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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

Ngày 25/12, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội thảo Du lịch 2021 

với chủ đề “Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển”, do Ủy ban Văn hóa, Giáo 

dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Nghệ 

An tổ chức. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính 

trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự, chỉ đạo tại Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Dân 

tộc và các Ủy ban của Quốc hội; cùng 300 đại biểu là các đại biểu Quốc hội, nhà 

quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong 

và ngoài nước, tại điểm cầu chính ở Thị xã Cửa Lò và 19 điểm cầu trên khắp cả 

nước. 

Trao đổi tại Hội thảo, các ý kiến đều thống nhất, phát triển du lịch là một chủ 

trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thể 

hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng 

định vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019, doanh thu 

từ ngành du lịch đạt 32,8 tỷ USD, đóng góp 9,2% GDP của cả nước, tạo ra 2,5 

triệu việc làm.  

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến du lịch gần như bị đóng băng, các 

doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch hầu hết phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt 

động. Theo nhiều chuyên gia, mặc dù là một trong những ngành bị tác động nặng 

nề nhất nhưng du lịch là ngành có khả năng phục hồi nhanh nhất sau đại dịch nếu 

có chiến lược, sự chuẩn bị đúng đắn và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhất quán 

của các Bộ, ngành, địa phương. Du lịch được phục hồi sẽ có sức lan tỏa, thúc đẩy 

phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, 

nhiều quốc gia trên thế giới đã sớm có chính sách, biện pháp để mở cửa, phục hồi 

du lịch. Việt Nam cần nhanh chóng đón bắt xu thế này, tránh lỡ nhịp với thế giới 

cũng như sức bật của lực cầu trong nước. 

Trên cơ sở nhìn nhận, phân tích thực trạng, nhận diện những cơ hội và thách thức, 

nhiều đề xuất, kiến nghị đã được đưa ra tại Hội thảo nhằm phục hồi, phát triển du 

lịch trong thời gian tới. Trong đó các giải pháp để phục hồi du lịch trong giai đoạn 

2022-2023 như: Kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả và thích ứng an toàn là điều 

kiện tiên quyết để mở cửa du lịch an toàn; Tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ngành du lịch phục hồi và thích ứng tình hình 

mới; Triển khai đồng bộ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2022-2023; Khuyến khích phục hồi du lịch nội địa ngay vào đầu năm 2022, gắn 

với lộ trình mở cửa du lịch quốc tế an toàn. Triển khai chứng nhận, hộ chiếu 

vaccine…Về lâu dài, để phát triển du lịch, cần tiếp tục hoàn thiện về thể chế, chính 



sách phát triển du lịch; Huy động và phân bổ nguồn lực thỏa đáng để phát triển du 

lịch; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong du lịch; Phát 

triển thị trường và các sản phẩm du lịch; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ 

phát triển du lịch… 

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 

Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh sáng kiến của Ủy 

ban Văn hóa, Giáo dục cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Nghệ An 

phối hợp tổ chức Hội thảo rất có ý nghĩa này; cho đây là sự tiếp nối hoạt động của 

các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan làm sâu sắc thêm các vấn đề đã 

được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021. Chủ đề “Du lịch Việt Nam - 

phục hồi và phát triển” của Hội thảo có tính thời sự cao, nhận được sự quan tâm 

lớn của các nhà quản lý, chuyên gia, hiệp hội trong bối cảnh nước ta đang từng bước 

kiểm soát đại dịch, duy trì, phục hồi sản suất kinh doanh, hướng tới giai đoạn bình 

thường mới, thích ứng an toàn. “Liên quan tới chủ đề này, kể từ khi bùng phát dịch 

COVID-19 đến nay, đã có nhiều hội thảo, hội nghị do các bộ, ngành, hiệp hội du 

lịch, doanh nghiệp tổ chức để bàn giải pháp phục hồi ngành du lịch. Tuy nhiên, Hội 

thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn khi hội tụ đầy đủ các ý kiến, sáng kiến, giải 

pháp tâm huyết, vừa có lý luận, vừa thực tiễn từ các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính 

phủ, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, và đặc biệt là các chuyên 

gia, nhà khoa học am hiểu lĩnh vực này và các lĩnh vực liên quan”, Phó Chủ tịch 

Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc 

hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết: 

- Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả Hội thảo và kiến nghị 

Quốc hội, Chính phủ những cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi và phát triển du lịch trong những năm sắp 

tới.  

- Kiến nghị Quốc hội nghiên cứu các nội dung đề xuất để xem xét, thảo luận về 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023.  

- Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét bổ sung các nội dung liên quan tới 

phục hồi và phát triển du lịch trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 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 để sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng 

mạnh mẽ cho ngành Du lịch.  

- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị 

tại Hội thảo, sớm hoàn thiện và tham mưu trình Chính phủ ban hành Chương trình 

phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2026, phù hợp với Chương trình phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023. 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét bổ sung nội dung chuyển đổi 

số trong lĩnh vực du lịch vào Chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2030, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số tới năm 2025, định 

hướng tới 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
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