thế nào để đảm bảo lợi ích của các bên.
Ba là, đề cao vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch,
trực tiếp là Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây
dựng định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch, quảng bá phát triển
thương hiệu du lịch, đồng thời cần quan tâm dành nguồn kinh phí thỏa đáng cho
công tác nghiên cứu thị trường, hoạch địch chiến lược và tổ chức các hoạt động
quảng bá quy mô quốc gia ở các thị trường khách quốc tế lớn. Chúng tôi cho rằng
vai trò nhạc trưởng của cơ quan quản lý du lịch trung ương là rất quan trọng để dẫn
dắt, điều phối các hoạt động du lịch chung của cả nước, làm thế nào để vừa phát
huy thế mạnh, tính chủ động, sáng tạo của từng địa phương, nhưng vừa phát huy
được sức mạnh tổng thể của cả nước, tránh mỗi nơi mỗi phách, nhất là trọng hoạt
động xúc tiến quảng bá ở nước ngoài.
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Chúng tôi tin tưởng rằng, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên cùng với
các cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện của nhà nước, sự đồng hành của các bộ,
ngành và địa phương, du lịch tỉnh Ninh Bình nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung
sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 tạo
ra, phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại một cách bền vững trong thời gian tới, trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn như như mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày
16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn./.
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THỰC TẾ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH,
CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ,
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Lê Trung Chinh
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
1. Phần mở đầu
Du lịch Đà Nẵng trong những năm gần đây đã có những bước phát triển
nhanh, trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào
sự phát triển của thành phố. Du lịch Đà Nẵng đã dần định vị được thương hiệu trên
bản đồ du lịch thế giới như là điểm đến quốc tế an toàn, hấp dẫn và mến khách.
Lượng khách tham quan du lịch đến thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2019
tăng cao với tốc độ tăng bình quân đạt 19,34%/năm; trong đó tốc độ tăng bình quân
lượng khách quốc tế đạt 28,45%/năm, khách nội địa đạt 15,62%/năm. Trong năm
2020, dưới tác động của dịch COVID-19, tổng khách tham quan, du lịch đạt
2.721.278 lượt, giảm 68,7% so với năm 2019, trong đó khách quốc tế đạt 879.742
lượt, giảm 75,1% so với năm 2019, khách nội địa ước đạt 1.841.536 lượt, giảm 64,4%
so với năm 2019. Cũng trong giai đoạn này, tổng doanh thu du lịch đạt tốc độ tăng
trưởng bình quân 29,15%/năm. Riêng năm 2020, tổng thu du lịch đạt 10.701 tỷ đồng,
giảm 65,5% so với năm 2019. Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của ngành du lịch vào GRDP
thành phố đạt 13,6%, đóng góp gián tiếp đạt 17,7%. Ngành du lịch cũng tạo ra
nhiều việc làm với 50.963 lao động trong năm 2019, tăng hơn gấp 2,2 lần so với
năm 2016 và gấp gần 4 lần so với năm 2011.
Du lịch Đà Nẵng đã phát triển trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, du lịch thế
giới đang trên đà tăng trưởng mạnh cùng với xu hướng du khách dịch chuyển đến
các điểm đến Châu Á; tình hình chính trị - xã hội của đất nước và thành phố ổn
định, kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng; nhiều chủ trương và chính
sách lớn về du lịch được ban hành như Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017
của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết
số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành
phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với sự quan tâm của Đảng,
Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, sự hỗ trợ của các
bộ ngành Trung ương; sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền địa
phương với nhiều giải pháp và tư duy sáng tạo đột phá; sự phối hợp, hỗ trợ của
cộng đồng doanh nghiệp; sự đồng thuận của người dân và nỗ lực của toàn ngành;
ngành du lịch thành phố thời gian qua đã thực sự thể hiện vai trò ngành kinh tế mũi
nhọn; khẳng định vị trí, thương hiệu du lịch xứng tầm khu vực và quốc tế với nhiều
giải thưởng, danh hiệu quốc tế như: điểm đến hấp dẫn, điểm đến mới nổi ở Châu Á
và thế giới, điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á, đứng đầu trong Top 10 điểm
đến toàn cầu năm 2020 do Google bình chọn.
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Để đạt được những kết quả này, trên cơ sở những chủ trương và chính sách
lớn về du lịch được ban hành ở trung ương, thành phố đã ban hành những Đề án,
kế hoạch, chương trình quan trọng để định hướng phát triển du lịch trong từng giai
đoạn cụ thể, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế như: Kế hoạch hành động số
10652/KH-UBND ngày 30/12/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn; Chương trình số 38-CTr/TU ngày 31/01/2020 của BTV Thành
ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Chuyên đề “Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ
chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm
đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị
quốc tế”; Kế hoạch số 7513/KH-UBND ngày 16/11/2020 của UBND thành phố về
phát triển du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; Đề án cơ cấu lại ngành du lịch Đà
Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… Đồng thời đã tích cực triển khai
hàng loạt các giải pháp trọng tâm, toàn diện theo định hướng, từ quản lý quy hoạch
xây dựng phát triển du lịch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động du lịch theo
định hướng phát triển bền vững và tăng cường liên kết giữa du lịch với các ngành,
lĩnh vực khác cũng như với các địa phương khác trong vùng, cả nước và quốc tế;
các giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư, giải pháp phát triển thị trường - sản phẩm,
giải pháp bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, giải pháp quản lý
rủi ro, giải pháp hợp tác liên kết phát triển du lịch, giải pháp bảo đảm an ninh quốc
phòng...; trong đó đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính
sách thúc đẩy phát triển du lịch.
Du lịch được coi là hoạt động kinh tế có tiềm năng kích thích tăng trưởng kinh
tế vì tính bổ sung vào các hoạt động kinh tế khác, đóng góp vào tổng sản phẩm quốc
nội, tạo ra việc làm và ngoại hối,… Tuy nhiên, tầm quan trọng thực sự của du lịch
không chỉ nằm ở sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung, mà còn là nhân tố
quan trọng của tăng trưởng du lịch và theo đó sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế,
tiến bộ văn hóa của xã hội, và cải thiện phúc lợi của người dân. Trong khuôn khổ của
Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển
trong bối cảnh mới”, nội dung bài tham luận “Thực tế xây dựng và triển khai thực
hiện chính sách, cơ chế đặc thù của địa phương trong thu hút đầu tư, phát triển
du lịch và đề xuất, kiến nghị” sẽ tập trung đánh giá tình hình xây dựng và triển khai
cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng trong thời
gian qua, bao gồm các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế ban đêm;
đồng thời, đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 và tình hình xây dựng cơ chế
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, từng bước khôi phục ngành du lịch thành
phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới. Qua đó, đề xuất các nhóm giải pháp, chính sách
thu hút đầu tư, tạo điều kiện phục hồi, phát triển du lịch Đà Nẵng nói riêng và Việt
Nam nói chung trong giai đoạn đến gồm: (1) Nhóm chính sách về môi trường đầu tư
kinh doanh (2) Nhóm chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp (tín dụng phục hồi,
tài chính phục hồi, sản xuất phục hồi, chuyển đổi số); (3) Nhóm chính sách phục hồi
sức mua; (4) Nhóm chính sách phục hồi đầu tư; (5) Nhóm chính sách phát triển thị
trường lao động và lực lượng lao động; và một số chính sách liên quan đến phát triển
du lịch.
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2. Tình hình xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách thu hút đầu
tư, phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng
2.1. Cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư kinh doanh, sản xuất
liên quan đến hoạt động du lịch
Thành phố Đà Nẵng đã sớm có những chủ trương hỗ trợ du lịch, thu hút các
nhà đầu tư chiến lược như Sun Group, Vingroup, DHC và nhiều thương hiệu quản
lý khách sạn hàng đầu thế giới...; cho phép đầu tư, khai thác phát triển du lịch tại
đỉnh Bà Nà, núi Thần Tài, Sunworld Đà Nẵng Wonders, các dự án dọc tuyến biển và
một số trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí đẳng cấp; hỗ trợ kinh phí mở
đường bay Cần Thơ - Đà Nẵng; đưa Lễ hội pháo hoa quốc tế trở thành một sự kiện
thường niên đặc sắc của thành phố... Có thể thấy, các chính sách này đã giúp cho du
lịch Đà Nẵng phát triển đột phá trong việc hình thành sản phẩm du lịch đặc sắc, cũng
như tăng trưởng vượt bậc về số lượng khách du lịch và tổng thu du lịch so với giai
đoạn trước đó.
Mặc dù đến nay vẫn chưa có cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích phát
triển du lịch. Tuy vây, Chính phủ; HĐND, UBND thành phố cũng đã ban hành các
văn bản quy định cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư kinh doanh, sản xuất
trên một số lĩnh vực có liên quan đến hoạt động du lịch như:
- Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực
giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (Nghị định số 69/2008/NĐCP ngày 30/5/2008 của Chính phủ);
- Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 39/2018/NĐ-CP
ngày 11/3/2018 của Chính phủ);
- Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án
phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Nghị quyết
số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố);
- Cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa
Vang, giai đoạn 2017-2020 (Nghị quyết số 269/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019
của HĐND thành phố);
- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng (Nghị quyết số 324/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020);
- Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến
và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng (Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND thành phố;
nhưng hiện đã được bãi bỏ);
- Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp (Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày
09/12/2020 của HĐND thành phố và Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày
08/11/2016 của UBND thành phố)...
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Các sở, ngành trên địa bàn thành phố cũng tích cực triển khai các chính sách
có liên quan; theo đó, từ năm 2014-2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt
41 lượt hỗ trợ cho 13/21 đơn vị tham gia Chương trình phát triển sản xuất các sản
phẩm lưu niệm du lịch thành phố Đà Nẵng với tổng kinh phí 669,4 triệu đồng; trong
năm 2020, thành phố đã công nhận 18 sản phẩm OCOP (Chương trình “Mỗi xã
một sản phẩm”) để tiếp tục hỗ trợ về sản xuất, nâng cao chất lượng, bao bì, nhãn
hiệu, truyền thông, tiêu thụ... gắn với phục vụ du lịch.
Để hỗ trợ du lịch thành phố sớm phục hồi và phát triển trong thời gian tới,
thành phố cũng đã thông qua chính sách thu hút khách MICE đến với Đà Nẵng với
07 nhóm chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, qua đó đã thu hút và hỗ trợ hơn 1500
khách MICE đến với Đà Nẵng trong năm 2021. Vừa mới đây, thành phố đã thông
qua chủ trương xây dựng Đề án thực hiện thí điểm phát triển nông nghiệp, lâm
nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp khai thác du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện
Hòa Vang, đây được xem là một cơ chế mở để thu hút nhà đầu tư, phát triển sản
phẩm du lịch nông nghiệp để phục vụ khách.
2.2. Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế ban đêm
Trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020), UBND thành
phố Đà Nẵng đã kịp thời ban hành Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố
Đà Nẵng để định hướng, phân công triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy phát triển
loại hình kinh tế này, qua đó tạo sức cạnh tranh cho du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn
mới. Theo đó, ngày 16/4/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng đã hỗ
trợ Tổng cục du lịch tổ chức khảo sát và Hội thảo nghiên cứu xây dựng Đề án phát
triển sản phẩm du lịch đêm tại Việt Nam. Tại Hội thảo, UBND thành phố Đà Nẵng
đã ủy quyền Sở Du lịch kiến nghị Tổng cục du lịch phối hợp với các bộ, ngành sớm
tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính đặc thù về phát triển kinh tế ban
đêm như hỗ trợ về tiền điện, nước, thuế, hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phát triển
kinh tế ban đêm, đề xuất mô hình phát triển sản phẩm du lịch về đêm phù hợp với
đặc điểm tình hình của từng địa phương để tạo khung quản lý đồng bộ... Các cơ quan,
địa phương có liên quan cũng đề xuất một số chính sách, giải pháp như nghiên cứu
thành lập Cảnh sát du lịch; có cơ chế về thuế, thủ tục hành chính đối với các chương
trình biểu diễn nghệ thuật vào ban đêm; thí điểm thời gian của các hoạt động, dịch
vụ về đêm; quy hoạch các khu vực dành riêng cho du lịch ban đêm; xây dựng hệ
thống cơ sở dữ liệu du lịch về đêm; nghiên cứu khảo sát nhu cầu thị trường và đề
xuất các sản phẩm, dịch vụ mới, phù hợp; giải pháp về đảm bảo an ninh trật tự...
Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 4135/UBNDSDL ngày 03/7/2021 gửi Bộ Tài chính, trong đó đề xuất một số chính sách ưu đãi
thuế, phí, lệ phí, cơ chế đặc thù về giảm tiền thuê đất, chính sách ưu đãi giá điện...
để thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm. Đồng thời, UBND thành phố Đà Nẵng cũng
thường xuyên có các văn bản đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Bộ VHTTDL liên quan
đến cơ chế chính sách để khôi phục, phát triển du lịch, bao gồm cơ chế khuyến
khích phát triển kinh tế ban đêm; đồng thời đã đề nghị Tổng cục Du lịch sớm tham
mưu cơ chế về thời gian hoạt động kinh tế đêm.
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3. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành du lịch Đà Nẵng và
những ứng phó của thành phố Đà Nẵng nhằm từng bước khôi phục ngành du lịch
Đại dịch COVID-19 được xem là cuộc khủng hoảng về kinh tế và sức khỏe
với những tác động tàn phá của nó đối với các quốc gia đang phát triển, đặc biệt
đối với những quốc gia phụ thuộc lớn vào ngành du lịch. Nỗ lực kiểm soát dịch
bệnh, bảo vệ người dân, theo đó, Chính phủ đã thực hiện các chính sách liên quan
đến việc cách ly, đóng cửa đã làm hạn chế việc di chuyển trong nước và quốc tế.
Việc hạn chế đi du lịch quốc tế đã dẫn đến sự sụt giảm trong hoạt động du lịch. Số
lượng khách du lịch quốc tế giảm 74% vào năm 2020 so với năm trước; đặc biệt ở
nhiều nước đang phát triển, lượng khách đến đã giảm 80-90%. Đáng chú ý hơn,
đầu năm 2021, ở hầu hết các điểm đến, với mức giảm trung bình trên toàn cầu là
88% so với mức trước đại dịch. Tuy nhiên, những tác động gián tiếp của sự suy
giảm này thậm chí còn tàn khốc hơn vì lao động và vốn vẫn chưa được sử dụng và
sự thiếu hụt nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ trung gian có tác động ngược dòng
tiêu cực đến nhiều ngành (UNCTAD, 2021)1.
3.1. Tác động của đại dịch COVID-19 đến ngành du lịch Đà Nẵng
Trong bối cảnh du lịch thế giới tăng trưởng chậm lại, du lịch Việt Nam nói
chung và du lịch của Đà Nẵng cũng không nằm ngoài xu hướng này; hoạt động du
lịch của thành phố đã gần 2 năm chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh, 90% doanh
nghiệp du lịch đã tạm dừng hoạt động, 80% tương đương với khoảng 42.000
lao động trực tiếp ngành du lịch và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp liên quan
du lịch đã và đang thất nghiệp. Nhóm ngành dịch vụ-du lịch chiếm 64,3% cơ
cấu kinh tế của thành phố đã liên tục sụt giảm mức tăng trưởng.
Đại dịch COVID-19 kéo dài đã khiến hàng nghìn doanh nghiệp và người lao
động ngành du lịch tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề. Qua các đợt dịch, hầu hết
doanh nghiệp du lịch đã rơi vào tình trạng kiệt quệ, không còn nguồn lực để duy trì
các điều kiện hoạt động tối thiểu. Nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi mô hình
kinh doanh hay cắt giảm nhân sự. Khó khăn chồng chất khi phần lớn doanh nghiệp
đều có khoản nợ với ngân hàng, gần như mất khả năng chi trả trong giai đoạn hiện
tại. Người lao động ngành du lịch bắt buộc phải chuyển đổi ngành nghề khác để kiếm
sống, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nhân lực khi du lịch khôi phục trở lại.
3.1.1. Về lượng khách
Đến hết năm 2020, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 2,7 triệu
lượt, đạt 34,3% kế hoạch, giảm 63,2% so cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế
giảm 75,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước đạt hơn 3,6 ngàn tỷ đồng, giảm
56,6% so với cùng kỳ năm 2019 (Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng).
Sau khoảng thời gian du lịch có dấu hiệu khởi sắc trong 04 tháng đầu năm
2021, tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp thời gian gần đây lại tiếp
tục tác động rất lớn đến ngành du lịch Đà Nẵng, lượng khách du lịch sụt giảm
1

UNCTAD, 2021. Covid-19 and Toursim – An Update. Assessing the eocnomic consequences.
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nghiêm trọng từ tháng 5. Từ tháng 8 - tháng 10/2021, thành phố tiếp tục đóng cửa,
tạm ngưng hoạt động du lịch do dịch bệnh. Trong 9 tháng đầu năm 2021, số lượt
khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,06 triệu lượt, giảm 48,4% so với cùng kỳ
2020, trong đó: khách quốc tế ước đạt 92,6 nghìn lượt, giảm 86%, khách nội địa
ước đạt 970,3 nghìn lượt, giảm 30,6%; doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành 9 tháng
ước đạt 2.074 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2020.
3.1.2. Số lượng đơn vị kinh doanh du lịch còn hoạt động
Tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào hoạt động du lịch ước 3,2 tỷ USD,
được đầu tư vào các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, xe vận chuyển, taxi, tàu
thuyền du lịch… nhưng hiện đang ngừng khai thác vì dịch bệnh. 90% doanh nghiệp
du lịch đã tạm dừng hoạt động sau gần 2 năm chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh.
Đối với các đơn vị lữ hành, sau đợt dịch thứ 4 vào cuối tháng 4/2021, gần
100% lượng khách đã hủy tour hoặc dời tour sang thời điểm hết dịch, đa số khách
hàng đều được các doanh nghiệp hoàn lại 100% tiền đặt cọc. Một số đối tác như
hàng không, khách sạn chưa hoàn trả tiền mà phía lữ hành đã đặt cọc, có hãng hàng
không vẫn tính phí hoàn huỷ. Các công ty lữ hành vẫn phải bảo lưu có thời hạn sử
dụng tại các dịch vụ, gây khó khăn về nguồn vốn.
Hầu hết các đơn vị vận chuyển vay ngân hàng để đầu tư phương tiện (vay
80% giá trị) nên gặp khó khăn trong việc trả lãi vay, lẫn gốc cho ngân hàng. Một
số đơn vị phải bán xe để trả nợ ngân hàng. Một số đơn vị đang hoạt động cầm chừng
như chạy hợp đồng chở công nhân, dịch vụ cưới hỏi,…
Lượng khách quốc tế dừng hẳn từ sau quý I/2020 đã khiến nhiều cơ sở lưu trú
du lịch tạm dừng hoạt động hoặc phải giảm giá sâu, chuyển đổi thị trường để có thể
thu hút khách nội địa nhưng thị phần vẫn không cao. Một số cơ sở khác hoạt động
cầm chừng (phục vụ khách công tác, khách trong ngày) hoặc cho khách thuê ở dài
hạn. Các đơn vị bị thiệt hại về chi phí vận hành (bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất,
trang thiết bị tiện nghi, nâng cấp, sửa chữa thay thế phòng xuống cấp, trả lương nhân
viên, trả lãi các khoản vay,…).
Các khu, điểm du lịch phải đóng cửa, không có nguồn thu để chi trả cho các
vận hành cơ bản của đơn vị. Nhân viên không có thu nhập do nghỉ việc nên khả
năng chuyển việc cao, khó thu hút trở lại nếu tình hình dịch bệnh kéo dài.
Tính đến tháng 6/2021, thiệt hại của doanh nghiệp du lịch do sụt giảm doanh
thu, trả lãi vay, chi phí bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện,
chi phí thuê sân bãi, thuê đất, vận hành duy trì hoạt động tối thiểu, trả lương cơ bản
cho đội ngũ quản lý, nhân viên… ước 27.300 tỷ đồng.
3.2.3. Tình hình lao động bị ảnh hưởng
Đến hết năm 2020, nguồn nhân lực phục vụ du lịch của thành phố ước đạt
khoảng 21.496 người2, giảm đến 68,6% so với năm 2019.
2

- Cơ sở lưu trú du lịch: ước đạt 14.373 người (giảm 49% so với 2019).
- Lữ hành: ước đạt 765 người (giảm 58,6% so với năm 2019).
- Hướng dẫn viên: có 4.464 HDV. Có 40% HDV đã chuyển đổi ngành nghề để trang trải cuộc sống, 30% vẫn đang
thất nghiệp ở nhà, 30% còn đang hành nghề HDV.
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Trong 04 tháng đầu năm 2021, với sự khởi sắc của du lịch thành phố, lượng
lao động có sự gia tăng so với thời điểm cuối năm 2020, đạt khoảng 24.248 người
(tăng 2.752 người, tương ứng 12,8%). Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh bùng phát
trở lại từ cuối tháng 4/2021 tại Đà Nẵng, 80% tương đương với khoảng 42.000 lao
động trực tiếp ngành du lịch và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp liên quan du lịch
đã và đang thất nghiệp.

