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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết lập quy hoạch  

Du lịch có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đã trở 

thành ngành kinh tế trụ cột của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Theo Tổ chức Du 

lịch thế giới (UNWTO), du lịch là trụ cột của nền kinh tế nhiều quốc gia và là 

cứu cánh cho hàng triệu người trên thế giới, trong 20 năm qua có tốc độ tăng 

trưởng giá trị lớn gấp 3,2 lần (tính đến 2019). Bên cạnh đó, du lịch còn là kênh 

quảng bá văn hóa, hình ảnh các quốc gia, góp phần lớn vào trong các hoạt động 

ngoại giao, liên kết phát triển,… ngành du lịch ngày càng được các nước lựa 

chọn là ngành kinh tế trọng điểm để đầu tư thúc đẩy phát triển. 

Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đồng thời du 

lịch luôn được xác định là ngành kinh tế trong định hướng phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. Trong giai đoạn từ 2013 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 20301 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 20302 

có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng chiến lược để phát triển ngành du 

lịch, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, làm căn 

cứ cho việc hoạch định các kế hoạch phát triển 5 năm, hàng năm và tạo căn cứ 

pháp lý cho việc xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài 

Giai đoạn trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, lượng khách quốc tế đã 

tăng 2,3 lần, từ 7,9 triệu lượt (năm 2015) lên 18 triệu lượt (năm 2019), tăng 

trưởng bình quân 22,7%/năm. Đây là mức cao hàng đầu thế giới theo các báo 

cáo hàng năm của UNWTO. Năm 2019, tăng trưởng khách quốc tế đến Việt 

Nam là 16,2%, cao hơn hẳn mức trung bình toàn cầu (3,8%) và khu vực châu Á 

và Thái Bình Dương (4,6%). Trong khi đó, 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%/năm. Du lịch đã khẳng định được vị trí quan trọng trong phát triển kinh 

tế - xã hội với tỷ lệ đóng góp vào GDP cả nước lên đến 9,2%; góp phần xóa đói, 

giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá; bảo vệ 

môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh quốc gia. Xếp hạng chung về chỉ 

số năng lực phát triển du lịch: năm 2019, Việt Nam xếp thứ 60/140 nền kinh tế 

về năng lực phát triển du lịch; năm 2021, xếp thứ 52/117 nền kinh tế, tăng 8 bậc 

so với năm 2019. Có thể nói, du lịch từng bước vươn lên trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn3.  

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện, quản lý quy hoạch, ngành 

du lịch còn bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định. Chất lượng một số quy 

                                           
1 Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

2 Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

3 Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị 
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hoạch còn hạn chế về tính dự báo, về nhu cầu và xu hướng thị trường du lịch, 

thiếu tính hệ thống, liên ngành. Do đó, dẫn đến tình trạng nhiều địa phương phát 

triển du lịch theo hướng manh mún, “mạnh ai nấy làm” mà không có sự nghiên 

cứu tổng thể.  

Giai đoạn 10 năm tới, ngành du lịch có nhiều thuận lợi nhưng sẽ phải đối 

mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển. Xu thế hòa bình, 

ổn định, độc lập, hợp tác để phát triển là xu thế chung, ngày càng diễn ra mạnh 

mẽ và sâu rộng trên toàn thế giới, cùng với nó là sự phát triển của khoa học 

công nghệ… đã mang lại những thuận lợi lớn cho du lịch phát triển. Tuy nhiên, 

cùng với nó, những biến động phức tạp về an ninh chính trị, kinh tế, biến đổi 

khí hậu, dịch bệnh, khủng bố... đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng 

nặng nề đến du lịch thế giới du lịch Việt Nam nói riêng. Bối cảnh như vậy, đòi 

hỏi ngành du lịch cần có các định hướng phát triển mới, phù hợp vai trò của du 

lịch trong kinh tế - xã hội.  

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm 

vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia4, trong đó quy hoạch hệ 

thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành nhằm cụ thể hóa những quan điểm, định 

hướng của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 với hướng tiếp 

cận mới đảm bảo tính hệ thống, sự liên kết liên ngành, liên vùng để nâng cao 

hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các định hướng 

phát triển mới hướng tới phát huy tối đa các lợi thế cũng như tiềm năng du lịch 

của đất nước, hướng tới mục tiêu du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn. Như vậy, quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế - xã hội đất nước và có tính cấp 

thiết trong giai đoạn hiện nay. 

2. Căn cứ lập quy hoạch 

2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

- Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ban hành ngày 24/11/2017;  

- Luật số 28/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên 

quan đến quy hoạch ban hành ngày 15/6/2018;  

- Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch ban hành ngày 20/11/2018;  

- Luật du lịch số 09/2017/QH14 ban hành ngày 19/6/2017;  

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ban hành ngày 29/6/2001;  

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 

                                           
4  Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
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32/2009/QH12 ban hành ngày 18/6/2009;  

- Pháp lệnh số 01/2018/QH14 ngày 22/12/2018sửa đổi bổ sung 04 pháp 

lệnh liên quan đến quy hoạch;  

- Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật quy hoạch;  

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

- 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; 

- Nghị quyết 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 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; 

- 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; 

- Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về "Phương 

hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du 

và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; 

- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 về phương hướng phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ Ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ 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. 

- Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi 

hành Luật quy hoạch; 

- Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành 

danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch; 

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định 

hướng đến 2025; 
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- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; 

- Quyết định 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2025; 

- Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 06/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác 

bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch 

trong tình hình mới; 

- Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định 236/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch hệ thống 

du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định 2626/QĐ-

BVHTTDL ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về 

việc Điều chỉnh việc giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch hệ thống du lịch thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

2.2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển các 

ngành quan trọng 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; 

- Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát 

triển sản phẩm du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  
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- Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030; 

- Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 . 

2.3. Các căn cứ khác  

- Các chiến lược, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực 

quốc gia, quy hoạch vùng (đã và đang được triển khai xây dựng). 

3. Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch 

3.1. Quan điểm lập quy hoạch 

- Bảo đảm tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch quy định 

tại Luật quy hoạch.  

- quy hoạch hệ thống du lịch phải phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) 

và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045.  

 - quy hoạch hệ thống du lịch phải mang tính định hướng cao, xác định việc 

phân bố và tổ chức không gian các hoạt động du lịch, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh và bảo vệ môi trường mang tính chiến lược trên lãnh thổ quốc gia, có tầm 

quan trọng cấp quốc gia và có tính liên vùng.  

 - Bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với ổn định xã hội, bảo vệ môi 

trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường khả năng chống chịu và thích 

ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; khai thác và sử dụng hợp lý, 

hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, thiên 

nhiên.  

 - Bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành và các 

vùng trong cả nước; khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có nhằm phát 

huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. 

3.2. Mục tiêu lập quy hoạch 

- Là công cụ quản lý nhà nước trong việc điều hành hoạt động phát triển du 

lịch, nhằm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực của quốc 
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gia để phát triển du lịch nhanh và bền vững; là căn cứ để xây dựng các kế hoạch 

phát triển du lịch trung và dài hạn; 

- Là cơ sở lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính 

chất kỹ thuật, chuyên ngành khác; xây dựng định hướng phát triển du lịch cho 

các vùng, khu vực động lực, khu du lịch quốc gia và khu vực có tiềm năng 

khác; 

- Xây dựng không gian phát triển du lịch quốc gia trên cơ sở kết nối đồng 

bộ hệ thống hạ tầng, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật; hệ thống khu, điểm du 

lịch; hệ thống sản phẩm du lịch; hệ thống doanh nghiệp du lịch; hệ thống vận 

chuyển du lịch; hệ thống điểm dừng nghỉ du lịch; hệ thống nhà hàng, khu vui 

chơi giải trí, điểm mua sắm du lịch; hệ thống các dịch vụ bổ trợ khác gắn với 

khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực để phát triển kinh 

tế xã hội của đất nước đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

4. Phạm vi lập quy hoạch 

Tại mục IX, Phụ lục II, Nghị định 37 hướng dẫn Luật quy hoạch và khoản 

c, Điều 1, Quyết định 933/QĐ-TTg ngày 14/6/2021 phê duyệt Nhiệm vụ Quy 

hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 quy định 

Tính chất, đối tượng và phạm vi quy hoạch như sau: 

- Tính chất của quy hoạch: Quy hoạch hệ thống du lịch là quy hoạch 

ngành quốc gia. 

- Đối tượng quy hoạch: Bao gồm sản phẩm du lịch, thị trường du lịch, 

hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, nguồn nhân lực du lịch, 

hệ thống cơ sở đào tạo du lịch, tổ chức không gian du lịch. 

- Phạm vi quy hoạch: Toàn bộ lãnh thổ đất liền, ven biển và các đảo 

có tài nguyên du lịch của Việt Nam, có xét đến mối quan hệ quốc tế. 

a. Về không gian: Phạm vi quy hoạch của hệ thống du lịch là toàn bộ lãnh 

thổ đất liền, ven biển và các đảo có tài nguyên du lịch của Việt Nam, có xét đến 

mối quan hệ quốc tế. 

b. Về đối tượng: Đối tượng lập quy hoạch bao gồm các thành phần của hệ 

thống du lịch quốc gia, bao gồm: 

- Sản phẩm du lịch; 

- Thị trường du lịch; 

- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch (hệ thống cơ sở lưu trú, 

phương tiện vận chuyển khách du lịch, cơ sở vui chơi giải trí, ăn uống …); 

- Nguồn nhân lực du lịch và hệ thống cơ sở đào tạo du lịch; 

- Tổ chức không gian du lịch (vùng du lịch, khu vực trọng điểm phát triển 

du lịch, tuyến du lịch quốc gia, khu du lịch quốc gia). 
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c. Về phạm vi nghiên cứu: Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 là quy hoạch cấp quốc gia, được thực hiện ở cấp 

quốc gia, cấp vùng, thể hiện tính chiến lược, có sự so sánh và đặt trong mối 

quan hệ tương quan với khu vực và quốc tế. 

5. Phương pháp lập quy hoạch 

Bao gồm 2 nhóm phương pháp ứng với 2 giai đoạn: Tiếp cận quy hoạch và 

lập quy hoạch. Cụ thể như sau: 

5.1. Phương pháp tiếp cận lập quy hoạch 

Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam là quy hoạch ngành quốc gia, quy 

hoạch lớn và có vai trò quan trọng. Do đó tiếp cận quy hoạch này cần được thực 

hiện cẩn trọng, đảm bảo sự toàn diện và sự phát triển bền vững. Do đó, tiếp cận 

quy hoạch tổng thể như sau: 

- Tiếp cận từ trên: quy hoạch hệ thống du lịch phải phù hợp, bám sát nội 

dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 

Phương pháp tiếp cận này nhìn nhận du lịch là một lĩnh vực trong nền kinh tế và 

phù hợp với những định hướng cấp quốc gia. 

- Tiếp cận ngang hàng: du lịch là một 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; có mối quan hệ sâu sắc với các ngành kinh tế khác 

về các yếu tố sản phẩm, hạ tầng kỹ thuật, … đồng thời các ngành khác cũng bổ 

sung tài nguyên mới cho ngành du lịch. Do đó, cần có những tiếp cận ngang 

hàng để phân tích được những mối liên hệ này, đảm bảo được sự phù hợp, cũng 

như tăng cường hỗ trợ phát triển giữa du lịch và các ngành kinh tế khác. Quy 

hoạch hệ thống du lịch phải thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch ngành, lĩnh 

vực khác. 

- Tiếp cận từ dưới: quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam là quy hoạch 

ngành quốc gia, có vai trò định hướng phát triển du lịch cấp vùng, cấp tỉnh; gắn 

với nền tảng là hệ thống tài nguyên, cơ sở vật chất du lịch, hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, … của các tỉnh. Quy hoạch hệ thống du lịch cũng sử dụng thông tin, dữ 

liệu đầu vào từ các quy hoạch vùng, tỉnh, thành phố nhằm đảo bảo tính thống 

nhất, đồng bộ và tính thực tiễn. Do đó, việc tiếp cận từ dưới lên đảm bảo mang 

tới cái nhìn toàn diện, đồng nhất cho quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam. 

- Tiếp cận liên vùng, liên quốc gia: Tiếp cận liên vùng, liên quốc gia, đặt 

du lịch Việt Nam trong mối quan hệ với các khu vực lân cận như Đông Nam Á, 

Châu Á, … và trong mối quan hệ giữa các vùng, miền trong cả nước. Việc tiếp 

cận liên vùng, liên quốc gia nhằm kết nối không gian, hành lang phát triển, kết 

nối phát triển hạ tầng kỹ thuật liên vùng, liên quốc gia; khai thác, phát triển hợp 



8 

 

lý hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt trong vấn đề bảo vệ môi 

trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. 

- Tiếp cận dựa trên quy luật cung cầu: Với vai trò là ngành kinh tế dịch vụ 

tổng hợp, du lịch hoạt động theo kinh tế thị trường và quy luật cung cầu. Đây là 

phương pháp tiếp cận cơ bản của kinh tế thị trường, trong đó lấy nghiên cứu thị 

trường làm căn cứ định hình hệ thống sản phẩm du lịch của cả nước, các từng 

vùng phù hợp với nhu cầu thị trường.  

5.2. Phương pháp lập quy hoạch 

Bao gồm các phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp sơ đồ, bản đồ; 

phương pháp điều tra thực địa; phương pháp chuyên gia và tham vấn các bên 

liên quan (cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, chính quyền trung ương, địa 

phương, các nhà khoa học, chuyên gia...). Đây là các phương pháp đảm bảo 

mang đến sự phân tích toàn diện từ nhiều khía cạnh cho quy hoạch hệ thống du 

lịch Việt Nam; mang tới cái nhìn tổng thể, những thông tin thực tiễn đáng tin 

cậy, xây dựng được sự phù hợp giữa quy hoạch và thực tế. Cụ thể: 

- Phương pháp phân tích hệ thống: Nghiên cứu về phát triển du lịch có 

quan hệ chặt chẽ với các điều kiện tự nhiên, các điều kiện về văn hóa và kinh tế 

- xã hội trong nước và quốc tế. Do đó cần phải đặt hệ thống du lịch Việt Nam 

trong tổng thể các điều kiện này, phân tích được những mối tác động và ảnh 

hưởng giữa các yếu tố, lĩnh vực tới du lịch và ngược lại. Phương pháp này mang 

tới cái nhìn tổng quan, đồng thời đặt nền móng cho các định hướng đề xuất phù 

hợp với bối cảnh, tận dụng được những cơ hội và lợi thế đến từ bối cảnh. 

- Phương pháp sơ đồ, bản đồ: Bản đồ được sử dụng chủ yếu theo hướng 

chuyên ngành để phân tích sự phân bố của các đối tượng trong không gian (tài 

nguyên, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, đặc biệt trong quá 

trình nghiên cứu biến động liên quan đến tổ chức lãnh thổ du lịch, ...). Hệ thống 

thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) sẽ được sử dụng để hỗ 

trợ biên tập, xử lý, phân tích, chồng xếp các lớp thông tin bản đồ để xây dựng 

hệ thống bản đồ hiện trạng và bản đồ định hướng quy hoạch du lịch.  

- Phương pháp điều tra thực địa: Công tác thực địa có mục đích cơ bản là 

kiểm tra chỉnh lý và bổ sung những tư liệu; đối chiếu và lên danh mục cụ thể 

từng đối tượng nghiên cứu; sơ bộ đánh giá mức độ ảnh hưởng của các điều kiện 

có liên quan đến phát triển du lịch. Trong đó tập trung ở những khu vực động 

lực phát triển du lịch của các vùng cũng như các địa phương mới còn nhiều tiềm 

năng. Điều tra thực địa xây dựng lịch trình khảo sát theo Chiến lược phát triển 

du lịch Việt Nam đến 2030 và theo những đề xuất thực tế của các tỉnh, thành 

phố, trong đó chú trọng các địa phương mới, có nhiều tiềm năng độc đáo, nổi 

bật. 

- Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp xin tham vấn, đánh giá, đề 

xuất của các chuyên gia đối với các yếu tố về hiện trạng, bối cảnh, định hướng, 
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... Các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan, 

tham gia vào các khâu khác nhau của quy hoạch với vai trò đa dạng (từ thực 

hiện tổng hợp đánh giá hiện trạng tới nhận xét, cho ý kiến, ...) .  

- Phương pháp thống kê: Áp dụng để thu thập, xử lý, tóm tắt số liệu thống 

kê (sơ cấp, thứ cấp) liên quan tới nội dung quy hoạch hệ thống du lịch. Các 

thông tin thu thập từ tài liệu, số liệu do các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương cung cấp qua Tổng cục du lịch, tài liệu số liệu chính thức từ Tổng cục du 

lịch, tài liệu số liệu từ các nguồn khác được công khai, công nhận. 

- SWOT: Phân tích nhận diện những cơ hội, thách thức phía trước và hiện 

tại để có thể thiết kế các định hướng cũng như giải pháp thực thi nhằm vượt qua 

thách thức. Với mỗi nội dung, các yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài 

sẽ được phân tích nhằm nhận diện được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

nguy cơ. Kết hợp các quan điểm, tầm nhìn phát triển, mục tiêu phát triển, sứ 

mạng/nhiệm vụ trọng tâm của các bên liên quan (từ ý kiến của các bên liên 

quan, các văn bản, kế hoạch - chiến lược - quy hoạch liên quan, tổng quan các 

tài liệu học thuật và kinh nghiệm trong/ngoài nước, thông tin dự báo từ phân 

tích bối cảnh của giai đoạn tương lai 2021-2030), những phương án chiến lược 

và các hoạt động sẽ được đề xuất. Đây cũng là nền tảng xây dựng các giải pháp 

phát triển cho quy hoạch. 

5.3. Phương pháp thu thập, xử lý số liệu phục vụ lập quy hoạch 

Hệ thống số liệu được tập trung thống kê, phân tích trong giai đoạn 2013-

2019, hoặc ít nhất trong giai đoạn 2015-2019 là trọng tâm. Năm 2020 do ảnh 

hưởng của đại dịch, đối với ngành du lịch đã xảy ra những biến động chưa từng 

có, nên các số liệu của 2020 được thu thập, sử dụng để tham khảo và phân tích 

cho các kịch bản rủi ro, số liệu 2019 đại diện cho hiện trạng - thời điểm du lịch 

có sự ổn định và phát triển mạnh trước khi gặp biến cố bất ngờ từ dịch bệnh. 

Các nhóm số liệu chính: 

- Số liệu khách du lịch quốc tế hiện trạng và dự báo; số liệu thống kê khách 

du lịch, tổng thu du lịch của một số điểm đến so sánh với Việt Nam. 

- Số liệu thống kê khách quốc tế và nội địa, tổng thu từ du lịch, số buồng 

số cơ sở lưu trú, lao động du lịch của cả nước và 63 tỉnh, thành phố. Tỷ trọng 

đóng góp của du lịch vào GDP cả nước. Hệ thống số liệu thống kê được cấu 

trúc theo quy mô cả nước, các vùng, các khu vực động lực và các địa phương. 

- Các thông tin, số liệu về thị trường khách du lịch bao gồm: Các thị 

trường quốc tế trọng điểm, phương tiện giao thông khi vào Việt Nam, thời gian 

lưu trú trung bình, mức chi tiêu trung bình. Phân tích số liệu cho cả nước, các 

vùng, các địa phương thuộc các khu vực động lực phát triển du lịch phù hợp với 

số liệu đã thu thập được. 

- Thông tin, số liệu về đầu tư phát triển du lịch: Tình hình, kết quả thực 
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hiện đầu tư, các loại hình đầu tư, hiệu quả các hoạt động đầu tư du lịch giai 

đoạn 2013-2020. 

- Các thông tin, số liệu về hệ thống cơ sở vật chất du lịch: cơ sở lưu trú, ăn 

uống, vui chơi giải trí; Các thông tin, số liệu về hệ thống doanh nghiệp du lịch 

theo các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, vận chuyển… 

- Hệ thống số liệu liên quan khác:  

+ Hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của cả nước và một số 

khu vực trọng điểm phát triển du lịch; Thông tin hiện trạng và định hướng sử 

dụng đất, không gian biển. 

+ Giao thông: Thông tin số liệu hiện trạng và định hướng phát triển mạng 

lưới giao thông đường bộ quốc gia; Thông tin số liệu các cảng hàng không: 

công suất, hiện trạng khai thác, định hướng phát triển; Thông tin số liệu các 

cảng du lịch đường biển, đường sông: công suất, hiện trạng khai thác, định 

hướng phát triển; Thông tin số liệu giao thông đường sắt: hiện trạng và định 

hướng phát triển, lưu ý các dự án phát triển du lịch đường sắt; Thông tin, số liệu 

các cửa khẩu quốc tế. 

+ Thông tin số liệu hiện trạng và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực 

khác có liên quan: điện năng, cấp thoát nước và môi trường, viễn thông, thương 

mại, văn hóa, thể thao... 

5.4. Điều tra khảo sát thực địa 

Điều tra khảo sát thực địa là bước quan trọng, thu thập tài liệu số liệu trực 

tiếp đồng thời đánh giá trực quan hiện trạng phát triển du lịch trên phạm vi cả 

nước. Điều tra khảo sát thực hiện tại các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, 

các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, các công trình đầu mối hạ tầng giao 

thông nhằm đánh giá thực tế: 

- Khả năng thu hút khách du lịch 

- Thực trạng và tiềm năng phát triển, chú trọng đánh giá thực trạng khai 

thác, sử dụng tài nguyên du lịch, sử dụng đất cho phát triển du lịch. Đặc biệt tại 

các khu vực mới, chưa được khai thác nhiều và gắn với những định hướng đột 

phá của các địa phương trong tương lai, nằm ngoài quy hoạch 201. 

- Các hạn chế, thách thức đối với quá trình phát triển 

- Khả năng kết nối với các khu vực khác 

- Điều kiện kết các hệ thống kết cấu hạ tầng, chú trọng kết nối hạ tầng giao 

thông, hạ tầng môi trường. 

- Tổ chức khảo sát thực địa theo 7 vùng du lịch, chú trọng các khu vực 

động lực phát triển du lịch và thực trạng phát triển du lịch tại các khu du lịch 

quốc gia và các khu vực tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Các 
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tuyến khảo sát: 

+ Hà Nội - Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh 

+ Sơn La - Điện Biên - Lào Cai - Tuyên Quang - Cao Bằng 

+ Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam 

+ Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận 

+ Lâm Đồng - Đăk Lăk 

+ TP Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Bà Rịa - Bình Thuận 

+ Cà Mau - Cần Thơ - Kiên Giang (Phú Quốc)  
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PHẦN I. HIỆN TRẠNG VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH VIỆT NAM 

I. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM  

1. Bối cảnh thực hiện quy hoạch 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là QHTT 2013) được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013. Quy hoạch được triển 

khai thực hiện trong thời kỳ 2013-2020 (sau đây gọi tắt là thời kỳ thực hiện quy 

hoạch) trước bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp, với 

những thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen.  

1.1. Bối cảnh quốc tế và các tác động đến Việt Nam 

1.1.1. Bối cảnh chính trị, xã hội thế giới 

* Tình hình chính trị, xã hội thế giới trong thời gian qua chuyển biển 

không ngừng, bên cạnh xu thế chủ đạo là “hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh 

vượng chung”, quan hệ chính trị ở một số quốc gia, khu vực cũng diễn biến hết 

sức phức tạp, khó lường.  

- Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn nhằm tạo ảnh hưởng ở một số 

quốc gia, khu vực như Trung Đông, Đông Âu, Nam Mỹ, Châu Á - Thái Bình 

Dương dẫn đến phân cực chính trị gay gắt giữa Mỹ - Nga, Mỹ - Trung Quốc, 

Nga - Liên minh Châu Âu.  

- Xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền, bạo loạn chính trị ngày càng 

căng thẳng, leo thang cả về quy mô, tính chất và cường độ.  

+ Trung Đông vẫn là điểm nóng của các cuộc nội chiến, xung đột quân sự 

kéo dài ở Yemen, Syria, Afghanistan, Palestine - Israel, Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq.  

+ Bạo loạn chính trị, đảo chính, lật đổ chính quyền diễn ra cục bộ ở nhiều 

quốc gia như Venezuela, Belarus, Ucraina, Thái Lan, Myanmar,...  

+ Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải diễn ra quyết liệt ở nhiều khu 

vực: Tây Nam Á (Ấn Độ - Pakistan), Đông Âu (Nga - Ucraina), Biển Đông 

(Việt Nam - Trung Quốc - Philippines), Biển Hoa Đông (Nhật Bản - Trung 

Quốc - Hàn Quốc).  

+ Căng thẳng chính trị Nga - Ucraina diễn ra từ năm 2014 bằng loạt động 

thái tranh chấp cục bộ và diện rộng giữa hai quốc gia này liên quan đến các khu 

vực Krym (được sáp nhập thành một phần lãnh thổ của Liên Bang Nga), 

Donbas và một số tỉnh miền Đông Ucraina, những va chạm hải quân ở vùng 

Biển Đen, chiến tranh mạng, trừng phạt kinh tế,... Đỉnh điểm của cuộc xung đột 
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nổ ra vào ngày 24/2/2022 khi Nga tiến hành chiến dịch tấn công quân sự quy 

mô lớn nhằm vào Ucraina. Cuộc chiến tranh Nga - Ucraina vẫn đang diễn biến 

khốc liệt, chưa có dấu hiệu cho những cuộc đàm phán ngừng bắn hay chấm dứt 

chiến tranh. 

- Chạy đua vũ trang, phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo ở Iran, 

Triều Tiên và một số nước lớn gây quan ngại cho tình hình an ninh khu vực và 

thế giới. Chỉ trong 5 năm, từ 2013-2017, Triều Tiên đã tiến hành 03 vụ thử hạt 

nhân, nâng tổng số vụ thử hạt nhân ở quốc gia này lên 6 lần, cùng với chiến 

lược phát triển tên lửa đạn đạo, tên lửa liên lục địa của Triều Tiên đã khiến tình 

hình chính trị, an ninh thế giới trở nên căng thẳng, gây quan ngại cho các quốc 

gia trong khu vực, cộng đồng quốc tế, và đặc biệt là căng thẳng giữa 03 quốc 

gia Mỹ - Hàn - Triều. Nhiều vòng đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều 

Tiên đã được diễn ra ở cả cấp chuyên viên (cấp cố vấn) và cấp quốc gia, đàm 

phán song phương và đa phương. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc 

gia được lựa chọn là nơi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà 

Nội năm 2019. Tuy nhiên, vòng đàm phán này đã đi vào bế tắc khi các bên 

không đưa ra được tuyên bố chung. 

- Khủng bố quốc tế trỗi dậy mạnh mẽ với sự xuất hiện của Nhà nước Hồi 

giáo (IS) tự xưng reo rắc nỗi sợ hãi cho toàn thế giới trong suốt giai đoạn 2013-

2019. Không chỉ chiếm đóng, thiết lập bộ máy cai trị một vùng đất rộng lớn với 

tham vọng thiết lập Nhà nước Hồi giáo thống nhất toàn Trung Đông, IS còn 

thực hiện hàng loạt các vụ khủng bố đẫm máu tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Năm 2015, IS đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công, đánh bom, xả súng tại 

thủ đô Paris - Pháp: sân vận động Satade de France, tòa soạn báo Charlie 

Hebdo, nhà hát Bataclan và các địa điểm công cộng khác gây thiệt mạng hàng 

trăm người, hàng trăm người khác bị thương. Tháng 10/2015, một máy bay chở 

khách du lịch của Nga - Metrojet số hiệu 9268 bị đánh bom khủng bố khiến 224 

người thiệt mạng. Tháng 6/2016, một tay súng cam kết trung thành với IS đã 

giết chết ít nhất 40 người tại một hộp đêm ở Orlando, Florida, Mỹ... 

- Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc 

gia khu vực Trung Đông - Bắc Phi (xung đột người Kurd, Kitô giáo và Hồi 

giáo, xung đột giữa các dòng Hồi giáo Sunni và Shia), Trung Quốc (xung đột 

với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương), Myanmar (xung đột với người 

Rohingya ở Rakhine), Philippines (xung đột sắc tộc, tôn giáo ở Mindanao),... 

khiến tình hình chính trị biến động, anh ninh khu vực bất ổn, cản trở cuộc sống 

bình thường của người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và hoạt động du 

lịch. 

Bối cảnh chính trị, xã hội thế giới đã có những ảnh hưởng nhất định đối 

với Việt Nam, đặc biệt trong các quan hệ đối ngoại, hợp tác song phương và đa 

phương. Việt Nam luôn kiên định lập trường đối ngoại rộng mở, “đa phương 

hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại”, “độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát 
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triển”, “là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong 

cộng đồng quốc tế”. Đối với các vấn đề liên quan đến tranh chấp và xung đột 

quốc tế, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết bằng biện pháp hòa 

bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.  

Phức tạp về chính trị, bất ổn về an ninh thế giới cũng tác động không nhỏ 

đối với hoạt động du lịch toàn cầu, ảnh hưởng đến tâm lý, khả năng di chuyển 

và an toàn tính mạng của khách du lịch quốc tế. Việt Nam nằm ở trung tâm khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương, giữa các điểm nóng chính trị: Trung Quốc, 

Triều Tiên, Philippines, Thái Lan, Myanmar, do đó, phải chịu nhiều tác động 

tiêu cực. Đơn cử, năm 2014, sự kiện đảo chính ở Thái Lan và sự kiện Trung 

Quốc hạ giàn khoan HD-981 ở Biển Đông đã khiến lượng khách quốc tế đến 

Việt Nam sụt giảm đáng kể, tăng trưởng khách quốc tế năm 2014-2015 chỉ đạt 

1,2%, thấp nhất trong cả thời kỳ thực hiện quy hoạch. 

Các vấn đề chính trị mới phát sinh như cuộc chiến tranh Nga - Ucraina và 

các vấn đề chính trị, xã hội có tính chất phức tạp, lan giải, kéo dài như vấn đề 

hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên; tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở biển Đông, 

biển Hoa Đông, biển Đen; xung đột vũ trang ở Trung Đông;... sẽ còn tiếp tục 

tác động xấu đối với ổn định an ninh, chính trị, xã hội toàn cầu, ảnh hưởng tiêu 

cực đối với hoạt động kinh tế - xã hội và du lịch không chỉ trong hiện tại mà còn 

trong nhiều năm tới, thậm chí trong cả thập niên tới.. 

* Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và du lịch Việt Nam:  

- Bối cảnh chính trị, xã hội thế giới đã có những ảnh hưởng nhất định đối 

với Việt Nam, đặc biệt trong các quan hệ đối ngoại, hợp tác song phương và đa 

phương. Việt Nam luôn kiên định lập trường đối ngoại rộng mở, “đa phương 

hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại”, “độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát 

triển”, “là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong 

cộng đồng quốc tế”. Đối với các vấn đề liên quan đến tranh chấp và xung đột 

quốc tế, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết bằng biện pháp hòa 

bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.  

- Phức tạp về chính trị, bất ổn về an ninh thế giới cũng tác động không nhỏ 

đối với hoạt động du lịch, ảnh hưởng đến tâm lý, khả năng di chuyển và an toàn 

tính mạng của khách du lịch quốc tế. Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương, giữa các điểm nóng chính trị: Trung Quốc, Triều Tiên, 

Philippines, Thái Lan, Myanmar, do đó, phải chịu nhiều tác động tiêu cực. Các 

biến động chính trị mang tới tâm lý e ngại cho du khách, từ đó làm giảm lượng 

khách quốc tế đến khu vực và Việt Nam. Đặc biệt, giai đoạn 2019-2020 với sự 

xuất hiện của dịch bệnh COVID-19; tất cả các quốc gia trên thế giới đều áp 

dụng những quy định hạn chế di chuyển quốc tế, du lịch quốc tế gần như “đóng 

băng” và đến nay những hạn chế này chưa hoàn toàn được gỡ bỏ. Bên cạnh đó, 

sau dịch bệnh, việc mở cửa trở lại thường kéo theo nhiều thay đổi trong các đàm 
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phán hợp tác về chính trị, kinh tế, ngoại giao,… cũng hạn chế sự phục hồi của 

du lịch quốc tế. 

1.1.2. Bối cảnh kinh tế thế giới 

Kinh tế thế giới gần một thập niên qua chứng kiến sự chuyển động phức 

tạp, thăng trầm ở cả ba cung bậc: phục hồi - phát triển - suy thoái. Sau khủng 

hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu (2008), kinh tế thế giới bước vào giai đoạn 

phục hồi, tăng trưởng chậm (bình quân khoảng 3,3%/năm), đạt đỉnh vào năm 

2017 (3,7%) trước khi bước vào giai đoạn suy thoái năm 2018 (3,1%), 2019 

(2,9%) do tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và suy 

thoái trầm trọng vào các năm 2020-2022 do tác động của đại dịch COVID-19. 

* Tình hình kinh tế thế giới giai đoạn 2013-2019 

- Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực phát triển năng động, tập 

trung các nền kinh tế hàng đầu thế giới (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Nga) 

và các nền kinh tế mới nổi (Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan). Giai 

đoạn 2013-2019, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương duy trì tốc độ tăng trưởng 

khá ổn định. Hiện các nước lớn đang điều chỉnh chính sách theo hướng ưu tiên 

cho khu vực này. Trong đó, Đông Nam Á được đánh giá là khu vực đang tăng 

trưởng mạnh mẽ, có triển vọng rất lớn trong tương lai. 

- Sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ thương mại đặt ra thách thức lớn cho 

kinh tế toàn cầu. Mỹ rút khỏi hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 

Anh rút khỏi Liên minh Châu Âu EU (Brexit) là một trong những điển hình của 

chủ nghĩa bảo hộ. Bằng các chính sách tăng cường bảo hộ doanh nghiệp trong 

nước, áp dụng hạn ngạch, nâng thuế quan hàng hóa nhập khẩu, gia tăng các hàng 

rào kỹ thuật,... chủ nghĩa bảo hộ đi ngược với xu thế tự do hóa, toàn cầu hóa 

thương mại, đe dọa sự tăng trưởng ổn định của kinh tế toàn cầu. 

- Chiến tranh thương mại giữa các nước lớn Mỹ - Trung Quốc, Nhật Bản - 

Hàn Quốc, Nga - EU đã khiến tình hình kinh tế, thương mại toàn cầu diễn biến 

phức tạp. Các cuộc thương chiến không chỉ tác động đến kinh tế của các Bên 

mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển chung, khiến tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu sụt giảm, thị trường chứng khoán, đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI), tỷ giá hối đoái, giá trị tiền tệ quốc tế, thuế quan, xuất nhập khẩu,... biến 

động tiêu cực.  

- Nhu cầu về năng lượng tiếp tục tăng cao đáp ứng nhu cầu phát triển 

nhanh chóng của các nền kinh tế; giá dầu thế giới và giá các mặt hàng nhiên liệu 

(gas, khí đốt, than) liên tục biến động do ảnh hưởng của tình hình chính trị, 

xung đột vũ trang, chiến tranh thương mại; giá vàng, lãi suất tín dụng, tỷ giá 

ngoại tệ cũng biến động thất thường cùng với sự biến động của kinh tế toàn cầu 

trong suốt giai đoạn 2013-2019.  
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Dầu mỏ là mặt hàng nguyên liệu đầu vào có tầm ảnh hưởng rất lớn đến 

kinh tế toàn cầu. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, giá dầu cứ tăng 

10% thì làm cho lạm phát tăng 0,36 điểm phần trăm và kịch bản tăng trưởng 

kinh tế giảm 0,5 điểm phần trăm. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến giá các 

nguyên liệu đầu vào khác như phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây 

dựng…từ đó ảnh hưởng dây chuyền đến cả nền kinh tế 5. Trong giai đoạn 2013-

2019, giá dầu thế giới mặc dù có những thời điểm giảm sâu (như quý IV năm 

2014 hay quý I năm 2016) nhưng xu hướng chủ đạo trong cả giai đoạn là tăng. 

 

Biểu đồ 1: Giá dầu thế giới 2013-2019 

Tình hình biến động giá dầu các năm như sau: năm 2013, giá dầu thế giới 

tăng do các cơ sở dầu mỏ ở Libya bị phong tỏa trong nội chiến. Libya giảm sản 

lượng hơn 1 triệu thùng mỗi ngày; năm 2014 giá dầu giảm 70%, từ 110 USD 

xuống 30 USD/thùng, nguyên nhân do OPEC bán dầu ồ ạt để ngăn dầu đá phiến 

của Mỹ và kinh tế toàn cầu suy thoái do nhu cầu từ Trung Quốc giảm; năm 

2014 giá dầu thế giới tăng trong quý I và II với mức 62,9 USD/thùng trước khi 

giảm sâu cho đến hết quý I năm 2016; năm 2016 - 2018 giá dầu liên tục tăng do 

nhóm OPEC+ thỏa thuận cắt giảm sản lượng để giữ giá cao; năm 2019 do tác 

động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, kinh tế thế giới trì trệ, nhu cầu 

tiêu thụ dầu chậm lại, giá dầu tăng - giảm không đều tùy cán cân cung - cầu. 

- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn tiếp tục là một xu thế khách quan, 

được các quốc gia chú trọng, đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, cả hợp 

tác đa phương và song phương. Các chính sách ngoại giao cởi mở được nhiều 

quốc gia áp dụng tạo điều kiện giao lưu kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch. 

Nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết trong giai đoạn 2013-2019, tiêu 

biểu là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác toàn 

diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tư do 

giữa Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 

(RCEP). 

- Bức tranh tổng thể kinh tế toàn cầu giai đoạn 2013-2019 khá ảm đạm, chỉ 

có hai điểm sáng tăng trưởng đáng chú ý vào năm 2014 và 2016, các năm còn 

lại đều ghi nhận sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng. 

                                           

5 Theo VTC News, taioj website: https://vtc.vn/bao-gia-xang-dau-tang-cao-tac-dong-the-nao-den-kinh-

te-ar676271.html, truy cập ngày 25/8/2022. 

https://vtc.vn/bao-gia-xang-dau-tang-cao-tac-dong-the-nao-den-kinh-te-ar676271.html
https://vtc.vn/bao-gia-xang-dau-tang-cao-tac-dong-the-nao-den-kinh-te-ar676271.html
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Biểu đồ 2: Biểu đồ tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2013-2019 

Nguồn: Tổng hợp số liệu thống kê của WB, IMF, OECD năm 2020 

Năm 2019 khép lại với mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 2,9%, 

thấp nhất trong vòng 10 năm kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính  toàn 

cầu. Cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh là Mỹ 

và Trung Quốc; biến động của thị trường dầu mỏ; căng thẳng địa chính trị gia 

tăng ở các khu vực Trung Đông và châu Á; sự bất ổn chính sách gia tăng ở châu 

Âu và châu Mỹ; thảm họa cháy rừng ở Nam Mỹ (Amazon), châu Đại Dương 

(Úc)…; sự lao đao của các startup công nghệ lớn,... là những nguyên nhân dẫn 

đến sự sụt giảm này. Trong đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bị đẩy lên 

đỉnh điểm là nguyên nhân chính làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu vốn đã suy 

yếu từ những năm trước đó. 

* Tình hình kinh tế thế giới giai đoạn 2020-2022 

- Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu khiến 

kinh tế thế giới bị thiệt hại nghiêm trọng. Ngoại trừ một số nước vẫn duy trì tốc 

độ tăng trưởng dương như Trung Quốc, Ai Cập, Việt Nam, hầu hết các nền kinh 

tế thế giới đều tăng trưởng âm. Hàng chục nền kinh tế lớn đồng loạt rơi vào suy 

thoái như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Australia, 

Brazil, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan,... Trong 

đó, Mỹ, châu Âu là những tâm điểm chính của diễn biến dịch bệnh và cũng là 

những nơi thực trạng tăng trưởng kinh tế và thương mại tồi tệ nhất trong năm 

2020; ở khu vực châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan là những quốc gia sụt 

giảm tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong năm này. 
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Biểu đồ 3: Đại dịch COVID-19 và tăng trưởng kinh tế của một số quốc gia 

(Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Á - ADB, Quỹ tiền tệ thế giới - IMF và Tổ chức xếp hạng 

tín dụng - FitchRatings, năm 2020) 

 

Biểu đồ 4: Tăng trưởng kinh tế của một số nước do tác động COVID-19 

 (Nguồn: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD, năm 2020) 

Hoạt động sản xuất, dịch vụ, thương mại, đầu tư trên toàn cầu giảm mạnh 

trong năm 2020.  

+ Các hoạt động trong khu vực sản xuất và dịch vụ của các nền kinh tế đều 

bị thu hẹp và đạt mức thấp nhất. Các chỉ số PMI trong lĩnh vực sản xuất và phi 

sản xuất đồng loạt đi xuống, dưới ngưỡng mở rộng kéo dài đến hết năm 2020. 

Diễn biến của hoạt động sản xuất và dịch vụ ở mỗi nước phụ thuộc vào tình 

hình dịch bệnh và chính sách vĩ mô của Chính phủ các nước (tiếp tục duy trì mở 

rộng hay thu hẹp sản xuất để đảm bảo phòng chống dịch), qua đó, tác động trực 

tiếp tới sản lượng, đơn đặt hàng mới cả trong nước và quốc tế cũng như việc 

làm, giá cả,… (là những chỉ số chính cấu thành nên chỉ số PMI tổng hợp). Đáng 

chú ý, kết thúc năm 2020, diễn biến của các hoạt động sản xuất và phi sản xuất 



19 

 

vẫn chưa có được xu hướng hồi phục ổn định, đặc biệt khi chỉ số việc làm liên 

tục ở mức thấp có ảnh hưởng không tích cực đến diễn biến của nhu cầu. 

+ Thương mại toàn cầu trong năm 2020 diễn biến thu hẹp rất mạnh, tăng 

trưởng của hoạt động thương mại toàn cầu giảm hơn 10% trong năm 2020 so 

với năm 2019. Xu hướng suy yếu của hoạt động thương mại toàn cầu xuất hiện 

trong cả hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu ở phần lớn các quốc gia trên thế giới 

khi nhu cầu về hàng hóa, nguyên liệu sản xuất giảm mạnh và các chuỗi cung 

ứng hàng hóa bị gián đoạn. Triển vọng thương mại u ám hơn tại các nước phụ 

thuộc vào xuất khẩu và hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, những nước xuất khẩu 

dầu mỏ cũng chịu cú sốc mạnh khi giá dầu giảm trong nửa đầu năm. 