3.2. Ứng phó của thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch bị
ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, từng bước khôi phục ngành du lịch Đà Nẵng
Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 và những khó khăn, thách thức
của kinh tế thế giới và trong nước, với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả
“mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; hàng loạt các
chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành và Trung ương đã được ban hành:
Ngoài các chính sách đã ban hành từ năm 2020 và triển khai áp dụng cho đến
nay; trong năm 2021, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tích cực triển khai các chính sách
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19
được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương ban hành thêm. Cụ thể:
+ Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19 (Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ).
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 (Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày
19/4/2021 của Chính phủ). Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2021.
+ Giảm giá bán điện cho cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá bán lẻ điện áp dụng
cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất (Nghị
quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ). Thời gian hỗ trợ là 07 tháng
kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến tháng 12/2021.
+ Miễn, giảm lãi vay đến hết năm 2021 (Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa
đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng cơ cấu
lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ để tiếp tục hỗ trợ các
khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19). Áp dụng đến hết ngày 31/12/2021.
+ Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2021 (Công văn số
2059/TLĐ ngày 28/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi thời
điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19). Thời hạn đến hết ngày 31/12/2021.
+ Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc
tế, lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (Thông tư số
112/2020/TT-BTC và Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức
- Lái xe vận chuyển: Lái xe và nhân viên phục vụ xe là 981 người (giảm 2.296 người so với năm 2019), trong đó
tỷ lệ lái xe, phụ xe mất việc là 70-80%.
- Nhân lực phục vụ trên các tàu du lịch: Lái tàu và nhân viên phục vụ trên tàu hiện nay là 95 người (giảm 24 người
so với năm 2019).
- Khu, điểm du lịch: ước đạt 818 người (giảm 60% so với năm 2019).
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thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng bị ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19). Hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021.
+ Các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động
phòng, chống dịch COVID-19 được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp (Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ).
Trên cơ sở đó, thành phố Đà Nẵng nhanh chóng, kịp thời xây dựng và triển
khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, từng bước phục hồi và
phát triển:
(1) Các chính sách, chương trình, giải pháp khôi phục hoạt động du lịch:
- Thành phố đã cùng với Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch thành phố tổ chức
Tọa đàm “Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng” để nắm bắt
kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị từ phía doanh nghiệp và
các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành
Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 13/4/2021 về khôi phục hoạt động du lịch thành
phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2022. Hiện nay thành phố đang chủ động cập nhật,
điều chỉnh Kế hoạch này phù hợp với tình hình bình thường mới, theo phương
châm: “Chủ động - thích ứng - linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch và đảm
bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động du lịch và cộng đồng”.
- Để triển khai các giải pháp khôi phục du lịch, thành phố đã chỉ đạo các sở,
ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch, đối
với 03 dự án: phố đi bộ Bạch Đằng – Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo, phố du lịch
An Thượng, khu vực bãi tắm kết hợp dịch vụ phục vụ 24/7 tại bãi biển Mỹ An; khẩn
trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai cải tạo cầu Nguyễn Văn
Trỗi tạm thời làm cầu đi bộ, ngắm cảnh, hoàn thành đưa vào phục vụ du khách cuối
năm 2021. Nghiên cứu lập quy hoạch đồng bộ hệ thống chiếu sáng toàn thành phố;
triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” cho hai bờ sông Hàn,
trên mặt sông và các cây cầu để tạo sản phẩm du lịch mới đặc sắc về đêm; nghiên cứu
tổ chức giải đua thuyền buồm trên sông Hàn; nghiên cứu xây dựng phương án đón
khách quốc tế trong thời gian đến đảm bảo chặt chẽ, an toàn…
- Gần đây, thành phố đã xây dựng phương án thí điểm đón và phục vụ khách
quốc tế đến Đà Nẵng trong tình hình bình thường mới, theo đó; xây dựng lộ trình tổ
chức đón khách quốc tế đến Đà Nẵng trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn
phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm từng bước phục hồi, phát triển
ngành du lịch, qua đó khôi phục hoạt động kinh tế trong bối cảnh thành phố và các
địa phương trên cả nước dần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch bệnh và tiến tới
sống chung với COVID-19.
(2) Các chính sách, chương trình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch:
Trong 09 tháng đầu năm 2021, một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch,
người lao động ngành du lịch đã được triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:
+ Hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ngành du lịch tiêm vắc xin phòng
COVID-19: Trong tháng 9/2021, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm y
tế các địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 1) cho gần 11.000
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người lao động ngành du lịch nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19
khi người lao động trở lại làm việc, trong đó bao gồm lao động khối lữ hành, vận
chuyển du lịch, hướng dẫn viên du lịch, khối cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ đạt chuẩn
phục vụ khách du lịch, khối khu điểm du lịch.
Đồng thời UBND thành phố cũng kiến nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính
phủ cho phép ưu tiên phân bổ nguồn vắc xin cho Đà Nẵng để hỗ trợ khôi phục hoạt
động kinh tế và hỗ trợ thiết bị xét nghiệm COVID-19 nhanh bằng công nghệ mới
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian tới.
+ Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
Triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021, Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan
tham mưu và triển khai hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của
dịch COVID-19; trong đó người lao động tự do ngành du lịch bị mất việc làm được
hỗ trợ 1.500.000 đồng/người, hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ 3.710.000
đồng/người. Đến nay đã phê duyệt hỗ trợ 2.707 hướng dẫn viên với số tiền
10.042.970.000 đồng, hỗ trợ 164 lao động tự do với số tiền 246.000.000 đồng.
Để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động ngành du lịch chuyển đổi
ngành nghề hoặc tiếp tục khôi phục sản xuất kinh doanh phục vụ du lịch, UBND
thành phố đã báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét thống nhất chủ trương
chuyển đổi kinh phí ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành
phố để cho vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư sang cho vay chương trình trình
giải quyết việc làm với số tiền 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Theo đó,
mức vay tối đa 100 triệu đồng/lao động, lãi suất theo là 7,92%/năm (tương tự mức
hỗ trợ hộ cận nghèo). Đến đầu tháng 10/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội thành
phố đã giải ngân cho 93 lao động ngành du lịch với tổng số tiền hơn 5,262 tỷ đồng.
+ Hỗ trợ về công tác đào tạo: Sở Du lịch đã chủ trì, phối hợp Hiệp hội Du
lịch, các hội thành viên tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo miễn phí cho
các doanh nghiệp du lịch, người lao động3.
+ Hỗ trợ miễn phí tham quan các khu điểm du lịch: Trong 05 tháng đầu năm
2021 đã triển khai áp dụng chính sách miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ
Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc
Chăm với 82.967 lượt khách (Nghị quyết số 327/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020
của HĐND thành phố Đà Nẵng).
+ Hỗ trợ giảm lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng
theo Quyết định 1734/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND TP Đà Nẵng. Các
doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực thuộc danh mục ưu tiên đầu tư, cho vay4 tại
3

4

02 lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số trong hoạt động du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành, 03 lớp
cập nhật kiến thức định kỳ dành cho hướng dẫn viên, 01 lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch dành cho lái xe và nhân
viên phục vụ trên xe du lịch.
Theo Quyết định 1568/QĐ-UBND (ngày 7/5/2021). Lĩnh vực du lịch thuộc nhóm lĩnh vực đặc biệt ưu tiên gồm:
Dự án đầu tư khu du lịch, phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố; Đầu tư điểm đến (khu mua sắm, ăn
uống, giải trí…), các dự án sản xuất sản phẩm du lịch (các sản phẩm dịch vụ du lịch, sản phẩm lưu niệm); đầu tư
tàu cu lịch; Đầu tư các dự án sản xuất vào các ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công của thành phố.
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Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng được vay với mức lãi suất thấp nhất là
6,5%/năm, giảm 0,5% so với mức lãi suất cho vay tối thiểu hiện nay. Đồng thời các
dự án đang vay vốn tại Quỹ cũng sẽ được xem xét điều chỉnh giảm lãi suất tương
ứng với mức giảm 0,5%/năm.
4. Đề xuất và kiến nghị của thành phố Đà Nẵng nhằm phục hồi và phát
triển ngành du lịch trong bối cảnh mới
Để tạo điều kiện thuận lợi giúp du lịch thành phố Đà Nẵng nói riêng và du lịch
Việt Nam nói chung sớm phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới, kính đề xuất một
số nội dung giải pháp, chính sách thu hút đầu tư, phát triển du lịch như sau:
4.1. Chính sách về môi trường đầu tư kinh doanh
- Chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ
và vừa thông qua chính sách tạo môi trường đầu tư và cơ hội bỏ vốn
+ Về môi trường đầu tư: Kiến nghị Chính phủ sớm xây dựng và ban hành cơ
chế thí điểm “Quy trình thủ tục rút gọn đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp,
dự án đầu tư công phục vụ phát triển kinh tế xã hội” để tạo điều kiện tháo gỡ khó
khăn vướng mắc trong các bước chuẩn bị, thủ tục, thời gian thẩm định… của dự án
theo quy định hiện hành, qua đó đẩy nhanh tiến độ khởi công và hoàn thành dự án
đưa vào hoạt động, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa
phương, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 kéo dài như hiện nay. Có chính
sách thuế hợp lý đối với các doanh nghiệp giai đoạn hậu covid 19.
+ Về cơ hội bỏ vốn: hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và
vừa trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như: cung cấp thông tin về thị
trường, ngành hàng, các quy định, rào cản của các thị trường xuất khẩu, giới thiệu
khách hàng, nhà cung cấp, tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa
doanh nghiệp với chính quyền địa phương, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó
khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức giới
thiệu, hướng dẫn cụ thể các nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp.
- Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật nhằm tháo gỡ khó khăn về năng lực trình độ
cũng như công nghệ kỹ thuật, năng lực quản trị đối với các doanh nghiệp tư nhân,
doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm giúp doanh nghiệp hiểu chính xác và đầy đủ và
khoa học các định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp, các kỹ năng quản trị
doanh nghiệp, hỗ trợ trong đầu tư đổi mới trang thiết bị và bồi dưỡng nâng cao kỹ
năng của nhà quản lý và người lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Tiếp cận nguồn lực đất đai: tiếp tục công khai, minh bạch quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn; ban hành khung giá đất sát
với thực tế thị trường; triển khai các công việc nhằm hoàn thiện các quy định làm
cơ sở pháp lý cho việc thực hiện giao dịch điện tử về đất đai.
- Tiếp cận thông tin quy hoạch: tiếp tục công khai nội dung của các đồ án và
quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành; thực
hiện các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: công khai, minh bạch quy trình xử
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lý công việc ở tất cả các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn; sử dụng hóa đơn điện tử và tích hợp thủ tục
hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Ban hành các cơ chế phối hợp trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án theo quy định của Luật Đầu tư; quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đấu thầu lựa
chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất; tăng cường công tác hậu kiểm
sau cấp phép; xây dựng.
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động
(tư vấn xây dựng, thiết kế, nghiên cứu thị trường, dịch vụ kế toán, tư vấn quản lý
khách sạn, dịch vụ bán phòng….).
- Kiến nghị chính phủ quan tâm sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các
kết luận Thanh tra và bản án để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Đồng
thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cũng như rút gắn thủ tục để kêu gọi đầu
tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
4.2. Chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp
- Chính sách tín dụng phục hồi
+ Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp... phối hợp
với Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ ban hành Nghị định cho phép các tổ chức
tín dụng được khoanh nợ từ 1-2 năm.
+ Chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét tiếp tục tăng mức giảm lãi suất cho
vay đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; xây dựng các gói vay ưu đãi
với lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp.
+ Hỗ trợ giảm các chi phí liên quan đến ngân hàng (phí chuyển tiền, phí quản
lý tài khoản, phí duy trì tài khoản...).
+ Điều chỉnh thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ)
là 24 tháng thay vì 12 tháng; xem xét kéo dài thời gian áp dụng cơ cấu lại thời hạn
trả nợ sau ngày 10/6/2020 thay vì trước ngày 10/6/2020 và cho phép cơ cấu lại thời
hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện trong năm 2022 hoặc đến khi dịch COVID-19
được kiểm soát và hoạt động du lịch được triển khai bình thường, bổ sung gói tín
dụng cho doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh du lịch vay một số khoản vay với lãi
suất ưu đãi để trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động (để giữ chân lao động
tay nghề cao), vay để sửa chữa, duy tu cơ sở lưu trú du lịch, khu diểm du lịch (xuống
cấp do thời gian dài đóng cửa, tạm dừng hoạt động).
- Chính sách tài chính phục hồi
+ Giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5% đến hết năm 2022 cho hoạt động
kinh doanh du lịch.
+ Kéo dài chính sách giảm tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 đến hết năm 2022.
+ Giảm 50% phí công đoàn trong hai năm 2020-2021.
+ Hỗ trợ chính sách chậm đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng 12/2021.
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+ Chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động
kinh doanh sân golf trong thời gian nhất định.
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022 và 2023.
+ Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn, quỹ hưu trí, tử tuất đến hết năm
2023 cho các doanh nghiệp.
+ Có chính sách về khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các
khoản đóng góp vào Quỹ xúc tiến phát triển du lịch, các khoản chi ủng hộ, tài trợ
của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá, đào tạo phát triển
nguồn nhân lực du lịch của địa phương.
- Chính sách sản xuất phục hồi
+ Giảm giá điện cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch (được giảm giá
bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện
áp dụng cho các ngành sản xuất) đến hết năm 2023.
+ Giảm giá nước cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch theo biểu giá
nước dành cho các đơn vị sản xuất vật chất đến hết năm 2023.
+ Chính sách linh hoạt trong dịch vụ viễn thông: cho phép đơn vị linh động
lựa chọn ngừng dịch vụ viễn thông khi không hoạt động kinh doanh và miễn phí chi
phí kết nối trở lại đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Chính sách chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trong
hoạt động kinh doanh như:
+ Nghiên cứu và triển khai mạnh các ứng dụng, thiết bị để tránh tiếp xúc trực
tiếp quá nhiều (khai báo y tế điện tử, đặt phòng online, checkin online …).
+ Số hóa dữ liệu hành trình + tình trạng sức khỏe + chân dung hành vi của
khách du lịch và nhân viên (làm nền tảng cho du lịch nội địa, du lịch nước ngoài
hoặc hình thức bong bóng du lịch sau này).
4.3. Chính sách phục hồi sức mua
- Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phát động các chương trình
kích cầu du lịch, chiến dịch quảng bá du lịch phù hợp với bối cảnh dịch bệnh
COVID-19; xây dựng các chương trình, giải pháp kích cầu du lịch, chú trọng phục
hồi, phát triển du lịch ở những địa bàn đủ điều kiện đón khách, đảm bảo phòng
chống dịch bệnh. Đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt chủ trương cho phép các địa
phương đáp ứng yêu cầu được tổ chức đón khách quốc tế, ban hành hướng dẫn tạm
thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
- Các Bộ, ngành liên quan xem xét cho phép thực hiện gói bảo hiểm COVID19 đối với du khách (như các nước đã áp dụng).
- Nghiên cứu thay đổi cách thức tổ chức, quảng bá Năm du lịch quốc gia, cần
làm chung cho vùng, khu vực thay vì từng địa phương như hiện nay để tạo hiệu ứng
lan tỏa lớn kích cầu cho thị trường nội địa.
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- Tăng cường đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế và khu vực, tổ chức Hội
chợ du lịch quốc tế định kỳ.
4.4. Chính sách phục hồi đầu tư
- Đơn giản hóa các thủ tục đầu tư đối với các dự án trọng điểm/động lực của
du lịch.
- Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế ban đêm: ưu đãi về thuế, phí, lệ phí,
giá điện…; có quy định, hướng dẫn cụ thể đối với việc tổ chức kéo dài thời gian hoạt
động của một số hoạt động, dịch vụ về đêm để thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm.
- Có quy định, hướng dẫn về quản lý, khai thác, cơ chế, chính sách khuyến
khích, hỗ trợ phát triển đối với loại hình du lịch như du lịch nông nghiệp và nông
thôn, sinh thái, cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước…
4.5. Chính sách phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động
- Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ miễn phí cho
người lao động du lịch quay lại với nghề và người lao động mới tham gia vào nghề.
- Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2022 và 2023.
- Có chính sách hỗ trợ người lao động ngành du lịch để vượt qua giai đoạn khó
khăn này, góp phần giữ chân người lao động trong thời gian chờ du lịch phục hồi.
4.6. Các kiến nghị khác
Nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin cho người lao động ngành du lịch để góp phần
đảm bảo an toàn cho công tác phục vụ du khách.
- Kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong đầu tư,
kinh doanh theo công văn số 1387/SDL-TT ngày 24/08/2021 về việc đề xuất, sửa
đổi các Luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bối cảnh dịch COVID-19
gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đính kèm Công văn số 1171/SDL-TTr ngày
17/7/2021 rà soát, kiến nghị đối với các quy định gây vướng mắc trong Luật Du lịch
thuộc thẩm quyền của Quốc hội, các quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch tại
các Nghị định, Thông tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các bộ, ngành (đính
kèm).
- Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế
ban đêm để các địa phương có cơ sở triển khai đạt hiệu quả.
- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
+ Ưu tiên nghiên cứu, sớm triển khai mô hình hộ chiếu vắc xin.
+ Điều chỉnh định hướng, cơ cấu lại ngành du lịch phù hợp với tình hình thực
tế đã có nhiều thay đổi, biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để làm
cơ sở định hướng cho các địa phương triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ.
+ Tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch: Nghiên cứu
đề xuất cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích đầu tư phát triển du lịch, bao
gồm sản phẩm dịch vụ về đêm; cơ chế thu hút, tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế
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tại Việt Nam và tạo cơ chế thí điểm để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp và
nông thôn. Xây dựng, ban hành quy định và hướng dẫn áp dụng đối với mô hình
du lịch nông nghiệp và nông thôn; hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số
48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của
phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước như cano kéo dù bay, SUP, lướt
ván diều...
+ Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó rủi ro trong ngành
du lịch, đặc biệt là trước ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu.
- Có chính sách hỗ trợ cho ngành hàng không đối với các dịch vụ tại sân bay
(dẫn tàu bay, thang ống, thuê băng chuyển, xử lý hành lý tự động, hệ thống làm thủ
tục hành khách, dịch vụ cầu ống, nước sạch…); Gia hạn thanh toán cho các hãng
hàng không; miễn phí thuê các quầy hàng kinh doanh trong giai đoạn bùng phát
dịch; miễn phí thuê văn phòng… tại các sân bay trên cả nước.
Du lịch là hoạt động kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng cao. Để
phát triển du lịch thành phố thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền
vững, ngành Du lịch thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và
hỗ trợ hơn nữa của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung
ương, sự phối hợp liên kết của các địa phương khác, sự đồng lòng của doanh nghiệp
và cộng đồng dân cư để sớm phục hồi và phát triển trong thời gian tới.
5. Kết luận
Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) và Hội nghị Liên hợp
quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), công bố ngày 30/6 mới đây5, ngành
du lịch sẽ khó phục hồi trước năm 2023 hoặc muộn hơn; trong đó rào cản chính là
việc bị hạn chế đi lại, chậm kiểm soát dịch bệnh, niềm tin của du khách và môi trường
kinh doanh. Hay nói cách khác, sự phục hồi của ngành du lịch sẽ phụ thuộc phần lớn
và việc mở rộng tiêm chủng vaccine, sự mở cửa linh hoạt và kết nối an toàn giữa các
quốc gia và xây dựng niềm tin của du khách.
Với vai trò là địa phương trọng điểm về du lịch của khu vực miền Trung và
Tây Nguyên, Đà Nẵng đã đi đầu trong việc xây dựng lộ trình đón khách, từng bước
khôi phục ngành du lịch trên cơ sở bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch. Với
lợi thế, Đà Nẵng là một trong những địa phương đạt tỉ lệ tiêm vaccine cao, đứng thứ
8/63 tỉnh thành phố, với số người trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 đạt 95% và
mũi 2 đạt 15%; UBND TP. Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất
cho phép Thành phố được tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế từ tháng 11/2020.
Với hướng đi này, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ từng bước khôi phục hoạt động du lịch, từ
đó lan tỏa, thúc đẩy phát triển các ngành khác như giao thông, công thương, xây
dựng, bất động sản... góp phần tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, đồng
thời hạn chế nguy cơ mất cơ hội khai thác thị trường khách du lịch quốc tế so với các
điểm đến trên thế giới đang bắt đầu mở cửa mạnh mẽ trở lại./.