+ Hoạt động đầu tư trên toàn cầu cũng đã giảm mạnh trên diện rộng, nhưng 

tốc độ là khác nhau giữa các nước, khối nước. Theo báo cáo về dòng vốn FDI 

trên toàn cầu của Hội đồng Thương mại và Du lịch Liên hợp quốc (UNCTAD), 

vốn FDI đã giảm khoảng 49% trong nửa đầu năm so với năm 2019. Xu hướng 

giảm mạnh nhất xuất hiện tại các nền kinh tế phát triển, giảm khoảng 75% so 

với năm ngoái, đáng chú ý là tốc độ sụt giảm tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. 

Trong khi đó, các nền kinh tế đang phát triển đã giảm thấp hơn kỳ vọng, ở mức 

16%. Dòng vốn FDI vào khu vực châu Á có mức giảm thấp nhất, khoảng 12%, 

chủ yếu nhờ vào sự hồi phục mạnh mẽ của Trung Quốc6.  

Năm 2021, tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tuy 

nhiên, thế giới đã sản xuất được vắc-xin, mở rộng tiêm chủng trên phạm vi toàn 

cầu; sau một năm chống dịch, các quốc gia có chiến lược phù hợp hơn, thích 

ứng với bối cảnh đại dịch, vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế. Nhờ vậy, nền 

kinh tế toàn cầu đã có sự phục hồi so với năm 2020. 

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 (%) 

Nền kinh tế 2019 2020 

Năm 2021 

WB  

(T6/2021) 

IMF  

(T10/2021) 

NCIF  

(T12/2021) 

Thế giới 2,9 -3,5 5,6 5,9 5,9 

Các nền kinh tế phát triển 1,6 -4,7 5,4 5,2 5,5 

Các thị trường mới nổi và  

quốc gia đang phát triển 
3,8 -1,7 6,0 6,4 6,0 

Các quốc gia thu nhập thấp 4,3 0,7 2,9 3,0 - 

Mỹ 2,2 -3,5 6,8 6,0 6,7 

EU 1,9 -5,9 4,2 5,1 4,3 

Trung Quốc 6,0 2,3 8,5 8,0 8,8 

(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của WB, IMF, NCIF) 

Con số tính toán tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 được các tổ chức 

quốc tế đưa ra có sự khác nhau, dao động từ 5,6% - 5,9%: con số Quỹ Tiền tệ 

                                           

6 Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, tại website: https://thitruongtaichinhtiente.vn/kinh-te-the-

gioi-nam-2020-va-trien-vong-nam-2021-33446.html, truy cập ngày 27/8/2022. 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/kinh-te-the-gioi-nam-2020-va-trien-vong-nam-2021-33446.html
https://thitruongtaichinhtiente.vn/kinh-te-the-gioi-nam-2020-va-trien-vong-nam-2021-33446.html
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Quốc tế - IMF đưa ra là 5,9%; Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD 

đưa ra là 5,6%; Liên minh châu Âu - EU đưa ra là 5,8%; Fitch Ratings là 5,7%. 

OECD dự báo GDP của Hoa Kỳ, khu vực đồng Euro, Nhật Bản và Trung Quốc 

trong năm 2021 tăng lần lượt là 5,6%, 5,2%, 1,8% và 8,1%. Theo Ngân hàng 

Phát triển châu Á - ADB, tăng trưởng của Indonesia đạt 5,0%, Philippinesin đạt 

5,1%, Thái Lan đạt 1%, Singapore đạt 6,9%, Malaysiaa đạt 3,8%. 

Đại dịch toàn cầu diễn biến phức tạp do sự xuất hiện của biến chủng mới, 

sau biến chủng Delta gây hậu quả tàn khốc vào cuối năm 2020, biến chủng 

Omicron được phát hiện trong năm 2021 với mức độ lây lan nhanh và rộng hơn 

ở hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi lần xuất hiện biến chủng mới, triển 

vọng kinh tế thế giới lại bị đe dọa. Tình trạng phục hồi không đều của kinh tế 

toàn cầu năm 2021 được ghi nhận giữa các khu vực khác nhau, các nền kinh tế 

có mức thu nhập khác nhau, và cả các quốc gia cùng trình độ phát triển. Trong 

nửa đầu năm 2021, đại dịch tiếp tục hoành hành mạnh ở Mỹ và châu Âu khiến 

các nền kinh tế này phục hồi chậm hơn so với kinh tế Trung Quốc và Đông 

Nam Á - những nước kiểm soát tốt hơn sự lây nhiễm bằng phong toả và đóng 

cửa biên giới. Tuy nhiên, tương quan đã đảo ngược trong nửa cuối năm, khi làn 

sóng biến chủng Delta và Omicron khiến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

điêu đứng, còn phương Tây chống chọi tốt hơn nhờ đi đầu về tiêm chủng. 

Nhìn chung, hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu năm 2021 đã bị 

đình trệ vì các vấn đề trong chuỗi cung ứng, việc các quốc gia tiếp tục các biện 

pháp thắt chặt giao thương quốc tế, hạn chế các cảng hàng không, cảng biển cửa 

khẩu đường bộ, thiếu xe chở hàng, thiếu nhân công vì các biện pháp phong tỏa 

nhằm chống dịch. Sự bất cân bằng cung - cầu đã khiến giá tăng và đẩy lạm phát 

lên cao. IMF dự báo lạm phát sẽ trở lại mức cao, song cảnh báo tình trạng đứt 

gãy nguồn cung kéo dài có thể làm thay đổi các dự báo về lạm phát. 

- Triển vọng kinh tế thế giới năm 2022: Kinh tế thế giới nửa đầu năm 2022 

đã không thể có được đà phục hồi mạnh mẽ so với cùng kỳ, diễn biến thu hẹp 

hoặc chậm lại đã bao phủ trên toàn cầu, trong đó đáng chú ý là các nền kinh tế 

phát triển. Mặc dù các quốc gia tiếp tục nỗ lực để phục hồi sau đại dịch 

COVID-19 nhưng xung đột Nga - Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 2/2022 và hiện 

vẫn chưa có hồi kết đã đặt kinh tế toàn cầu vào những khó khăn mới. Triển 

vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 đã liên tục được điều chỉnh 

xuống thấp hơn đáng kể so với dự báo được đưa ra đầu năm. Tăng trưởng kinh 

tế có xu hướng giảm tại hầu hết các nền kinh tế, đặc biệt là các quốc gia tại khu 

vực châu Âu - nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột Nga - Ukraine. Bên cạnh 

đó, giá cả hàng hóa tăng cao đã làm gia tăng áp lực lạm phát, kiềm chế nhu cầu 

tại hầu hết các nền kinh tế 7. Theo dự báo của một số tổ chức quốc tế, triển vọng 

kinh tế thế giới năm 2022 có thể tăng trưởng ở mức 2,9% - 3,1%. 

                                           

7 Theo Tạp chi Thị trường Tài chính Tiền tệ, tại website: https://thitruongtaichinhtiente.vn/kinh-te-the-

gioi-6-thang-dau-nam-2022-cac-dien-bien-chinh-va-trien-vong-41406.html, truy cập ngày 26/8/2022. 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/kinh-te-the-gioi-6-thang-dau-nam-2022-cac-dien-bien-chinh-va-trien-vong-41406.html
https://thitruongtaichinhtiente.vn/kinh-te-the-gioi-6-thang-dau-nam-2022-cac-dien-bien-chinh-va-trien-vong-41406.html
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Biểu đồ 5: Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 

 (Nguồn: Dự báo của Ngân hàng Thế giới - WB, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - 

OECD, Vụ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc - UN DESA) 

Bối cảnh kinh tế thế giới cũng đã có những tác động không nhỏ đối với 

kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại giữa 

các nước lớn ảnh hưởng đến một số ngành hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam 

trước những chính sách bảo hộ thương mại. Việt Nam phải chịu sức ép lớn để 

ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng tính tự chủ, nâng cao sức chống 

chịu của nền kinh tế trước những cú sốc bên ngoài. Sự điều chỉnh tỷ giá đồng 

ngoại tệ, sự gia tăng giá của các hàng hóa cơ bản, giá nhiên liệu và giá năng 

lượng trên thị trường quốc tế tăng cũng là những thách thức không nhỏ cho nền 

kinh tế. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn cũng tạo cơ hội 

nhất định cho Việt Nam thu hút đầu tư FDI và xuất nhập khẩu hàng hóa do các 

doanh nghiệp lớn phải chuyển hướng đầu tư để tránh và giảm thiệt hại từ các 

cuộc thương chiến.  

Với tư cách là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên 

vùng và tính xã hội hóa cao, du lịch cũng chịu tác động rất lớn bởi bối cảnh 

kinh tế - xã hội thế giới. Cụ thể: Giá của các ngành hàng đầu vào của ngành du 

lịch như nông sản, thực phẩm, trang thiết bị, đồ dùng của nhà hàng, khách sạn, 

phương tiện vận chuyển khách du lịch tăng - giảm theo sự biến động của tình 

hình kinh tế thế giới; giá năng lượng, nhiên liệu trên thế giới cũng biến động 

thất thường, có những thời điểm giảm sâu (như quý IV năm 2014 hay quý I năm 

2016) nhưng xu hướng chủ đạo của giá dầu thế giới trong cả thời kỳ 2013-2020 

là tăng. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh du lịch trong 

nước, đặc biệt là hoạt động kinh doanh lưu trú và vận chuyển khách du lịch; sự 

dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư FDI với ngành du lịch, thị trường lao động 

du lịch, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch xuyên biên giới chịu tác động 

rất lớn bởi xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đặc biệt là khi các hiệp định 

thương mại tự do và các điều ước quốc tế được ký kết mà Việt Nam là thành 

viên. 
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1.1.3. Sự phát triển của khoa học công nghệ 

Thời kỳ 2013-2020 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của khoa học và công 

nghệ hiện đại dẫn đến sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(CMCN 4.0) vào năm 2016. CMCN 4.0 với những đột phá về kỹ thuật - công 

nghệ mới trong các lĩnh vực nổi bật như: khoa học robot, trí tuệ nhân tạo (AI), 

internet kết nối vạn vật (IoT), điện toán phân tán, điện toán đám mây, máy tính 

lượng tử, công nghệ thực tế ảo (VR), công nghệ in 3D, công nghệ dữ liệu lớn 

(Big data), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), công nghệ xe tự hành, các công 

nghệ định vị và công nghệ mạng không dây thế hệ thứ năm (5G),... đã tạo nền 

tảng quan trọng thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội 

số. CMCN 4.0 mở ra cơ hội tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất 

lao động, hình thành nhiều loại hình kinh tế mới và phương thức kinh doanh 

mới như: mô hình kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến, 

startup đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, đô thị thông minh,... 

Song song với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tỷ lệ dân số toàn 

cầu sử dụng các thiết bị và dịch vụ công nghệ cũng ngày càng gia tăng. Theo số 

liệu thống kê của WeAreSocial, năm 2019 thế giới có khoảng 5,1 tỷ người dùng 

điện thoại di động, chiếm 67% dân số thế giới (khoảng 7,6 tỷ dân), trong đó có 

khoảng 3,2 tỷ thuê bao có sử dụng dữ liệu mạng (chiếm 62,7% tổng thuê bao) 

và có 4,4 tỷ người dùng Internet, chiếm 57,9% tổng dân số thế giới8. Sự gia tăng 

số lượng người sử dụng công nghệ trên toàn cầu là tín hiệu tích cực thúc đẩy sự 

phát triển của ngành công nghiệp công nghệ nói chung cũng như ứng dụng công 

nghệ cho các ngành, lĩnh vực khác, trong đó có du lịch. 

Du lịch là một trong những ngành được thụ hưởng nhiều thành tựu ứng 

dụng của khoa học và công nghệ hiện đại. Chính sự phát triển mạnh mẽ của các 

công nghệ tiên tiến với cuộc CMCN 4.0 đã thúc đẩy sự hình thành, phát triển 

của du lịch thông minh và mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch; từng bước hiện 

đại hóa ngành du lịch cả trong công tác quản lý, kinh doanh và tiêu dùng du 

lịch: quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử, thủ tục hành chính điện 

tử, dịch vụ công trực tuyến, lưu trữ số, kinh doanh điện tử, thanh toán điện tử, 

marketing số, phát triển sản phẩm du lịch công nghệ (du lịch thực tế ảo, bảo 

tàng 3D), phát triển và phục hồi tài nguyên du lịch (số hóa tài nguyên du lịch, 

phục hồi tài nguyên bằng công nghệ in 3D), áp dụng tiện ích du lịch thông minh 

hỗ trợ khách du lịch,... 

Các công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0 được nghiên cứu, ứng dụng cho lĩnh 

vực du lịch như: AI, VR, AR, IoT, Big Data, Blockchain, công nghệ in 3D, 

công nghệ 3600, công nghệ xe tự hành, các công nghệ định vị, mạng cảm biến 

không dây, công nghệ mạng 4G, 5G,... Các sản phẩm ứng dụng công nghệ với 

                                           

8 Theo WeAreSocial, tại website: 8 https://wearesocial.com/uk/blog/2019/01/digital-in-2019-global-

internet-use-accelerates/ , truy cập ngày 27/8/2022 

https://wearesocial.com/uk/blog/2019/01/digital-in-2019-global-internet-use-accelerates/
https://wearesocial.com/uk/blog/2019/01/digital-in-2019-global-internet-use-accelerates/
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du lịch đã xuất hiện trên thực tế cả trên thế giới và tại Việt Nam như: Khách sạn 

thông minh, phòng nghỉ thông minh (theo mô hình ngôi nhà thông minh, tự 

động hóa bật/tắt, điều chỉnh ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ; điều chỉnh các thiết bị 

bằng giọng nói; điều khiển từ xa tất cả các thiết bị chỉ qua một phần mềm quản 

lý); máy check-in/ check-out  tự động tại khách sạn, sân bay, nhà ga; robot phục 

vụ chuyển đồ trong khách sạn, nhà hàng; xe tự hành chở khách giữa các điểm 

đến trong một khu, điểm du lịch; các tour du lịch ảo dựa trên công nghệ VR, 3D-

360; các sản phẩm giải trí công nghệ 3D-12D; hệ thống cảm biến, nhận diện và 

định vị hỗ trợ quản lý khách du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, khu vui 

chơi giải trí; các phần mềm, tiện ích du lịch thông minh sử dụng trên điện thoại 

thông minh, phần mềm trợ lý ảo, thuyết minh tự động và nhiều ứng dụng khác. 

Cuộc CMCN 4.0 đang làm thay đổi các hoạt động kinh tế - xã hội, mở ra 

cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các nền kinh tế. Nhiều nước 

trên thế giới đã và đang xây dựng, thực hiện các chính sách khác nhau để chủ 

động khai thác lợi ích của các công nghệ mới, thúc đẩy phát triển kinh tế và 

nâng cao năng lực cạnh tranh.  

- Lợi ích: CMCN 4.0 có tiềm năng đem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế 

như: Cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất; các mô hình kinh doanh có chi phí 

cận biên rất nhỏ, tạo hiệu ứng mạng lưới; cơ hội phát triển các sản phẩm và dịch 

vụ mới; ... 

- Thách thức: CMCN 4.0 cũng thể hiện nhiều thách thức đối với nền kinh 

tế. Cụ thể như:  

 (i) Có thể thay đổi cơ cấu việc làm, gây tình trạng thất nghiệp trong nhóm 

lao động kỹ năng thấp, từ đó dẫn tới áp lực về bất bình đẳng xã hội;  

 (ii) Tạo rủi ro lớn hơn về an toàn, an ninh thông tin do các hoạt động kinh 

tế - xã hội được thực hiện nhiều hơn trên môi trường số;  

 (iii) Thách thức phát triển kinh tế và công nghệ đối với các nước đi sau vì 

các mô hình kinh doanh mới có thể tạo ra sức cạnh tranh vượt trội và có thể dẫn 

đến độc quyền trong sản xuất, kinh doanh;  

 (iv) Thách thức trong xây dựng thể chế và pháp luật do sự xuất hiện các 

mối quan hệ kinh tế - xã hội mới trên nền tảng số, như: các loại tài sản mới, các 

mô hình kinh doanh mới, hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Sự không 

tương thích giữa thể chế, pháp luật và thực tiễn kinh tế có thể tạo ra xung đột 

hoặc cản trở phát triển; và  

 (v) Rủi ro tụt hậu xa hơn đối với các nước chậm thay đổi, không kịp thời 

tranh thủ các lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp này. 

- Thực trạng/hạn chế của Việt Nam: Ở nước ta, đóng góp của khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế so với nhiều nền kinh tế ở giai đoạn 

phát triển tương tự; và về tổng thể, nền kinh tế chua thực sự sẵn sàng tham gia 

cuộc CMCN 4.0. Tăng trưởng kinh tế chưa dựa nhiều vào tri thức, khoa học 
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công nghệ, chỉ số kinh tế tri thức thấp hơn trung bình của thế giới. Chất lượng 

thể chế cũng là thách thức, hiện ở vị trí 89/141 nền kinh tế trong xếp hạng Năng 

lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới (năm 2019). Ngoài ra, 

an ninh mạng và an toàn thông tin cũng là điểm hạn chế, ở vị trí rất thấp 

(90/100) theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới tại Báo cáo Sẵn sàng cho 

sản xuất tương lai (2018). 

- Do đó, ngành du lịch cần:  

+ Nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN 4.0 để 

nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; 

+ Chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của CMCN 

4.0 để kịp thời cập với thế giới. 

+ Đổi mới tư duy quản lý theo cách tiếp cận mở, tạo thuận lợi và thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo; 

1.1.4. Các vấn đề toàn cầu khác 

- Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu lớn, đe dọa sự 

phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Biến đổi khí hậu dẫn đến các hiện tượng 

thời tiết cực đoan như bão tố, lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán, triều cường, sạt lở, động 

đất, sóng thần, xâm nhập mặn với cường độ ngày càng cao, thiệt hại ngày càng 

lớn, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du 

lịch nói riêng. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động và thiệt hại 

nặng nề nhất do biến đổi khí hậu gây ra. Các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng 

trực tiếp là nông nghiệp, du lịch, giao thông, năng lượng; các vùng chịu ảnh 

hưởng nặng nề nhất là Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung và 

Tây Nguyên. 

- Sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên, khan hiếm về năng lượng, nhiên liệu 

đặt ra thách thức lớn cho nhân loại. Quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế 

của mỗi quốc gia khiến việc khai thác, sử dụng tài nguyên tự nhiên quá mức, 

dẫn đến làm suy giảm trữ lượng tài nguyên khoáng sản, năng lượng và nhiên 

liệu hóa thạch. Cạnh tranh giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, xung đột 

vũ trang ở một số quốc gia cũng xuất phát từ một phần nguyên nhân là tranh 

chấp, gây ảnh hưởng lên các vùng có trữ lượng tài nguyên lớn hoặc vùng tài 

nguyên tiềm năng. Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, hầu hết các quốc gia trên 

thế giới đã chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng trưởng 

xanh và kinh tế tuần hoàn như một giải pháp cho phát triển bền vững. 

- Dịch bệnh toàn cầu cũng là vấn đề rất lớn đang đặt ra cho nhân loại. Đại 

dịch bùng phát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các hoạt động kinh tế, 

thương mại, sinh hoạt bình thường và đi lại của người dân, để lại hậu quả rất lớn 

và dư âm kéo dài trong nhiều năm sau đó. Đại dịch COVID-19 khởi phát vào 

cuối tháng 12/2019 với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán 
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(Trung Quốc). Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra tuyên bố gọi 

COVID-19 là “Đại dịch toàn cầu”, với mức độ lây lan nhanh chóng, tính chất 

phức tạp và gây thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến 31/12/2020, trên toàn thế giới 

có 83.223.931 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19, 1.815.519 trường 

hợp tử vong, dịch bệnh đã lan ra 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều quốc gia 

đã phải đóng cửa biên giới, hạn chế hoặc dừng hẳn dịch vụ vận chuyển hàng 

không quốc tế, thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng các dịch vụ công cộng. Do 

tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế toàn cầu tăng trưởng -3,5% trong năm 

2020, khu vực Đông Nam Á tăng trưởng -3,9% do mất nguồn thu từ du lịch 

quốc tế, suy giảm đầu tư của khu vực tư nhân và giảm hoạt động trong lĩnh vực 

xây dựng, khai khoáng. 

Việt Nam được đánh giá là quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, năm 2020 

Việt Nam chỉ có 1.465 người mắc bệnh, không có trường hợp tử vong. Tuy 

nhiên, đại dịch cũng đã gây ảnh hưởng nặng nề đồi với kinh tế và du lịch của 

Việt Nam, mức tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,9%, các chỉ tiêu chính của ngành 

du lịch đều giảm mạnh: khách quốc tế giảm gần 80%, khách nội địa giảm 35%, 

tổng thu từ khách du lịch giảm 58,7% so với năm 2019. 