5

UNCTAD, 2021. Covid-19 and Toursim – An Update. Assessing the eocnomic consequences.
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ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH
PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Đoàn Văn Việt
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
I. Đặt vấn đề
Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch thế giới, đại dịch COVID-19 bùng phát
từ đầu năm 2020 đã khiến ngành Du lịch rơi vào giai đoạn khủng hoảng chưa từng
có. Lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm 73,9% so với năm 2019, lùi lại thời điểm
cách đây 30 năm.
Năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 80% so với năm 2019;
khách du lịch nội địa giảm 34%; tổng thu từ khách du lịch giảm 59%. Trong 11
tháng đầu năm 2021, khách du lịch nội địa đạt 34,75 triệu lượt khách, tổng thu từ
khách du lịch đạt khoảng 167.700 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành rơi vào khủng hoảng, 9095% số doanh nghiệp dừng hoạt động. Công suất phòng các cơ sở lưu trú trung
bình cả nước giảm 70-80%. Trong 10 tháng đầu năm 2021 con số này chỉ đạt dưới
10%, chủ yếu là của các cơ sở đón khách cách ly. Lao động ngành Du lịch phần lớn
bị mất việc làm, phải chuyển đổi ngành nghề khác.
Trong bối cảnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức rà soát, tổng
hợp, báo cáo kiến nghị Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành các cơ chế,
chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao
động nói chung và trong ngành Du lịch nói riêng vượt qua thách thức do tác động
của đại dịch COVID-19. Ngày 11/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 07KL/TW cho phép chủ trương nghiên cứu, thí điểm sử dụng hộ chiếu vắc-xin với
khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như
Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15 về
thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Thường vụ Quốc
hội cũng ban hành một số nghị quyết nhằm tạo điều kiện hỗ trợ phục hồi kinh tế,
trong đó có lĩnh vực du lịch..
Thời gian tới, bối cảnh quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó
khăn, thách thức đan xen, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp,
còn có thể kéo dài và có những yếu tố bất định, tác động trực tiếp tới các trung tâm
kinh tế, đô thị lớn, gây đình trệ, đứt gãy hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung
và hoạt động du lịch nói riêng. Về phía thị trường, tâm lý e ngại dịch bệnh đã khiến
nhiều khách du lịch hủy chương trình du lịch hoặc dè dặt khi lựa chọn tiếp tục đi
du lịch, hạn chế đi theo đoàn do công ty du lịch tổ chức, không đến các khu du lịch
đông người…
Để hoạt động du lịch được phục hồi hiệu quả và thích ứng với trạng thái bình
thường mới, ngành Du lịch cần có chiến lược, kế hoạch phục hồi, xây dựng mô
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hình phát triển bền vững, linh hoạt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, đáp ứng
yêu cầu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đề ra tại
Nghị quyết 128/NQ-CP; các doanh nghiệp du lịch cần thích ứng, chuyển đổi linh
hoạt, quản trị khủng hoảng hiệu quả hơn.
Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu xây dựng, triển khai theo lộ trình phù hợp, các
nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ với quy mô đủ lớn, thời gian đủ dài, phạm vi đủ
rộng, nắm bắt tốt các cơ hội nhằm sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng cho ngành
Du lịch. Trên tinh thần đó, Tổng cục Du lịch đã tham mưu Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch ban hành Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 triển khai
các chính sách, biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành; Hướng dẫn
tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong
hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; đề xuất và đã được Chính phủ chấp thuận
lộ trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam (Công văn số 8044/VPCP ngày
02/11/2021 của Văn phòng Chính phủ); ban hành văn bản số 4122/HD-BVHTTDL
ngày 05/11/2021 về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế
đến Việt Nam...
1. Về quan điểm:
Việc phục hồi, phát triển Du lịch trong giai đoạn tới đặt ra 5 quan điểm,
nguyên tắc chủ đạo, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện
gồm: (1) Mở cửa, phục hồi du lịch gắn với phòng, chống dịch, quản trị rủi ro/khủng
hoảng và thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, có lộ trình phù hợp với chiến lược
phòng, chống dịch; (2) Tập trung các giải pháp, chính sách hỗ trợ khắc phục khó
khăn trước mắt của doanh nghiệp, người lao động trong ngành Du lịch, phục hồi và
củng cố nền tảng, tạo đà tăng trưởng trong tương lai. Tăng tính chủ động, chuyển
đổi linh hoạt cho doanh nghiệp để duy trì hoạt động liên tục; (3) Thúc đẩy, phục
hồi tổng thể, đồng bộ cả về phía cung và phía cầu của hoạt động du lịch; (4) Coi cơ
cấu lại ngành Du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, cần được tập trung tiếp tục triển khai
đồng bộ để thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi, tận dụng cơ hội và tạo đà bứt phá
cho giai đoạn tới; và (5) Gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của Ngành,
trước mắt, thúc đẩy phát triển du lịch nội địa làm nội lực, nền tảng căn bản để phát
triển du lịch bền vững.
2. Định hướng mục tiêu:
Xác định 3 mục tiêu cơ bản, gồm: (1) Từng bước mở lại hoạt động du lịch
chắc chắn, ổn định và an toàn, có lộ trình phù hợp với chiến lược phòng, chống
dịch; đưa Du lịch chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, thúc
đẩy tăng trưởng và phát triển, không lỡ nhịp xu thế phục hồi và phát triển của du
lịch khu vực và thế giới; (2) Khơi thông, phát triển mạnh thị trường du lịch nội địa,
từng bước mở cửa thị trường du lịch quốc tế gắn với áp dụng hộ chiếu vắc-xin, tạo
điều kiện phục hồi thị trường du lịch; và (3) Nâng cao năng lực cạnh tranh, sức
chống chịu và tạo động lực phát triển mới cho ngành Du lịch trong bối cảnh mới
thông qua việc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại Ngành.
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II. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:
Chương trình Hành động về phục hồi, phát triển du lịch đã được ban hành,
trong đó trọng tâm là thực hiện cơ cấu lại ngành Du lịch; điều chỉnh, bổ sung nhiệm
vụ, giải pháp nhằm tận dụng tốt cơ hội khôi phục, phát triển Du lịch nhanh, bền
vững, nâng cao năng lực nội tại của Ngành. Theo đó, các lĩnh vực ưu tiên tập trung
thúc đẩy gồm:
1. Bảo đảm an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch:
- Tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả Hướng dẫn tạm thời số 3862/HDBVHTTDL về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và văn bản số 4122/HD-BVHTTDL
về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
- Quán triệt, hướng dẫn các địa phương, cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, tự
đánh giá và thường xuyên cập nhật mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh COVID19 tại website http://safe.tourism.com.vn.
- Giới thiệu rộng rãi và khuyến khích khách du lịch sử dụng ứng dụng “Du
lịch Việt Nam an toàn” để tra cứu thông tin du lịch an toàn, khai báo y tế, đánh giá
điểm đến.
2. Tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch, cơ cấu
lại thị trường khách du lịch:
- Triển khai chiến dịch truyền thông tái khởi động du lịch nội địa “Du lịch
an toàn, hấp dẫn”: Phối hợp tổ chức các sự kiện phát động, kích cầu thị trường, hội
chợ du lịch, hội thảo giới thiệu điểm đến, kết nối doanh nghiệp kết hợp linh hoạt
giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, các chương trình khảo sát điểm đến, sản
phẩm; Truyền thông, quảng bá du lịch trên các nền tảng số, mạng xã hội, phương
tiện truyền thông đại chúng, quảng cáo ngoài trời. Kết nối các điểm đến, hiệp hội,
doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm hấp dẫn nhằm thu
hút khách du lịch nội địa.
- Tổ chức truyền thông, quảng bá lộ trình thí điểm đón khách quốc tế đến
Việt Nam thông qua các hoạt động marketing số, các kênh truyền thông quốc tế,
các hoạt động xúc tiến trực tiếp như tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt
Nam, tham gia hội chợ du lịch quốc tế, đón đoàn famtrip/presstrip nước ngoài...
3. Củng cố, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của
thị trường:
Lập quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
2045. Phát triển các sản phẩm du lịch mới, làm mới các sản phẩm du lịch hiện có
phù hợp với nhu cầu đã thay đổi do tác động của COVID-19; phát triển các loại
hình, hoạt động kinh tế đêm, góp phần tăng chi tiêu, nâng cao hiệu quả hoạt động
du lịch. Các địa phương xác định đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch theo chủ đề,
trên cơ sở thế mạnh, tiềm năng sẵn có, mang tính khác biệt, tạo thành mạng lưới
các sản phẩm đa dạng, bổ trợ cho nhau.
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4. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong ngành Du lịch:
Xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch số giai đoạn 2021-2025. Ứng dụng
công nghệ thông tin, thực hiện số hóa các thông tin dữ liệu phục vụ quản lý các cơ
sở lưu trú, các hãng lữ hành, hướng dẫn viên, điểm đến, các cơ sở dịch vụ du lịch;
cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu thị trường, xúc tiến, quảng bá du lịch. Xây dựng
nền tảng kết nối hỗ trợ kinh doanh du lịch, dần hình thành sàn kinh doanh điện tử
đối với các dịch vụ du lịch quốc gia.
5. Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi, cơ cấu lại doanh
nghiệp du lịch:
Theo dõi, tổng hợp, rà soát, đề xuất, kiến nghị việc triển khai các chính sách
do Chính phủ, các Bộ ngành ban hành hỗ trợ du lịch. Hướng dẫn thực hiện các
chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp, người lao động trong quá trình phục hồi và
kích cầu du lịch. Hỗ trợ trong định hướng thị trường, định hướng sản phẩm cũng
như hỗ trợ xúc tiến, quảng bá điểm đến.
6. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực theo cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu
phục hồi du lịch, cơ cấu lại nguồn lực phát triển du lịch:
Phát triển nguồn nhân lực du lịch đóng vai trò quan trọng cho sự phục hồi
trong ngắn hạn; phục vụ phát triển du lịch bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh
trong dài hạn. Cần có kế hoạch, đầu tư đánh giá lại nguồn nhân lực du lịch. Đầu tư
đào tạo, đào tạo lại lao động nghề phục vụ hoạt động kinh doanh khách sạn, lữ
hành, hướng dẫn viên, xúc tiến quảng bá du lịch.
III. Lộ trình phục hồi:
Dự kiến chia 2 giai đoạn kèm theo các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên như sau:
- Giai đoạn 1 - Mở lại du lịch nội địa và du lịch quốc tế (từ cuối năm 2021
đến nửa đầu năm 2022). Mở cửa và ổn định: bảo đảm an toàn điểm đến, thí điểm
đón khách quốc tế trở lại, phục hồi hoạt động du lịch nội địa, hỗ trợ người lao động,
doanh nghiệp và chuẩn bị đầu tư công.
- Giai đoạn 2 - Phục hồi và phát triển đạt mức trước dịch COVID-19 (từ nửa
cuối năm 2022, có thể kéo dài 1 đến 2 năm): Hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện dự án
đầu tư công và đầu tư xã hội (các chương trình/đề án/kế hoạch/nhiệm vụ cơ cấu lại
ngành Du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch; truyền thông, xúc tiến quảng bá kích
cầu du lịch; chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực...) để tạo động lực tăng trưởng
trong trung và dài hạn cho Ngành.
IV. Đề xuất, kiến nghị:
Để Du lịch sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phục hồi,
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị
Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành một số nội dung như sau:
1. Xem xét đổi mới, ban hành các cơ chế, chính sách riêng, ưu tiên, tạo cơ sở
pháp lý, tăng tính chủ động nhằm tạo thuận lợi cho ngành Du lịch, các doanh nghiệp
du lịch tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức để phục hồi, phát triển, tương xứng
với vai trò, vị trí, đóng góp của Du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội.
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2. Xác định phục hồi, phát triển Du lịch là một trong những nội dung trọng
tâm của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội năm 2022-2023. Tổ chức
triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển Du lịch,
góp phần thực hiện mục tiêu đề ra tại Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã
hội.
3. Tạo cơ sở pháp lý, bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
phục hồi, phát triển du lịch, đặc biệt là các vấn đề về tạo thuận lợi cho khách du lịch
đến Việt Nam, văn phòng đại diện du lịch Việt Nam ở nước ngoài, chuyển đổi số
trong du lịch, xúc tiến quảng bá, khai thác thị trường, phát triển sản phẩm du lịch...
Du lịch đang đứng trước những thách thức có tính lịch sử trong tiến trình
phát triển của mình. Nếu có được các cơ chế, chính sách đủ sức đột phá, quy mô
đủ lớn, thời gian phù hợp, có thể biến nguy thành cơ, tranh thủ hiệu quả các cơ hội,
vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của dịch COVID-19, Ngành Du lịch sẽ
có cơ hội giải quyết căn cơ các vấn đề lâu nay nảy sinh trong quá trình phát triển,
đem lại những thay đổi căn bản, toàn diện, thúc đẩy sự phát triển bền vững của
Ngành.
Do đó, hơn lúc nào hết, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan
tâm, chỉ đạo đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự chia sẻ, đồng hành tích
cực, hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương; sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm
nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội vượt qua mọi khó khăn, thúc
đẩy Du lịch sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, phát triển thành ngành kinh tế
mũi nhọn, là động lực góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển các ngành, lĩnh vực
khác, tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, tương xứng với tiềm năng,
kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.
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TỔNG HỢP
CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP,
HỘ KINH DOANH, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH
BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những năm qua, ngành Du lịch đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát
của Đảng và Nhà nước thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, trong
Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 14/10/1994 của Ban Bí thư Trung ương, Thông báo số
179TB/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/CP ngày
22/6/1993 của Chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành Du lịch; Nghị
quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển
du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận
thức của xã hội về phát triển du lịch. Và đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày
16/01/2017 của Bộ Chính trị đã xác định du lịch Việt Nam phát triển trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn.
Với sự quan tâm chỉ đạo đó, Du lịch Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu
quan trọng. Du lịch đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước,
thể hiện vai trò là một ngành kinh tế quan trọng. Về khách du lịch quốc tế, nếu như
năm 1990 mới chỉ có 250 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam thì chỉ 5 năm sau
đã tăng hơn 4 lần, đạt trên 1,3 triệu lượt; đạt mốc 5 triệu lượt vào năm 2010 và hơn
18 triệu lượt vào năm 2019 - tăng 72 lần so với năm 1990. Tốc độ tăng trưởng hàng
năm thường đạt mức 2 con số, đặc biệt là giai đoạn 2015-2019 đạt 22,7% mỗi năm
- được Tổ chức Du lịch Thế giới xếp vào hàng cao nhất trên thế giới. Khách du lịch
nội địa tăng 85 lần từ 1 triệu lượt vào năm 1990 lên 85 triệu lượt vào năm 2019.
Cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế, đời
sống người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, nhu cầu và khả năng đi du lịch
ngày càng cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy hoạt động kinh tế
trong nước. Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP cũng ngày càng tăng.
Năm 2015 đạt 6,3%; năm 2016: 6,9%; năm 2017: 7,9%; năm 2018: 8,3% và năm
2019: 9,2%. Du lịch đang từng bước hướng tới trở thành một ngành kinh tế mũi
nhọn theo mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.
Đại dịch COVID-19 xảy ra năm 2020 đến nay đã làm tê liệt hoạt động du
lịch toàn cầu. Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), năm 2020,
du lịch thế giới trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử do ảnh hưởng bởi
đại dịch COVID-19, lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm 73,9% so với năm 2019,
lùi lại thời điểm cách đây 30 năm và phải mất 2-4 năm để lấy lại đà tăng trưởng
bằng mức trước dịch 2019.
Đối với Việt Nam, các chỉ số tăng trưởng của ngành Du lịch hai năm qua đều
sụt giảm nghiêm trọng. Trong lịch sử hơn 60 năm, ngành Du lịch Việt Nam đã trải
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qua các đợt khủng hoảng do dịch bệnh, thiên tai, suy thoái kinh tế nhưng chưa bao
giờ ngành Du lịch Việt Nam lại chịu thiệt hại nặng nề như cuộc khủng hoảng lần
này do đại dịch COVID-19 gây ra.
- Về lượng khách, doanh thu: Lượng khách quốc tế cả năm 2020 chỉ đạt 3,7
triệu lượt, giảm 80% so với năm 2019; khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34%
so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu từ khách du lịch năm 2020 đạt 312.200 tỷ đồng,
giảm 59% so với năm 2019. Trong 11 tháng đầu năm 2021, khách du lịch nội địa
đạt 34,75 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 167.700 tỷ đồng,
giảm 40,1% so với cùng kỳ năm 2020.
- Về doanh nghiệp du lịch: Số doanh nghiệp xin thu hồi giấy phép kinh doanh
lữ hành chiếm trên 35% tổng số doanh nghiệp đã được cấp phép, chỉ còn khoảng
hơn 2.000 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trên toàn quốc,
trong đó rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang đóng cửa hoặc dừng hoạt động. Trong
khi đó, lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch - lĩnh vực chiếm đến 46% trong cơ cấu
doanh thu của ngành du lịch Việt Nam cũng đang phải đóng cửa khoảng 90% và
hầu như không có khách trừ các cơ sở đón khách cách ly. Đại dịch COVID-19 đã
tác động mạnh mẽ đến 2,5 triệu lao động trong ngành Du lịch với 800.000 lao động
trực tiếp trong đó đối tượng bị mất việc, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là hướng dẫn
viên du lịch, nhân viên làm việc tại cơ sở lưu trú du lịch, khu điểm du lịch, các
doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, tàu du lịch, doanh nghiệp du lịch khác.
Từ năm 2020 đến nay, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách tháo gỡ
khó khăn, hỗ trợ ngành Du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tổng hợp
cơ chế chính sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động
trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, báo cáo để Hội nghị
thảo luận như sau:
II. CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐÃ BAN HÀNH NHẰM HỖ TRỢ
NGÀNH DU LỊCH
1. Chính sách hỗ trợ chung
1.1. Chính sách về thuế, phí
- Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 (Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày
19/4/2021 của Chính phủ). Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2021.
- Giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 (Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 và Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền
thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).
- Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 (Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày
25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19).
- Giảm 30% mức thuế suất thuế VAT hoặc giảm 30% mức tỷ lệ % để tính
thuế VAT kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với hàng hóa, dịch
vụ: (i) dịch vụ vận tải, (ii) dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý
du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ
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chức tour du lịch... theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về
một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch
COVID-19.
- Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với
trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có
doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với
doanh thu năm 2019 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.
- Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2021 (Công văn số
2059/TLĐ ngày 28/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi thời
điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19). Thời hạn đến hết ngày 31/12/2021.
- Các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động
phòng, chống dịch COVID-19 được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp (Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ).
1.2. Chính sách về tín dụng
- Miễn, giảm lãi vay đến hết tháng 6 năm 2022 (Thông tư số 03/2021/TTNHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức
tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ để
tiếp tục hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 áp dụng đến hết ngày
31/12/2021. Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN
ngày 07/9/2021 về việc thực hiện miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ
trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thực hiện đến hết tháng
6/2022).
1.3. Chính sách an sinh xã hội
- Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn (Nghị quyết
số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021.
Ngày 08/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19). Doanh nghiệp và người lao động
được hỗ trợ như sau:
+ Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ
hưu trí và tử tuất.
+ Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ
năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Mức hỗ trợ:
1.500.000đ/người/tháng, hỗ trợ tối đa 6 tháng.
+ Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không
hưởng lương. Mức hỗ trợ: 1.855.000đ/người đối với người lao động tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến
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dưới 1 tháng và 3.710.000đ/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp
đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày trở lên.
+ Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
+ Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, vay vốn trả
lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất.
- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch
COVID-19 theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ.
- Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch
COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày
24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
2. Chính sách hỗ trợ riêng cho ngành Du lịch
- Giảm giá bán điện cho cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá bán lẻ điện áp dụng
cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất (Nghị
quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ). Thời gian hỗ trợ 07 tháng kể
từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến tháng 12/2021.
- Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành (Thông tư số
35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 và Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày
29/12/2020 của Bộ Tài chính, kéo dài đến hết năm 2021 theo quy định Thông tư số
47/TT-BTC ngày 24/6/2021).
- Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023 (Nghị
định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định
số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành).
- Giảm thời gian giải tỏa tiền ký quỹ từ 60 ngày còn 30 ngày kể từ khi có
Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Thông tư số 13/2021/TTBVHTTDL ngày 30/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
- Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. Đến nay
đã giải quyết cho trên 9.281 hướng dẫn viên du lịch với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng.
3. Đánh giá chung
3.1. Ưu điểm
Trước bối cảnh tác động nặng nề do đại dịch COVID-19, Bộ Chính trị, Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển
sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế. Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ với những khó
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khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp nói chung trong đó có doanh nghiệp
du lịch đang đối mặt. Chính phủ đã ban hành chính sách kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp
thông qua các giải pháp tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa,
cơ cấu lại nợ, giãn, hoãn miễn giảm tiền thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp tiền
thuê đất, giảm tiền điện, giá điện... Nhìn chung, những chính sách này được cộng
đồng doanh nghiệp, người lao động đánh giá cao.
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp, kéo dài trên diện rộng, ảnh
hưởng nặng nề đến chuỗi sản xuất, tiêu dùng trên cả nước. Đối với lĩnh vực du lịch,
những chính sách vừa qua như chính sách giảm tiền điện, giảm thuế đất, giảm VAT,
giảm 80% ký quỹ kinh doanh lữ hành, giảm 50% phí cấp phép lữ hành, hỗ trợ
3.710.000 đồng cho mỗi hướng dẫn viên thật sự có ý nghĩa rất lớn. Tính đến ngày
23/10/2021 đã giải quyết cho 9.281 hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ với tổng số
tiền trên 34 tỷ đồng. Số thẻ hưởng dẫn viên du lịch được cấp theo chính sách giảm
50% phí là 6.992 với số tiền được giảm hơn 2,1 tỷ đồng. Số giấy phép lữ hành quốc
tế, nội địa đã cấp với mức giảm 50% phí là 562 với số tiền được giảm 758 triệu đồng.
Những chính sách này góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch phần nào
vẫn duy trì, cầm cự, có nguồn tiền làm vốn lưu động, hạn chế đứt gãy chuỗi cung
ứng và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Những chính sách đó thể hiện sự đồng
hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tiếp thêm niềm tin
quyết tâm vượt qua khó khăn cho doanh nghiệp du lịch và người lao động trong
ngành Du lịch thực hiện đồng bộ hai chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID19 trong tình hình mới và chiến lược khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong
trạng thái bình thường mới, trước mắt là “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.
3.2. Hạn chế
Thời gian qua, nhiều chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và
người lao động để giảm rủi ro, duy trì hoạt động kinh doanh nhưng trong lĩnh vực du
lịch, doanh nghiệp lữ hành vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế, cụ thể:
- Việc thực hiện một số chính sách còn hạn chế về hiệu quả, tỷ lệ giải ngân
thấp do giai đoạn đầu áp dụng, điều kiện, tiêu chuẩn còn quá cao, quy trình thủ tục
rườm rà, thông tin hướng dẫn chưa được cung cấp kịp thời dẫn đến doanh nghiệp
nhất là doanh nghiệp du lịch nhỏ, siêu nhỏ khó tiếp cận chính sách.
- Một số chính sách giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế có tỷ lệ giải ngân
thấp hơn dự kiến do nhiều doanh nghiệp du lịch, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng mạnh
bởi dịch bệnh, tạm ngừng hoạt động kinh doanh du lịch hoặc không có lợi nhuận để
nộp thuế nên không được hưởng lợi từ các chính sách này, cụ thể:
+ Đối với chính sách giảm thuế thu nhập 30% và gia hạn thời gian nộp thuế
thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân: Doanh nghiệp lữ hành không được
hưởng lợi nhiều từ chính sách này vì hầu hết doanh nghiệp không có doanh thu do
đóng cửa hoặc không có khách.
+ Đối với chính sách tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất. Nghị quyết số
154/NQ-CP ngày 19/10/2020 cho giãn thời gian nộp vào Quỹ hưu trí và tử tuất với
điều kiện doanh nghiệp phải cắt giảm hơn 20% lao động, thời gian tạm dừng không
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quá 3 tháng. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 triển khai Nghị quyết
số 68/NQ-CP đã giảm điều kiện xuống còn “cắt giảm từ 15% số lao động tham gia
bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021” và
được sửa đổi bởi Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQCP ngày 01/7/2021. Theo đó, người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội
hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01/2021 (theo
quy định cũ là đến tháng 4/2021) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến
phải giảm từ 10% lao động (thay vì 15% như quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP)
tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01/2021 thì người lao động
và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng
kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp du lịch
đã giảm lao động từ các đợt dịch bùng phát trong năm 2020 cho nên vẫn rất khó
đáp ứng điều kiện trên.
+ Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao
động, nghỉ việc không hưởng lương, điều kiện nhận hỗ trợ là: “Tạm hoãn thực hiện
hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao
động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết 31/12/2021 và thời
điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
từ ngày 01/5/2021 đến 31/12/2021 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại
tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao
động, nghỉ việc không hưởng lương”. Tuy nhiên, trên thực tế, người lao động tạm
hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ năm 2020 cho nên số lượng đối tượng đủ điều
kiện nhận hỗ trợ không nhiều.
- Theo quy định, doanh nghiệp muốn vay vốn phải được cơ quan chức năng xác
định là đang phải tạm ngừng hoạt động để phòng dịch nhưng một số địa phương chưa
có quy định cụ thể về đối tượng phải dừng hoạt động dẫn đến việc khó xác định người
sử dụng lao động dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận được với các nguồn vốn vay lãi
suất thấp của ngân hàng vì bản chất của doanh nghiệp lữ hành là chi hộ, thu hộ,
thường không có tài sản thế chấp do đó ngân hàng xếp doanh nghiệp lữ hành vào
đối tượng nguy cơ rủi ro cao.
III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động trong ngành du
lịch vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 và chuẩn bị các điều
kiện để kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đề xuất một số chính sách như sau:
1. Các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và ban hành theo thẩm quyền
các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách an sinh xã hội và các chính
sách khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, người lao động trong ngành du lịch bị
ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Một số chính sách đề nghị
tiếp tục hỗ trợ như sau:
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- Kéo dài thời gian áp dụng của các chính sách về thuế, phí, nới rộng điều
kiện nhận hỗ trợ của chính sách an sinh xã hội: Kéo dài chính sách giảm thuế giá
trị gia tăng (VAT) đối với các dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch; chính sách giảm thuế
thu nhập doanh nghiệp; chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế
thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đến hết năm 2023;
Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đối với các doanh nghiệp có số lao
động tham gia bảo hiểm xã hội giảm từ 15% trở lên so với thời điểm tháng 01/2020
mà không bị tính lãi phạt chậm nộp, kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm 2023;
chính sách giảm 50% phí cấp phép kinh doanh lữ hành và cấp thẻ hướng dẫn viên
đến hết năm 2023; chính sách giảm giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch
ngang bằng với giá điện sản xuất. Xem xét nới rộng điều kiện được nhận hỗ trợ
theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đối với lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng
lao động, nghỉ việc không hưởng lương làm việc trong các lĩnh vực trực tiếp liên
quan đến du lịch đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định cho giảm thuế VAT
30% (Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15) là (i) dịch vụ vận tải, (ii) dịch vụ lưu trú;
dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch
vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Theo đó, sửa điều kiện là
“Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời
hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 01/01/2020 đến hết
31/12/2021” thay vì tính từ 01/5/2021 đến hết 31/12/2021 như quy định tại Điều
13, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
- Đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ bổ sung:
+ Cho phép giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong năm 2022 và 2023 đối
với lĩnh vực: dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ của các đại
lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và
tổ chức tour du lịch.
+ Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ vận tải;
dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du
lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch được vay
với lãi suất thấp và điều kiện vay đơn giản: tín chấp hoặc thế chấp bằng dòng tiền
kinh doanh thu về, mức lãi suất vay là 3%/năm, thời gian vay là 30 tháng, trong đó
ân hạn 3 tháng đầu chưa phải trả lãi và nợ gốc.
+ Áp dụng mức phí công đoàn 1% quỹ lương của doanh nghiệp du lịch trong
năm 2022 và 2023.
+ Các địa phương xem xét có chính sách miễn phí tham quan tại các điểm du lịch
đến hết năm 2022, giúp doanh nghiệp giảm giá thành tour, kích cầu du lịch, lữ hành.
2. Phục hồi, phát triển Du lịch phải được xác định là một trong những nội
dung trọng tâm của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022,
2023. Tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả Chương trình phục hồi phát
triển du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu đề ra tại Chương trình phục hồi, phát
triển kinh tế - xã hội.
3. Nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch phải được tạo cơ sở pháp
lý, bố trí đủ nguồn lực để triển khai. Đề nghị ban hành các chính sách tạo thuận lợi
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cho du lịch, thu hút khách quốc tế từ thị trường trọng điểm đến Việt Nam, đẩy mạnh
du lịch nội địa, kích thích chi tiêu của du khách góp phần tăng tỷ trọng của ngành
Du lịch trong khu vực dịch vụ, thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển theo Nghị
quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn của Việt Nam:
3.1. Mở rộng chính sách về visa6:
- Nâng số ngày vào Việt Nam của người nước ngoài theo diện được miễn thị
thực từ 15 ngày lên ít nhất là 30 ngày với thị thực ra vào nhiều lần.
- Mở rộng các thị trường được miễn visa vào Việt Nam theo các thị trường trọng
điểm đã được xác định trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.
- Cho phép khách quốc tế khi đến Phú Quốc (diện miễn thị thực theo Nghị
quyết số 80/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ) được phép đến các đảo, quần
đảo thuộc Tp. Hà Tiên, huyện Kiên Lương và Kiên Hải tham quan du lịch và quay
trở lại Phú Quốc để xuất cảnh.
3.2. Có chính sách cho phép thành lập Văn phòng đại diện của du lịch Việt
Nam tại các thị trường trọng điểm về du lịch.
3.3. Xem xét, đàm phán với Trung Quốc sửa Hiệp định về Quy chế quản lý
biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo
hướng cho phép “cư dân hai Bên có thể mang giấy thông hành xuất, nhập cảnh
vùng biên giới được đi đến các khu vực khác trong phạm vi của tỉnh không chỉ
vào vùng biên giới” của hai Bên tiếp giáp đường biên giới nhằm tạo điều kiện thu
hút khách du lịch vào Việt Nam bằng đường bộ.
3.4. Xem xét, mở rộng điều kiện cho phép người nước ngoài vào khu vực
biên giới đất liền7. Hiện nay, theo quy định thì người nước ngoài thường trú, tạm
trú ở Việt Nam khi đến khu vực biên giới biển hoặc đến các đảo, quần đảo là “khu
du lịch” thì không cần phải xin phép (Điều 7, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày
03/9/2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu
vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Tuy nhiên, đối với
người nước ngoài thường trú, tạm trú ở Việt Nam khi đến khu vực biên giới đất liền
thì phải có giấy phép (Điều 7, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày
6

7

Theo các văn bản liên quan của Chính phủ Việt Nam về miễn thị thực thì Việt Nam hiện tại đang miễn Visa đơn
phương cho một số nước bao gồm: Công dân Hàn Quốc, Nhật Bản, CH Liên Bang Nga, Thụy Điển, Phần Lan,
Na Uy, Đan Mạch Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia. Cụ thể:
- Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm
thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc.
- Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị
thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển.
- Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế
miễn thị thực cho công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông.
- Nghị quyết số 46 NQ-CP ngày 18/6/2015 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho công dân các nước
Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia.
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/4/2014 về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong
khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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29/04/2014 về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam).
Do đó, đề nghị xem xét sửa đổi quy định trên cho phép người nước ngoài
thường trú, tạm trú ở Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền không cần phải xin
thêm giấy phép của cơ quan Công an cấp tỉnh nơi người đó thường trú, tạm trú
hoặc Công an tỉnh biên giới đất liền nơi đến cấp.
3.5. Có chính sách cho phép một số dịch vụ như casino, dịch vụ về đêm… được
thí điểm hoạt động, kéo dài thời gian hoạt động của một số dịch vụ về đêm gắn với
phát triển kinh tế đêm tại một số trung tâm du lịch lớn theo Quyết định số 1129/QĐTTg ngày 27/7/2020 về phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm ở Việt Nam.
3.6. Có chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các
dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao, chính
sách đất đai hợp lý đối với diện tích xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động
du lịch tại những nơi hạn chế về nguồn nhân lực... cho phù hợp với tinh thần Nghị
quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn.
3.7. Có chính sách mở rộng rừng được chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm
tạo điều kiện cho các dự án du lịch là động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương được đầu tư, phát triển8. Theo đó, đề nghị xem xét bổ sung Khoản 2, Điều
14 Luật Lâm nghiệp 2017 theo hướng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
tự nhiên sang mục đích khác đối với “dự án là động lực phát triển kinh tế - xã hội
địa phương và thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng
giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển đổi đối với rừng có diện
tích dưới 20 ha”.
3.8. Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ từ ngân sách xây dựng một số
cảng du lịch chuyên dụng và mở tuyến du lịch ra Trường Sa.
3.9. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch và các lĩnh vực liên quan để
tạo điều kiện cho phát triển du lịch; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc
gia trong lĩnh vực du lịch theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế./.