Đại dịch COVID-19 kéo dài trong suốt hơn 2 năm qua và chưa có dấu hiệu 

kết thúc. Bên cạnh đó, các nguy cơ dịch bệnh khác cũng có thể bùng phát như 

bệnh đậu mùa khỉ, các bệnh liên quan đến cúm A. Theo Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO), 98% số ca mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận ở các nước ngoài châu Phi 

(nơi coi đậu mùa khỉ là bệnh lưu hành); tính đến tháng 7/2022 đã ghi nhận hơn 

18.000 ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới tại 78 quốc gia, trong đó phần lớn 

là ở châu Âu; WHO đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y 

tế khẩn cấp toàn cầu, cấp độ cảnh báo cao nhất với một đợt bùng phát dịch 

bệnh. Trước tác động của đại dịch, du lịch thế giới nói chung và du lịch Việt 

Nam nói riêng đã chịu tác động rất lớn, ảnh hưởng nặng nề và thiệt hại nghiêm 

trọng.  

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm phòng, chống dịch, các quốc gia trên thế giới và 

Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, công tác phòng chống dịch đang 

trở nên hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hệ thống vắc-xin phòng dịch, thuốc điều trị 

đã được nghiên cứu, sản xuất cùng với độ tiêm phủ mở rộng trên phạm vi toàn 

cầu đã mang lại những tín hiệu tích cực cho khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu 

nói chung và du lịch nói riêng. 

Theo UNWTO, du lịch toàn cầu đã và đang phục hồi mạnh mẽ. Trong 5 

tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách quốc tế đã đạt gần 250 triệu lượt, tăng 

3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 (77 triệu lượt), mức độ phục hồi đạt gần một 

nửa (46%) so với mức trước đại dịch (năm 2019). 
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Biểu đồ 6: Biểu phục hồi du lịch toàn cầu tính đến tháng 5/2022 

(Nguồn: UNWTO, 2022) 

Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương mặc dù phục hồi chậm nhất nhưng 

cũng đang có những tín hiệu tích cực. Tính đến hết tháng 5/2022, tổng lượng 

khách quốc tế đến khu vực này đã phục hồi được 90% so với cùng kỳ năm 2019 

(tăng 6% so năm 2021). 

 

Biểu đồ 7: Khách quốc tế toàn cầu phục hồi, tháng 5/2022 so với 2021 

(Nguồn: UNWTO, 2022) 

UNWTO dự báo, du lịch có thể phục hồi từ 50-70% trong năm 2022. Theo 

khảo sát của UNWTO, khoảng 50% các chuyên gia du lịch nhận định thế giới 

sẽ phục hồi (với mức 2019) trong năm 2023, trong đó, châu Âu và châu Mỹ là 

hai khu vực có khả năng phục hồi nhanh nhất; phục hồi của khu vực châu Á- 

Thái Bình Dương dự kiến sẽ chậm hơn, trong năm 2024 hoặc 20259. 

                                           

9Theo Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, tại:  https://dangcongsan.vn/kinh-te/tat-ca-cac-thi-truong-

du-lich-tren-the-gioi-deu-co-dau-hieu-phuc-hoi-613785.html  truy cập ngày 17/8/2022. 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/tat-ca-cac-thi-truong-du-lich-tren-the-gioi-deu-co-dau-hieu-phuc-hoi-613785.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te/tat-ca-cac-thi-truong-du-lich-tren-the-gioi-deu-co-dau-hieu-phuc-hoi-613785.html
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Biểu đồ 8: Dự báo phục hồi du lịch toàn cầu năm 2022 và khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương đến năm 2025 

(Nguồn: UNWTO, năm 2022) 

Đông Nam Á là tiểu vùng có du lịch phát triển năng động của khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn ở 

nhiều quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Việt Nam. Hầu 

hết các quốc gia trong khu vực đều nỗ lực thực hiện các biện pháp vừa đảm bảo 

phòng chống dịch an toàn vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch hiệu quả. 

Sáu tháng đầu năm 2022, lượng khách quốc tế đến một số quốc gia Đông Nam 

Á gia tăng mạnh, các quốc gia này đã đặt mục tiêu khả quan cho khả năng phục 

hồi du lịch trong năm 2022: 

+ Malaysia: Tính đến hết tháng 6, Malaysia đã tiếp đón khoảng 2 triệu lượt 

khách quốc tế và quốc gia này đặt mục tiêu đạt 4,5 triệu lượt khách quốc tế cho 

cả năm 2022. 

+ Thái Lan: Sáu tháng đầu năm 2022, lượng khách quốc tế đến Thái Lan đã 

đạt 2,03 triệu lượt. Thái Lan đặt mục tiêu thận trọng là thu hút 7,5 triệu lượt 

khách trong năm 202210. 

+ Singapore: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Singapore đã đón khoảng 1,5 

triệu khách quốc tế. Singapore đặt mục tiêu từ 4-6 triệu khách quốc tế năm 

                                           

10 Theo Báo Quốc tế online, tại: https://baoquocte.vn/phuc-hoi-du-lich-dong-nam-a-nhung-diem-sang-

dau-tien-189980.html, truy cập ngày 17/8/2022 

https://baoquocte.vn/phuc-hoi-du-lich-dong-nam-a-nhung-diem-sang-dau-tien-189980.html
https://baoquocte.vn/phuc-hoi-du-lich-dong-nam-a-nhung-diem-sang-dau-tien-189980.html
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202211. 

+ Indonesia: Trong 4 tháng đầu năm 2022, Indonesia đã tiếp đón 111.000 

lượt khách du lịch quốc tế (tăng 500% so với năm 2021). Quốc gia này đặt mục 

tiêu sẽ tiếp đón khoảng 3,6 triệu lượt khách trong năm 2022. 

+ Việt Nam: Theo số liệu của Tổng cục du lịch, trong 6 tháng đầu năm 

2022, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 413.400 lượt. Việt Nam đặt mục tiêu 

sẽ tiếp đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 202212.  

1.2. Bối cảnh trong nước và các tác động đến phát triển du lịch 

1.2.1. Bối cảnh chính trị, xã hội trong nước tác động đến phát triển du lịch 

Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, tình hình chính trị, xã hội trong nước 

tương đối ổn định, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, vị thế đất nước này 

càng được nâng lên trên trường quốc tế.  

- Nhiều sự kiện quốc tế quan trọng đã được Việt Nam đăng cai, tổ chức 

thành công như: Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU-132) năm 

2015, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2017, 

Hội nghị Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS-6) và Hội nghị hợp tác khu 

vực Tam giác Phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (CLV-10) năm 2018, 

Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018, Hội nghị 

thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 (năm 2019); Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

Seagmaes lần thứ 31; … Sự thành công này đã đem lại vị thế mới, nâng tầm cao 

mới cho đất nước; hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách 

đã được lan tỏa rộng khắp. Đây là lợi thế quan trọng để ngành du lịch tăng 

cường quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. 

- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt 

đẹp (năm 2021), đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, dân tộc và đất 

nước. Đại hội đã vạch ra chủ trương, đường lối và những định hướng lớn cho 

phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của đất nước đến năm 2025.  

- Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về du lịch đã được ban hành, thể 

hiện sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lĩnh 

vực du lịch, như: Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn (năm 2017), Luật du lịch (năm 2017), Quyết định số 

147/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 

(năm 2020). 

- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng năm 2021 diễn ra trong 

                                           

11 Theo Báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô, tại https://tuoitrethudo.com.vn/singapore-uoc-tinh-thu-hut-khoang-

6-trieu-du-khach-quoc-te-trong-nam-2022-202139.html, truy cập ngày 17/8/2022 

12 Theo Báo Lao động, tại https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/muc-tieu-don-5-trieu-khach-du-lich-quoc-

te-nam-2022-co-kha-thi-1075300.ldo, truy cập ngày 17/8/2022. 

https://tuoitrethudo.com.vn/singapore-uoc-tinh-thu-hut-khoang-6-trieu-du-khach-quoc-te-trong-nam-2022-202139.html
https://tuoitrethudo.com.vn/singapore-uoc-tinh-thu-hut-khoang-6-trieu-du-khach-quoc-te-trong-nam-2022-202139.html
https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/muc-tieu-don-5-trieu-khach-du-lich-quoc-te-nam-2022-co-kha-thi-1075300.ldo
https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/muc-tieu-don-5-trieu-khach-du-lich-quoc-te-nam-2022-co-kha-thi-1075300.ldo
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bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là khủng 

hoảng chính trị thế giới, suy thoái kinh tế toàn cầu, đại dịch toàn cầu COVID-

19,... Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đưa ra định hướng các vấn đề 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước đến năm 2045. Trong 

đó, ngành du lịch được định hướng phải thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, 

bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc 

CMCN 4.0 vào phát triển du lịch; 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 để 

du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Đời sống, thu nhập, việc làm của nhân dân ngày càng ổn định và nâng 

cao , do đó, nhu cầu giao lưu văn hóa, giải trí, du lịch của người dân ngày càng 

tăng, ngày càng nhiều người dân đi du lịch trong nước và quốc tế. Theo số liệu 

thống kê của Tổng cục du lịch, số lượng khách du lịch nội địa tăng trưởng tích 

cực trong giai đoạn 2013-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 

15,9%/năm, từ 35 triệu lượt khách (năm 2013) tăng lên 85 triệu lượt khách (năm 

2019). Từ năm 2020, mặc dù tác động bởi đại dịch COVID-19 nhưng nhu cầu 

du lịch của khách nội địa vẫn tăng cao, đạt 55 triệu lượt (năm 2020), hơn 40 

triệu lượt (năm 2021), tính đến hết tháng 6 năm 2022 số lượng khách du lịch nội 

địa đã đạt hơn 60 triệu lượt. 

- Chính sách an sinh và phúc lợi xã hội ngày càng được quan tâm, nhiều 

chương trình được triển khai hỗ trợ người dân nông thôn, đồng bào các dân tộc 

thiểu số, vùng núi, hải đảo, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người 

dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, qua đó, thể hiện sự quan 

tâm, động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, tinh thần 

tương thân tương ái của người dân cả nước . Đặc biệt, quá trình triển khai thực 

hiện các chính sách, chương trình lớn của Chính phủ đã có sự lồng ghép với du 

lịch như: du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch gắn với 

OCOP,... góp phần tạo việc làm và sinh kế bền vững cho cộng đồng, chất lượng 

cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. 

- Việt Nam đang có tỷ lệ dân số vàng, lực lượng lao động trẻ có khả năng 

tiếp cận công nghệ, nhanh nhạy, dễ thích ứng với những công nghệ mới. Đây là 

nguồn lực quan trọng để cung cấp lực lượng lao động cho ngành du lịch, đáp 

ứng yêu cầu phát triển du lịch trong bối cảnh mới. Du lịch đang trở thành lĩnh 

vực hấp dẫn lực lượng lao động trẻ, xu hướng giới trẻ lựa chọn ngành học và 

làm việc trong lĩnh vực du lịch ngày càng tăng cao.  

1.2.2. Bối cảnh kinh tế trong nước tác động đến phát triển du lịch 

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền kinh tế mở và phát triển 

năng động nhất khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Trong thời kỳ 
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thực hiện quy hoạch, kinh tế Việt Nam phát triển tương đối ổn định mặc dù phải 

chịu nhiều biến động lớn và những tác động tiêu cực từ bên ngoài.  

- GDP của nền kinh tế tăng trưởng ổn định, vững chắc và ngày càng được 

cải thiện về chất lượng. Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, tốc độ tăng trưởng 

GDP bình quân đạt khoảng 7,39%/năm; riêng năm 2020, do tác động của đại 

dịch COVID-19, tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,91%, do đó, kéo đà tăng trưởng cả 

giai đoạn 2013-2020 xuống còn 6,75%/năm. (Phục lục). 

- Việt Nam tích cực thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại 

gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế 

tuần hoàn. Qua đó, quy mô và chất lượng nền kinh tế ngày càng được nâng cao, 

các cân đối vĩ mô của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát ở 

mức thấp. 

- Sự phát triển của các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội khác của đất nước 

như: Nông nghiệp (đặc biệt là nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao), 

công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp công 

nghệ cao), thương mại, giao thông vận tải (đặc biệt là vận tải hàng không), xây 

dựng, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục,... cũng đã tạo nên bối cảnh thuận lợi 

hỗ trợ cho phát triển du lịch. 

- Cuộc CMCN 4.0 khởi phát ở Việt Nam năm 2016, nhanh chóng lan tỏa, 

tác động sâu, rộng đối với mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội; tạo cơ hội, 

thuận lợi rất lớn cho ngành du lịch thay đổi phương thức quản lý, kinh doanh và 

tiêu dùng du lịch; hình thành nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch mới; hỗ trợ, tăng 

tính trải nghiệm cho khách du lịch như: du lịch thực tế ảo, du lịch thông minh, 

du lịch trực tuyến, kinh doanh du lịch theo mô hình kinh tế chia sẻ, số hóa tài 

nguyên du lịch, bản đồ du lịch số,... 

- Việt Nam tích cực tham gia tiến trình toàn cầu hóa, hợp tác và hội nhập 

quốc tế. Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, Việt Nam đã ký kết 06 Hiệp định 

thương mại tự do song phương và đa phương . Tham gia các hiệp định thương 

mại tự do đã mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam thay đổi cán cân thương mại quốc 

tế; xóa bỏ hàng rào thuế quan; thay đổi cơ cấu việc làm và thu nhập; thu hút đầu 

tư; tăng giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tham gia chuỗi cung ứng 

toàn cầu, mở rộng thị trường, phát huy lợi thế so sánh; nâng cao năng lực cạnh 

tranh, năng suất lao động; thay đổi chính sách và thể chế kinh tế vĩ mô. 

- Môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể, thủ tục hành chính liên 

quan đến đầu tư, kinh doanh ngày càng được tinh gọn, tạo thuận lợi và khích lệ 

doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực du lịch, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, 

sáng tạo trong du lịch. Kinh tế tư nhân ngày càng phát triển và khẳng định vai 

trò động lực trong nền kinh tế. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong nước tích cực 

đầu tư phát triển du lịch như VinGroup, Sun Group, FLC Group, Mường Thanh 

Group, Flamigo Holding Group,... 
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Bên cạnh những mặt thuận lợi, bối cảnh trong nước cũng đặt ra nhiều khó 

khăn, thách thức cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch, cụ thể: 

- Quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình kinh tế diễn ra chậm chạp, 

kinh tế Việt Nam vẫn nặng về gia công. Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở 

mức cao; việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu còn nhiều bất 

cập; phân bổ và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn chậm; việc xử 

lý một số dự án đầu tư kém hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất thoát 

kéo dài. 

- Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; khả năng thích ứng và sức 

chống chịu của nền kinh tế trước những tác động tiêu cực bên ngoài còn rất yếu; 

môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều bất cập; các vấn đề xã 

hội khác như nguy cơ già hóa dân số, mất cân bằng giới tính, chênh lệch giàu - 

nghèo và trình độ phát triển giữa các địa phương, vùng, miền cũng gây áp lực 

lớn lên nền kinh tế. 

- Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội và tội phạm trên nhiều lĩnh vực còn diễn biến 

phức tạp; nạn phá rừng vẫn tiếp diễn. Ô nhiễm môi trường, tác động của biến 

đổi khí hậu ngày càng gay gắt, diễn biến thời tiết bất thường, gây thiệt hại nặng 

nề cho đời sống nhân dân, phát triển kinh tế và du lịch. 

1.3. Đánh giá chung 

Bối cảnh quốc tế và trong nước đã mang lại những cơ hội, thuận lợi và tạo 

ra những khó khăn, thách thức nhất định đối với ngành du lịch trong thời kỳ 

thực hiện quy hoạch. 

a) Những cơ hội, thuận lợi (tác động tích cực) 

- Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển là xu thế chủ đạo của chính trị, 

ngoại giao thế giới trong thời kỳ 2013-2020. Quan điểm nhất quán của Việt 

Nam “là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng 

đồng quốc tế”, giải quyết tranh chấp và xung đột bằng biện pháp hòa bình, trên 

cơ sở luật pháp quốc tế. Bối cảnh này đã tạo cơ hội, thuận lợi để Việt Nam 

khẳng định vị thế trên trường quốc tế, là quốc gia yêu chuộm hòa bình, là điểm 

đến thân thiện, an toàn  đối với khách du lịch và bạn bè quốc tế. 

- Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang dần khẳng định vị trí, vai trò 

quan trọng của kinh tế toàn cầu, thu hút sự quan tâm, điều chỉnh chính sách, 

chiến lược của các nước lớn. Trong đó, Đông Nam Á được đánh giá là khu vực 

phát triển năng động, Việt Nam và các quốc gia trong khu vực được hưởng lợi 

từ những cơ hội dịch chuyển các dòng vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ cho 

phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng. 

- Chiến tranh thương mại giữa các nước lớn trực tiếp hoặc gián tiếp mang 

lại những cơ hội, thuận lợi cho Việt Nam thu hút các dòng vốn đầu tư, những ưu 
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đãi thuế quan hàng hóa xuất nhập khẩu từ các nước lớn nhằm giảm thiểu thiệt 

hại và tác động tiêu cực từ các cuộc thương chiến. 

- CMCN 4.0 tạo cơ hội, thuận lợi để hiện đại hóa ngành du lịch, phát triển 

sản phẩm mới gắn với công nghệ tiên tiến, phát triển du lịch thông minh và tăng 

giá trị trải nghiệm cho khách du lịch. 

- Việt Nam là quốc gia có môi trường chính trị, an ninh ổn định; vị thế của 

Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; Việt Nam tích cực 

tham gia các diễn đàn quốc tế, ký kết nhiều điều ước, hiệp định đối tác, là thành 

viên của nhiều tổ chức quốc tế. Điều này đã tác động tích cực đối với việc xây 

dựng, quảng bá hình ảnh về một “Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách”, 

qua đó góp phần tích cực thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam. 

- Kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực trong giai đoạn 2013-2019. Năm 

2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề, 

kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. Việt Nam tích cực thực hiện tái cấu 

trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, môi 

trường kinh doanh được cải thiện đáng kể, cùng với  tình hình chính trị, xã hội 

trong nước ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn để thúc đẩy phát triển 

ngành du lịch. 

- Tựu chung lại, những cơ hội lớn nhất mà Việt Nam có thể được thụ 

hưởng từ bối cảnh trong nước, quốc tế cho phát triển du lịch gồm (04 cơ hội): 

+ Cơ hội xúc tiến, quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế thông qua hình 

ảnh: “Một Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách”, “du lịch Việt Nam - 

điểm đến an toàn”, du lịch Việt Nam độc đáo, đặc sắc, đầy tiềm năng với “vẻ 

đẹp bất tận” (Vietnam Timeless Charm). 

+ Cơ hội thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến 

lược, có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và công nghệ nguồn hiện đại trong 

nước cũng như quốc tế cho phát triển du lịch. 

+ Cơ hội liên kết, hợp tác phát triển du lịch dựa trên một nền tảng ngoại 

giao “đa phương hóa, đa dạng hóa”, “Việt Nam “là bạn, đối tác tin cậy và là 

thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. 

+ Cơ hội hiện đại hóa ngành du lịch, dựa trên những thành tựu công nghệ 

hiện đại của cuộc CMCN 4.0 để thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành du 

lịch, ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản lý, kinh doanh du lịch, phục vụ 

khách du lịch. 

b) Những thách thức, khó khăn (tác động tiêu cực) 

- Sự bất ổn chính trị, tranh chấp chủ quyền, xung đột vũ trang và khủng bố 

cục bộ ở một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã gây ra những khó 

khăn, thách thức nhất định đối với phát triểnh kinh tế - xã hội và du lịch của 

Việt Nam, làm sụt giảm lượng khách quốc tế; gây cản trở trong di chuyển của 
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các dòng khách quốc tế bằng đường hàng không, đường biển; vấn đề đảm bảo 

an ninh, an toàn cho khách du lịch. 

- Kinh tế thế giới tăng trưởng thiếu ổn định do ảnh hưởng của các vấn đề 

chính trị, xã hội , chiến tranh thương mại, dịch bệnh; nhu cầu năng lượng, nhiên 

liệu tăng cao; giá cả một số ngành hàng biến động mạnh đặt ra thách thức lớn 

đối với ổn định vĩ mô kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

du lịch. 

- Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết cực 

đoan với cường độ ngày càng cao, thiệt hại ngày càng lớn, làm suy giảm các giá 

trị tài nguyên du lịch, cản trở đến các hoạt động du lịch bình thường. 

- Mặc dù kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ổn định trong suốt thời 

kỳ 2013-2020, tuy nhiên vẫn bộc lộ nhiều hạn chế của một nền kinh tế còn non 

trẻ, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng diễn 

ra chậm chạp; thâm hụt ngân sách, nợ công; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế 

còn thấp; khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế trước những tác 

động tiêu cực bên ngoài còn rất yếu;... Đây là những khó khăn, thách thức lớn 

để phát triển kinh tế trong dài hạn, đồng thời, ảnh hưởng đến sự phát triển của 

từng ngành, lĩnh vực cụ thể, trong đó có du lịch. 