8

Khoản 2, Điều 14 Luật Lâm nghiệp quy định: Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác,
trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê
duyệt.
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CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, THUẾ VÀ HẢI QUAN ĐỂ THÚC ĐẨY
PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Vũ Thị Mai
Thứ trưởng Bộ Tài chính
Đánh giá chung
Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến
phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã gây ra những tác động không nhỏ đến nền kinh
tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tại Việt
Nam, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hầu hết các ngành, lĩnh vực. Một số
ngành, lĩnh vực bị tác động mạnh mẽ (trong đó có ngành du lịch).
Tăng trưởng GDP quý III năm 2021 giảm sâu chưa từng có (-6,17%). Sản xuất
của doanh nghiệp bị đình trệ; chuỗi cung ứng bị đứt gãy; lao động, việc làm, đời sống
của người dân gặp rất nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến cân đối vĩ mô và việc
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, giai đoạn 05 năm 20212025. Theo dự báo của Ngân hàng thế giới thì GDP của Việt Nam năm 2021 ước đạt
khoảng 2 - 2,5%. Dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu đã đẩy ngành du lịch rơi vào
giai đoạn khủng hoảng chưa từng có khiến lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm
73,9% so với năm 2019, phải mất 2,5 đến 4 năm để lấy lại đà tăng trưởng như năm
2019 (theo báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới - UNWTO). Tổ chức Hợp tác và
Phát triển kinh tế (OECD) dự đoán du lịch sẽ thuộc nhóm ngành cuối cùng của nền
kinh tế phục hồi nhu cầu đã mất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.
Ngay từ thời gian đầu xảy ra dịch COVID-19 tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã
theo dõi sát diễn biến thực tế, thu thập, nghiên cứu các giải pháp được áp dụng tại
nhiều quốc gia trên thế giới, để đề xuất với Chính phủ các giải pháp, điều chỉnh
chính sách tài khóa phù hợp với điều kiện kinh tế.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có các báo cáo trình
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp thực hiện mục
tiêu “kép”: vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân,
trong đó chú trọng các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đặt mục tiêu
bảo vệ sức khỏe của người dân là trên hết; chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm
quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các chính sách tài chính - ngân sách nhà
nước (NSNN) trong năm 2020 và năm 2021 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch) và người dân
ứng phó với dịch, duy trì và từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh.
1. Các giải pháp đã triển khai nhằm hỗ trợ các ngành, lĩnh vực chịu tác
động tiêu cực của dịch COVID-19, trong đó có ngành du lịch
1.1. Giải pháp về thuế, phí và lệ phí
Đối với nhóm giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, năm 2020,
Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều giải
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pháp hỗ trợ về gia hạn thời gian nộp các khoản thuế (như thuế giá trị gia tăng
(GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN),
thuế tiêu thụ đặc biệt) và tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản thuế (như thuế TNDN,
thuế TNCN, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường (BVMT)), phí, lệ phí và tiền
thuê đất. Tổng giá trị hỗ trợ khoảng 129 nghìn tỷ đồng, trong đó: số tiền được gia
hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; số tiền được miễn, giảm khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng.
Trong thời gian qua của năm 2021, đã tiếp tục thực hiện gia hạn thời hạn nộp
thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN) và tiền thuê đất cho các đối tượng gặp
khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu
bay để hỗ trợ ngành hàng không; thực hiện tính vào chi phí được trừ khi xác định
thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp,
tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; giảm mức thu hơn 30
loại phí, lệ phí đến hết ngày 31/12/2021. Dự kiến tổng giá trị hỗ trợ khoảng 118
nghìn tỷ đồng, trong đó: số tiền được gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng; số tiền
được miễn, giảm trên 3 nghìn tỷ đồng.
Vừa qua, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của đợt bùng phát dịch
COVID-19 lần thứ 4 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt
động của doanh nghiệp, người dân, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ động bám
sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đánh giá, xây dựng một số giải pháp về miễn,
giảm thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Trình Chính phủ trình Ủy
ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày
19/10/2021, trong đó quy định 04 giải pháp về miễn, giảm thuế; số tiền thuế được
miễn, giảm cho doanh nghiệp, người dân theo các giải pháp nêu trên theo ước tính
là gần 20 nghìn tỷ đồng. Cụ thể:
a) Giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2020 (theo
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn
nộp thuế và tiền thuê đất). Theo đó: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
hoạt động kinh doanh trong các ngành: (i) Dịch vụ lưu trú và ăn uống; y tế và hoạt
động trợ giúp xã hội; (ii) Hoạt động dịch vụ, lao động và việc làm; hoạt động của
các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng
bá và tổ chức tua du lịch; (iii) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động
của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao,
vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế
GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất.
b) Giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN
và tiền thuê đất trong năm 2021 (theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021
của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và
tiền thuê đất trong năm 2021). Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
hoạt động kinh doanh trong các ngành đã được quy định tại Nghị định số
41/2020/NĐ-CP tiếp tục được quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế
TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021.
c) Giải pháp về miễn giảm thuế (theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15
về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; người dân chịu tác động của dịch
COVID-19) Theo đó:
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- Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ
hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021
đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện
chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương quyết định.
- Giảm thuế GTGT kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với
các dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch; kinh doanh tua
du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.
- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản
nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao
gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.
d) Giải pháp về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính: Bộ
Tài chính đã ban hành một số Thông tư quy định giảm các khoản phí, lệ phí trong
lĩnh vực du lịch như: Giảm 50% mức thu phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch
vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định
cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Thời gian giảm phí kể từ ngày 05/5/2020 đến hết
ngày 31/12/2021.
Đồng thời, giảm các khoản phí, lệ phí liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động du
lịch như: Phí sử dụng đường bộ; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; phí, lệ phí
trong lĩnh vực hàng không,...
1.2. Giải pháp về chi NSNN
Nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch
COVID-19, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và
Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, dự kiến
có trên 14,95 triệu người lao động được nhận hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp, nhu cầu
thực hiện chính sách ước tính khoảng 26,2 nghìn tỷ đồng, trong đó: NSNN khoảng
2,15 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương);
nguồn tái cấp vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 7,4 nghìn tỷ đồng; Quỹ
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm
thất nghiệp khoảng 16,6 nghìn tỷ đồng.
Thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Chính phủ đã ban hành Nghị
quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 38 nghìn tỷ
đồng (chi từ kết dư Quỹ là 30 nghìn tỷ đồng, giảm mức đóng cho người sử dụng
lao động xuống 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm
thất nghiệp là 8 nghìn tỷ đồng).
Các chính sách đã ban hành góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người lao
động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó bao
gồm cả các đối tượng là hướng dẫn viên du lịch, người lao động, các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
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1.3. Giải pháp khác
- Giải pháp thủ tục hải quan
Để thu hút khách du lịch, góp phần nâng cao phát triển ngành du lịch trong
bối cảnh bình thường mới, cơ quan hải quan luôn tạo thuận lợi trong việc giải
quyết thủ tục hải quan đối với hành lý của khách xuất nhập cảnh, đảm bảo sự
thông thoáng tối đa, minh bạch, chuyên nghiệp, không gây phiền hà trong công
tác quản lý hải quan.
- Giải pháp về bảo hiểm
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực
hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đó: “... yêu cầu
các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm
liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19”.
Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về việc
ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”, theo đó quy định tại khoản 3, Mục V Nghị quyết nêu: “Tạm thời
không áp dụng các quy định tại...Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ.” Hiện nay Bộ Tài chính đang nghiên cứu để trình Thủ tướng
Chính phủ xem xét đề xuất trước mắt cho phép để các doanh nghiệp bảo hiểm tại
Việt Nam triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đối với dịch COVID-19 cho
người đi du lịch và người lao động đi làm việc tại nước ngoài.
- Giải pháp trong lĩnh vực hàng không
Tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm
vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân
vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19
đã quy định “miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm 2020 đối với các khoản vay
được chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày
31/12/2019”.
- Giải pháp trong lĩnh vực đất đai
Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 27/2021/QĐTTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; theo đó, giảm tiền thuê đất cho các đối tượng là
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong ngành du
lịch), hộ gia đình, cá nhân trực tiếp thuê đất trả tiền hàng năm của Nhà nước bị ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19 với mức giảm là 30% tiền thuê đất phải nộp của năm
2021. Đồng thời, Bộ Tài chính đã có công văn số 11263/BTC-QLCS ngày
01/10/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai thực
hiện Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Về Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch
Căn cứ quy định của Luật Du lịch và Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày
12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Điều lệ Quỹ
Hỗ trợ phát triển du lịch, trên cơ sở đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch,
204

Bộ Tài chính đã báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hoạt động xúc tiến,
quảng bá du lịch trong dự toán NSNN năm 2022 theo quy định. Đồng thời, Bộ Tài
chính đã tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và địa phương về dự thảo
Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ Hỗ trợ phát triển
du lịch. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để ký ban hành.
2. Đánh giá tác động các giải pháp đã triển khai thực hiện
2.1. Các mặt đạt được
- Các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách đã được
ban hành kịp thời, nhằm vào các đối tượng thực sự khó khăn do tác động của dịch
bệnh (trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch). Công tác triển
khai nhanh chóng, hiệu quả đã góp phần tháo gỡ khó khăn về thanh khoản cho các
doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phục hồi sản xuất kinh
doanh khi có điều kiện.
Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ,
Bộ Tài chính thực hiện theo thẩm quyền, số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ
hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là gần 140 nghìn tỷ đồng.
- Các giải pháp hỗ trợ trực tiếp từ chi NSNN đã giảm bớt khó khăn cho người
lao động và người dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tính ưu việt của
chế độ, làm tăng thêm truyền thống tốt đẹp, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của nhân
dân ta trong hoàn cảnh khó khăn.
- Ước tính đến hết tháng 10/2021, NSNN đã chi 50.770 tỷ đồng cho phòng
chống dịch (31.550 tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
(19.220 tỷ đồng), trong đó, Trung ương đã chi 24.880 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất 7.940 tỷ đồng từ Quỹ vắcxin phòng COVID-19 là để mua vắc-xin; xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc
gia cho công tác phòng, chống dịch; xuất cấp 137.100 tấn gạo dự trữ quốc gia cho
31 địa phương để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
- Các giải pháp về cân đối nguồn lực là phù hợp với điều kiện tình hình thực
tế, không tác động lớn đến cân đối vĩ mô (không làm tăng bội chi ngân sách), góp
phần huy động các nguồn lực của cả ngân sách trung ương, ngân sách địa phương
và các nguồn huy động đóng góp từ tổ chức, cá nhân.
- Việc triển khai của các cấp, các ngành là kịp thời, quyết liệt, tạo niềm tin
cho người dân và doanh nghiệp.
2.2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Kết quả triển khai thực hiện một số chính sách chi ngân sách thấp hơn dự
kiến, chưa dự báo được đầy đủ tác động của dịch COVID-19 trên từng địa bàn cụ
thể, công tác kiểm tra, xác nhận đối tượng là người lao động không có giao kết hợp
đồng lao động bị mất việc làm để được nhận hỗ trợ ở cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn,
dẫn đến cả đối tượng và số tiền trợ cấp giảm; đã phải điều chỉnh bổ sung chính sách
nhiều lần để bổ sung thêm đối tượng và mức trợ cấp cho phù hợp tình hình và đối
tượng phát sinh thực tế.
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3. Một số đề xuất, kiến nghị
Dự báo trong thời gian còn lại của năm 2021 và năm 2022, kinh tế thế giới
tiếp tục xu hướng phục hồi trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; tiêm
chủng vắc xin chưa đồng đều giữa các quốc gia và nền kinh tế; đồng thời có những
ảnh hưởng từ bất ổn thị trường tài chính quốc tế, an ninh, đối ngoại.
Triển vọng kinh tế trong nước thời gian tới còn nhiều yếu tổ rủi ro, thách
thức. Dịch COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp; năng lực nội tại của nền kinh
tế còn thấp, phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; khả năng lạm phát
gia tăng; rủi ro về thiên tai, dịch bệnh luôn thường trực; đời sống của nhân dân và
hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn...
Năm 2022 dự báo tiếp tục là một năm còn nhiều khó khăn đối với ngành du
lịch thế giới và Việt Nam. Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều quốc gia áp
dụng các biện pháp hạn chế đi lại dẫn đến khả năng phục hồi của ngành du lịch, đi
kèm theo đó là dịch vụ ăn uống và lưu trú là rất thấp.
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thực hiện
các giải pháp đã ban hành thời gian qua, bám sát diễn biễn thực tế và điều kiện của
ngân sách để nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế,
phí, lệ phí và tiền thuê đất cho phù hợp.
Bộ Tài chính kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội như sau:
- Tập trung thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ
Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng để sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng,
nghiên cứu áp dụng hộ chiếu vắc xin để thúc đẩy phát triển ngành du lịch.
- Giao các cơ quan chuyên môn của Quốc hội chủ động theo dõi, bám sát
tình hình thực tế, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn của Chính phủ
để đề xuất với Quốc hội các giải pháp phù hợp và thực hiện theo hình thức, trình
tự, thủ tục rút gọn, linh hoạt để sớm triển khai áp dụng vào thực tiễn./.
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ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ
CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Nguyễn Huy Dũng
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Tóm tắt: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định một trong các
nhiệm vụ trọng tâm là “thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế”. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính
trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xác
định chính sách phát triển du lịch số là một trong các chính sách và công nghệ ưu tiên. Chuyển đổi số là
quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức
sản xuất dựa trên các công nghệ số. Trong du lịch, chuyển đổi số là thay đổi cách đi du lịch, cách làm du
lịch, cách kinh doanh du lịch, cách quản lý du lịch nhờ dữ liệu và công nghệ số. Báo cáo tham luận trình
bày một số kinh nghiệm thế giới về chuyển đổi số du lịch và gợi mở định hướng, giải pháp chuyển đổi số
cho ngành du lịch Việt Nam.
Từ khóa: Chuyển đổi số, du lịch, nền tảng số, du lịch thông minh, thực tế ảo, thực tế tăng cường,
đại lý du lịch trực tuyến, sàn giao dịch du lịch.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Du lịch là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh chóng nhất trên
thế giới. Du lịch cũng là một ngành công nghiệp kiếm có được ngoại hối mà không
cần xuất khẩu của cải, hàng hóa của quốc gia.
Theo các sáng kiến Chuyển đổi số trên Diễn đàn kinh tế thế giới, Chuyển đổi
số trong du lịch dự kiến sẽ đóng góp tới 305 tỷ USD lợi nhuận vào năm 2025.
Chuyển đổi số sẽ cung cấp những công cụ ứng dụng và nền tảng công nghệ cần
thiết để hỗ trợ tối ưu cho việc tiếp cận gần hơn đến du lịch thông minh, tăng doanh
thu và lợi nhuận cho ngành nhưng vẫn đảm bảo phát triển bền vững.
1. Vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế
Du lịch chiếm hơn 10% GDP toàn cầu vào năm 2019 và trị giá gần 9 nghìn
tỷ USD, là ngành phát triển nhanh thứ hai về thu hút FDI và là ngành tạo việc làm
lớn thứ hai. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO), lượng
khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới đạt 1,5 tỷ vào năm 2019, tăng 4% so với
năm 2018 và ngành du lịch đã có sự tăng trưởng liên tục trong 8 năm qua. Doanh
số du lịch số tăng 11,7% trong năm 2016 lên gần 613 tỷ USD và ước tính đạt 855
tỷ USD đến năm 2021.
Tại Việt Nam, giai đoạn 2015-2019, du lịch Việt Nam phát triển đột phá:
Lượt khách quốc tế đã tăng 2,3 lần (từ 7,9 triệu lên 18 triệu), đạt tăng trưởng bình
quân 22,7%/năm. Đây là tốc độ tăng rất cao so với mức tăng bình quân 7,6%/năm
giai đoạn 2011-2015 và là mức cao hàng đầu thế giới theo các báo cáo hàng năm
của Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO); Lượt khách nội địa đã
tăng gần 1,5 lần (từ 57 triệu lượt lên 85 triệu), tăng bình quân 10,5%/năm; Tổng
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thu du lịch tăng 2,1 lần (từ 355 nghìn tỷ lên 755 nghìn tỷ đồng); Đóng góp trực tiếp
của du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP):
năm 2015 là 6,3%, đến năm 2019 là 9,2%; Giai đoạn 2015-2019, năng lực cạnh
tranh du lịch Việt Nam tăng 12 bậc, từ 75/141 nền kinh tế năm 2015 lên 67/136
năm 2017 và 63/140 năm 2019.
Tuy nhiên, trong năm 2020 – 2021, dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến
sự tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam, lượng khách quốc tế cả năm 2020 giảm
gần 80% so với năm 2019; khách du lịch trong nước cũng giảm gần 50%; khoảng
40-60% lao động ngành du lịch bị mất việc làm hoặc cắt giảm ngày công; tổng thu
du lịch cả nước thiệt hại lên đến 530 nghìn tỷ đồng (tương đương 23 tỷ USD), tức
là khoảng 61% so với năm 2019. Năm 2021, Việt Nam không đón khách du lịch
quốc tế, chỉ cho phép nhập cảnh đối với chuyên gia và người lao động làm việc tại
các doanh nghiệp dự án, 10 tháng đầu năm năm 2021 là 125,1 nghìn lượt người,
giảm 96,7% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch nội địa cũng gần như “đóng băng”
do cả nước liên tục phải đối phó với các đợt dịch bùng phát, đặc biệt là đợt dịch từ
tháng 7 năm 2021.
2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch tại
Việt Nam
a) Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý nhà nước về du lịch
- Ứng dụng CNTT trong truyền thông về du lịch:
+ Website https://vietnamtourism.gov.vn/;
+ Kênh Youtube https://www.youtube.com/c/vietnamtourismmedia;
+ Mạng XH https://www.facebook.com/vnattitc
+ Zalo: https://zalo.me/tongcucdulich
+ Cổng thông tin Du lịch thông minh - VTV travel (dulich.vtv.vn).
+TikTok: #HelloVietnam là một phần các hoạt động trong chuỗi chiến dịch
quảng bá du lịch toàn cầu do TikTok khởi xướng với tên gọi #TikTokTravel.
- Ứng dụng trong quản lý, điều hành: http://dash.vietnamtourism.gov.vn/;
100% cơ quan quản lý du lịch từ Trung ương đến địa phương của Việt Nam đã có
website du lịch.
- Ứng dụng trong thống kê du lịch: http://thongke.tourism.vn/
- Ứng dụng tăng cường tiện ích và trải nghiệm:
+ Thẻ Việt http://thedulich.gov.vn/ (mỗi người dân Việt Nam được cấp 1 thẻ
Việt (thẻ quốc gia) để dùng suốt đời trong các lĩnh vực: du lịch, y tế, thương mai,
giao thông, giáo dục…);
+ App “Du lịch Việt Nam an toàn”;
+ Webiste giới thiệu các nền tảng số trong du lịch https://nentangso.
vietnamtourism.gov.vn/
- Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam: http://csdl.vietnamtourism.gov.vn/.
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b) Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp du lịch
- Hầu hết các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành và
các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn được xếp hạng sao ở Việt Nam đã có
website riêng.
Các hoạt động kinh doanh hầu hết được triển khai trực tuyến: marketing,
quảng bá sản phẩm; nghiên cứu mở rộng thị trường; tư vấn, chăm sóc khách hàng;
thực hiện các giao dịch mua - bán, thanh toán… Các doanh nghiệp du lịch hàng đầu
Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong kinh doanh du lịch
như Viettravel, Saigontourist, Thiên Minh Group, Hanoitourist, Benthanhtourist…
- Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng hơn 10 sàn giao dịch du lịch
(Yeudulich.com1, Tripi.vn, gotadi.vn, ivivu.com, welcome.vn, datphong24h.vn,
travel.com.vn, dulichviet.com.vn, mytour.vn, Fiditour.com, Benthanhtourist.com,
datviettour.com, adayroi.com, travelmart.vn,...) chiếm khoảng 20% các giao dịch
dịch vụ, còn lại do sàn điện tử nước ngoài thực hiện. Đây là những điểm nhấn quan
trọng của các doanh nghiệp du lịch Việt về khả năng tiếp cận và thích ứng với du
lịch thông minh.
3. Cơ hội, thách thức cho chuyển đổi số du lịch Việt Nam
a) Cơ hội
- Hạ tầng công nghệ số và viễn thông của Việt Nam đã phát triển tương đương
với trình độ chung của thế giới. Theo thống kê của WeAreSocial (wearesocial.com)
năm 2018, toàn thế giới có 4,02 tỷ người dùng Internet (chiếm 53%), gần 3,2 tỷ
người dùng mạng xã hội, hơn 5,1 tỷ người dùng điện thoại di động (chiếm 68%)
trong đó chủ yếu là điện thoại thông minh có kết nối và sử dụng Internet. Ở Việt
Nam với gần 100 triệu dân thì có đến 64 triệu người sử dụng Internet (chiếm 67%
dân số), 55 triệu người dùng mạng xã hội (chiếm 57%), hơn 70 triệu người dùng
điện thoại di động (chiếm 73%). Điều này cho thấy, tỷ lệ người dân sử dụng Internet
và thiết bị thông minh trên thế giới và ở Việt Nam là rất lớn. Đây là tiền đề lớn để
Việt Nam phát triển du lịch thông minh.
- Ngành du lịch thế giới và Việt Nam đang dẫn đầu xu thế tận dụng các thành
tựu của CMCN 4.0 trong hầu hết các khâu và quá trình cung cấp dịch vụ cho khách
du lịch, tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ du lịch, điểm đến
du lịch.
- Phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ mới
đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam
b) Thách thức
- Tư duy, nhận thức đối với xu hướng phát triển tất yếu của du lịch thông
minh, chuyển đổi số du lịch chưa cao.
1

Yeudulich.com là một nền tảng kết nối các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, chuyên chở, thanh toán. Ký kết hợp tác
với top 200 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, Yeudulich.com mang tới hàng nghìn tour du lịch trọn gói chất
lượng cho du khách chọn lựa. Thay vì phải vào từng website riêng để tham khảo giá cũng như lịch trình tour, giờ
đây chỉ cần thao tác trên một nền tảng, người dùng có thể ngay lập tức có thông tin của hàng nghìn tour online
hấp dẫn, đồng thời cũng dễ dàng so sánh về giá cả để tìm kiếm tour phù hợp với túi tiền của mình.
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- Chưa có sự kết nối chặt chẽ, đồng bộ trên nền tảng số giữa các chủ thể liên
quan trong ngành du lịch.
- Phần lớn các doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ có nguồn lực hạn
chế. Trong các lĩnh vực kinh doanh du lịch chính như: lữ hành, lưu trú, vận tải du
lịch, ăn uống, giải trí, mua sắm,… thì khả năng tiếp cận công nghệ, phát triển du
lịch thông minh chủ yếu ở một số phân nhánh như lữ hành quốc tế, vận tải hàng
không, cơ sở lưu trú cao cấp. Trong đó, cũng chỉ có các doanh nghiệp hàng đầu, có
tiềm lực mới có khả năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tiếp cận du lịch thông
minh. Nguyên nhân chính do đặc điểm doanh nghiệp du lịch Việt Nam chủ yếu là
doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn ít, kinh doanh nhỏ lẻ nên khả năng tài chính chi trả
cho đầu tư ứng dụng công nghệ không cao; doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội
địa, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn 1-2 sao) chiếm số lượng
lớn, đối tượng khách phục vụ chủ yếu là khách nội địa, nhu cầu khách sử dụng các
dịch vụ thông minh, trực tuyến không lớn nên khả năng tiếp cận du lịch thông minh
của các doanh nghiệp này còn thấp.
- Kiến thức, trình độ, kỹ năng của đội ngũ nhân lực du lịch về du lịch thông
minh, công nghệ thông tin còn hạn chế, là yếu tố cản trở sự tiếp cận và phát triển
du lịch thông minh.
- Sự phát triển của du lịch thông minh làm thay đổi cơ bản phương thức hoạt
động của các chủ thể trong ngành du lịch, trong khi các quy định về pháp lý không
theo kịp thực tế phát triển. Chưa có văn bản cụ thể nào quy định hay hướng dẫn
triển khai phát triển du lịch thông minh ở Việt Nam. Một số địa phương có chủ
trương phát triển du lịch thông minh nhưng quá trình triển khai còn nhiều bất cập.
- Công tác xúc tiến quảng bá chưa hiệu quả => xúc tiến quảng bá thông qua
tiếp thị số, đối với những địa phương ở vùng sâu, vùng xa nhưng sở hữu tiềm năng
du lịch thì marketing số có thể giúp vượt qua rào cản về địa lý, quảng bá hình ảnh
điểm đến rộng rãi tới khắp thế giới.
- Nhiều sản phẩm du lịch chưa hấp dẫn; chất lượng dịch vụ du lịch ở nhiều
điểm đến chưa đáp ứng yêu cầu. Du lịch thông minh đang là xu thế mới, chưa hình
thành và chưa có tiền lệ ở Việt Nam, chưa có địa phương nào xây dựng thành công
để làm mô hình học hỏi cho các địa phương khác.
- Hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước về du lịch chưa cao.
4. Kinh nghiệm thế giới trong hoạt động chuyển đổi số du lịch
Có ít nhất 90% du khách nghiên cứu, tìm hiểu trực tuyến cho kỳ nghỉ của họ.
Thị phần của các OTA ước tính chiếm khoảng 40% tổng thị trường du lịch toàn
cầu. ConChỉ số này tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương thậm chí còn lên đến 4648%. Vì vậy, việc đẩy các sản phẩm, dịch vụ du lịch lên các kênh bán hàng trực
tuyến là việc cần thiết và hữu hiệu để thu hút du khách. Nhất là các kênh bán hàng
quốc tế như Booking, TripAdvisor, Agoda, Traveloka, Expedia…
Úc có nền tảng Tourism Exchange Australia (TXA) do Chính phủ thiết lập.
Anh với nền tảng Tourism Exchange Great Britain (TXGB) do Chính phủ phát triển
và quản lý. Nam Phi với Hệ thống Thông tin Du lịch Quốc gia về Du khách 210

Jurni. Singapore với nền tảng Trung tâm thông tin và dịch vụ du lịch (TIH). Nền
tảng số này kết nối các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch với các nhà phân
phối (OTA - đại lý du lịch trực tuyến) và trung gian (sàn giao dịch du lịch trực
tuyến) để tạo ra các gói du lịch hấp dẫn cho từng phân khúc khách du lịch.
Dữ liệu là tài nguyên quan trọng trong nền kinh tế số, dữ liệu cũng là một
nguồn vốn có giá trị không kém các loại tài sản hữu hình khác và khả năng sử dụng
dữ liệu của các doanh nghiệp du lịch để cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch
kinh doanh, hoạt động và cung cấp dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng. Ngành
du lịch có khối lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập từ rất nhiều nguồn về hành vi,
thói quen, xu hướng, trải nghiệm du lịch và các đánh giá của du khách. Vì vậy, thu
thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, mở dữ liệu là cách tốt nhất để tạo ra những mô hình
kinh doanh mới.
Ở Croatia, hệ thống eVisitor hoạt động như một nền tảng trung tâm để quản
lý dữ liệu du lịch. Ở Bồ Đào Nha, một công cụ thông minh kinh doanh mới, TravelBI,
là một trung tâm dữ liệu cho lĩnh vực du lịch, tập hợp dữ liệu truyền thống, nguồn
dữ liệu mới, dịch vụ dữ liệu địa lý và opendata, cũng như các công cụ phân tích dữ
liệu để chuyển đổi dữ liệu thành một định dạng dễ sử dụng cho các doanh nghiệp du
lịch. Tại Đan Mạch, sáng kiến TourismTech Datalake nhằm hỗ trợ phát triển các mô
hình kinh doanh du lịch mới bằng cách thu thập và cung cấp dữ liệu cho các bên liên
quan. Sáng kiến được VisitDenmark khởi động vào năm 2017, để tận dụng tốt hơn
xu hướng số hóa và công nghệ toàn cầu. Chiến lược dữ liệu liên quan đến du lịch
quốc gia này với khái niệm 'hồ dữ liệu' là một phần trung tâm, nhằm thu thập dữ liệu
từ các bên liên quan đến du lịch, sử dụng những dữ liệu này để phát triển các mô
hình kinh doanh du lịch mới và tạo ra những hiểu biết sâu sắc về những gì thu hút
khách du lịch quốc tế đến Đan Mạch. Sáng kiến này và các dự án thí điểm tiếp theo
đã được đề xuất để thử nghiệm phân tích dữ liệu với các giải pháp IoT khác nhau.
Ở Ba Lan, "Open Data Plus" nhằm mục đích tăng số lượng và cải thiện chất
lượng của dữ liệu công cộng mở và phổ biến việc sử dụng chúng. Việc thực hiện
dự án trong lĩnh vực du lịch bao gồm: điều chỉnh cách thức đăng ký cho phù hợp
với luật hiện hành và sửa đổi cách thức đăng ký trung tâm trực tuyến công khai của
cơ sở khách sạn và cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên miền núi, tổ chức đào tạo cho
Hướng dẫn viên miền núi.
Estonia có kế hoạch thực hiện đăng ký du khách kỹ thuật số vào năm 2021
đến năm 2022, thông qua một hệ thống thông tin trực tuyến hoạt động ở tất cả các
cơ sở lưu trú. Những lợi ích mong đợi cho cả doanh nghiệp du lịch và chính phủ
bao gồm: một giải pháp nhanh hơn giúp giảm gánh nặng hành chính liên quan đến
đăng ký và xử lý dữ liệu trên giấy tờ; liên lạc đơn giản với Chính phủ và Cơ quan
Thống kê Estonia; Chất lượng dữ liệu tốt hơn để giám sát và phân tích, hỗ trợ quản
lý điểm đến, quyết định tiếp thị và quản lý luồng du lịch; các doanh nghiệp du lịch
sẽ nhận được dữ liệu cập nhật về lưu lượng khách du lịch và năng lực lưu trú, cũng
như các phân tích chi tiết để hỗ trợ các quyết định kinh doanh và cải thiện khả năng
cạnh tranh. Dữ liệu được cập nhật và chất lượng hơn sẽ cho phép Chính phủ đưa ra
các quyết định sáng suốt về việc xây dựng chính sách.
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Pháp đã đầu tư phát triển hệ thống DATAtourisme quốc gia để tập hợp thông
tin có sẵn liên quan đến du lịch trong nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. Nền tảng này
thu thập và tổng hợp thông tin về các điểm tham quan và sự kiện của hoạt động du
lịch trên khắp đất nước kể từ năm 2017, người dùng có thể truy cập dữ liệu ở một
địa điểm và ở một định dạng duy nhất, theo giấy phép mở. Nền tảng này chứa hơn
300.000 mục nhập liên quan đến du lịch từ 12 khu vực và 90 cơ quan, đồng thời có
thể dùng làm cơ sở để thiết kế các gói du lịch và nhiều yêu cầu khác.
Hungary đang phát triển một cơ sở dữ liệu sản phẩm du lịch tại Trung tâm
Cung cấp Dữ liệu Du lịch Quốc gia để thu thập dữ liệu về việc thuê phòng từ các
nhà cung cấp dịch vụ lưu trú để phát triển một bức tranh thời gian thực, nhằm hỗ
trợ lập kế hoạch tiếp thị và các hoạt động nghiên cứu khác.
Nền tảng số này thu thập dữ liệu du lịch từ nhiều nguồn khác nhau: Cơ quan
quản lý du lịch trung ương, địa phương và các cơ quan trong chính phủ có dữ liệu
liên quan về du lịch - doanh nghiệp ngành du lịch - OTA - cơ sở lưu trú,…; phân
tích các dữ liệu hữu ích như: thời gian lưu trú, xu hướng du lịch, mô hình chi tiêu,
phân khúc du lịch, những điều thu hút khách du lịch,…
Dữ liệu tổng hợp và phân tích này sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý du lịch
một bức tranh toàn cảnh hơn về ngành du lịch, những chính sách cần điều chỉnh, bổ
sung, mức độ phát triển của thị trường du lịch trong nước. Dữ liệu này cũng phục vụ
cho các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa, cải thiện việc cung cấp dịch vụ và ưu đãi
của họ cho khách du lịch; đồng thời tạo ra một thị trường bình đẳng hơn bằng cách
cho phép những doanh nghiệp nhỏ, hạn chế năng lực nắm được các thông tin quan
trọng về thị trường. Các công ty du lịch có thể sử dụng dữ liệu từ nền tảng này để lập
kế hoạch phục vụ kinh doanh, hướng tới nhóm đối tượng khách hàng phù hợp.
Cổng du lịch quốc gia là “cửa ngõ”, là bộ mặt thông tin về du lịch của đất
nước cho du khách. Cổng du lịch quốc gia giúp thu hút du khách ngay từ bước hình
thành ý tưởng. Do đó, Cổng du lịch quốc gia cần được thiết kế “động”, thông tin
theo thời gian thực.
Singapore:https://www.visitsingapore.com/;Anh:https://www.visitbritain.co
m/gb/en#; Nam Phi: https://jurni.co.za/; …Đây là một trang web trực quan, giới
thiệu các điểm đến của đất nước, chia sẻ những việc hoạt động diễn ra trên khắp
đất nước và cung cấp thông tin thực tế về cách thực hiện chúng; cung cấp cho khách
du lịch những ý tưởng về kỳ nghỉ; giới thiệu các chiến dịch và thông tin điểm đến
được phát triển theo chuyên đề, chủ đề xoay quanh các hoạt động phổ biến và các
loại hình nghỉ ngơi. Website này cập nhật thông tin theo thời gian thực, được kết
nối với các website của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch, website du lịch địa
phương…và lấy thông tin từ các website đó.
5. Một số đề xuất định hướng, giải pháp chuyển đổi số du lịch Việt Nam
Chuyển đổi số hoạt động du lịch theo hướng cung cấp đầy đủ thông tin và
trải nghiệm trực tuyến cho khách du lịch trước khi thực hiện chuyến đi và trong khi
thực hiện chuyến đi theo thời gian thực.
a) Phát triển nền tảng du lịch số kết nối tới các kênh bán hàng trực tuyến
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Các trang web của OTAs thường là điểm dừng chân đầu tiên của du khách
khi nghiên cứu kế hoạch du lịch. Các trang web này cung cấp giá trị cho du khách
ở tất cả các giai đoạn của quá trình quyết định: lên ý tưởng, tìm kiếm thông tin,
đánh giá các lựa chọn thay thế, quyết định mua hàng và phản hồi, đánh giá trải
nghiệm.
Lợi ích của các khách sạn và doanh nghiệp du lịch khi đẩy sản phẩm lên các
kênh bán hàng trực tuyến là khá lớn như: cho phép khả năng tiếp cận, mở rộng thị
trường mới; cho phép đi sâu hơn vào phân khúc và hướng tới mục tiêu các thị
trường nhất định với các ưu đãi cụ thể; kiểm soát lượng hàng tồn kho cần cung cấp
trên mỗi kênh và phân phối trên nhiều kênh; là kênh tiếp thị, quảng cáo hiệu quả;
thương hiệu được biết đến và được khách hàng tin cậy, việc hiển thị trên nền tảng
OTA quốc tế sẽ mang lại lợi ích cho các khách sạn, doanh nghiệp du lịch sự công
nhận thương hiệu toàn cầu.
Thông thường, các khách sạn, du lịch muốn kết nối tới các OTA thường làm
việc trực tiếp và kết nối, đẩy sản phẩm trực tiếp. Việc này tốn khá nhiều thời gian
và khó tiếp cận với các OTA nước ngoài. Nền tảng số này sẽ giúp kết nối các nhà
cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch của Việt Nam với các nhà phân phối (OTA –
đại lý du lịch trực tuyến) và trung gian (sàn giao dịch du lịch trực tuyến) để tạo ra
các gói du lịch hấp dẫn cho từng phân khúc khách du lịch.
b) Phát triển nền tảng thu thập, phân tích dữ liệu du lịch
Theo kinh nghiệm thế giới đã nêu trên, đa số cơ quan quản lý du lịch các
nước đứng ra thiết lập, phát triển, quản trị nền tảng phân tích dữ liệu du lịch. Nền
tảng số này thu thập dữ liệu du lịch từ nhiều nguồn khác nhau: Cơ quan quản lý du
lịch trung ương, địa phương và các cơ quan trong chính phủ có dữ liệu liên quan về
du lịch - doanh nghiệp ngành du lịch - OTA - cơ sở lưu trú, …
Nền tảng số này sẽ phân tích các dữ liệu hữu ích như: thời gian lưu trú, xu hướng
du lịch, mô hình chi tiêu, phân khúc du lịch, những điều thu hút khách du lịch,…
Dữ liệu tổng hợp và phân tích này sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý du lịch
một bức tranh toàn cảnh hơn về ngành du lịch, những chính sách cần điều chỉnh, bổ
sung, mức độ phát triển của thị trường du lịch trong nước. Dữ liệu này cũng phục vụ
cho các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa, cải thiện việc cung cấp dịch vụ và ưu đãi
của họ cho khách du lịch; đồng thời tạo ra một thị trường bình đẳng hơn bằng cách
cho phép những doanh nghiệp nhỏ, hạn chế năng lực nắm được các thông tin quan
trọng về thị trường. Các công ty du lịch có thể sử dụng dữ liệu từ nền tảng này để lập
kế hoạch phục vụ kinh doanh, hướng tới nhóm đối tượng khách hàng phù hợp.
Trong nền kinh tế số, thì dữ liệu cũng là một nguồn vốn có giá trị không kém
các loại tài sản hữu hình khác. Ngành du lịch có khối lượng dữ liệu khổng lồ được
thu thập từ rất nhiều nguồn về hành vi, thói quen, xu hướng, trải nghiệm du lịch và
các đánh giá của du khách. Và vì vậy, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, mở dữ
liệu là cách tốt nhất để tạo ra những mô hình kinh doanh mới.
c) Phát triển Cổng thông tin du lịch quốc gia trên cơ sở tích hợp thông tin sản
phẩm du lịch của các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch
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Đây là một trang web trực quan, giới thiệu các điểm đến của đất nước, chia
sẻ những việc hoạt động diễn ra trên khắp đất nước và cung cấp thông tin thực tế
về cách thực hiện chúng; cung cấp cho khách du lịch những ý tưởng về kỳ nghỉ;
giới thiệu các chiến dịch và thông tin điểm đến được phát triển theo chuyên đề, chủ
đề xoay quanh các hoạt động phổ biến và các loại hình nghỉ ngơi.
Website này cập nhật thông tin theo thời gian thực, được kết nối với các
website của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch, website du lịch địa phương…và
lấy thông tin từ các website đó.
Cổng du lịch quốc gia là “cửa ngõ”, là bộ mặt thông tin về du lịch của đất
nước cho du khách. Cổng du lịch quốc gia giúp thu hút du khách ngay từ bước hình
thành ý tưởng. Do đó, Cổng du lịch quốc gia cần được thiết kế “động”, thông tin
theo thời gian thực.
d) Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành du lịch chuyển đổi số.
- Xây dựng, ban hành bộ chỉ số chuyển đổi số du lịch áp dụng cho các doanh
nghiệp. Chỉ số này đánh giá tình trạng chuyển đổi số hiện tại của doanh nghiệp dựa
trên các trụ cột: lãnh đạo và tổ chức, quy trình và hoạt động, khách hàng, đổi mới,
công nghệ và dữ liệu. Đây là bộ chỉ số trực tuyến. Doanh nghiệp muốn tham gia
đánh giá sẽ phải đăng ký trên hệ thống, nhập thông tin, hệ thống tự động đánh giá
và chấm điểm. Tất cả đều thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống đánh giá.
- Về phía cơ quan quản lý du lịch, trên cơ sở chấm điểm tự động, cơ quan
nhà nước tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây là bước đầu tiên quan trọng
cho phép cơ quan quản lý du lịch xác định các hành động/trụ cột cần hỗ trợ doanh
nghiệp và các bên liên quan.
- Cơ quan quản lý du lịch xây dựng các giai đoạn trưởng thành của quá trình
chuyển đổi số doanh nghiệp và danh sách các nền tảng số để khuyến nghị các doanh
nghiệp sử dụng phù hợp với mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.
- Chính phủ có trách nhiệm thúc đẩy sử dụng các nền tảng số (truyền thông,
đào tạo, thí điểm, hỗ trợ công nghệ cơ bản như miễn phí tạo website cho doanh
nghiệp,…).
đ) Đào tạo kỹ năng số cho người dân.
Khi người dân địa phương được trao quyền bằng cách đào tạo kỹ năng số sẽ
mở ra cơ hội đầu tư rộng rãi từ các nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến và cung
cấp sự thuận tiện cho khách du lịch. Mặt khác, người dân địa phương cần phải được
trao quyền kỹ thuật số vì họ là những người sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách du lịch
và họ đóng vai trò chính trong việc tạo ra những điều đáng nhớ và trải nghiệm
phong phú cho khách du lịch, đồng thời họ cũng là người tạo ra giá trị và cộng tác
viên trong quảng bá hình ảnh quê hương mình như một điểm đến du lịch hấp dẫn.
KẾT LUẬN
Đại dịch COVID-19 đã khiến tăng trưởng của ngành du lịch thế giới bị kéo
lùi về mức độ của năm 1990. Con số thiệt hại về lượng khách và doanh thu gấp 10
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lần so với tổn thất mà ngành du lịch thế giới đã phải trải qua do tác động của cuộc
khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009.
Nỗi “mất mát”, khó khăn của ngành du lịch trong cơn bão đại dịch Covid là rất
lớn và chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Nhưng đại dịch COVID-19 cũng là động lực, là
cú huých mạnh để ngành du lịch chuyển đổi số. Chuyển đổi số chính là “vacxin” để
ngành du lịch sống chung với đại dịch. Bộ Thông tin và Truyền thông tin rằng với
những định hướng, chính sách và hành động ngày càng quyết liệt của Chính phủ, của
cơ quan quản lý du lịch để từng bước chuyển đổi số ngành du lịch, mục tiêu du lịch
tăng trưởng bình quân 13% đến năm 2030 hoàn toàn có thể đạt được./.
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CHÍNH SÁCH THỊ THỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
TRONG BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI
Bộ Ngoại giao
Dẫn nhập
Từ đầu năm 2020, với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trên toàn thế
giới, các quốc gia đã phải áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan, ảnh
hưởng của dịch bệnh. Thực tế, gần 02 năm nay, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng
sâu rộng đến các nền kinh tế cũng nhưng các ngành nghề, đặc biệt là ngành công
nghiệp du lịch trên toàn cầu.
Được coi như một biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, giảm tốc độ lây lan
của dịch COVID-19, hầu hết các nước đều tạm dừng cấp thị thực, hạn chế tối đa số
lượng người nước ngoài nhập cảnh. Thời gian đầu, các nước chỉ xem xét cho phép
các công dân của mình mắc kẹt ở nước ngoài được hồi hương, sau đó mở rộng ra
thêm việc xét duyệt cho nhập cảnh với một số đối tượng thiết yếu như chuyên gia
nước ngoài, người có giấy phép đăng ký thường trú, các trường hợp có tính chất
nhân đạo...
Trong bối cảnh đó, từ tháng 03/2020, Việt Nam đã tạm dừng áp dụng chính
sách miễn thị thực đơn phương với các nước, tạm dừng cấp thị thực, tạm dừng giải
quyết nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (trừ một số trường hợp
đặc biệt).
Xác định vắc-xin là chìa khoá để kiểm soát dịch bệnh và thích ứng bền vững
trong tình hình mới, chiến lược vắc-xin của Chính phủ và công tác ngoại giao vắcxin đã được triển khai hết sức quyết liệt, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tham
gia trực tiếp của Lãnh đạo các cấp. Gần đây, việc thực hiện hiệu quả chính sách
ngoại giao vắc-xin, đồng thời với việc triển khai nhanh chóng, rộng rãi chương trình
tiêm phòng vắc-xin ngừa COVID-19 tại tất cả các tỉnh thành và hướng tới đạt
ngưỡng miễn dịch cộng đồng, Lãnh đạo Chính phủ đã có chỉ đạo về việc nghiên
cứu phương án dần mở cửa biên giới đối với người nước ngoài, trong đó có đối
tượng rất quan trọng là khách du lịch quốc tế. Hoàn cảnh này đòi hỏi Việt Nam cần
có sự điều chỉnh trong chính sách thị thực đối với người nước ngoài phù hợp với
tình hình mới.
Tại bài tham luận này, Bộ Ngoại giao xin tập trung phân tích chính sách thị
thực trước và sau khi bùng phát dịch COVID-19, các đề xuất, kiện nghị liên quan
đến chính chính sách thị thực hướng tới mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch
COVID-19, vừa đảm bảm phát triển kinh tế.
I. Chính sách thị thực của Việt Nam trước dịch COVID-19
Theo quy định hiện hành của Việt Nam1, người nước ngoài (bao gồm người
không quốc tịch) nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có
1