- Tình hình vi phạm pháp luật còn gia tăng; tệ nạn xã hội và tội phạm trên 

nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức tạp. Tội phạm và vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực du lịch chưa có dấu hiệu thuyên giảm, còn tồn tại tình trạng cò mồi, 

chèo kéo khách, tăng giá, ép giá, cướp giật tài sản của khách du lịch; lừa đảo 

khách du lịch cả trên thực tế và trên không gian mạng; vi phạm trong các dự án 

đầu tư phát triển du lịch gây ảnh hưởng đến tài nguyên, quỹ đất, quỹ rừng; vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, an 

toàn thực phẩm trong các hoạt động kinh doanh du lịch;... gây khó khăn, thách 

thức lớn cho phát triển bền vững du lịch Việt Nam. 

- Tựu trung lại, những thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối diện 

trước bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đặt ra với phát triển du lịch gồm 

(4 thách thức): 

+ Thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển du lịch bền vững: trước 

những tác động của các vấn đề toàn cầu, để phát triển du lịch trước hết cần ổn 

định vĩ mô nền kinh tế, đảm bảo một nền tảng vững chắc về tiềm lực kinh tế, 

năng lực chống chịu của nền kinh tế trước các tác động bên ngoài, đảm bảo 

nguồn lực đủ mạnh để thúc đẩy các các lĩnh vực kinh tế, trong đó có du lịch. 

Đồng thời, nhìn nhận lại quá trình tăng trưởng và phát triển của ngành du lịch 

thời gian qua (tăng trưởng nóng) để xác định lại chiến lược, chính sách, những 

bước đi phù hợp nhằm phục hồi và phát triển du lịch bền vững thời gian tới. 

+ Thách thức cạnh tranh điểm đến với các quốc gia trong khu vực: Trong 

khu vực Đông Nam Á, mặc dù được đánh giá là quốc gia giàu tiềm năng cho 
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phát triển du lịch, tuy nhiên, du lịch Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan, Malaysia, 

Indonesia, Singapore cả về chỉ tiêu khách quốc tế và tổng thu từ du lịch. Tốc độ 

tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam tuy dẫn đầu khu vực nhưng chất lượng 

tăng trưởng chưa cao, giá trị tuyệt đối còn thấp (lượng khách quốc tế đến Việt 

Nam chưa bằng một nửa của Thái Lan năm 2019), mức chi tiêu và lưu trú của 

khách tại Việt Nam còn thấp.  

Năng lực phát triển du lịch Việt Nam (các năm trước 2021 là năng lực 

cạnh tranh du lịch) được cải thiện đáng kể: Năm 2019, Việt Nam xếp hạng 

63/140 (tăng 4 bậc so với 2017, 17 bậc so với 2011). Năm 2021, Việt Nam xếp 

thứ 52/117 nền kinh tế, tăng 8 bậc so với năm 2019. Tuy nhiên Việt Nam vẫn 

xếp vị trí thứ 5 trong khối ASEAN sau Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái 

Lan. Trong 14 nhóm chỉ số trụ cột, nhiều chỉ số trụ cột của Việt Nam còn rất 

yếu so với các nước như: Môi trường kinh doanh, Nhân lực và thị trường lao 

động, Mức độ mở cửa đối với quốc tế, Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch, Môi 

trường bền vững, Hạ tầng dịch vụ du lịch,... 

+ Thách thức về ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu khác 

như môi trường, thiên tai, dịch bệnh với phát triển du lịch: Là một quốc gia ven 

biển, Việt Nam phải chịu nhiều tác động bởi biến đổi khí hậu và những thảm 

họa thiên nhiên như bão lũ, động đất, hạn hán, triều cường, xâm nhập mặn... 

Những tác động này đã ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên và khả năng phát triển 

du lịch của Việt Nam. Bên cạnh đó, quá trình phát triển nhanh, tăng trưởng 

mạnh của ngành du lịch thời gian qua cũng đặt ra thách thức rất lớn đối với vấn 

đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Sức chống chịu của ngành du lịch 

trước các tác động bên ngoài (thiên tai, dịch bệnh, môi trường) còn yếu, chưa 

chủ động. 

+ Thách thức về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng 

khoa học công nghệ với phát triển du lịch: Trước sự phát triển nhanh chóng của 

du lịch, đặc biệt sau tác động của đại dịch COVID-19 và những tác động của 

yếu tố khoa học và công nghệ hiện đại, nhân lực du lịch Việt Nam vừa thiếu, 

vừa yếu, không đảm bảo cả về lượng và chất để đáp ứng cho nhu cầu phát triển 

du lịch. Đặc biệt là nguồn cung lao động du lịch chất lượng cao của Việt Nam 

còn khá hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển bền vững ngành 

du lịch. Khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại với 

phát triển du lịch tại Việt Nam mặc dù đã được quan tâm thúc đẩy, tuy nhiên, do 

đặc điểm phát triển du lịch Việt Nam còn nhiều hạn chế. Hệ thống doanh nghiệp 

kinh doanh du lịch chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, 

rất hạn chế về nguồn lực tài chính, tiềm lực công nghệ và nhân lực có khả năng 

sử dụng công nghệ. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai, 

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại với phát triển du lịch. 
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2. Vị trí, vai trò của ngành du lịch  

2.1. Vị trí du lịch Việt Nam trong mối liên hệ du lịch khu vực 

2.1.1. Vị trí của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới và châu lục 

Việt Nam là quốc gia nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương, vị trí trung 

tâm khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực có kinh tế và 

du lịch phát triển năng động bậc nhất thế giới. Việt Nam có vị trí địa kinh tế, địa 

chính trị hết sức thuận lợi trong giao thương quốc tế, cả đường bộ, đường biển 

và đường không, thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng. 

Với vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam có tiềm năng trở thành điểm trung 

chuyển quan trọng, tiếp đón và luân chuyển các luồng khách quốc tế đến/đi các 

thị trường lớn, các quốc gia có du lịch phát triển trong khu vực như Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Hiện tại, Việt Nam 

có 9 cảng hàng không quốc tế; 20 cảng biển quốc tế, trong đó có 3 cảng quốc tế 

chuyên dụng du lịch đang khai thác, có khả năng tiếp nhận những tàu du lịch 

lớn nhất thế giới13, 01 cảng quốc tế (Phú Quốc) đang trong giai đoạn hoàn 

thành; 26 cửa khẩu quốc tế đường bộ (giáp với Trung Quốc, Lào, Campuchia); 

02 cửa khẩu quốc tế đường sắt (Đồng Đăng, Lào Cai) giáp với Trung Quốc, 

cùng hệ thống đường bộ Xuyên Á (các tuyến chạy qua Việt Nam: AH1, AH14, 

AH15, AH16, AH17). Nếu hệ thống hạ tầng này được nâng cấp, phát triển đồng 

bộ, cùng với chính sách liên kết, hợp tác hải quan giữa Việt Nam và các quốc 

gia trong khu vực được tăng cường, Việt Nam có thể trở thành cầu nối trung 

chuyển khách quốc tế trong khu vực. 

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km, tiếp giáp với Biển Đông - 

vùng biển có nhiều tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Thái Bình Dương - Ấn 

Độ Dương, châu Âu - châu Á, châu Phi - châu Á, Tây Nam Á - Đông Bắc Á, 

đóng góp tích cực cho du lịch đường biển trong khu vực. 

Việt Nam có biên giới trên đất liền và trên biển với Trung Quốc - quốc gia 

đông dân và là thị trường gửi khách lớn nhất thế giới. Việt Nam kết nối với thị 

trường Trung Quốc thông qua hệ thống các cửa khẩu (6 cửa khẩu quốc tế nằm 

trên địa bàn 7 tỉnh giáp biên giới Trung Quốc) và các tuyến đường bộ, đường 

sắt xuyên Á. Với biên giới tiếp giáp với Lào, Campuchia, Việt Nam hiện là cửa 

ngõ tiếp đón và phân phối khách quan trọng đến các nước Đông Dương và Tiểu 

vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). 

Việt Nam sở hữu tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, đặc biệt là hệ 

thống các di sản thế giới, du lịch biển, đảo và bản sắc văn hóa độc đáo của cộng 

đồng 54 dân tộc, có thể phát triển đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ du lịch, 

                                           

13 Theo Báo giao thông, tại website: https://www.baogiaothong.vn/den-nam-2050-viet-nam-co-nhung-

cang-khach-quoc-te-nao-d527364.html, truy cập ngày 29/6/2022 

https://www.baogiaothong.vn/den-nam-2050-viet-nam-co-nhung-cang-khach-quoc-te-nao-d527364.html
https://www.baogiaothong.vn/den-nam-2050-viet-nam-co-nhung-cang-khach-quoc-te-nao-d527364.html
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sự phát triển của du lịch Việt Nam góp phần tích cực gia tăng sức hấp dẫn điểm 

đến và nâng cao sức cạnh tranh du lịch chung của khu vực. 

Từ chỗ còn tụt hậu chừng 20 năm so với mặt bằng chung của ASEAN đến 

nay, du lịch Việt Nam đã vượt Indonesia vươn lên vị trí thứ 4 trong khu vực về 

lượng khách và đứng hàng đầu về tốc độ tăng trưởng. Tính chung cho thời kỳ 

thực hiện quy hoạch, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 2,3 lần, từ 

7,9 triệu lượt lên hơn 18 triệu lượt, mức tăng trưởng bình quân đạt 22,7%/năm. 

Theo đánh giá của UNWTO, đây là mức tăng trưởng hàng đầu thế giới. Theo 

đó, năm 2019, Việt Nam xếp thứ 60/140 nền kinh tế về năng lực cạnh tranh du 

lịch. Năm 2021, Việt Nam xếp thứ 52/117 nền kinh tế về năng lực phát triển du 

lịch, tăng 8 bậc so với năm 2019. 

Trong suốt thời kỳ 2013-2019; du lịch Việt Nam đã liên tục gặt hái được 

nhiều thành công. Điển hình, các điểm đến và Việt Nam liên tục lọt top các địa 

điểm du lịch hàng đầu thế giới, châu lục và lhu vực như: Trang CTV News và 

báo điện tử The Malay Mail trích đăng ngày 31/12, Việt Nam đứng đầu trong 

năm địa điểm du lịch "thu hút nhất" trong năm 2015; Năm 2017 hiệp hội golf 

thế giới đã bình chọn Việt nam là “Điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương năm 2017”; Hiệp hội phóng viên du lịch Thái Bình 

Dương bình chọn Việt Nam là “Điểm đến đang nổi đối với du lịch sang trọng”; 

xếp thứ 6 trong 10 quốc gia tăng trưởng du lịch hàng đầu thế giới theo 

UNWTO. Năm 2018; Việt Nam đoạt Giải thưởng Điểm đến hàng đầu châu Á 

do Tổ chức giải thưởng du lịch Thế giới (World Travel awards) bình chọn; Giải 

thưởng Điểm đến golf tốt nhất châu Á do Tổ chức giải thưởng golf thế giới 

(World golf awards) bình chọn. Việt Nam là điểm đến duy nhất của châu Á 

trong danh sách 10 điểm đến du lịch trải nghiệm tốt nhất thế giới do Tripadvisor 

bình chọn. Theo UNWTO, Việt Nam đứng thứ 3 trong 10 điểm đến có tốc độ 

tăng trưởng khách du lịch quốc tế nhanh nhất thế giới năm 2018 … 

Năm 2019 là năm du lịch Việt Nam bội thu với các giải thưởng tầm khu 

vực và trên thế giới như: Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới 2019, Điểm đến 

golf tốt nhất thế giới 2019, Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến văn hóa hàng 

đầu châu Á và Điểm đến golf tốt nhất châu Á... Trong năm 2019, nhiều giải 

thưởng quốc tế danh giá đã được trao cho các hãng hàng không, doanh nghiệp 

lữ hành, khách sạn, resort và các công trình, điểm đến của Việt Nam. Sự công 

nhận này đã khắc họa rõ nét hơn hình ảnh, thương hiệu của du lịch Việt Nam 

trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.  

Cũng trong năm 2019, ngành du lịch đã tổ chức và tham gia tổ chức thành 

công nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Diễn đàn 

du lịch ASEAN (ATF 2019); phối hợp tổ chức các hội chợ du lịch VITM Hà 

Nội 2019, ITE HCMC 2019, VITM Cần Thơ 2019, Diễn đàn du lịch cấp cao lần 

thứ II - 2019, năm du lịch Quốc gia 2019-Sắc màu của biển và tạo điểm nhấn ấn 

tượng  trong công tác xúc tiến, quảng bá ở các hội chợ du lịch quốc tế ITB 
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(Đức), WTM (Anh), MITT (Nga)... Hơn thế nữa, trên diễn đàn đa phương và 

song phương, Việt Nam tham gia tích cực nhiều tổ chức quốc tế như APEC, 

ACMECS, CLMV, GMS, PATA... các chương trình/dự án phát triển du lịch 

trong khuôn khổ các tổ chức khu vực như dự án du lịch Tiểu vùng sông Mê 

Kông mở rộng GMS, dự án du lịch tuyến hành lang Đông Tây WEC, dự án du 

lịch 3 quốc gia - một điểm đến; Tuyến du lịch Di sản Đông Dương... qua đó góp 

phần tích cực vào sự phát triển du lịch chung của khu vực. 

 

Sơ đồ 1: Vị trí du lịch Việt Nam trong khu vực và thế giới 

2.1.2. Hệ thống sản phẩm du lịch Việt nam trong chuỗi sản phẩm du lịch 

khu vực và quốc tế 

Hệ thống sản phẩm du lịch Việt Nam tương đối đa dạng, phong phú vừa 

đóng góp chung vào sự đa dạng của sản phẩm du lịch trong khu vực vừa có sức 

cạnh tranh trong khu vực. Các loại hình sản phẩm nổi trội gồm: (1) du lịch biển 

(nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh biển, du lịch thể thao biển và sinh thái 
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biển...); (2) Du lịch văn hoá (gắn với di sản đặc biệt là các di sản UNESCO, lễ 

hội, tham quan và tìm hiểu văn hoá, lối sống địa phương, du lịch làng nghề và 

du lịch cộng đồng...); (3) du lịch sinh thái (gắn với các vườn quốc gia, khu bảo 

tồn thiên nhiên, công viên địa chất toàn cầu, khám phá hang động, du lịch sinh 

thái núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn...). Ngoài ra, các sản phẩm du 

lịch gắn với ẩm thực Việt Nam, du lịch MICE, du lịch cộng đồng, du lịch đô thị, 

du lịch giáo dục, du lịch chăm sóc sức khoẻ,... cũng đang phát triển khá nhanh.  

Hầu hết các loại hình sản phẩm du lịch của Việt Nam đều tham gia vào chuỗi 

cung ứng sản phẩm du lịch quan trọng của khu vực (Đông Nam Á và một số 

quốc gia Đông Bắc Á) trên cơ sở các tuyến  du lịch liên quốc gia. 

- Đối với các tuyến du lịch theo đường không: Đây là tuyến quan trọng 

nhất kết nối các sản phẩm du lịch Việt Nam với hệ thống sản phẩm của khu vực 

và thế giới. Hầu hết các sản phẩm của Việt Nam tham gia vào chuỗi sản phẩm 

của khu vực theo tuyến này. Một số loại hình sản phẩm quan trọng như du lịch 

biển, du lịch MICE, du lịch mua sắm, du lịch văn hoá - di sản, du lịch lễ hội, du 

lịch sinh thái,… 

- Đối với tuyến du lịch theo đường bộ: Quan trọng nhất là tuyến ba nước 

Đông Dương (Việt Nam - Lào - Campuchia), được hình thành do Lào và 

Campuchia không có nhiều kết nối hàng không mạnh, Việt Nam vì thế trở thành 

cửa ngõ tiếp đón và phân phối khách đến các nước Đông Dương. Các sản phẩm 

du lịch văn hoá - di sản Unesco (Huế, Hội An, Mỹ Sơn,..) và du lịch sinh thái 

đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản phẩm. Ngoài ra, loại hình du lịch cửa 

khẩu gắn với thương mại vùng biên đang phát triển khá nhanh tại một số khu 

vực biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia… 

- Đối với tuyến du lịch theo đường biển: du lịch tàu biển mặc dù đón được 

lượng khách còn khiêm tốn so với tiềm năng nhưng cũng là một sản phẩm quan 

trọng trong liên hệ với khu vực. Khách tàu biển thường ghé các điểm du lịch 

biển lớn của Việt Nam như: Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc,... Các 

sản phẩm ưa thích của du khách là: Vui chơi giải trí, tham quan thành phố và 

các di sản, du lịch thể thao biển, các lễ hội văn hoá - ẩm thực.... Du lịch biển 

mặc dù là sản phẩm có thế mạnh và quan trọng nhất trong hệ thống sản phẩm du 

lịch của Việt Nam nhưng hiện đang gặp phải cạnh tranh khá lớn từ Thái Lan, 

Indonesia, Malaysia, Philipines và một số quốc gia Đông Bắc Á. 

2.1.3. Vai trò của du lịch Việt Nam đối với thị trường du lịch quốc tế 

Với tư cách là một điểm đến du lịch hấp dẫn, đã được nhiều tổ chức quốc 

tế công nhận, trao giải thưởng về điểm đến hàng đầu châu Á và thế giới, Việt 

Nam đóng vai trò quan trọng trong công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển thị 

trường chung của khu vực, góp phần thu hút khách du lịch trên toàn thế giới đến 

với khu vực Đông Nam Á. 
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Việt Nam có vị trí tiếp giáp với Trung Quốc - thị trường gửi khách lớn 

nhất thế giới và nằm trên đường hàng hải quốc tế quan trọng kết nối Đông Nam 

Á với Đông Bắc Á, do đó, Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tiếp đón, 

luân chuyển khách đến các quốc gia của hai khu vực này. Theo số liệu thống kê 

của Tổng cục du lịch, năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam bằng 

đường biển đạt 264.115 lượt khách, số lượng khách này đến từ các quốc gia 

châu Âu, Mỹ, Úc, Niu-Di-lân. Đa số các tàu du lịch quốc tế cập bến, du lịch 

Việt Nam và tiếp tục hành trình đi/đến các quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á 

và Đông Nam Á. 

Việt Nam là một thị trường gửi khách tiềm năng đối với các nước. Với quy 

mô dân số gần 100 triệu người và một nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, mỗi 

năm có khoảng trên 10 triệu người Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài. Khách du 

lịch Việt Nam thường chi tiêu không nhiều khi đi du lịch trong nước nhưng lại 

chi tiêu đáng kể khi đi du lịch nước ngoài. Cụ thể, với mỗi chuyến đi Châu Âu 

hay Mỹ, khách Việt có thể chi tiêu tới 5.000 USD mỗi chuyến. Số liệu thống kê 

cũng cho thấy, Việt Nam là thị trường trọng điểm đối với nhiều nước trong khu 

vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và Malaysia… Các nước 

này hàng năm đều xây dựng nhưng sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu của 

người Việt, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại 

Việt Nam để duy trì hình ảnh điểm đến và thu hút khách người Việt. 

2.1.4. Vị trí của du lịch Việt nam đối với thị trường lao động du lịch quốc 

tế 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục du lịch năm 2019, cả nước có trên 2,5 

triệu lao động, trong đó 860.000 lao động trực tiếp với 45% được đào tạo 

chuyên ngành du lịch, 35% được đào tạo chuyên ngành khác, 20% chưa qua đào 

tạo. Lao động du lịch Việt Nam tăng nhanh về số lượng qua các năm, đáp ứng 

kịp thời mức tăng trưởng cao của thị trường khách cũng như sự gia tăng nhanh 

chóng của hệ thống cơ sở lưu trú và hệ thống dịch vụ của ngành. Lực lượng lao 

động Việt Nam được đánh giá là dồi dào, trẻ, cần cù, năng động, khá phù hợp 

với đặc điểm của ngành du lịch. 

Ngành du lịch Việt Nam đã rất tích cực hội nhập thị trường lao động du 

lịch trong khu vực thông qua việc tham gia đàm phán, xây dựng Thỏa thuận 

thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (MRA-TP) từ năm 2009. 

Thoả thuận này được chính thức ký kết ngày 09/11/2012 tại Băng Cốc (Thái 

Lan) và có hiệu lực từ 31/12/2015. Việt Nam cũng thu hút rất nhiều lao động từ 

các quốc gia trên thế giới đến làm việc trong ngành du lịch, đặc biệt là lao động 

chất lượng cao (đội ngũ chuyên gia và lao động quản lý tại các doanh nghiệp du 

lịch). Đối với xuất khẩu lao động du lịch trong nước ra nước ngoài, hiện chưa 

có cơ sở số liệu thống kê đầy đủ, tuy nhiên, theo đánh giá, số lượng lao động du 

lịch từ thị trường Việt Nam dịch chuyển sang các nước trong khu vực rất thấp. 

Nguyên nhân cơ bản là do ngành hiện đang thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao 
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động chất lượng cao, có khả năng đáp ứng được các vị trí việc làm du lịch tại 

các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. 

Nhìn chung, trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, du lịch Việt Nam từ chỗ 

tụt hậu so với mặt bằng chung của ASEAN đã nhanh chóng bứt phá, vươn lên 

mạnh mẽ, vượt qua Indonesia để xếp vị trí thứ 4 trong khu vực về lượng khách 

quốc tế (sau Thái Lan, Malaysia, Singapore) và đứng đầu khu vực về tốc độ 

tăng trưởng. Trong những năm cuối của thời kỳ thực hiện quy hoạch, du lịch 

Việt Nam liên tục nhận được các giải thưởng danh giá của Tổ chức Giải thưởng 

du lịch thế giới (World Travel Awards) như: “Điểm đến di sản hàng đầu thế 

giới” (2019 và 2020), “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á” (2019 và 2020); 

“Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á” (2019 và 2020); “Điểm đến Golf tốt nhất 

châu Á” (4 năm liên tiếp, 2017 - 2020), “Điểm đến Golf tốt nhất thế giới” (2019 

và 2021). Với những kết quả tích cực đã đạt được, du lịch Việt Nam ngày càng 

khẳng định vị trí vững chắc trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.  

2.2. Vai trò của du lịch Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước 

Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, du lịch Việt nam ngày càng phát triển, 

đạt được những thành tựu quan trọng, từng bước khẳng định vị trí, vai trò đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2.2.1. Vị trí, vai trò, đóng góp của du lịch trong nền kinh tế quốc dân 

- Đóng góp của du lịch vào GDP của nền kinh tế chiếm tỷ trọng ngày càng 

cao. Giai đoạn thực hiện quy hoạch, du lịch Việt Nam đã đạt được những kết 

quả quan trọng với sự tăng trưởng ấn tượng, từng bước tiến tới trở thành một 

trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. Năm 2013, Việt Nam đón được 42,5 triệu lượt khách, tổng 

thu du lịch đạt 200 nghìn tỷ đồng, đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP mới 

chỉ đạt 3,9%. Năm 2019, khách du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 103 triệu lượt 

khách, tổng thu du lịch đạt 755 nghìn tỷ đồng, đóng góp của du lịch vào GDP 

tăng lên 9,2%. 

- Du lịch phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích 

cực, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, 

giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cụ thể: năm 2013 cơ 

cấu kinh tế theo 3 khu vực trên lần lượt là 17,96%, 33,19%, 38,74%; năm 2016, 

lần lượt là: 16,32%, 32,72%, 40,92%; đến năm 2019 đã được dịch chuyển lần 

lượt: 13,96%, 34,49%, 41,64% 14. 

                                           

14 Nguôn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2013, 2016, 2019. 
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- Xét ở khối ngành thương mại - dịch vụ, du lịch cũng ngày càng khẳng 

định vị trí, chiếm tỷ trọng cao. Năm 2013, du lịch chiếm 7,7%, năm 2016 tăng 

lên 11,7% và tiếp tục tăng lên 15,9% vào năm 2019 15. 

 

Biểu đồ 9: Tỷ trọng ngành du lịch trong GDP cả nước và ngành thương mại, dịch vụ (%) 

- Phát triển du lịch tạo nguồn thu ngoại tệ góp phần làm tăng thu nhập 

quốc dân, đóng góp tích cực vào hoạt động xuất khẩu tại chỗ thông qua việc tiêu 

dùng sản phẩm du lịch và các sản phẩm khác của khách du lịch quốc tế khi đến 

Việt Nam. Từ đó, du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cán cân 

thanh toán quốc tế dưới hình thức tăng chi tiêu của nước ngoài tại Việt Nam 

thông qua chi tiêu của khách du lịch quốc tế và đầu tư FDI. Trong giai đoạn 

2013-2019, đã ghi nhận sự tặng trưởng mạnh mẽ về khách du lịch quốc tế, qua 

đó, chi tiêu của khách quốc tế cũng ngày càng tăng cao. 

- Du lịch góp phần luân chuyển tiền tệ thông qua hoạt động chi tiêu (ngoại 

tệ hoặc đổi từ ngoại tệ sang Việt Nam đồng) của khách quốc tế khi đến Việt 

Nam và các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào du lịch. Phát triển du lịch hiện 

nay đang được coi là một kênh quan trọng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

cho phát triển kinh tế - xã hội của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. 

Thực tế cho thấy, thời gian qua với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, 

lĩnh vực kinh doanh resort và khách sạn cao cấp đã và đang thu hút nhiều doanh 

nghiệp nước ngoài đầu tư, với các tập đoàn lớn như: Tập đoàn khách sạn 

Mandarin Oriental,  Tập đoàn Banyan Tree Holding & Limited; Tập đoàn 

Intecontinental Hotels Group; Tập đoàn Hotel Properties Limited; Tập đoàn 

ASB Development Limited,… 

- Du lịch còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa vốn tạo tăng 

trưởng kinh tế. Do nhiều tài nguyên du lịch nằm ở các khu vực tương đối khó 

                                           

15 Tính toán dựa trên số liệu thống kê ngành thương mại và du lịch trong Niên giám thống kê và số liệu 

tổng hợp của Tổng cục thống kê và Tổng cục Du lịch các năm 2013, 2016, 2019  
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khăn về phát triển kinh tế như các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, vì vậy 

luồng vốn đầu tư cho phát triển du lịch sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, tạo thuận lợi cho 

phát triển du lịch và góp phần tăng trưởng kinh tế. 

- Xuất phát từ chi tiêu của khách du lịch cho các nhu cầu: Ăn, ngủ, nghỉ 

ngơi, thư giãn, khám phá, mua sắm… trong hành trình du lịch nhằm đạt được 

mục đích phục hồi năng lượng, nâng cao hiểu biết, cải thiện chất lượng cuộc 

sống sẽ kích thích tiêu dùng của du khách, giúp luân chuyển hàng hóa, góp phần 

đem lại thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng GDP.  

- Với tư cách là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành và tính 

xã hội hoá cao, sự phát triển của du lịch thời gian qua cũng đã góp phần thúc 

đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác, như giao thông vận tải (phát triển vận 

tải đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường không); nông nghiệp (phát triển du 

lịch gắn với các chương trình OCOP, du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới), công nghiệp (phát triển các làng nghề truyền thống; hàng thủ 

công mỹ nghệ, đồ lưu niệm); thương mại (tiêu thụ hàng hoá bán lẻ, du lịch kết 

hợp mua sắm), y tế (du lịch kết hợp chữa bệnh), ... 

- Du lịch góp phần tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập, từng bước nâng 

cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là cộng đồng sinh sống tại các 

khu du lịch, điểm du lịch và đồng bào sinh sống tại vùng nông thôn, miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, hải đảo tham gia làm du lịch cộng đồng với nhiều hình thức 

như: phát triển dịch vụ homestay; khôi phục và phát triển các làng nghề và làng 

nghề truyền thống để tạo ra các sản phẩm độc đáo, đặc trưng; đẩy mạnh tiêu thụ 

các sản phẩm đặc thù (đặc sản) của địa phương phục vụ khách du lịch… từ đó 

đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động các địa phương, 

góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân, đặc biệt ở những nơi có tài 

nguyên du lịch nhưng điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều khó 

khăn. 

- Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (hệ số ICOR) của toàn ngành kinh tế mặc 

dù đã được cải thiện trong giai đoạn 2016 - 2019 so với  giai đoạn 2013-2015 

(hệ số ICOR giảm từ 6,25 xuống còn 6,13). Tuy nhiên, con số này vẫn đang ở 

mức cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á như Lào (4,2), 

Campuchia (3,21) 16. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Việt 

Nam còn nhiều bất cập. Với quá trình hội nhập kinh tế thế giới nhanh như hiện 

tại, điều này làm giảm lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế cũng 

như gia tăng khoảng cách phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Đối 

với đầu tư vào dịch vụ lưu trú, ăn uống; nghệ thuật, vui chơi giải trí trong giai 

đoạn đã tăng từ 35.409 tỷ đồng lên 76.867 tỷ đồng, gấp 2,17 lần. Chỉ số hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư bình quân các lĩnh vực này trong giai đoạn 2016 - 2019 

                                           

16 Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019), tại website: 

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi, truy cập ngày 20/5/2022  

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi
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đạt 1,0 thấp hơn so với hệ số 1,5 giai đoạn 2013-2015 17. Như vậy, so với ICOR 

của toàn ngành kinh tế thì ICOR các lĩnh vực lưu trú, ăn uống; nghệ thuật, vui 

chơi giải trí tương đối có hiệu quả. 

- Du lịch phát triển đã và đang tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, góp phần 

giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động thông qua các việc làm trực trực tiếp 

và gián tiếp, trong các lĩnh vực như: kinh doanh lưu trú (quản lý khách sạn, 

marketing, sale, dọn phòng, phục vụ bàn, đầu bếp, vệ sinh, chăm sóc khuôn 

viên), kinh doanh lữ hành (điều hành, hướng dẫn, thị trường, kế toán); kinh 

doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch qua đường bộ, đường thủy, đường 

không. 

- Du lịch góp phần phát triển nhiều loại hình việc làm mới, phù hợp với 

nhiều nhóm đối tượng lao động (lao động nông thôn, đồng bào các dân tộc thiểu 

số, lao động tự do, lao động mùa vụ, lao động phụ nữ) như: hướng dẫn khách 

trong các hoạt động lặn biển, chèo thuyền, lặn ngắm san hô, dù lượn; nghề 

porter - cõng đồ cho khách du lịch, hướng dẫn viên địa phương, tham gia các câu 

lạc bộ nghệ thuật phục vụ khách du lịch.  

2.2.2. Vị trí, vai trò, đóng góp của du lịch đối với phát triển văn hóa - xã 

hội của đất nước 

- Du lịch có vị trí, vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo tồn và phát 

huy các giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa. Việt Nam hiện có 8 di sản được 

UNESCO công nhận là di sản thế giới, 14 di sản được ghi danh vào các danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại cùng với số lượng lớn các 

di sản, di tích cấp quốc gia và di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các 

lễ hội, văn hóa tâm linh, ẩm thực,… mang đặc trưng của mỗi địa phương, vùng 

miền. Du lịch được xem là phương thức tiếp cận để phát huy và bảo tồn các giá 

trị di sản có hiệu quả nhất, là cầu nối giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa trên 

thế giới. 

- Du lịch góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển con người. 

Du lịch là hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí và khám phá. Từ du lịch và 

thông qua du lịch giúp con người phát triển toàn diện cả về trí - thể - mỹ (phục 

hồi sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tái tạo năng lượng, tăng vốn tri thức, 

hiểu biết). Đây là nguyên nhân quan trọng nhất thôi thúc khách du lịch nội địa 

đi du lịch, đến nay du lịch đã trở thành nhu cầu thiết yếu của đại bộ phận người 

dân Việt Nam. Năm 2019, khách du lịch nội địa đạt 85 triệu người. Du lịch 

cũng trở thành một trong những quyền lợi người lao động chú trọng khi tham 

gia lao động, làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. 

- Du lịch có vị trí, vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề xã hội 

như: giảm đói nghèo; giảm sự mất cân đối trong phát triển giữa các vùng, miền; 

                                           

17 Tính toán dựa trên số liệu về vốn đầu tư trong Niên giám thống kê các năm từ 2013 đến 2019. 
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giảm tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa và sự di cư nông thôn - thành 

thị. Du lịch phát triển, các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội cũng được thực 

thi nhiều hơn, với sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất ở các khu vực cộng đồng các dân tộc thiểu số 

nghèo, du lịch đã mang đến cuộc sống mới, nhận thức mới, tạo công ăn việc làm 

và tham gia vào phát huy các giá trị truyền thống; đưa hình ảnh văn hóa của các 

khu vực này đến với khách du lịch cả nước và quốc tế. Nhiều bản làng du lịch 

đã hình thành trên cả nước, nổi tiếng phải kể đến là khu vực bản Lác Mai Châu, 

du lịch cộng đồng Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang, … Nhờ đó, nhiều lao 

động đã trở lại địa phương, hạn chế các dòng di cư từ vùng quê ra đô thị, giảm 

đô thị hóa thiếu bền vững, xây dựng các vùng nông thôn phát triển, …. 

- Du lịch có những đóng góp tích cực trong chiến lược giảm đói nghèo; 

giảm sự mất cân đối trong phát triển giữa các vùng, miền, giữa nông thôn - 

thành thị; giảm tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa. Nhiều khu vực nông 

thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa có tài nguyên du lịch đã được quan tâm, đầu 

tư: nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, 

khu du lịch thắng cảnh và các dịch vụ du lịch khác; nhiều hộ nông dân tham gia 

làm du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn; nhiều cộng đồng dân tộc ít người 

đã tham gia kinh doanh homestay, qua đó đã giữ chân lực lượng lao động làm 

việc tại quê nhà (giảm sự mất cân đối do sự dịch chuyển lao động nông thôn ra 

thành thị). Đồng thời, đời sống của người dân các vùng nông thôn, miền núi, hải 

đảo ngày được nâng cao, giảm khoảng cách về thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo so 

với vùng đồng bằng. Du lịch phát triển, các chính sách an sinh và phúc lợi xã 

hội cũng được thực thi nhiều hơn, với sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp. 

- Du lịch mang đến những giá trị văn hóa mới, thể hiện ở hàng loạt những 

lễ hội mới lạ, như caravan đường phố các trung tâm Huế, Hạ Long, ... Các giá 

trị văn hóa này vừa mang tới sức hấp dẫn du lịch, vừa đóng vai trò quan trọng 

trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người, quảng bá văn hóa đa dạng độc 

đáo của các vùng đất và Việt Nam tới bạn bè quốc tế, … 

- Du lịch góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư trong 

việc bảo vệ tài nguyên và môi trường; đổi mới nếp sống văn hóa của người dân 

vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ 

và phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc bản địa; xây dựng nếp sống văn minh, 

văn hoá ứng xử thân thiện, mến khách. 

- Du lịch góp phần mở rộng và phát triển quan hệ ngoại giao: từ du lịch và 

thông qua du lịch, giao lưu văn hóa ngày càng được mở rộng giữa khách du lịch 

với người dân địa phương, giữa các dân tộc trong trong lãnh thổ quốc gia và 

giữa các quốc gia trên thế giới. Các hoạt động ngoại giao, liên kết, hợp tác quốc 

tế song phương và đa phương cũng được mở rộng đáp ứng yêu cầu hội nhập và 

phát triển du lịch: đến nay Việt Nam đã ký kết trên 100 điều ước, thỏa thuận 
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hợp tác quốc tế về du lịch với các nước; tích cực tham gia các khuôn khổ hợp 

tác đa phương như UNWTO, Hiệp hội du lịch Châu Á - Thái Bình Dương 

(PATA)…; nhận được sự hỗ trợ từ các chính phủ và tổ chức quốc tế như 

Luxembourg, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, EU, UNWTO… trong 

việc đào tạo nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật cho du lịch18. Nhờ có du lịch mà cuộc 

sống trở nên năng động hơn, văn hóa các vùng, miền, quốc gia có điều kiện hòa 

nhập với nhau, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của con người trở nên phong 

phú hơn. 

- Du lịch là cầu nối cho hội nhập và phát triển. Những yêu cầu bức thiết 

của ngành thôi thúc lao động và hệ thống quản lý thường xuyên nâng cao chất 

lượng, kỹ năng nghề phù hợp với tiêu chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế để có 

thể phục vụ khách du lịch, quản lý du lịch bền vững, hướng tới nhóm khách cao 

cấp, … Từ đó, khoảng cách về trình độ giữa lao động Việt Nam và khu vực 

được thu hẹp, tiến tới trao đổi lao động trong khu vực, thúc đẩy hội nhập … 

2.3. Yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch trong thời kỳ mới 

- Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành một 

trong những trụ cột và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước.  

Phát triển du lịch mang lại lợi ích thực sự cho nhân dân, tạo ra nhiều việc làm 

cho xã hội, đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng, tăng thu nhập, nâng cao 

mức sống của người dân. Từ du lịch và thông qua du lịch, hình ảnh đất nước, 

con người, văn hóa Việt Nam được lan tỏa rộng rãi. 

- Phát triển bền vững và hiệu quả du lịch theo mô hình tăng trưởng xanh, 

đảm bảo vừa đáp ứng mục tiêu tăng trưởng mà không gây tổn hại đối với tài 

nguyên, môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực và thích ứng với BĐKH.  

- Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục 

vụ du lịch để nâng cao khả năng cạnh tranh. Chỉ khi có được hạ tầng đồng bộ, 

hiện đại, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối thuận tiện, cùng với cơ sở vật 

chất kỹ thuật đầy đủ, đa dạng, với hệ thống cơ sở lưu trú và các cơ sở dịch vụ 

đẳng cấp, chất lượng mới có khả năng tạo thương hiệu và sức cạnh tranh cao 

cho ngành du lịch Việt Nam. 

- Hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế quản lý tạo hành lang pháp lý 

thuận lợi cho phát triển du lịch. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra không chỉ với 

ngành du lịch mà đối với cả hệ thống chính trị, do du lịch là ngành kinh tế dịch 

vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và tính xã hội hóa cao. Hệ thống 

chính sách, cơ chế quản lý ngành du lịch có liên quan, liên đới đến rất nhiều 

ngành, lĩnh vực khác nhau. 

                                           

18 http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/32528, truy cập ngày 4/5/2022 

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/32528
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- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ không chỉ trong các hoạt 

động kinh doanh, xúc tiến quảng bá mà trong cả lĩnh vực quản lý tài nguyên, 

phát triển nguồn nhân lực, ứng phó BĐKH, quản lý rủi ro.... 

3. Các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu  

3.1. Khách du lịch 

3.1.1. Tổng lượng khách du lịch 

Giai đoạn 2013-2019, lượng khách du lịch của Việt Nam đã tăng trưởng 

mạnh mẽ, từ mức 7,5 triệu lượt khách quốc tế và 35 triệu lượt khách nội địa vào 

năm 2013 đã tăng lên tới trên 18 triệu lượt khách quốc tế và 85 triệu lượt khách 

nội địa vào năm 2019. Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2019 ngành du lịch đã có bước 

bứt phá với tốc độ tăng trưởng của thị trường khách quốc tế là 22,8%/năm, của 

thị trường khách nội địa là 11,1%/năm.  

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát trên 

quy mô toàn cầu gây ra những tác động nghiêm trọng đối với ngành du lịch trên 

toàn thế giới, trong đó có nhanh du lịch tại Việt Nam. Năm 2020, cả nước đón 

được 3,7 triệu lượt khách quốc tế (chỉ có trong 3 tháng đầu năm), phục vụ 56 

triệu lượt khách nội địa. Từ tháng 11/2021, Việt Nam đã bước đầu thí điểm đón 

khách du lịch quốc tế, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong cả năm 

2021 đạt khoảng 3.500 người. Năm 2021 cả nước có 40 triệu lượt khách du lịch 

nội địa, trong đó có 19 triệu lượt khách có sử dụng dịch vụ lưu trú. Tháng 

3/2022, với sự thành công của chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 

và dịch bệnh được kiểm soát, du lịch Việt Nam đã mở cửa lại hoàn toàn cho cả 

nội địa và quốc tế, từng bước phục hồi và phát triển ngành du lịch. Từ tháng 

3/2022, Việt Nam đã bắt đầu mở cửa trở lại đối với hoạt động du lịch, kết quả 6 

tháng đầu năm 2022, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 

413.400 lượt khách, khách du lịch nội địa đạt 60,8 triệu. Tổng lượng khách tăng 

1,9 lần so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019, thời 

điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19, cho thấy những tín hiệu tích cực của 

ngành du lịch năm 2022. 

3.1.2. Khách quốc tế 

Giai đoạn 2013-2019, lượng khách du lịch quốc tế của Việt Nam đã tăng 

trưởng mạnh mẽ, từ mức 7,5 triệu lượt lên tới trên 18 triệu lượt khách. Đặc biệt, 

giai đoạn 2016 - 2019 ngành du lịch đã có bước bứt phá với tốc độ tăng trưởng 

của thị trường khách quốc tế là 22,8%/năm.  

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát trên 

quy mô toàn cầu gây ra những tác động nghiêm trọng đối với ngành du lịch trên 

toàn thế giới, trong đó có ngành du lịch tại Việt Nam. Năm 2020, cả nước đón 

được 3,7 triệu lượt khách quốc tế (chỉ có trong 3 tháng đầu năm).  
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Từ tháng 11/2021, Việt Nam đã bước đầu thí điểm đón khách du lịch quốc 

tế, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong cả năm 2021 đạt khoảng 

3.500 người. Năm 2021 cả nước có 40 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó 

có 19 triệu lượt khách có sử dụng dịch vụ lưu trú.  

Ngày 15/5/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành Phương án mở 

cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường 

mới cho tất cả các đối tượng khách thông qua đường hàng không, đường bộ, 

đường sắt, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống 

dịch COVID-19 (Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022). 6 tháng 

đầu năm 2022, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 413.400 

lượt khách. 