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm
2019 (sau đây gọi là Luật nhập xuất cảnh)
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giá trị thay hộ chiếu và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của
Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực.
Các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch
được chia làm hai nhóm gồm: (i) nhập cảnh theo diện miễn thị thực (bao gồm đối
tượng được cấp Giấy miễn thị thực theo Nghị định 82/2015/NĐ-CP – tuy nhiên
tham luận không đề cập đến nhóm người này); (ii) nhập cảnh bằng thị thực với mục
đích chính là du lịch.
Các nhóm trên không bao gồm người nước ngoài là công dân các nước có
cùng đường biên giới đất liền với Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền nước
ngoài cấp giấy thông hành để đi lại, sinh hoạt tại khu vực biên giới hai nước. Nhóm
người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực khác hoặc bằng giấy miễn
thị thực (cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân), kết hợp du
lịch không được đề cập tại tham luận này do số lượng không nhiều và khó thống
kê, đánh giá chính xác.
1.1. Cá nhân nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch theo diện miễn
thị thực
Cá nhân nhập cảnh Việt Nam được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà
Việt Nam là thành viên hoặc trên cơ sở có đi có lại; theo quy chế miễn thị thực đơn
phương theo quyết định của Chính phủ.
1.1.1. Miễn thị thực đơn phương
- Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, Chính phủ Việt
Nam miễn thị thực đơn phương cho 13 nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch,
Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển LB Nga, Belarus, Vương Quốc Anh, Pháp, Ý, Tây
Ban Nha. Công dân các nước nói trên, không phân biệt loại hộ chiếu và không biệt
mục đích nhập cảnh, được miễn thị thực 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh nếu đáp ứng
các điều kiện theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước
ngoài tại Việt Nam2. Chính phủ quyết định việc đơn phương miễn thị thực cho công
dân các nước trên cần đáp ưng 03 tiêu chí3. Quyết định miễn thị thực có thời hạn
không quá 05 năm và được xem xét gia hạn và có thể bị hủy bỏ nếu không đủ các
điều kiện nêu trên.
- Về tác động của chính sách miễn thị thực đơn phương đối với ngành du
lịch: Do không hạn chế về mục đích nhập cảnh, không thể tách biệt đối tượng nhập
cảnh với mục đích du lịch với các mục đích nhập cảnh khác. Các Bộ, ngành còn có
đánh giá khác nhau về ảnh hưởng của chính sách này đối với lượng khách du lịch
từ các nước này đến Việt Nam. Qua các đợt sơ kết cho đến nay cũng như kết luận
của Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch đều khẳng định yếu tố cốt lõi để thu hút khách
du lịch đến một nước vẫn là chất lượng và sự đa dạng của các sản phẩm du lịch mà
2

3

Có hộ chiếu hợp lệ của nước được miễn thị thực với giá trị sử dụng còn hơn 03 tháng; Có vé phương tiện giao
thông khứ hồi để quy về nước hoặc đi tiếp nước thứ ba; Không thuộc một trong các đối tượng không được nhập
cảnh theo quy định.
a) Quốc gia liên quan hệ ngoại giao với Việt Nam; b) Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối
ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; c) Không làm phương hai đến quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã
hội của Việt Nam.
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nước đến cung cấp, việc miễn thị thực không phải là yếu tố mang tính quyết định
đối với du khách khi lựa chọn điểm đến.
1.1.2. Miễn thị thực theo điều ước quốc tế hoặc trên cơ sở có đi có lại
Khác với miễn thị thực đơn phương, là hành động của một quốc gia áp dụng
ưu đãi với công dân một số nước, miễn thị thực song phương được thực hiện theo
nguyên tắc có đi có lại dưới hình thức ký kết các điều ước quốc tế liên quan giữa các
quốc gia hoặc thống nhất cùng áp dụng. Việc ký kết Hiệp định các điều ước quốc tế
trong lĩnh vực này cũng phù hợp với đường lối đối ngoại của Việt Nam là làm bạn
với tất cả các nước, giúp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và quốc gia liên quan, đảm
bảo quyền lợi của công dân Việt Nam khi ra nước ngoài.
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ký Hiệp định, Thỏa thuận về miễn
thị thực với 91 quốc gia/lãnh thổ, nội dung chủ yếu là miễn thị thực cho người mang
hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Riêng đối với người mang hộ chiếu phổ
thông, cũng là đối tượng khách du lịch tiềm năng, ta đã ký Hiệp định, thỏa thuận
với tất cả 09 nước thành viên ASEAN, và với Kư-rư-gư-xtan, Chi-lê, Pa-na-ma,
thời hạn cư trú được miễn thị thực là từ 14 đến 90 ngày tùy theo từng nước. Hầu
hết các điều ước quốc tế mà ta ký kết với các nước, đặc biệt là các điều ước quốc
tế được ký kết gần đây (ví dụ với Chi-lê, Pa-na-ma) đều có nội dung cụ thể về việc
người nhập cảnh không được tham gia các hoạt động mang tính lợi nhuận khi đang
cư trú trên lãnh thổ của nước sở tại.
So với chính sách miễn thị thực đơn phương, việc ký kết điều ước quốc tế song
phương/đa phương với nước ngoài có thể coi là giải pháp bền vững, lâu dài hơn, đáp
ứng nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế là nguyên tắc đối đẳng và có đi có lại.
Nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia của các nước thành viên, các điều ước quốc tế
về miễn thị thực mà Việt Nam là thành viên đều có điều khoản quy định các bên ký
kết có quyền tạm dừng một phần hay toàn bộ điều ước quốc tế, với lý do an ninh,
sức khỏe cộng đồng…; các bên ký kết cũng bảo lưu quyền từ chối nhập cảnh, xuất
cảnh hoặc rút ngắn thời gian cư trú của công dân nước ngoài được miễn thị thực.
Ngoài ra, các bên ký kết cũng có thể chấm dứt hoàn toàn việc thực hiện hiệp
định, thỏa thuận đã ký nếu việc thực hiện ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.
1.2. Cá nhân nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực du lịch
Theo Luật xuất nhập cảnh, người nước ngoài có thể được xét duyệt cấp thị
thực ký hiệu DL, thị thực SQ hoặc thị thực điện tử (e-visa) để nhập cảnh Việt Nam
với mục đích du lịch, tuy nhiên mỗi loại thị thực có đặc thủ riêng:
- Thị thực với mục đích du lịch có ký hiệu DL, với thời hạn đến 03 tháng, có
thể được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc cấp tại cửa khẩu quốc
tế của Việt Nam. Về thủ tục, người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam và không
thuộc diện được miễn thị thực phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt
Nam: các cơ quan, tổ chức, cá nhân này phải gửi văn bản đề nghị xin cấp thị thực
đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an; Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước
ngoài cấp thị thực cho khách theo thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ
Công an (riêng khách là đoàn cấp cao, khách là thành viên cơ quan đại diện nước
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ngoài tại Việt Nam hoặc vào làm việc với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam
thì cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị đến Bộ Ngoại giao).Hầu hết khách
du lịch đến Việt Nam thuộc diện này, đây là đối tượng mà ta cần tranh thủ, khuyến
khích, tạo thuận lợi tối đa về thủ tục.
- Thị thực với ký hiệu SQ, có thời hạn không quá 30 ngày, được cơ quan đại
diện Việt Nam ở nước ngoài cấp cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt
Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh đáp ứng các điều kiện
sau đây: a) Người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt
Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị của cơ
quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại; b) Người có công hàm bảo lãnh
của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại.
Thực tế cho thấy cá nhân nhập cảnh theo diện này rất ít, thường là các trường
hợp giải quyết cho đoàn vào Việt Nam gấp để làm việc với cơ quan Việt Nam, hoặc
vì mục đích nhân đạo nhưng chưa kịp hoàn tất thủ tục xin thị thực khác - khách
không nhập cảnh với mục đích du lịch.
- Thị thực điện tử có ký hiệu EV, có thời hạn không quá 30 ngày, có thể được
cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam thông qua hệ thống điện tử của Bộ
Công an mà không yêu cầu phải có cơ quan mời, đón hay bảo lãnh tại Việt Nam.
Đây là cách tiếp cận hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc xuyên suốt của
chính sách thị thực Việt Nam cho đến nay - phải có người, tổ chức bảo lãnh như
điều kiện tiên quyết để được xét cấp thị thực. Nhưng đây cũng có thể coi là một thí
điểm mạnh dạn của ta trong chính sách thị thực nhằm cân nhắc cách tiếp cận mới,
đơn giản hoá tối đa thủ tục thị thực, phù hợp với công nghệ hiện đại và yêu cầu đổi
với của cuộc cách mạnh 4.0.
II. Chính sách thị thực của Việt Nam khi dịch COVID-19 bùng phát
cho tới nay
2.1. Chính sách nhập cảnh thắt chặt góp phần chống dịch hiệu quả
Trong tháng 3/2020, trước những diễn biến khó lường khi dịch bệnh bùng phát
ở nhiều quốc gia, có khả năng lớn lây lan đến Việt Nam thông qua giao lưu quốc tế,
Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người
nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm việc tạm dừng áp dụng chính sách miễn thị thực
đơn phương với các nước, tạm dừng cấp thị thực, tạm dừng giải quyết nhập cảnh cho
người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (trừ một số trường hợp đặc biệt), tạm dừng
hiệu lực giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt và thân nhân.
Chính sách thị thực của Việt Nam luôn được điều chỉnh, bám sát với tình
hình trong nước, kinh nghiệm quốc tế, hướng tới mục tiêu kép và Chính phủ đề ra
- vừa góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp
duy trì sản xuất, hợp tác kinh tế, thương mại. Ngày 21/3/2020 và ngày 15/5/2020,
Văn phòng Chính phủ đã lần lượt ra các Thông báo điều chỉnh một số người nước
ngoài được nhập cảnh Việt Nam với mục đích: ngoại giao, công vụ, chuyên gia,
nhà đầu tư, lao động tay nghề cao và thân nhân (gọi chung là chuyên gia), học sinh
và sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam (cùng một số trường hợp hạn chế là
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thân nhân của công dân Việt Nam). Ngoài các đoàn khách quốc tế thăm chính thức
Việt Nam, các đối tượng trên phải được duyệt trước khi nhập cảnh Việt Nam (theo
quy định tại công văn số 5322/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống COVID-19).
Nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài chưa thể xuất cảnh Việt Nam do
đại dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam vẫn duy trì việc “tự động gia hạn tạm
trú” cho người nước ngoài, áp dụng từ tháng 03/2020. Gần đây nhất ta tiếp tục gia
hạn tạm trú cho đối tượng này đến hết tháng 12/2021 – các cơ quan đại diện nước
ngoài có thể trực tiếp bảo lãnh gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài cho đến
khi có thông báo mới.
Để phục vụ triển khai, hỗ trợ phát triển kinh tế, Bộ Ngoại giao đã thúc đẩy
đàm phán và thống nhất Quy chế đi lại ưu tiên với Hàn Quốc và Nhật Bản, tạo hành
lang đi lại thông thoáng cho các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc vào Việt Nam
trong giai đoạn dịch bệnh.
2.2 Chính sách thị thực trong bối cảnh “bình thường mới”
2.2.1. Ngoại giao vắc-xin và hộ chiếu vắc-xin
Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã trải qua 04 đợt bùng phát với quy mô, địa
bàn và mức độ lây lan qua mỗi đợt đều có xu hướng phức tạp hơn4. Với việc phê
duyệt khẩn cấp và nhanh chóng triển khai các chiến dịch tiêm phòng vắc-xin ngừa
COVID-19, hầu hết các nước phát triển đã đạt trạng thái bình thường mới, dỡ bỏ
các hạn chế đi lại, trên đà phục hồi kinh tế. Trong nước, tỷ lệ tiêm chủng cũng tăng
nhanh chóng khi ta triển khai hiệu quả “ngoại giao vắc-xin” và nhiều vùng cơ bản
kiểm soát được dịch bệnh.
Để phục vụ việc di chuyển qua biên giới, các nước đã ban hành và công nhận
lẫn nhau đối với Giấy chứng nhận tiêm chủng/chứng nhận khỏi bệnh và gọi tắt là
“Hộ chiếu vắc-xin”. Giấy tờ này nhanh chóng trở thành tài liệu thiết yếu trong công
tác xuất nhập cảnh. Theo quy định hiện hành và tập quán quốc tế, “hộ chiếu vắc
xin” không phải là giấy tờ đi lại, đây chỉ là một trong các điều kiện đảm bảo yêu
cầu y tế, chính sách đối với giấy tờ này không thay thế chính sách thị thực của các
nước. Người mang loại giấy tờ này vẫn cần tuân thủ chính sách xuất nhập cảnh của
các nước và cần được cấp thị thực/chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền để đi lại
quốc tế.
Để triển khai Hướng dẫn 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế (nêu
dưới đây), Bộ Ngoại giao đã thống nhất với Bộ Y tế công nhận tạm thời theo hướng
cho phép sử dụng trực tiếp tại VN các mẫu hộ chiếu vắc-xin của nước ngoài được
giới thiệu qua đường ngoại giao. Cho tới tháng 12/2021, Bộ Ngoại giao đã nhiều
lần cập nhật với các cơ quan hữu quan mẫu hộ chiếu vắc-xin của gần 80 quốc
gia/lãnh thổ, làm cơ sở để triển khai các chuyến bay trở cá nhân mang hộ chiếu vắcxin vào Việt Nam.
4

Giai đoạn 1 (23/01-24/7/2020) ghi nhận 415 ca mắc; Giai đoạn 2 (25/7-27/01/2021) ghi nhận 1.136 ca mắc; Giai
đoạn 3 (28/01-26/4/2021) ghi nhận 1.301 ca mắc; Giai đoạn 04 (27/4/2021 – nay) ghi nhận hơn 1.4 triệu ca mắc
tính đến hết ngày 12/12/2021.
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Tuy nhiên, cho đến nay việc công nhận và cho sử dụng trực tiếp hộ chiếu
vắc-xin do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hiện nay mới chỉ mang tính tạm
thời. Theo thông lệ quốc tế, các nước công nhận hộ chiếu vắc-xin của nhau trên cơ
sở có đi có lại và dựa trên mẫu hộ chiếu vắc-xin giới thiệu cho nhau qua đường
ngoại giao. Trở ngại hiện hay của Việt Nam là chưa có mẫu hộ chiếu vắc-xin thống
nhất, chưa số hoá giấy tờ này để có thể tiến hành trao đổi với phía nước ngoài. Do
vậy, xuất phát từ nhu cầu khách quan, ta vẫn “tạm thời” xem xét, công nhận hơn 70
mẫu hộ chiếu của các nước, hầu hết là các nước có hệ số an toàn cao, tỷ lệ tiêm
chủng rộng rãi, có quan hệ với Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh...
Một vấn đề nữa cần cân nhắc trong thời gian tới khi đàm phán, công nhận hộ
chiếu vắc-xin lẫn nhau là việc xác định loại vắc-xin liên quan. Liệu ta chỉ công nhận
hộ chiếu vắc-xin của khách với vắc-xin đã được Tổ chức Y tế thế giới công nhận
(Pfizer, Astra Zeneca, Moderna… của các nước phát triển), hay mở rộng ra hơn đối
với các loại vắc-xin của các nước có tiềm năng thu hút du lịch (vắc-xin Sputnik-V,
Sputnik-Lite của Nga; vắc-xin Abdala của Cuba…)
2.2.2. Điều chỉnh chính sách theo hướng nới lỏng biện pháp hạn chế xuất
nhập cảnh
Từ giữa năm 2021 đến nay, trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của Bộ Ngoại giao
và các bộ, ngành, Lãnh đạo Chính phủ đã ban hành một số văn bản điều chính sách
nhập xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài theo hướng nới lỏng, tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho người có “hộ chiếu vắc-xin”, cụ thể:
+ Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên
cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vắc-xin với khách quốc tế, cần có khâu kiểm tra
hộ chiếu vắc-xin của khách trước khi nhập cảnh Việt Nam
+ Đồng ý về phương án thí điểm đón khách du lịch đến Phú Quốc. Đối tượng
áp dụng thí điểm là khách du lịch quốc tế đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 hoặc
có chứng nhận khỏi bệnh COVID-19. Khách du lịch cần có kết quả xét nghiệm âm
tính trong vòng 72h trước khi xuất cảnh và đã đăng ký tham gia chương trình du
lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.
+ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, với quan điểm đảm bảo
mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết.
+ Ngày 29/10/2021 và ngày 02/11/2021, Văn phòng Chính phủ có các công
văn số 7937/VPCP-QHQT và số 8044/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về: (i) hộ chiếu vắc-xin và các biện
pháp tạo điều kiện thuận lợi đối với khách nước ngoài nhập cảnh (ii) đối với Tờ
trình về Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch mang hộ chiếu vắc-xin vào Việt
Nam. Trên cơ sở đó, ngày 05/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban
hành Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Như vậy, chính sách nhập cảnh của Việt Nam thời gian qua đã được điều
chỉnh theo hướng: (i) Cho phép cá nhân được nhập cảnh với các mục đích như tìm
hiểu thị trường, dự hội nghị, hội thảo, thăm thân; (ii) Cho phép thực hiện thủ tục
221

cấp Giấy miễn thị thực theo Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24/9/2015 của Chính
phủ; (iii) Triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Đồng thời với chính sách thị thực, các biện pháp kiểm soát y tế cũng dần
được điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn đối với cá nhân có hộ chiếu vắc-xin. Trên
cơ sở làm việc, trao đổi với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan, Bộ Y tế đã
đã có văn bản điều chỉnh các biện pháp kiểm soát y tế phù hợp với tình hình, cụ
thể:
+ Theo văn bản số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế, người nhập
cảnh mang hộ chiếu vắc-xin được rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn
07 ngày, tiếp tục theo dõi y tế trong 07 ngày tiếp theo (trước thời điểm này người
nước ngoài nhập cảnh, trừ một số trường hợp đặc biệt, phải cách ly tập trung 14
ngày, cách ly tại nhà 14 ngày). Để triển khai Hướng dẫn này, Bộ Ngoại giao đã
thống nhất với Bộ Y tế công nhận tạm thời theo hướng cho phép sử dụng trực tiếp
tại VN các mẫu hộ chiếu vắc-xin của nước ngoài được giới thiệu qua đường ngoại
giao. Cho tới tháng 12/2021, Bộ Ngoại giao đã nhiều lần cập nhật với các cơ quan
hữu quan mẫu hộ chiếu vắc-xin của gần 80 quốc gia/lãnh thổ, làm cơ sở để triển
khai các chuyến bay trở cá nhân mang hộ chiếu vắc-xin vào Việt Nam.
+ Ngày 16/12/2021, Bộ Y tế ra văn bản số 10688/BYT-MT hướng dẫn thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh Việt Nam
từ ngày 01/01/2021 (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày và
các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế hoặc có thỏa thuận song phương. Tất cả cá
nhân trước khi nhập cảnh phải đáp ứng yêu cầu chung về phòng chống dịch gồm
có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch bệnh trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh,
khai báo y tế, cài chương trình PC-Covid. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng chống
dịch cụ thể được áp dụng phù hợp với 02 diện cơ bản: i) Người không có hộ chiếu
vắc-xin sẽ thực hiện cách ly tại nơi cư trú (thay vì cách ly tập trung như trước đây)
trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thực hiện xét nghiệm PCR vào ngày thứ
3 và ngày thứ 7, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày.; ii) Người có hộ chiếu
vắc-xin sẽ tự cách ly 03 ngày tại nơi cư trú, thực hiện xét nghiệm PCR vào ngày
thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh và tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày
nhập cảnh.
III. Điều chỉnh chính sách thị thực phục vụ phục hồi, phát triển du lịch
trong tình hình mới
Trong thời gian tới, theo một số dự báo, tình hình dịch bệnh trên thế giới và
tại Việt Nam sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn yếu tố bất thường. Tổ
chức Y tế thế giới, các nhà khoa học và các quốc gia hầu hết đều nhận định dịch
bệnh khó có thể được kiểm soát trước năm 2023, các đợt dịch mới với các biển
chủng mới nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn có thể sẽ xuất hiện (ví dụ như biến
chủng Omicron được Tổ chức Y tế thế giới công bố “đáng lo ngại” ngày
26/11/2021).
Từ dự đoán trên, khó có thể kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh hướng tới “zero
Covid” mà các nước cần có hướng tiếp cận phù hợp, sống chung với bệnh dịch như
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một trạng thái “bình thường mới”. Chính sách phòng dịch và chính sách thị thực
của Việt Nam trong bối cảnh này cũng cần được điều chỉnh để phù hợp với tình
hình, một mặt đảm bảo an ninh, dịch tễ, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho khách
du lịch.
Hầu hết các nước cũng đã điều chỉnh chính sách thị thực của mình theo hướng
nới lỏng biện pháp y tế đối với người nhập cảnh có hộ chiếu vắc-xin để phù hợp
với chủ trương “bình thường mới” (Phụ lục 01 kèm theo).
3.1. Chính sách cần sớm đưa vào áp dụng
- Cơ quan chức năng cần sớm ban hành “hộ chiếu vắc-xin” tiêu chuẩn, có
khả năng kiểm tra bằng QR code, đáp ứng tiêu chí theo thông lệ quốc tế về hộ chiếu
vắc-xin. Bên cạnh đó, xác định loại vắc-xin mà ta công nhận; khó có thể có cách
tiếp cận thống nhất với tất cả các quốc gia trên thế giới, trong khi đó danh sách vắcxin được Tổ chức Y tế thế giới còn khá hạn chế, vì vậy cần tính tới phương án tiếp
cận công nhận hộ chiếu vắc-xin theo từng nhóm quốc gia tương đồng. Phương án
này có lẽ cũng phù hợp hơn với thực tế tại Việt Nam đang triển khai tiêm nhiều loại
vắc-xin đa dạng, nếu cứng nhắc về chủng loại vắc-xin ta khó có thể đàm phán, công
nhận lẫn nhau giấy tờ này với các đối tác trên thế giới. Có thể tham khảo hình thức
du lịch bong bóng hoặc VTL mà một số nước đang thí điểm triển khai.
- Để đảm bảo đạt được mục tiêu kép, bên cạnh việc triển khai hiệu quả mục
tiêu tiêm chủng cộng đồng tại Việt Nam, cần điều chỉnh quy trình xét nhập cảnh
của khách nước ngoài theo hướng: hộ chiếu vắc-xin là thành phần hồ sơ bắt buộc
khi khách làm thủ tục vào Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có
trách nhiệm kiểm tra hộ chiếu vắc-xin được Việt Nam công nhận trước khi cấp thị
thực, tiến hành dịch ra tiếng Việt, hợp pháp hoá nếu cần thiết.
- Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, xuất phát từ nhu cầu của doanh
nghiệp lữ hành, Bộ Ngoại giao cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các
biện pháp y tế linh hoạt đối với khách nhập cảnh mang hộ chiếu vắc-xin, có xét
nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh: Điều chỉnh yêu cầu về cách ly theo
hướng thuận lợi hơn khi kiểm soát tốt dịch bệnh (giảm thời gian hoặc miễn cách ly
tập trung, áp dụng công nghệ thông tin để giám sát, truy vết người mắc bệnh nếu
cần thiết…), hoặc thắt chặt khi cần tăng cường kiểm soát dịch bệnh trước sự xuất
hiện của những biến chủng mới nguy hiểm hơn.
- Trên cơ sở diễn biến dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới, các chỉ đạo
của Chính phủ, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại
giao, các CQDD xây dựng những kế hoạch trọng tâm, trọng điểm, để nối lại đưa du
khách vào Việt Nam trong điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn trong nước, góp phần
phục hồi ngành du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi
đại dịch COVID-19.
- Bộ Ngoại giao, các CQDD Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh vai trò, phát
huy lợi thế của mình để thông tin cho các Bộ, ngành kịp thời xây dựng và tham
mưu cho Chính phủ, ban hành các chính sách về đi lại, nhập xuất cảnh đối với
khách du lịch quốc phù hợp với tình hình thực tế.
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3.2. Một số hạn chế trong chính sách thị thực hiện nay và đề xuất cân
nhắc điều chỉnh về trung hạn và dài hạn
Với các nguy cơ xuất phát từ đại dịch COVID-19 ngày càng trở nên phức tạp
và đa dạng, cùng với xu hướng tất yêu và không thể đảo ngược đối với hội nhập
quốc tế sâu rộng trên toàn thế giới, đại dịch COVID-19 có lẽ chỉ có thể kìm hãm
phần nào xu thế này, các nước khó có thể duy trì tình trạng “đóng cửa biên giới và
đi lại” như hiện nay. Để chính sách thị thực có thể thực sự phục vụ nên kinh tế của
đất nước, các nội hàm của chính sách này cần được điều chỉnh linh hoạt, đa năng
hơn, đảm bảo có thể phù hợp với nguyên tắc “mục tiêu kép” mà lãnh đạo cấp cao
đã đề ra. Để thực sự “cải cách” chính sách du lịch hướng tới xây dựng điểm đến có
tính cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới trong tạo thuận lợi cho khách du
lịch, ta cần có cách tiếp cận toàn diện và đồng bộ hơn nữa trong cơ chế cấp thị thực
cho người nước ngoài.
3.2.1. Hạn chế
Nhìn chung, Luật nhập xuất cảnh được ban hành đã góp phần tăng cường
công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
trong tình hình mới. Nhiều nội dung mới của Luật được khách nước ngoài hoan
nghênh và đánh giá cao, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh của người nước
ngoài như quy định tăng thời hạn thị thực, quy định về người không quốc tịch
thường trú ở nước ngoài được sử dụng giấy tờ đi lại quốc tế nhập cảnh Việt Nam
với mục đích thăm thân, du lịch, quy định về việc cấp thị thực điện tử… Tuy vậy,
qua quá trình thực hiện ở trong và ngoài nước, có một số quy định tại Luật XNC
2014 còn bất cập, chưa phù hợp như:
Về cơ chế cấp thị thực
Cho đến nay, về cơ bản ta vẫn duy trì nguyên tắc khách nước ngoài nói chung
và khách du lịch nói riêng phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam:
các cơ quan, tổ chức, cá nhân này phải gửi văn bản đề nghị xin cấp thị thực đến
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước
ngoài cấp thị thực cho khách theothông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ
Công an (riêng khách là đoàn cấp cao, khách là thành viên cơ quan đại diện nước
ngoài tại Việt Nam hoặc vào làm việc với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam
thì cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị đến Bộ Ngoại giao).
Nguyên tắc cơ quan mời đón, bảo lãnh trong đa số các trường hợp chỉ mang
tính hình thức, tạo điều kiện cho một số các thành phần lợi dụng chào mời qua mạng
internet khách làm thủ tục dịch vụ thị thực, trong khi đó hoàn toàn không liên quan
việc tổ chức tour du lịch hay quản lý người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam. Báo
cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam (công văn số 263/BCA-A61 ngày 14/6/2013 của Bộ Công an), Báo cáo
kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhập cảnh và cư trú của
người nước ngoài tại Việt Nam ngày 8/8/2013 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh
đã nêu hiện tượng nhiều doanh nghiệp lợi dụng tư cách pháp nhân chỉ để bảo lãnh
cấp thị thực cho người nước ngoài, còn việc người nước ngoài nhập cảnh, hoạt động,
cư trú tại Việt Nam thì doanh nghiệp không biết, không nắm được; dẫn đến việc hàng
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ngàn lao động phổ thông nước ngoài vào làm việc tại các công trình xây dựng nhưng
không phải do chủ đầu tư (hoặc nhà thầu) bảo lãnh cấp thị thực; các công ty du lịch
chỉ làm thủ tục thị thực chứ không tổ chức tour, quản lý khách; các đối tượng lợi
dụng hoạt động trái mục đích nhập cảnh, vi phạm pháp luật.
Mặt khác, do sự khác biệt trong cơ chế cấp thị thực, ta khó đàm phán, ký kết
các điều ước song phương về tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân với các
nước nói chung và đặc biệt với những đối tác quan trọng mà ta cần tranh thủ như
Nga, Hoa Kỳ. Cụ thể là các nước thường đề nghị ta ký thỏa thuận về cấp nhanh thị
thực trên cơ sở giấy mời, thư giới thiệu của Phòng Thương mại công nghiệp sở tại,
thay vì phải tìm đối tác bảo lãnh ở Việt Nam...
Về thẩm quyền cấp thị thực tại cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài
CQĐD chỉ được cấp thị thực SQ cho người nước ngoài: (i) có quan hệ công
tác với cơ quan đại diện; hoặc (ii) có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện nước
thứ ba đặt tại nước sở tại. Trên thực tế, hai trường hợp này rất ít xảy ra và hoàn toàn
không đáp ứng được nhu cầu “du lịch” của khách nước ngoài.
Qua tham khảo pháp luật và thực tiễn các nước trên thế giới về xuất nhập
cảnh, có thể thấy hầu hết các nước như Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Đức,
Thụy Sĩ, Thụy Điển; các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực như Trung Quốc,
Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan, Thái Lan, Cam-pu-chia đều giao quyền chủ động
cấp thị thực cho các cơ quan đại diện trên cơ sở đối chiếu với danh sách cấm nhập
cảnh. Việc trao quyền chủ động cho Cơ quan đại diện Việt Nam cấp thị thực cho
một số trường hợp (ví dụ: dựa trên cơ sở đối chiếu với danh sách đen) không chỉ
tạo thuận lợi cho khách nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính mà
cũng không ảnh hưởng đến nguyên tắc đảm bảo an ninh quốc gia.
Về thời hạn của thị thực
Thực tiễn của hầu hết các nước trên thế giới hiện này đều quy định tách biệt
giữa thời hạn thị thực (validity of visa) với thời hạn tạm trú (duration of stay) để
khách được chủ động quyết định thời điểm nhập cảnh. Ví dụ: cũng với thị thực có
thời hạn 01 năm, khách có thể nhập cảnh bất cứ lúc nào trong vòng 01 năm đó nhưng
chỉ được tạm trú 30 ngày sau khi nhập cảnh. Nếu ta có thể điều chỉnh theo các nước,
việc cấp thị thực Việt Nam dài hạn sẽ thuận lợi hơn vì khách có thể chọn thời điểm
nhập cảnh mà thời hạn lưu trú về cơ bản không thay đổi, chẳng hạn ta có thể cấp thị
thực du lịch có giá trị 05 năm cho các thị trường tiềm năng và mỗi lần nhập cảnh,
khách chỉ được lưu trú tối đa 30-90 ngày, đảm bảo khách không lợi dụng thị thực
này để làm việc ở Việt Nam nhưng khách lại có thể quay trở lại Việt Nam mỗi dịp lễ
hoặc để nghỉ hè, nghỉ đông.
Theo quy định hiện hành, thời hạn thị thực, thời hạn tạm trú của khách nhập
cảnh bằng với thời hạn thị thực. So với các thị thực khác, thị thực du lịch (ký hiệu
DL) có giá trị tối đa 03 tháng và trường hợp thời điểm nhập cảnh vào Việt Nam thị
thực có giá trị hơn 30 ngày thì cấp tạm trú 30 ngày. Bộ Ngoại giao cho rằng cho
rằng cần nghiên cứu bổ sung quy định tách biệt thời hạn thị thực với thời hạn tạm
trú, quy định thời hạn thị thực du lịch có giá trị đến 05 năm với thời gian lưu trú
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01-03 tháng mỗi lần nhập cảnh để phù hợp với thông lệ quốc tế và thu hút thêm các
khách du lịch tiềm năng vào Việt Nam. Trên thực tế, việc này cũng không ảnh
hưởng đến vấn đề an ninh vì kể cả các trường hợp đã có thị thực, ta vẫn có thể từ
chối cho phép nhập cảnh và hủy giá trị thị thực đã cấp
Hạn chế của thị thực điện tử
Cơ chế cấp thị thực điện tử tuy đã cải tiến theo hướng bỏ qua khâu “trung
gian” là cơ quan, tổ chức mời đón tại Việt Nam, tạo điện thuận lợi nhất định cho
khách du lịch đến Việt Nam tham quan tự túc. Tuy nhiên, quy trình cấp thị thực
này hiện tại hoàn toàn do một cơ quan duy nhất là Bộ Công an quản lý, thực hiện
tất cả các khâu. Về cách thực hiện, khách nước ngoài có nhu cầu được cấp thị thực
điện tử phải truy cập trang web của Bộ Công an để nộp hồ sơ, nộp phí qua tài khoản
chỉ định, sau đó đợi nhận kết quả qua địa chỉ email đã cung cấp. Thực tế này dẫn
đến tình trạng nhiều khách nước ngoài khi gặp khó khăn, vướng mắc trong thủ tục
đề nghị cấp loại thị thực này thường liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước
ngoài đề nghị giải đáp, cung cấp thông tin, hoặc có khi là khiếu nại, trong khi đó
các Cơ quan đại diện lại không có thẩm quyền trong quy trình cấp thị thực này nên
không thể hỗ trợ.
Để phát huy hơn nữa tính minh bạch, thông suốt của chính sách mới này, cần
có thiết lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan cấp thị thực và cơ quan đại diện Việt Nam
ở nước ngoài. Đây cũng là kinh nghiệm của các nước trên thế giới.
3.2.2. Đề xuất
Xuất phát từ một số hạn chế như đã nêu trên, một số gợi ý có thể cân nhắc
khi điều chỉnh sách thị thực gồm:
- Đưa các quy định mang tính kỹ thuật như ký hiệu thị thực, thời hạn thị thực
vào các văn bản dưới Luật XNC, ví dụ nên giao Chính phủ quy định nội dung này
để có thể nhanh chóng điều chỉnh khi cần thiết, đảm bảo sự mềm dẻo nhất định,
song hành với chính sách phòng chống dịch bệnh của Việt Nam.
- Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong nước và cơ quan
đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ít nhất có thể truy cập, cập nhật tình trạng hồ sơ
của khách, từ đó có hướng dẫn, trả lời khách khi có thắc mắc, khiếu nại.
- Điều chỉnh thủ tục cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài theo hướng
bỏ khâu trung gian làm dịch vụ, tức không yêu cầu phải có cơ quan, tổ chức tại Việt
Nam bảo lãnh để được cấp thị thực. Có thể cân nhắc theo từng bước sau: Bước 01
áp dụng với khách du lịch với thời hạn cư trú không quá 30 ngày. Bước 02 áp dụng
với khách du lịch có nhu cầu du lịch định kỳ tại VIệt Nam (ví dụ 01 năm/01-02
lần), có thể cấp thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần cư trú không quá 30
ngày. Cơ chế cấp thị thực có thể cân nhắc theo 02 hướng sau: (i) Cơ quan quản lý
xuất nhập cảnh chia sẻ danh sách cấm nhập cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước
ngoài để đối chiếu, cấp thị thực cho khách; (ii) Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
chia sẻ danh sách cấm nhập cho Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước
ngoài cấp thị thực trên cơ sở đối chiếu thông tin với Bộ Ngoại giao (cơ quan thống
nhất chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại và
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việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện và thành viên cơ quan đại
diện theo quy định của pháp luật)5.
- Tách thời hạn thị thực và thời hạn cư trú, xem xét tăng thời hạn thị thực du
lịch cho khách tiềm năng (đã nhập cảnh du lịch Việt Nam nhiều lần và không có
tiền án, tiền sự) lên đến 02-03 năm. Biện pháp quản lý nhà nước để quản lý khách
nhập cảnh đúng múc đích gồm việc giới hạn thời gian cư trú (khác với thời hạn thị
thực) tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, có thể giới hạn trong khung thời gian
cụ thể, tương tự như thị thực Schengen cấp cho người nước ngoài hiện nay. Nội
luật của ta cũng đã tiền lệ từ GMTT – linh hoạt hơn đối với khách du lịch.
- Khi chính sách thị thực cấp cho khách nhập cảnh Việt Nam được điều chỉnh
theo hướng linh hoạt, thực dụng hơn, xuất phát từ nguyên tắc cơ bản của Luật XNC
đã đề cập tại phần I tham luận6, ta cần hướng tới việc hạn chế miễn thị thực đơn
phương, tăng cường đàm phán, ký kết điều ước quốc tế với nội dung đơn giản hoá
thủ tục nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam và nước liên quan.
Trong trường hợp không thể ký kết điều ước quốc tế, ta vẫn có thể sử dụng
cơ chế miễn thị thực đơn phương như công cụ chính trị hữu hiệu để đàm phán, trao
đổi với chính sách với phía nước ngoài theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cao nhất
cho công dân Việt Nam trong thủ tục nhập xuất cảnh (đơn giản hoá thủ tục nhập
xuất cảnh cho công dân Việt Nam; cấp thị thực dài hạn…)./.

5
6

Khoản 4, 8 Điều 32 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009 (sửa đổi, bổ sung 2017)
Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã
hội, bình đẳng trong quan hệ quốc tế
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Phụ lục 01
- Căm-pu-chia7: Ngày 20/10/2021đã có văn bản chính thức thông báo việc
dần mở cửa dần, gồm việc khôi phục lại việc cấp thị thực cho khách du lịch. Ngày
15/11/2021, Bộ Du lịch ra thông báo, từ 15/11/2021, du khách đã có hộ chiếu vắcxin, có test PCR COVID-19 âm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và test ART
âm tính tại cửa khẩu sẽ không phải cách ly tập trung. Đối với trường hợp chưa tiêm
phải test PRC khi nhập cảnh và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Khi WHO ghi
nhận biến chủng Omicron, Căm-pu-chia đã cấm nhập cảnh đối với người nước
ngoài đến từ khu vực Nam Châu Phi, tuy nhiên sau đó đã rỡ bỏ lệnh cấm nhập này.
- Xing-ga-go: Đã và đang nghiên, hợp tác với một số đối tác để triển khai
Bubble travel, tức du khách nước ngoài được nhập cảnh mà không phải cách ly
dưới bất kỳ hình thức nào. Du khách thuộc diện Làn Di chuyển đã tiêm vắc-xin
(Vaccinated Travel Lane) chỉ cần xét nghiệm 02 lần trước khi nhập cảnh, một lần
trước khi lên máy bay và một lần khi đến. Hiện Xing-ga-po đang triển khai cơ chế
này với 19 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Úc, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức… 8
Để phòng chống sự lây nhiễm của biến chủng Omicron, từ ngày 06/12/2021, Xingga-po yêu cầu du khách VTL tự xét nghiệm ART (test kháng vi rút) vào ngày 2, 4,
6 kể từ khi nhập cảnh.
- Úc: Dần mở cửa từ ngày 01/11/2021 và áp dụng các quy định nhập cảnh
thuận lợi hơn đối với những khách có hộ chiếu vắc-xin. Ngày 15/12/2021, Úc quyết
định không giải quyết cho nhập cảnh đối với các cá nhân đã từng cư trú tại 08 quốc
gia Nam Châu Phi (khu vực nơi ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên). Tuy nhiên,
Úc vẫn duy trì hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc cho phép cá nhân đã tiêm chủng
được nhập cảnh, bên cạnh việc chỉ xem xét nhập cảnh đối với cá nhân là người
nước ngoài trong trường hợp đặc biệt (lao động trình độ cao, nhân đạo, lao động
theo vụ mùa…).
- Hoa Kỳ: Ngày 25/10/2021, Tổng thống Hoa Kỳ Biden ra “Tuyên bố về
việc nối lại việc đi lại toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19”. Theo tuyên bố
này, kể từ ngày 08/11/2021, tất cả các hành khách là người nước ngoài đến Hoa Kỳ
bằng đường hàng không phải tiêm chủng đầy đủ, trừ một số trường hợp đặc biệt
như công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ. Tuyên bố này có hiệu lực từ
08/11/2021. Ngày 29/11/2021, Chính quyền Biden ra thông báo không giải quyết
cho người nước ngoài nhập cảnh từ 08 quốc gia tại khu vực Nam Châu Phi; các cá
nhân khác khi nhập cảnh cần xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 01
ngày trước khi nhập cảnh (trước thời điểm này là 03 ngày).
- I-xra-en: là quốc gia đâu tiên tuyên bố đóng cửa biên giới để phòng chống
biến chủng Omicron của COVID-19. Ngày 27/11/2021 có thông báo chính thức bắt
đầu áp dụng vào đêm 28/11/2021, thời hạn áp dụng hạn chế trước mắt là 14 ngày.
Ngày 26/11/2021, Tổ chức Y tế thế giới công bố Omicron là “biến chủng
đáng lo ngại” thứ 5 của dịch COVID-19. Cho đến ngày 14/12/2021, Biến chủng
7
8

Mfaic.gov.kh/covid19
Safetravel.ica.gov.sg
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Omicron đã được ghi nhận tại 76 quốc gia trên thế giới9, bao gồm cả các nước Đôg
Nam Á như Thái Lan, Ma-lai-xi-a…
Từ thời điểm biến chủng “Omicron” của virut COVID-19 được Tổ chức Y
tế thế giới công bố là “biến chủng đáng lo ngại” (ngày 26/11/2021), nhiều nước đã
áp dụng một số biện pháp nhằm ngăn sự lây lan của biến chủng này, gồm: Đẩy
mạnh tiêm chủng trên toàn quốc để hướng tới miễn dịch cộng đồng (Anh, Thái Lan,
Hàn Quốc…); Cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ hoặc từng có mặt
tại khu vực Nam Châu Phi (Hoa Kỳ, Chi-lê…); Đóng cửa biên giới hoàn toàn, trừ
từng hợp được duyệt riêng (I-xra-en – không cho người nước ngoai nhập cảnh đến
22/12/2021).
Nhận xét: Sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã ảnh hưởng đến tiến trình
bình thường hóa đi lại quốc tế của các nhân, đặc biệt là khách du lịch. Tuy nhiên,
xu hướng dần mở cửa biên giới, khôi phục giao lưu quốc tế là khó có thể đảo ngược;
các biện pháp hạn chế nhập xuất cảnh của các nước hiện nay chỉ có thể kìm hãm,
làm chậm xu hướng trên. Tương tự, công cụ để Việt nam có thể đạt “mục tiêu kép”
là cần triển khai hiệu quả việc đàm phán, công nhận hộ chiếu vắc xin với các nước,
tạo cơ sở pháp lý để có thể điều chỉnh chính sách xuất nhập cảnh đảm bảo linh hoạt,
phù hợp với tình hình mới.

9

Who.int – ngày 14/12/2021.
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CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC
KHÓ KHĂN DO COVID-19 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN
PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH
Đào Minh Tú
Phó Thống đốc thường trực
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tóm tắt : Trong bối cảnh xảy ra dịch COVID-19, tác động tiêu cực đến nền kinh tế; ngay
từ rất sớm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành nhiều giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19. Đồng thời, chủ động, quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ,
tín dụng, lãi suất góp phần kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng
kinh tế, vừa tạo môi trường vĩ mô ổn định, vừa tạo điều kiện thuận lợi về tín dụng cho doanh nghiệp,
người dân duy trì sản xuất, kinh doanh và dần phục hồi trong điều kiện “bình thường mới”. Trước
những khó khăn, thách thức đặt ra cho ngành du lịch, bài tham luận đề xuất một số kiến nghị góp
phần phục hồi, phát triển ngành du lịch trong thời gian tới.
Từ khóa: Chính sách tín dụng; du lịch; phục hồi sau COVID-19.

Dẫn nhập
Trong bối cảnh xảy ra dịch COVID-19, tác động tiêu cực đến nền kinh tế,
NHNN đã vào cuộc từ rất sớm, chủ động có các giải pháp thiết thực tháo gỡ khó
khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng
bởi dịch COVID-19 ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Các giải pháp
chính sách của NHNN vừa hướng tới duy trì một môi trường vĩ mô ổn định, vừa
nhằm tạo điều kiện thuận lợi về tín dụng cho doanh nghiệp, người dân duy trì sản
xuất, kinh doanh và dần phục hồi trong điều kiện “bình thường mới”, qua đó góp
phần hỗ trợ ngành du lịch phục hồi và phát triển.
1. Chính sách duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định tạo thuận lợi cho
hoạt động sản xuất kinh doanh
Kinh tế vĩ mô ổn định là điều kiện quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh
doanh. Với chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và ngân hàng, NHNN đã thực
hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách
tiền tệ đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, sẵn sàng nguồn vốn cho tăng trưởng kinh
tế phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, tạo tâm lý ổn định cho doanh nghiệp;
đồng thời xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng cho cả năm, có điều
chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; thường xuyên rà soát, xem xét điều
chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài (TCTD) trên cơ sở tình hình hoạt động, năng lực tài chính và quản
trị, điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh, ưu tiên TCTD giảm mặt
bằng lãi suất cho vay. Bằng việc can thiệp để duy trì một mặt bằng lãi suất thấp với
thanh khoản thị trường tiền tệ dồi dào, các TCTD giảm được áp lực chi phí vốn để
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sẵn sàng cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh nhưng vẫn kiểm soát được lạm
phát. Các chính sách hỗ trợ giảm chi phí vốn cho nền kinh tế cũng được NHNN
thực hiện thông qua việc giảm các mức lãi suất điều hành; Quy định trần lãi suất
ngắn hạn bằng VNĐ đối với các lĩnh vực ưu tiên; Chỉ đạo TCTD chủ động cân đối
khả năng tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, triệt để tiết giảm chi phí hoạt
động, tập trung mọi nguồn lực để giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhằm
hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân.
2. Chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do
COVID-19
Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, doanh nghiệp, người dân
bị giảm nguồn thu, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất đình trệ, khả năng nợ ngân
hàng bị suy giảm, NHNN đã ban hành và thực hiện các chính sách tín dụng thiết
thực góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân duy trì, phục hồi hoạt
động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:
- NHNN tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ, hành lang pháp lý về hoạt động cấp
tín dụng (cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán,...) theo hướng tăng cường tính tự chủ,
trao quyền cho các TCTD thỏa thuận với khách hàng, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi
loại hình doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, thúc
đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nhằm đáp ứng vốn đầy đủ cho nền kinh tế, NHNN điều hành tín dụng phù
hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, chủ trương tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng
cao chất lượng tín dụng, tập trung phân bổ tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh
doanh, các lĩnh vực ưu tiên.
NHNN triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù theo chỉ đạo
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh như chính
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, 116,
chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị định 111; Chính sách
tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chính sách tín dụng xanh phục vụ phát
triển kinh tế bền vững góp phần đảm bảo phát triển các dự án du lịch thân thiện với
môi trường… Những chính sách này không những nâng cao khả năng tiếp cận vốn
ngân hàng của doanh nghiệp, người dân, mà còn tiếp tục được hoàn thiện để đảm
bảo nguồn vốn tín dụng được phân bổ hiệu quả giữa các ngành, lĩnh vực trong nền
kinh tế, nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,
người dân.
Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19,
NHNN đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân,
doanh nghiệp như:
(i) Chính sách cho phép TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí,
giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhằm
giảm áp lực trả nợ khi đến hạn và tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận các khoản
vay mới khôi phục sản xuất, kinh doanh. Từ khi ban hành, chính sách này luôn
được cải thiện để phù hợp với diễn biến tác động của đại dịch COVID-19 đến hoạt
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động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Khởi đầu là Công văn
số 541/NHNN-TD ngày 4/02/2020, NHNN chỉ đạo các TCTD triển khai các giải
pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của COVID-19; tiếp theo NHNN ban
hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 cho thấy những động thái vào
cuộc rất sớm của NHNN trong việc đồng hành với khó khăn của doanh nghiệp,
người dân ngay từ những ngày đầu dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam. Trước
diễn biến phức tạp của làn sóng dịch COVID-19, tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng
đến hoạt động của doanh nghiệp, người dân và các TCTD, trên cơ sở theo dõi diễn
biến dịch bệnh, nắm bắt tình hình thực tế, xem xét kiến nghị của doanh nghiệp và
TCTD, NHNN đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021 và Thông
tư 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN. Qua
02 lần sửa đổi, bổ sung, chính sách ngày càng hoàn thiện thông qua việc mở rộng
đối tượng được hưởng chính sách, kéo dài thời gian cơ cấu nợ, miễn giảm phí cho
khách hàng, vừa giúp cho nhóm khách hàng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID19 không có nguồn thu giảm được áp lực trả nợ, có thêm nguồn lực và thời gian
tiếp tục phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa giúp cho các TCTD giảm áp lực về nợ
quá hạn, chi phí trích lập dự phòng rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống. Ngoài ra, giải
pháp tiếp tục hỗ trợ TCTD cho khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh
còn được thực hiện thông qua chính sách cho phép các TCTD lùi lộ trình áp dụng
tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn thêm 01 năm.
(ii) Chính sách tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người
sử dụng lao động vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc theo Nghị quyết
42/NQ-CP, Nghị quyết 154/NQ-CP (quy mô 16.000 tỷ đồng); để trả lương ngừng việc
và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ (quy mô
7.500 tỷ đồng). Với chính sách này, NHNN cung ứng vốn cho Ngân hàng Chính
sách xã hội để người sử dụng lao động được tiếp cận vốn với lãi suất 0%/năm, vừa
hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội của người
dân. Đối với ngành hàng không, NHNN đã có quy định về tái cấp vốn đối với TCTD
sau khi TCTD cho Tổng Công ty hàng không Việt Nam (VNA) vay và cơ cấu lại
thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ
của VNA do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Có thể nói, đây là bước đi quan
trọng giúp duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hàng không hàng đầu
Việt Nam, là bước đệm giúp phục hồi và phát triển cả ngành hàng không và ngành
du lịch trong thời gian tới.
(iii) Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD, NHNN chi nhánh các
tỉnh thành phố tăng cường triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng đặc biệt là tại
các địa phương bùng phát dịch, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất; chỉ
đạo các TCTD điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận phù hợp, để dành
nguồn lực chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng thông qua giảm mạnh lãi suất cho
vay đối với khách hàng. Đồng thời, tổ chức các Hội nghị trực tuyến toàn ngành,
Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố về tăng cường
tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn do ảnh
hưởng dịch COVID-19.
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Về phía các TCTD, thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về các
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư
công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, 16 ngân
hàng1 (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) đã thống nhất nguyên tắc tiếp tục giảm
lãi suất cho vay lên đến 1%/năm trên dư nợ hiện hữu bằng đồng Việt Nam đến hết
năm 2021 đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (trong đó có
doanh nghiệp thuộc ngành du lịch). Riêng 04 ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp
tục cam kết dành riêng gói hỗ trợ 4 nghìn tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay, giảm
các loại phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian giãn cách cho khách hàng tại các địa
phương đang thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
3. Kết quả thực hiện
Với chính sách tiền tệ, tín dụng đồng bộ nêu trên, khả năng tiếp cận vốn tiếp
tục được cải thiện, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục giảm, các khoản vay cũ
được xem xét hạ lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Về lãi suất cho vay, các mức lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi, lãi suất cho
vay ngắn hạn đối với lĩnh vực ưu tiên đều được điều chỉnh giảm với mục tiêu hạ
chi phí vốn trong nền kinh tế. NHNN đã liên tiếp 03 lần điều chỉnh giảm lãi suất
điều hành với tổng mức giảm 1,5-2,0%/năm, giảm 0,6-1,0%/năm trần lãi suất tiền
gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng; giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với
các lĩnh vực ưu tiên (hiện ở mức 4,5%/năm). Với nỗ lực đó, mặt bằng lãi suất cho
vay đã giảm khoảng 1%/năm trong năm 2020 và tiếp tục xu hướng giảm trong năm
2021 với mức giảm khoảng 0,66%/năm trong 8 tháng đầu năm 2021 (tổng cộng
giảm 1,66%/năm so với trước dịch). Trong điều kiện phải đối mặt với tiềm ẩn rủi
ro về nợ xấu bởi các biện pháp hỗ trợ khách hàng, có thể nói các ngân hàng đã và
đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn với mức chi phí vốn phù
hợp.
Về kết quả tín dụng, tín dụng tăng ngay từ đầu năm và cao hơn so với cùng
kỳ năm 2020. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung đối với lĩnh vực sản xuất kinh
doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tín dụng đối với
lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Đến đầu tháng 10/2021, tín dụng
đối với nền kinh tế tăng 7,33% so với cuối năm 2020. Kết quả này cho thấy hệ
thống ngân hàng đang tích cực cung ứng vốn cho nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong điều kiện “bình thường
mới”, khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng, doanh nghiệp, người dân dần trở
lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, dư nợ tín dụng được dự báo tiếp tục
tăng trưởng, đạt mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra, góp phần hỗ trợ phục
hồi sản xuất kinh doanh, phát triển nền kinh tế trong các ngành, lĩnh vực.
Dư nợ tín dụng du lịch (bao gồm dư nợ của hoạt động lưu trú và ăn uống và
dư nợ của các doanh nghiệp đại lý du lịch) đến 30/9/2021 chiếm 2% dư nợ toàn
1