Các yếu tố tác động đến luồng khách đến các vùng và các khu vực động 

lực: Khách quốc tế chủ yếu đến Việt Nam bằng đường hàng không và đường bộ 

khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn. Do đó, khu vực Đồng bằng sông Hồng và 

Duyên hải Đông Bắc, đặc biệt là khu vực động lực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 

Ninh - Ninh Bình thu hút được một lượng lớn khách Trung Quốc với ưu thế về 

khoảng cách gần, có nhiều di sản thế giới và văn hóa lịch sử. Khu vực này cũng 

thu hút nhóm khách nghỉ dưỡng, chủ yếu tại Quảng Ninh và Ninh Bình và du 

lịch đô thị Hà Nội gắn với thị trường châu Âu, Mỹ. Khu vực miền Trung - đặc 

biệt từ Quảng Bình đến Bình Thuận là khu vực thu hút khách Nga, Đông Âu 

chính của cả nước và thu hút khách du lịch tàu biển. Khu vực Trung du miền 

núi Bắc Bộ, Tây Nguyên với ưu điểm còn hoang sơ, văn hóa đa dạng là khu vực 

ưa thích của khách châu Âu, Mỹ. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông 

Nam Bộ thu hút khách đa dạng hơn, tuy nhiên nhóm khách châu Âu, Mỹ, Nhật 

có xu hướng giảm dần do sự xuất hiện của khách Trung Quốc, Hàn Quốc, … 

3.1.3. Khách nội địa 

Giai đoạn 2013-2019, lượng khách du lịch nội địa của Việt Nam tăng 

trưởng từ 35 triệu lượt khách nội địa vào năm 2013 lên 85 triệu lượt khách nội 

địa vào năm 2019. Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2019 tăng trưởng của thị trường 

khách nội địa là 11,1%/năm.  

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát trên 

gây ra những tác động nghiêm trọng. Với những ảnh hưởng và hạn chế di 

chuyển trên cả nước, năm 2020, chỉ có 56 triệu lượt khách nội địa vào các thời 

điểm dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, thị trường nội địa có sức phục hồi 

rất nhanh chóng. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát,  từ 40 triệu lượt khách du 

lịch nội địa năm 2021, đến 6 tháng đầu năm 2022, tổng số khách du lịch nội địa 

đạt 60,8 triệu - tốc độ phục hổi rất nhanh và mạnh. 

Giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, 

các hoạt động du lịch bị ngừng trệ, đặc biệt khi các nước đóng cửa biên giới để 

phòng chống dịch bệnh, thị trường khách du lịch nội địa là nền móng vững chắc 
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để ngành du lịch Việt Nam có thể dần phục hồi và phát triển. Qua nhiều đợt 

giãn cách xã hội, nhu cầu đi du lịch trong nước của người dân vẫn tăng cao, đến 

năm 2021, cả nước vẫn có 40 triệu khách du lịch nội địa. 

Khách du lịch nội địa có xu hướng đi du lịch nhiều vào các kỳ nghỉ hè, du 

lịch tâm linh, các hình thức khác như du lịch cuối tuần và thăm thân cũng khá 

phổ biến. Những hoạt động du lịch ưa thích nhất của khách du lịch nội địa khi 

đi du lịch tại Việt Nam là du lịch nghỉ dưỡng tắm biển, thăm quan di sản, vui 

chơi giải trí, du lịch tâm linh, tham gia lễ hội văn hóa truyền thống, thăm quan 

ngắm cảnh biển, du lịch đô thị, thăm quan làng nghề, tìm hiểu văn hóa bản 

địa… Như vậy, có thể thấy các sản phẩm du lịch được khách ưa thích nhất tập 

trung vào du lịch biển, du lịch văn hóa và du lịch đô thị. Ngoài những hoạt động 

du lịch chính, khách du lịch nội địa cũng tham gia các hoạt động du lịch phụ trợ 

khác tại điểm du lịch như thưởng thức ẩm thực địa phương, mua sắm sản vật  

và tham gia hoạt động từ thiện. 

Giá cả, độ thoải mái/an toàn và thương hiệu là những yếu tố được khách 

nội địa quan tâm nhất. Có thể thấy, xu hướng thắt chặt chi tiêu và đặt yếu tố an 

toàn, thoải mái lên hàng đầu sẽ tạo ra những thay đổi về thị trường du lịch nội 

địa trong thời gian tới. 

Các khu vực đô thị, trung tâm du lịch lớn là những khu vực được ưu tiên 

cho các kỳ nghỉ dài ngày như Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, 

Phú Quốc, Bình Thuận, … Các khu vực khác gắn với du lịch giải trí, khám phá, 

cộng đồng, … được ưu tiên cho các kỳ nghỉ ngắn ngày, cuối tuần, … 

3.1.4. Cơ cấu khách du lịch quốc tế, nội địa:  

Cơ cấu khách du lịch quốc tế/nội địa của Việt Nam giai đoạn 2013-2019 

không có sự thay đổi nhiều. Theo đó, tỷ lệ khách du lịch quốc tế trung bình (so 

với tổng lượng khách) giai đoạn là 15,65% và tỷ lệ khách du lịch nội địa trung 

bình là 84,35%. Năm 2019, cơ cấu này là 17,48% lượt khách du lịch quốc tế 

đến Việt Nam và 82,52% là khách du lịch nội địa. So với tỷ lệ trung bình, 

ngưỡng biến động cơ cấu là từ 2%-3,34%. 

Giai đoạn 2020-2021, tỷ lệ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam rất thấp 

(6,2% năm 2020 và 0,01% năm 2021) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Tuy nhiên, những dấu hiệu tích cực của giai đoạn tới khi Việt Nam đã mở cửa 

hoàn toàn cho du lịch quốc tế vào tháng 3/2022 sẽ tạo ra sự thay đổi về cơ cấu 

khách quốc tế-nội địa. 

Bảng 1: Số lượt khách du lịch và cơ cấu khách quốc tế-nội địa, giai đoạn 2013-2021 

Các chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Khách du lịch (triệu 

lượt) 
42,5 46,4 65 72 86,1 95,5 103 59,7 40,0035 
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Các chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Khách quốc tế 7,5 7,9 8 10 12,9 15,5 18 3,7 0,0035 

Khách nội địa 35 38,5 57 62 73,2 80 85 56 40 

Cơ cấu khách quốc 

tế/tổng (%) 
17,65 17,03 12,31 13,89 14,98 16,23 17,48 6,20 0,01 

Cơ cấu khách nội 

địa/tổng (%) 
82,35 82,97 87,69 86,11 85,02 83,77 82,52 93,80 99,99 

Nguồn: Tổng cục du lịch. 

3.1.5. Độ dài thời gian chuyến đi bình quân và chi tiêu trung bình của 

khách du lịch 

Theo điều tra của Tổng cục du lịch (năm 2019), độ dài thời gian chuyến đi 

bình quân một lượt khách quốc tế đến Việt Nam cao hơn so với khách nội địa. 

Cụ thể, đối với khách quốc tế nghỉ đêm tại CSLT, độ dài chuyến đi bình quân là 

8,02 ngày; trong khi khách du lịch nội địa là 3,57 ngày. Độ dài thời gian chuyến 

đi bình quân của khách quốc tế đi theo tour là 8,06 ngày, khách tự sắp xếp là 

7,98 ngày. So sánh với kết quả điều tra năm 2013, độ dài chuyến đi bình quân 

của khách du lịch quốc tế thấp năm 2019 hơn 13,55% và của khách du lịch nội 

địa đã thấp hơn 4,48%. 

Bảng 2: Độ dài thời gian chuyến đi bình quân của khách du lịch giai đoạn 2013-2019 

Loại khách 2013 2017 2019 

Khách quốc tế 

 

Khách nghỉ đêm  9,37 - 8,1 

Khách nghỉ đêm tại CSLT 9,73 9,27 8,02 

Khách nghỉ đêm tại CSLT đi theo 

Tour 

- - 8,06 

Khách nghỉ đêm tại CSLT đi tự sắp 

xếp 

- - 7,98 

Khách nghỉ đêm không tại CSLT 

(nghỉ tại nhà bạn bè,người thân...) 

- - 11,92 

Khách nội địa Khách nghỉ đêm  3,79 - 3,62 
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Khách nghỉ đêm tại CSLT - - 3,57 

Khách nghỉ đêm không tại CSLT  - - 3,96 

Nguồn: Tổng cục du lịch 

Về chi tiêu bình quân, khách du lịch quốc tế có chi tiêu bình quân trong 1 

ngày hoặc 1 lượt đều cao hơn khách nội địa. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê 

năm 2019, chi tiêu bình quân 1 ngày của khách du lịch quốc tế là 96 

USD/ngày/khách (tương đương 2.224,2 nghìn đồng/ngày/khách, tỷ giá 1USD = 

23.169VND tháng 12/2019), còn chi tiêu bình quân 1 ngày của khách nội địa là 

1.122,8 nghìn đồng/ngày/khách. Tuy nhiên, so sánh với năm 2013, chi tiêu bình 

quân 1 ngày của khách quốc tế và nội địa đều giảm lần lượt là 9,17% và 2,23%. 

Bảng 3: Chi tiêu bình quân 1 ngày của khách du lịch nội địa và quốc tế giai đoạn 2013-2020 

(theo Tổng cục Thống kê) 

Hạng mục 2013 2017 2019 Sơ bộ 2020 

Chi tiêu bình quân 1 ngày 

của Khách du lịch Nội Địa 

(Nghìn đồng) 

1.148,5 1.272,4 1.122,8  1.150,3 

Chi tiêu bình quân 1 ngày 

của Khách du lịch Quốc tế 

(USD) 

105,7 95,8 96,0  117,8 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Theo điều tra khách của Tổng cục du lịch năm 2019, khách quốc tế nghỉ 

đêm chi tiêu bình quân 1.074 USD/khách, chi tiêu bình quân 132,6 USD/ngày. 

Khách quốc tế trong ngày chi tiêu bình quân 99,86 USD/khách. Khách quốc tế 

nghỉ đêm tại CSLT chi tiêu bình quân 1.083,36 USD/khách, chi tiêu bình quân 

ngày khách là 135 USD/ngày. Khách quốc tế nghỉ đêm không tại CSLT (nghỉ 

tại nhà bạn bè,người thân...) chi tiêu bình quân 622,71 USD. Cơ cấu chi tiêu 

bình quân cho 1 lượt khách quốc tế đến Việt Nam nghỉ đêm tại CSLT là 32,96% 

cho thuê phòng, 23,78% cho ăn uống, 15,45% cho mua sắm, 15,01% cho 

phương tiện đi lại, 5,12% cho VCGT, 5,03% cho tham quan và còn lại là các 

dịch vụ khác. 

Khách du lịch nội địa nghỉ đêm chi tiêu bình quân 5.563 nghìn 

đồng/khách, chi tiêu bình quân 1.537 nghìn đồng/ngày. Khách trong ngày chi 

tiêu bình quân 1.073 nghìn đồng/khách. Khách nghỉ đêm tại CSLT chi tiêu bình 
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quân 5.854 nghìn đồng/khách. Khách nghỉ đêm không tại CSLT (nghỉ tại nhà 

bạn bè, người thân...) chi tiêu bình quân 3.765 nghìn đồng/khách. 

Bảng 4: Chi tiêu bình quân 1 lượt khách của khách du lịch nội địa và quốc tế giai đoạn 2013-

2019 (theo Tổng cục du lịch) 

Theo Tổng cục du lịch 2013 2016 2017 2019 

Chi tiêu bình 

quân Khách 

quốc tế 

(USD) 

 

Khách nghỉ đêm  1.144    1.074 

Khách trong ngày 125,7   144,6  99,86 

Khách nghỉ đêm tại 

CSLT 

  1.171,3   135 

Khách nghỉ đêm 

không tại CSLT 

(nghỉ tại nhà bạn 

bè,người thân...) 

    622,71 

Khách nội địa 

(nghìn đồng) 

 

Khách nghỉ đêm  -    5.563 

Khách trong ngày -  1.305   1.073 

Khách nghỉ đêm tại 

CSLT 

  4.590    5.854 

Khách nghỉ đêm 

không tại CSLT  

    3.765 

Nguồn: Tổng cục du lịch 
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3.1.6. Hiện trạng khách du lịch theo 7 vùng du lịch: 

Bảng 5: So sánh số lượt đi lại của khách du lịch quốc tế đến 7 vùng du lịch 

Đơn vị: nghìn lượt khách 

Vùng du lịch 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TDMNBB 1.339,9 1.336,2 3.268,7 3.613,8 3.524,7 3.877,3 4.739,6 2.049,9 191,8 

ĐBSH 7.510,7 7.748,7 8.339,9 10.365,3 12.618,8 14.590,1 16.607,9 2.375,9 289,9 

BTB 1.166,9 1.188,9 1.242,6 1.094,9 1.316,7 1.721,8 1.996,9 747,9 545,1 

DHNTB 3.749,4 4.329,1 4.958,1 6.030,4 8.142,6 10.798,9 13.381,3 2.566,9 398,6 

TN 349,2 382,6 446,2 466,3 610,5 764,2 826,5 143,8 19,1 

ĐNB 4.601,6 4.942,7 5.283,3 5.587,4 7.358,5 7.993,9 9.088,1 1.516,5 78,7 

ĐBSCL 1.626,7 1.830,1 2.122,6 2.386,2 2.672,2 3.263,7 3.506,2 755,1 30,7 

Nguồn: Tổng cục du lịch & các Sở du lịch, Sở VHTTDL các địa phương 

Bảng 6: So sánh số lượt đi lại của khách du lịch nội địa đến 7 vùng du lịch 

Đơn vị: nghìn lượt khách 

Vùng du 

lịch 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TDMNBB 15.989  18.414  21.099   22.580   25.618   27.701   31.387  15.497  12.089  
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Vùng du 

lịch 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ĐBSH 33.050  61.431  41.927   44.885   48.727   55.043   62.306  34.973  17.648  

BTB 12.769  14.755  13.633   17.364   21.276   23.196   26.820  14.542   7.397  

DHNTB 13.099  15.293  17.264   19.668   22.931   24.343   26.737  12.032   7.757  

TN  4.959   5.668   6.648   6.802   7.477   8.149   8.937   5.420   2.617  

ĐNB 30.191  34.181  37.282   41.294   54.019   46.016   52.529  30.389  13.448  

ĐBSCL 14.802  16.604 18.402   20.426   23.765   27.487   32.053  20.875  11.211  

Nguồn: Tổng cục du lịch & các Sở du lịch, Sở VHTTDL các địa phương 
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- Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: Tổng số lượt khách du lịch quốc tế đi 

lại các tỉnh trong Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2013-2019 tăng 

trưởng nhanh (trung bình 18%/năm), năm 2019, toàn vùng đón hơn 4,7 triệu 

lượt khách quốc tế, trong đó Lạng Sơn là tỉnh có lượt khách du lịch quốc tế lớn 

nhất (2,5 triệu lượt), chủ yếu là khách du lịch Trung Quốc du lịch qua đường 

biên giới. Khách du lịch nội địa đi lại trong vùng năm 2019 là 31,4 triệu lượt, 

trong đó Phú Thọ, Lào Cai là hai địa phương đón nhiều khách du lịch nội địa 

nhất (lần lượt 7,59 triệu lượt, 4,3 triệu lượt). Giai đoạn 2020-2021, vùng cũng 

nằm trong xu thế chung của cả nước, lượng khách du lịch sụt giảm, đặc biệt là 

khách du lịch quốc tế đến do trước đây phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung 

Quốc. Năm 2021, toàn vùng chỉ có 191 nghìn lượt khách quốc tế đi lại, nhiều 

địa phương ghi nhận 0 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách du lịch nội 

địa đi lại trong vùng ghi nhận kết quả khả quan với hơn 12 triệu lượt khách năm 

2021, chủ yếu tập trung ở Lào Cai (1,6 triệu lượt), Tuyên Quang (1,6 triệu lượt) 

và Sơn La (1,5 triệu lượt)...   

- Vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc: Tổng số lượt 

khách du lịch quốc tế đi lại các tỉnh trong Vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên 

hải Đông Bắc giai đoạn 2013-2019 tăng trưởng đều đặn (trung bình 12%/năm), 

năm 2019, toàn vùng đón hơn 16 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Hà Nội, 

Quảng Ninh là 2 địa phương thu hút lượng khách du lịch quốc tế lớn nhất vùng 

(lần lượt là 7 triệu lượt và 5,7 triệu lượt). Khách du lịch nội địa đi lại trong vùng 

năm 2019 khoảng 62 triệu lượt, trong đó Thủ đô Hà Nội đón nhiều khách du 

lịch nội địa nhất (21,9 triệu lượt), các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, 

Ninh Bình, Vĩnh Phúc cũng đón lượng khách du lịch nội địa lớn (trung bình 6-8 

triệu lượt). Giai đoạn 2020-2021, trong xu thế chung của cả nước, lượng khách 

du lịch sụt giảm, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến do đầu mối phân phối 

khách quốc tế là Hà Nội đã đóng cửa với nước ngoài. Năm 2021, toàn vùng chỉ 

có hơn 290 nghìn lượt khách quốc tế đi lại, nhiều địa phương ghi nhận 0 lượt 

khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách du lịch nội địa đi lại trong vùng ghi nhận 

kết quả khả quan với hơn 17,6 triệu lượt khách năm 2021, chủ yếu tập trung ở 

Hà Nội (4 triệu lượt), Quảng Ninh (4,3 triệu lượt). 

- Vùng Bắc Trung Bộ: Tổng số lượt khách du lịch quốc tế đi lại các tỉnh 

trong Vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2013-2019 tăng trưởng trung bình 9 %/năm, 

năm 2019, toàn vùng đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Thừa Thiên 

Huế là địa phương chủ yếu đón khách du lịch quốc tế của vùng (hơn 1 triệu 

lượt). Tổng lượt khách du lịch nội địa đi lại trong vùng năm 2019 khoảng 26,8 

triệu lượt, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An đón nhiều khách du lịch nội địa nhất 

(lần lượt là 9,3 triệu lượt và 6,4 triệu lượt). Giai đoạn 2020-2021, trong xu thế 

chung của cả nước, lượng khách du lịch sụt giảm, năm 2021, toàn vùng có hơn 

545 nghìn lượt khách quốc tế đi lại, trong đó Quảng Trị đón nhiều nhất với hơn 

467 nghìn lượt khách quốc tế. Lượng khách du lịch nội địa đi lại trong vùng ghi 
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nhận hơn 7,39 triệu lượt khách năm 2021, chủ yếu tập trung ở Thanh Hóa (3,4 

triệu lượt), Nghệ An (41,8 triệu lượt). 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Tổng số lượt khách du lịch quốc tế đi 

lại các tỉnh trong Vùng Duyên hải Nam Trung bộ giai đoạn 2013-2019 tăng 

trưởng nhanh, trung bình 20%/năm. Năm 2019, toàn vùng đón hơn 13,3 triệu 

lượt khách quốc tế đi lại, trong đó Quảng Nam (đón 4,6 triệu lượt), Đà Nẵng 

(3,5 triệu lượt), Khánh Hòa (3,5 triệu lượt) là những địa phương đón khách du 

lịch quốc tế nhất vùng. Tổng lượt khách du lịch nội địa đi lại trong vùng năm 

2019 khoảng 26,7 triệu lượt, trong đó Bình Thuận và Đà Nẵng đón nhiều khách 

du lịch nội địa nhất (lần lượt là 5,6 triệu lượt và 5,1 triệu lượt). Giai đoạn 2020-

2021, trong khó khăn của cả nước, lượng khách du lịch sụt giảm, năm 2021, 

toàn vùng chỉ đón hơn 398 nghìn lượt khách quốc tế đi lại, trong đó Ninh Thuận 

đón nhiều nhất với 140 nghìn lượt khách quốc tế. Lượng khách du lịch nội địa 

đi lại trong vùng ghi nhận hơn 7,7 triệu lượt khách năm 2021, chủ yếu tập trung 

ở Ninh Thuận (2 triệu lượt), Bình Thuận (1,7 triệu lượt), Bình Định (1,3 triệu 

lượt) và Đà Nẵng (1 triệu lượt). 

- Vùng Tây Nguyên: Tổng số lượt khách du lịch quốc tế đi lại các tỉnh 

trong Vùng Tây Nguyên giai đoạn 2013-2019 tăng trưởng nhanh, trung bình 

13,5%/năm. Năm 2019, toàn vùng đón hơn 826 nghìn lượt khách quốc tế, trong 

đó Lâm Đồng (đón 533 nghìn lượt) là những địa phương đón khách du lịch 

quốc tế nhất vùng. Tổng lượt khách du lịch nội địa đi lại trong vùng năm 2019 

khoảng 8,9 triệu lượt, trong đó Lâm Đồng đón nhiều khách du lịch nội địa nhất 

(6,6 triệu lượt). Giai đoạn 2020-2021, trong khó khăn của cả nước, lượng khách 

du lịch sụt giảm, năm 2021, toàn vùng chỉ đón hơn 19 nghìn lượt khách quốc tế 

đi lại, trong đó chủ yếu đến Lâm Đồng với 16 nghìn lượt khách quốc tế. Lượng 

khách du lịch nội địa đi lại trong vùng ghi nhận hơn 2,6 triệu lượt khách năm 

2021, chủ yếu tập trung ở Lâm Đồng (1,7 triệu lượt). 