16 ngân hàng là Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, MB, Bưu Điện Liên Việt, TPBank, VIB, ACB, Seabank,
SHB, HDBank, MSB, VPBank, Techcombank, Sacombank.
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nền kinh tế, tăng 8,11% so với cuối năm 2020; trong đó, dư nợ dịch vụ lưu trú tăng
14,5 % so với cuối năm 2020, dư nợ dịch vụ ăn uống tăng 1,6%, dư nợ phục vụ
hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và dịch vụ hỗ trợ tour du
lịch giảm 9,5%. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các hợp đồng tín dụng,
mà TCTD đã ký từ trước với các cơ sở lưu trú trên địa bàn không phải thực hiện
giãn cách theo Chỉ thị 16, tiếp tục được giải ngân, giúp tín dụng lĩnh vực lưu trú
tăng trưởng tốt. Tín dụng đối với dịch vụ ăn uống tăng nhẹ và đối với đại lý du lịch
bị giảm do hoạt động của các dịch vụ này bị ảnh hưởng bởi các biện pháp giãn cách
xã hội.
Về chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên
nhóm nợ, đến cuối tháng 9/2021, 278 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch đã
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ 238 nghìn tỷ đồng.
Tính từ 23/1/2020, giá trị nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ là
khoảng 531 nghìn tỷ đồng; 1,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch đã được
miễn, giảm, hạ lãi suất với dư nợ gần 2,5 triệu tỷ đồng; Tổng số tiền lãi khách hàng
được miễn, giảm, hạ là khoảng 27 nghìn tỷ đồng; 800 nghìn khách hàng được cho
vay mới có lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế từ 23/01/2020
đạt trên 5,2 triệu tỷ đồng.
Về cho vay tái cấp vốn hỗ trợ ngành hàng không, NHNN đã hoàn thành xong
việc tái cấp vốn cho các ngân hàng (Seabank tối đa 2 nghìn tỷ đồng, MSB tối đa 1
nghìn tỷ đồng, SHB tối đa 1 nghìn tỷ đồng) để các ngân hàng cho vay VNA; VNA
và 03 ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ và thực hiện giải ngân tổng số tiền
4 nghìn tỷ đồng. Trong điều kiện về khả năng thanh toán của các doanh nghiệp
hàng không suy giảm, khoản cho vay tái cấp vốn để các ngân hàng cho vay VNA
là cần thiết sẽ giúp hãng này bổ sung vốn lưu động và phục vụ trực tiếp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, góp phần vực dậy ngành hàng không; Đây là bước hỗ trợ
quan trọng không chỉ giúp ngành hàng không, mà cả ngành du lịch và các ngành,
lĩnh vực khác hồi phục khi dịch bệnh dần được kiểm soát.
4. Khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động tín dụng
Hiện nay, dịch bệnh còn phức tạp, kéo dài, tiếp tục đặt ra những khó khăn,
thách thức cho hoạt động tín dụng trong bối cảnh doanh nghiệp, người dân bắt đầu
quay lại sản xuất, kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”:
Thứ nhất, dư địa chính sách tiền tệ ngày càng hạn hẹp trong điều kiện rủi ro
lạm phát gia tăng và dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ tăng nợ xấu. Lạm phát
năm 2021 có thể được kiểm soát dưới 4% theo mục tiêu Quốc hội đặt ra nhưng lạm
phát năm 2022 đối mặt với nhiều áp lực kết hợp từ cả yếu tố cầu kéo và chi phí đẩy
do (i) xu hướng tăng của giá nguyên, nhiên, vật liệu thế giới, (ii) chuỗi cung ứng
trong nước và thế giới phục hồi chậm so với tốc độ tăng của tổng cầu khiến giá cả
hàng hóa tăng nhanh. Ngoài ra, xu hướng thu hẹp nới lỏng, tăng lãi suất hiện đã
được nhiều nước thực hiện, tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ trong nước
trong bối cảnh độ mở kinh tế của Việt Nam cao. Mặt khác, Ngân hàng Thế giới
nhận định tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới và có xu
hướng tăng, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cảnh báo chất lượng bảng cân đối của
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TCTD suy giảm do dịch COVID-19 (nguy cơ nợ xấu tăng nhanh). Việc cân đối vốn
cho nền kinh tế (đặc biệt vốn trung dài hạn) vẫn chủ yếu từ hệ thống ngân hàng, từ
đó làm gia tăng rủi ro kỳ hạn, rủi ro thanh khoản (huy động ngắn hạn cho vay trung
dài hạn), kéo theo sức ép và rủi ro lên hệ thống TCTD; điều đó đòi hỏi cần tăng
cường thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển thị trường vốn theo chủ trương
và lộ trình của Chính phủ nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào vốn tín dụng ngân hàng.
Thứ hai, việc kéo dài thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi có
thể tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống ngân hàng xuất phát từ việc chính sách này tạm
thời cho phép TCTD giữ nguyên nhóm nợ (tạm thời không ghi nhận mức độ rủi ro
thực tế của khách hàng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 -19). Thời gian qua,
chính sách này là giải pháp cần thiết trong ngắn hạn nhằm mục tiêu chính là hỗ trợ
doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn trong dịch COVID-19, phù hợp với chỉ đạo
của Chính phủ và tình hình thực tiễn. Để đảm bảo an toàn hệ thống, NHNN đã có
các quy định để giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh thông qua quy định về việc trích
lập dự phòng và các quy định về điều kiện để cơ cấu lại thời hạn, miễn giảm lãi.
Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế khuyến nghị cần có lộ trình để chấm dứt việc áp
dụng chính sách về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm
nợ để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống ngân hàng.
Thứ ba, dư nợ cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19 phụ thuộc vào nhu cầu vay của doanh nghiệp; trong khi doanh nghiệp
còn khó khăn, triển vọng kinh tế rủi ro khiến nhiều doanh nghiệp hạn chế vay mới
(kể cả được ưu đãi) và chấp nhận thu hẹp phạm vi hoạt động, tạm dừng kinh doanh
do lo ngại không có khả năng trả nợ. Ngoài ra, việc giãn cách xã hội thời gian qua
gây ra khó khăn, mất nhiều thời gian trong quá trình thẩm định tín dụng, thủ tục đăng
ký giao dịch bảo đảm, thủ tục thu nợ, xử lý nợ, kê biên tài sản.
5. Một số kiến nghị góp phần phục hồi, phát triển ngành du lịch
Có thể nói, ngành du lịch là một trong các ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất
bởi đại dịch COVID-19. Ngành du lịch gắn liền với khả năng di chuyển của doanh
nghiệp, người dân, chính vì vậy mà từ tháng 3/2020, số lượng khách quốc tế đến
Việt Nam sụt giảm khi Việt Nam áp dụng biện pháp không mở cửa du lịch quốc tế.
Từ quý II/2021, lượng khách quốc tế chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật
nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Khách du lịch nội địa cũng giảm
mạnh do diễn biến phức tạp của dịch bệnh và Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội.
Dịch vụ lữ hành, khách sạn, nhà hàng, các dịch vụ du lịch khác bị ảnh hưởng, doanh
thu du lịch giảm mạnh. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, nhà hàng,
lữ hành, điểm du lịch và dịch vụ đi kèm phải đóng cửa do không có khách; người
lao động trong ngành dịch vụ du lịch rơi vào cảnh thất nghiệp, rời thành phố về quê
tránh dịch. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng với những đặc điểm nội tại
của ngành du lịch đặt ra những khó khăn, thách thức cho ngành này:
Thứ nhất, tác động của đại dịch làm thay đổi tư duy của doanh nghiệp cũng
như nhu cầu du lịch của người dân. Với tâm lý lo ngại không có khách, môi trường
kinh doanh không thuận lợi, có thể phải đóng cửa lần nữa, doanh nghiệp du lịch sẽ
trở nên thận trọng hơn khi quay trở lại hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh dịch
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bệnh vẫn còn, cùng với các yêu cầu về cách ly đối với du khách quốc tế dẫn đến
tâm lý e ngại khi đi du lịch của cả khách nội địa và khách quốc tế.
Thứ hai, do nhiều doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực
hạn chế, trong khi đại dịch COVID-19 kéo dài dẫn đến phải ngừng hoạt động, làm
suy giảm năng lực của ngành du lịch Việt Nam. Theo số liệu do Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch công bố, tính đến hết tháng 6/2021, công suất phòng trung bình cả
nước chỉ đạt 15%, nhiều nơi dưới 10%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong
ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2020 giảm 22% và giảm tiếp 2,8% trong 6
tháng đầu năm 2021. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, từ đầu năm 2020 đến
nay, các chỉ số tăng trưởng của ngành đều sụt giảm nghiêm trọng; lượng doanh
nghiệp xin thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành trên 30%, chỉ còn khoảng 2 nghìn
doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trên toàn quốc; lĩnh vực
kinh doanh lưu trú, chiếm đến 46% trong cơ cấu doanh thu của ngành du lịch cũng
đang phải đóng cửa khoảng 90% và hầu như không có khách, trừ các cơ sở đón
khách cách ly.
Thứ ba, nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động cả về số lượng và chất lượng do
lao động dịch chuyển về quên tránh dịch hoặc chuyển sang các ngành khác. Theo
Tổng cục Thống kê, trong một khảo sát nhanh, các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ
lưu trú có tỷ lệ lao động bị cắt giảm cao nhất. Mặt khác, người lao động du lịch bị
ảnh hưởng của dịch bệnh phải nghỉ việc quá lâu, không nhận được hỗ trợ trong khi
những chi phí sinh hoạt hàng ngày vẫn phải chi, khiến nhiều nhân sự chất lượng có
xu hướng chuyển hẳn sang một ngành mới, báo hiệu nguy cơ “chảy máu nhân sự”
trong ngành du lịch. Trong điều kiện “bình thường mới”, du lịch dần phục hồi,
doanh nghiệp sẽ lại cần thời gian và chi phí để đào tạo đợt nhân viên khác, không
chỉ là kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mà cả tâm huyết đối với nghề.
Thứ tư, ngành hàng không đóng vai trò kết nối giữa Việt Nam với thế giới,
trực tiếp thúc đẩy phát triển du lịch, cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi hàng loạt các
chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ Việt Nam đều bị hủy. Theo Hiệp hội
Doanh nghiệp hàng không Việt Nam, từ khi bùng phát dịch đến nay, doanh thu các
hãng hàng không liên tục giảm, hiện chỉ còn chưa đến 10% so với trước dịch. Doanh
nghiệp hàng không bị lỗ ngày càng lớn, dự báo năm 2021 có thể lên tới 20 nghìn tỷ
đồng. Dù xoay xở nhiều cách, nhưng các hãng bay vẫn đối mặt với nhiều rủi ro trong
bối cảnh dịch phức tạp. Trong thời gian qua, các chính sách, giải pháp ngắn và trung
hạn đã được Chính phủ đưa ra, giúp các hãng hàng không giảm chi phí sản xuất, kinh
doanh thông qua các chương trình giảm thuế, phí hoặc hỗ trợ tài chính. Thời gian tới,
cần có những chính sách dài hạn để giúp các hãng tồn tại, phát triển ổn định, bền
vững, đủ tiềm lực cạnh tranh sòng phẳng với hàng không thế giới. Qua đó góp phần
xây dựng hình ảnh quốc gia, phát triển kinh tế đất nước, góp phần phục hồi, phát
triển ngành du lịch.
Trên cơ sở những khó khăn nêu trên, bài tham luận đề xuất một số giải pháp
góp phần phục hồi, phát triển ngành du lịch trong thời gian tới:
5.1. Đối với Chính phủ, các bộ, ngành
- Thực hiện các giải pháp đảm bảo kiểm soát dịch bệnh khi xuất hiện các ca
nhiễm COVID-19 mới. Với quan điểm chấp nhận sống chung với dịch bệnh thì để
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giải tỏa tâm lý cho doanh nghiệp, người dân yên tâm quay lại với ngành du lịch,
cần phải có biện pháp rõ ràng, cụ thể tạo môi trường an toàn cho doanh nghiệp du
lịch, cũng như người dân có nhu cầu đi du lịch. Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh
tỷ lệ tiêm vaccine cho lao động trong ngành du lịch nói riêng, toàn dân nói chung.
Xu hướng cấp hộ chiếu vaccine cho khách du lịch quốc tế cho thấy một trong các
tiêu chí thu hút khách du lịch quốc tế là độ phủ tiêm vaccine. Do đó, độ phủ vaccine
của Việt Nam càng cao sẽ giúp khách du lịch quốc tế và nội địa yên tâm khi đi du
lịch trong bối cảnh các nước dần mở cửa đón khách. Thứ hai, cần tăng cường nguồn
lực cho hệ thống y tế. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư cho thấy, biến chủng
mới COVID-19 làm số lượng ca nhiễm gia tăng nhanh tại nhiều tỉnh thành, dẫn đến
tình trạng quá tải tại các bệnh viện, thiếu thốn vật tư, trang thiết bị điều trị COVID19. Do đó, trong điều kiện hiện nay, cần có kế hoạch ưu tiên đầu tư trang thiết bị
cho ngành y tế, đào tạo đội ngũ y tế, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh
nhân bị COVID-19 ở tất cả các tuyến, đảm bảo khả năng chủ động kiểm soát dịch
bệnh trong thời gian tới. Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, có kế hoạch sàng lọc, truy vết
người tiếp xúc bệnh nhân COVID-19, hạn chế khả năng lây chéo trong các khu
cách ly.
- Có chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực cho ngành du lịch do thời gian qua
người lao động trong ngành du lịch rơi vào cảnh thất nghiệp, chuyển sang ngành
khác hoặc rời thành phố về quê tránh dịch. Rút kinh nghiệm từ làn sóng lao động
chuyển dịch từ thành phố về quê trách dịch, cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ an
sinh cho người lao động, đảm bảo người lao động vẫn có thể duy trì cuộc sống trong
trường hợp có dịch bùng phát trở lại. Với nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động chất
lượng, cần có chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cũng như khuyến khích lao
động quay trở lại làm việc.
- Nghiên cứu có lộ trình mở cửa các đường bay trong nước và quốc tế phù
hợp trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Với các hãng hàng
không thì việc mở lại các đường bay quốc tế vừa mang lại doanh thu, tạo dòng tiền
cho các hãng hàng không trong bối cảnh đang bị suy kiệt hiện nay, vừa góp phần
vực dậy ngành du lịch. Do đó, trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới có xu hướng
suy giảm và tiêm chủng được triển khai trên diện rộng tại nhiều quốc gia, chính
sách "hộ chiếu vaccine" đã được áp dụng tại một số quốc gia, thì cần sớm mở cửa
lại các đường bay đón khách quốc tế. Đồng thời, cần nghiên cứu các biện pháp đảm
bảo an toàn phòng chống dịch như tiêm vaccine, xét nghiệm, thực hiện nghiêm
thông điệp 5K,… thay vì áp dụng các biện pháp cách ly nhiều ngày đối với khách
du lịch trong và ngoài nước. Giải pháp này góp phần giúp thúc đẩy hoạt động du
lịch và phát triển kinh tế trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
- Tăng cường mở rộng chính sách tài khóa trên cơ sở có tính toán đến các rủi
ro vĩ mô của nền kinh tế, thận trọng hơn với chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh rủi
ro lạm phát do giá hàng hóa tăng mạnh thời gian qua cùng với động thái tăng lãi
suất của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, dư địa nới lỏng tiền tệ ngày càng
thu hẹp. Ngoài ra, việc nới lỏng tiền tệ sẽ góp phần đẩy giá các tài sản tăng; tiền rẻ
được bơm ra nhiều hơn sẽ có xu hướng chạy vào các kênh đầu tư, tài sản tài chính.
Mặc dù thời gian qua chính sách tài khóa cũng đã mở rộng thông qua các gói hỗ trợ
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cùng với kích thích đầu tư công, tuy nhiên, dư địa của chính sách tài khóa vẫn còn,
cần có chương trình khôi phục kinh tế toàn diện, trong đó chính sách giữ vai trò
dẫn dắt hỗ trợ những ngành, lĩnh vực có sự lan tỏa lớn và những ngành, lĩnh vực bị
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, trong đó có ngành du lịch.
5.2. Đối với địa phương
- Cơ cấu lại ngành du lịch tại địa phương để khai thác tối đa tiềm năng, lợi
thế và huy động có hiệu quả nguồn lực trên địa bàn phục vụ phát triển du lịch.
- Chủ động hợp tác, liên kết phát triển chuỗi sản phẩm du lịch, kết hợp du
lịch giữa các vùng miền, trên cơ sở khai thác những giá trị văn hóa đặc thù riêng
của từng địa phương.
- Liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo du lịch trong nước và quốc tế để đào
tạo lao động chất lượng cho phát triển du lịch.
5.3. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch
- Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực tài chính, đổi mới
từ cấu trúc bên trong cho tới sản phẩm du lịch thích ứng với “trạng thái bình thường
mới” của nền kinh tế.
- Xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch nội địa phù hợp với sở thích, nhu
cầu của người Việt Nam trong bối cảnh khi công ty lữ hành chuyển từ phục vụ
khách quốc tế sang khách nội địa thì nhiều sản phẩm hướng đến nhu cầu khách
quốc tế trước đại dịch COVID-19 thì giờ đây không phù hợp với khách Việt Nam.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ý thức, thái độ ứng xử, nâng cao
chất lượng lao động du lịch.
5.4. Đối với Ngân hàng Nhà nước
Trong thời gian tới, bám sát các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, căn cứ diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tình hình dịch bệnh trong nước
và quốc tế, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp:
(i) Tiếp tục điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối
hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm
kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế;
(ii) Điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị
trường và mục tiêu chính sách tiền tệ tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho người dân,
doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp du lịch) và nền kinh tế;
(iii) Tiếp tục điều hành, kiểm soát quy mô tăng trưởng tín dụng của hệ thống
gắn với nâng cao chất lượng tín dụng và quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng của
nền kinh tế; Rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng
TCTD trên cơ sở tình hình hoạt động, năng lực tài chính và quản trị, điều hành và
khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh, trong đó ưu tiên TCTD giảm mặt bằng lãi
suất cho vay nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân;
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(iv) Tiếp tục chỉ đạo các TCTD tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận tín dụng, đáp
ứng nhu cầu hợp pháp của người dân;
(v) Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các TCTD triển khai hỗ trợ khách hàng theo
Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN, Thông tư
14/2021/TT-NHNN về các giải pháp hỗ trợ của ngành ngân hàng hỗ trợ khách hàng
khắc phục khó khăn do dịch COVID-19;
(vi) Theo dõi việc cho vay của TCTD đối với VNA; tái cấp vốn cho TCTD
cho vay VNA theo Nghị quyết số 194/NQ-CP của Chính phủ, Thông tư số
04/2021/TT-NHNN và các quy định pháp luật có liên quan;
(vii) Phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên
quan triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ.
Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, triển khai chương trình tổng thể
phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19;
(viii) Triển khai nhiệm vụ được giao của NHNN tại Nghị quyết 105/NQ-CP
ngày 09/09/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh
dịch COVID-19; trong đó có giải pháp hỗ trợ các hãng hàng không tư nhân./.
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Đ/c Tạ Văn Hạ
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Đ/c Đoàn Văn Việt
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Bùi Đình Long
Phó Chủ tịch Tỉnh Nghệ An
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Vũ Minh Đạo
Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục
Nguyễn Thanh Hải
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Trịnh Thị Vân Khánh
Chuyên viên Vụ Văn hóa, Giáo dục

240

241