- Vùng Đông Nam Bộ: Tổng số lượt khách du lịch quốc tế đi lại các tỉnh 

trong Vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2013-2019 tăng trưởng nhanh, trung bình 

10%/năm. Năm 2019, toàn vùng đón hơn 9 triệu lượt khách quốc tế, trong đó 

chủ yếu tập trung ở Tp. Hồ Chí Minh (8,5 triệu lượt). Tổng lượt khách du lịch 

nội địa đi lại trong vùng năm 2019 hơn 52,5 triệu lượt, trong đó Tp. Hồ Chí 

Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhiều khách du lịch nội địa nhất (lần lượt là 

32,7 triệu lượt và 15 triệu lượt). Giai đoạn 2020-2021, trong khó khăn chung 

của cả nước, lượng khách du lịch sụt giảm, năm 2021, toàn vùng chỉ đón hơn 78 

nghìn lượt khách quốc tế đi lại, trong đó chủ yếu đến Bà Rịa - Vũng Tàu với 59 

nghìn lượt khách quốc tế. Lượng khách du lịch nội địa đi lại trong vùng ghi 

nhận hơn 13,4 triệu lượt khách năm 2021, chủ yếu tập trung ở Tp. Hồ Chí Minh 

(9,35 triệu lượt). 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Tổng số lượt khách du lịch quốc tế đi 

lại các tỉnh trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2019 tăng 
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trưởng nhanh, trung bình 11%/năm. Năm 2019, toàn vùng đón hơn 3,5 triệu 

lượt khách quốc tế, phân bố khá đều ở các địa phương, trong đó chủ yếu tập 

trung ở Tiền Giang (850 nghìn lượt), Bến Tre (796 nghìn lượt) và Kiên Giang 

(713 nghìn lượt). Tổng lượt khách du lịch nội địa đi lại trong vùng năm 2019 

hơn 32 triệu lượt, trong đó An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang đón nhiều 

khách du lịch nội địa nhất (lần lượt là 9 triệu lượt, 3,8 triệu lượt và 3,1 triệu 

lượt). Giai đoạn 2020-2021, trong khó khăn chung của cả nước, lượng khách du 

lịch sụt giảm, năm 2021, toàn vùng chỉ đón hơn 30 nghìn lượt khách quốc tế đi 

lại, trong đó chủ yếu đến Cần Thơ với 10,2 nghìn lượt khách quốc tế, nhiều địa 

phương ghi nhận đón 0 lượt khách quốc tế. Lượng khách du lịch nội địa đi lại 

trong vùng ghi nhận hơn 11,2 triệu lượt khách năm 2021, trong đó An Giang 

đón lượng khách du lịch nội địa lớn nhất vùng (3,5 triệu lượt). 

3.1.7. Đánh giá chung về khách du lịch 

So sánh với các chỉ tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, năm 2015, du lịch Việt Nam đã 

thu hút lượng khách du lịch vượt chỉ tiêu dự báo, 6,67% đối với khách quốc tế 

và 54,05% đối với khách nội địa. Đặc biệt, năm 2019 du lịch Việt Nam đã vượt 

chỉ tiêu về khách du lịch quốc tế (71,43%) và khách du lịch nội địa (78,95%) 

đặt ra cho năm 2020.  

Biểu đồ 10: Khách du lịch và quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2013-2021 

Đơn vị: Triệu lượt 

 

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Tổng cục du lịch, 2022 
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Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, du 

lịch quốc tế đóng băng, du lịch nội địa vẫn duy trì đà tăng trưởng và cao hơn so 

với chỉ tiêu dự báo là 17,89%. Đến 6 tháng đầu năm 2022 đã phục hồi vượt mức 

dự báo của 2020-60,8 triệu lượt.  

Bảng 7: So sánh hiện trạng và dự báo số lượng khách du lịch đến Việt Nam 

Đơn vị: triệu lượt 

Chỉ tiêu 
Giai 

đoạn 

Dự báo 

tại QH201 

Hiện 

trạng 2015 

và 2019 

Tỷ lệ so 

sánh hiện 

trạng/dự báo 

Khách quốc tế  
2015 7,5 8,0 6,67% 

2020 10,5 18 176% 

Khách nội địa  
2015 37 57,0 54,05% 

2020 47,5 85 177% 

* Tỷ lệ so sánh hiện trạng 2019 với dự báo 2020 tại QHTT 

Nguồn : - Tổng cục du lịch 

   - quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

3.2. Tổng thu từ khách du lịch và đóng góp vào GDP 

Bảng 8: Tổng thu từ khách du lịch và đóng góp của du lịch vào GDP cả nước, giai đoạn 

2013-2021 

Các chỉ 

tiêu 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng thu 

(nghìn tỷ 

đồng) 

200 230 355,5 417,3 541 637 755 312 180 

So sánh 

với năm 

trước 

25,0% 15,0% 54,6% 17,4% 29,6% 17,7% 18,5% -58,7% -42,3% 

Tỷ trọng 

đóng góp 

của du 

lịch vào 

GDP cả 

nước (%) 

3,7 3,9 6,33 6,96 7,9 8,39 9,2 3,58 1,97 

So sánh so 

với năm 

trước 

12,1% 5,4% 62,3% 10,0% 13,5% 6,2% 9,7% -61,1% -45,0% 

Nguồn: Tổng cục du lịch 
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Giai đoạn 2013-2019, tổng thu từ khách du lịch tăng lên từ mức 200.000 tỷ 

đồng vào 2013 đã tăng lên 755.000 tỷ đồng vào năm 2019, tốc độ tăng trưởng 

trung bình 21,9%/năm. Đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP cả nước năm 

2013 đạt 3,7%; năm 2019 đạt trên 9,2%.  

Giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tổng thu từ khách du lịch 

năm 2020 đạt 312.000 tỷ đồng, giảm 50% toàn ngành thiệt hại khoảng 440.000 

tỷ đồng, đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP cả nước là 3,58%. Năm 2021, 

do không có hoạt động du lịch quốc tế, tổng thu từ khách du lịch chỉ đạt 

180.000 tỷ đồng, giảm 42,3% so với năm 2020, tỷ trọng đóng góp của du lịch 

vào GDP cả nước là 1,97%. 

 

 

Biểu đồ 11: Tổng thu từ du lịch, đóng góp của du lịch vào GDP giai đoạn 2013-2021 

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Tổng cục du lịch, 2022 

So sánh với các chỉ tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, năm 2015, tổng thu từ khách du 

lịch vượt chỉ tiêu dự báo là 71,74%, tỷ lệ đóng góp của du lịch vào GDP của cả 

nước cũng vượt dự báo là 5,5%. Đặc biệt, năm 2019 tổng thu từ khách du lịch 

đã vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020 là 102,96%. 

Bảng 9: So sánh hiện trạng và dự báo tổng thu từ khách du lịch đến Việt Nam 

Đơn vị: nghìn tỷ đồng; % 

Chỉ tiêu Giai đoạn 
Dự báo tại 

QHTT 2013 
Hiện trạng 

Tỷ lệ so sánh 

HT/DB 
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Chỉ tiêu Giai đoạn 
Dự báo tại 

QHTT 2013 
Hiện trạng 

Tỷ lệ so sánh 

HT/DB 

Tổng thu từ khách 

du lịch (nghìn tỷ) 

2015 207 355,5 71,74% 

2019*   755,0 102,96% 

2020 372,0 312,0 -16,13% 

Đóng góp của du 

lịch vào GDP (%) 

2015 6 6,33 5,50% 

2019*   9,20 31,43% 

2020 7 3,58 -48,86% 

* Tỷ lệ so sánh hiện trang 2019 với dự báo 2020 tại QHTT 

Nguồn : - Tổng cục du lịch 

   - quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030  

3.3. Cơ sở lưu trú du lịch  

Giai đoạn 2013-2019, hệ thống cơ sở lưu trú của cả nước tăng từ 

9.970 cơ sở lưu trú với 218.611 buồng vào năm 2013 lên tới 30.000 cơ sở lưu 

trú với 650.000 buồng vào năm 2019, trong đó bao gồm 178 khách sạn 5 sao 

được công nhận với 59.446 buồng, 306 khách sạn 4 sao với 40.835 buồng. Tốc 

độ tăng trưởng bình quân số buồng lưu trú cả giai đoạn 2013-2019 đạt khoảng 

12,5%/năm, công suất sử dụng buồng trung bình đạt khoảng 57,07%/năm. Số 

lượng các khách sạn đạt chuẩn 4 - 5 sao tăng lên mạnh mẽ, đặc biệt tại các địa 

bàn trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú 

Quốc. Đặc biệt, giai đoạn 2015-2019, du lịch Việt Nam chứng kiến sự phát triển 

sôi động của thị trường với sự ra đời hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao 

cấp, hiện đại nhờ sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn, các nhà đầu tư chiến lược. 

Công suất buồng phòng bình quân cả nước năm 2019 đạt khoảng 52%, 

giảm nhẹ so với mức 54% của năm 2018. Những địa phương có sự tăng trưởng 

mạnh về cơ sở lưu trú như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Sa Pa, Phú Quốc, công suất 

phòng giảm nhiều hơn, một số thời điểm xuống dưới 50%. Những trung tâm du 

lịch lớn nhưng số phòng không tăng nhiều như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh công 

suất giữ ở mức trên 60%. Các tỉnh miền Trung đạt công suất phòng bình quân 

trên 50%. Các tỉnh khu vực miền Bắc như Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam 

Định, Phú Thọ, Tuyên Quang đạt khoảng 50%. 

Giai đoạn 2020-2021, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam vẫn có 

sự tăng trưởng bất chấp sự sụt giảm chung của ngành do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 bởi lượng lớn nguồn cung cho xây dựng hệ thống khách sạn vẫn 
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phát triển, các dự án khách sạn của các thương hiệu quốc tế đang trong quá trình 

triển khai và hoàn thiện. Việt Nam vẫn là thị trường được nhiều nhà đầu tư lưu 

trú du lịch quan tâm nên đang bước vào giai đoạn bùng nổ của khách sạn. Năm 

2020, tổng số cơ sở lưu trú du lịch là 37.900 với 780.000 phòng, con số này 

năm 2021 là khoảng 38.000 cơ sở lưu trú du lịch với số buồng không có sự thay 

đổi 780.000 buồng, trong đó: Cơ sở lưu trú hạng 5 sao: 206 cơ sở - 68.747 

buồng (tăng 11 cơ sở với 2.987 buồng so với năm 2020). Cơ sở lưu trú hạng 4 

sao: 316 cơ sở - 42.324 buồng (giảm 07 cơ sở với 908 buồng so với năm 2020).  

Tuy nhiên, công suất buồng lưu trú bình quân trong giai đoạn 2020-2021 

giảm mạnh bởi tác động của đại dịch. Năm 2020, công suất buồng bình quân cả 

nước chỉ đạt 20%, đến năm 2021, sau nhiều đợt giãn cách xã hội trên cả nước, 

công suất buồng bình quân ước chỉ đạt khoảng 5%. 

3.4. Lao động du lịch 

Giai đoạn 2013-2019, số lao động trực tiếp ngành du lịch tăng từ 453.070 

người vào năm 2013 lên tới khoảng 1.023.000 người vào năm 2019, tăng trưởng 

trung bình 11%/năm. Năm 2019, ước tính ngành du lịch có 3.070.000 lao động 

(1.023.000 trực tiếp và 2.047.00 gián tiếp).  

Về cơ cấu ngành nghề, lao động trong ngành du lịch chủ yếu làm việc tại 

các cơ sở lưu trú (70%), lữ hành (10%) và dịch vụ khác (20%). Trong các cơ sở 

lưu trú (CSLT) du lịch có 502.759 lao động (lao động ở vị trí lễ tân chiếm tỷ 

trọng bình quân là 12,57%; lao động vị trí nhà hàng chiếm tỷ trọng bình quân là 

18,34%; lao động ở vị trí buồng phòng chiếm tỷ trọng bình quân là 31,96%; còn 

lại là các vị trí khác trong khách sạn 37,13%). Hướng dẫn viên du lịch 

(HDVDL) trên cả nước có 26.519 HDVDL, trong đó có 17.080 HDVDL quốc 

tế, chiếm 64,4%; 8.579 HDVDL nội địa, chiếm 32,4% và 860 HDVDL tại 

điểm, chiếm 3,2%.  

Về cơ cấu giới tính, tuổi, trong ngành du lịch, lao động nữ có tỷ trọng cao 

hơn so với nam, chiếm 55,6% và dần có xu hướng tăng lên do đặc thù là ngành 

dịch vụ. Lực lượng lao động ngành du lịch Việt Nam có độ tuổi trẻ, với 91,05% 

lao động dưới 45 tuổi. Có thể thấy, lực lượng lao động trong ngành du lịch  

Về trình độ lao động, năm 2019, tỷ lệ lao động có trình độ sau đại học 

chiếm tỷ lệ 0,37%, tỷ lệ lao động có trình độ đại học khoảng 24%, tỷ lệ lao 

động có trình độ cao đẳng khoảng 13%, tỷ lệ lao động có trình độ trung cấp 

khoảng 14%, còn lại là trình độ khác. Tỷ lệ lao động có chuyên môn về du lịch 

chiếm khoảng 42%/tổng số lao động toàn ngành du lịch Việt Nam, 38% được 

đào tạo từ các ngành khác chuyển sang và khoảng 20% chưa qua đào tạo chính 

quy. Trong tổng số 42% lao động được đào tạo về du lịch thì chỉ có 10% lao 

động có trình độ đại học và sau đại học (chiếm 3,5%); 50% lao động có trình độ 

sơ cấp, trung cấp và cao đẳng (chiếm 20%); 40% còn lại là lao động được bồi 

dưỡng qua các lớp ngắn hạn. Khoảng 60% lao động trong lĩnh vực biết và sử 
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dụng các ngoại ngữ khác nhau. Trong đó, tiếng Anh chiếm tỷ lệ cao nhất với 

hơn 50% nhân lực toàn ngành. 

Năm 2019, cả nước có 192 cơ sở đào tạo du lịch, trong đó có 62 trường đại 

học có khoa du lịch, 55 trường cao đẳng (trong đó có 10 trường chuyên về đào 

tạo du lịch, các trường còn lại có đào tạo ngành du lịch) và 75 trường trung cấp, 

trung tâm dạy nghề. 

Năm 2020-2021, đại dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề 

đến khối doanh nghiệp du lịch và người lao động trong ngành. Theo ILO, hậu 

quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tới ngành du lịch chủ yếu thể hiện ở 

khía cạnh giảm tiền lương và gia tăng tình trạng thất nghiệp. Tiền lương trung 

bình trong ngành du lịch giảm gần 18%, trong đó tiền lương của lao động nữ 

còn giảm nhiều hơn, ở mức gần 23%. Tỷ lệ trung bình ba quý trong năm 2019 

với năm 2020, số lượng lao động trong ngành liên quan đến du lịch không được 

làm việc giờ nào trong cả tuần đã tăng 600%, ước tính 62.000 lao động bị ảnh 

hưởng, tỷ lệ giảm việc làm là 2,7%19. Theo Tổng cục du lịch, năm 2020 đã có 

khoảng 52% lao động du lịch mất việc làm, năm 2021, cũng chỉ có 25% lao 

động du lịch được tham gia công việc toàn thời gian. 

 

Biểu đồ 12: Lao động du lịch giai đoạn 2013-2020 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Tổng cục du lịch, 2021 

Đánh giá chung, nguồn nhân lực du lịch của Việt Nam trong giai đoạn qua 

đã có sự phát triển đáng kể, gia tăng ổn định về lượng và sự cải thiện đáng kể về 

chất. Tuy nhiên, phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam còn nhiều hạn chế, 

                                           

19 ILO. (2021). Tóm tắt nghiên cứu: COVID-19 và việc làm trong ngành du lịch tại khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương 
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khó khăn, thách thức: Lao động chưa qua đào tạo chính quy và lao động trái 

ngành đang chiếm tỷ trọng lớn hơn số lao động được đào tạo chính quy về du 

lịch; ngoài ra, nhân lực ngành có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các 

thiết bị công nghệ phục vụ công việc, nhưng chủ yếu là các công việc giản đơn 

và số này tập trung chủ yếu ở khối cơ quan quản lý du lịch cấp cơ quan, chính 

quyền và ở các doanh nghiệp đặt tại các thành phố lớn… 

4. Thị trường và sản phẩm du lịch  

4.1. Thị trường khách du lịch 

4.1.1. Thị trường khách du lịch quốc tế 

4.1.1.1. Sự phát triển thị trường khách quốc tế 

Thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2013-2019 chủ 

yếu từ những thị trường gần trong khu vực như khách từ Đông Bắc Á (Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan), Đông Nam Á (Malaysia, Campuchia, 

Thái Lan), và những thị trường lớn như Hoa Kỳ, Châu Âu. 

 

Biểu đồ 13: Cơ cấu thị trường khách du lịch quốc tế chính đến Việt Nam giai đoạn 2013-

2019 

Nguồn: Tổng cục du lịch, 2021 

Bảng 10: 10 thị trường khách du lịch quốc tế chính đến Việt Nam giai đoạn 2013-2019 

TT 
Thị trường 

khách 

2013 2017 2018 2019 Tăng trưởng 

TB năm giai 

đoạn 2013-

2019 (%) 
(lượt khách) (Lượt khách) 

(Lượt 

khách) 

(Lượt 

khách)  

1 Trung Quốc  1.907.794  4.008.253 4.966.468 5.806.425 20% 
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TT 
Thị trường 

khách 

2013 2017 2018 2019 Tăng trưởng 

TB năm giai 

đoạn 2013-

2019 (%) 
(lượt khách) (Lượt khách) 

(Lượt 

khách) 

(Lượt 

khách)  

2 Hàn Quốc  748.727  2.415.245 3.485.406 4.290.802 34% 

3 Nhật Bản  604.050  798.119 826.674 951.962 8% 

4 Hoa Kỳ  432.228  614.117 687.226 746.171 10% 

5 Đài Loan  398.990  616.232 714.112 926.744 15% 

6 Úc  319.636  370.438 386.934 383.511 3% 

7 Malaysia  339.510  480.456 540.119 606.206 10% 

8 Pháp  209.946  255.369 279.659 287.655 5% 

9 Thái Lan  268.968  301.587 349.31 509.802 11% 

10 Nga  298.126  574.164 606.637 646.524 14% 

Thời điểm trước đại dịch COVID-19, 10 thị trường khách du lịch quốc tế 

chính đến Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hoa 

Kỳ, Nga, Malaysia, Thái Lan, Úc và Vương Quốc Anh. Khách du lịch từ châu 

Á hiện chiếm tới 79,9% thị trường khách quốc tế của Việt Nam, đặc biệt, do đặc 

điểm địa lý gần nên các thị trường Đông Bắc Á luôn giữ vị trí hàng đầu gửi 

khách đến Việt Nam. Thị trường Trung Quốc chiếm 32,2% và Hàn Quốc chiếm 

23,8% thị trường khách quốc tế của cả nước. Thị trường Đông Bắc Á vẫn chiếm 

vị trí quan trọng nhất đối với du lịch Việt Nam, sau đó là thị trường Đông Nam 

Á. Thị trường Ấn Độ mới bắt đầu phát triển và có tốc độ tăng trưởng rất cao 

(gần 28%/năm). Các thị trường Bắc Mỹ, Tây Âu mặc dù vẫn duy trì đà tăng 

trưởng nhưng tốc độ tăng chậm hơn nên có tỷ trọng ngày càng nhỏ.  
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Biểu đồ 14: Biểu đồ tỷ trọng 10 thị trường khách du lịch quốc tế chính tại Việt Nam 

Nguồn: Tổng cục du lịch, 2020 

Về phương thức đi du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu bằng 

đường hàng không, chiếm tới 79,8%, du lịch quốc tế đường bộ mặc dù có nhiều 

thuận lợi nhưng mới chỉ chiếm 18,7%. Du lịch tàu biển phát triển sau các loại 

hình khác nhưng có tốc độ tăng trưởng cao, hiện chiếm tỷ trọng 1,45% thị 

trường khách quốc tế. 

Về chi tiêu, theo điều tra của Tổng cục du lịch (2019), khách du lịch quốc 

tế nghỉ đêm chi tiêu bình quân 1.074 USD/khách, đi du lịch Việt Nam trong 8,1 

ngày, chi tiêu bình quân 132,6 USD/ngày. Khách trong ngày chi tiêu bình quân 

99,86USD/khách. Khách nghỉ đêm tại CSLT chi tiêu bình quân 1.083,36 

USD/khách, độ dài thời gian chuyến đi là 8,02 ngày, chi tiêu bình quân ngày 

khách là 135 USD/ngày. 

Đối với việc phân chia theo quốc tịch, năm 2019, khách du lịch quốc tế 

đến từ Phi-líp-pin có chi tiêu bình quân cao nhất (188,1 USD/ngày), tiếp đó là 

Bỉ (149,9 USD/ngày), Thụy Điển (145,6 USD/ngày), Đài Loan (137,6 

USD/ngày), Hoa Kỳ (137,4 USD/ngày). Đối tượng khách Trung Quốc - thị 

trường khách lớn nhất đến Việt Nam, lại có chi tiêu bình quân không quá cao 

trong các thị trường khách quốc tế với 135,2 USD/lượt; thị trường đứng thứ 2 là 

Hàn Quốc có chi tiêu bình quân là 127,2 USD/ngày. Khách quốc tế đến Việt 

Nam tuy khá đáng kể về số lượng, nhưng chất lượng thị trường chưa thực sự 

cao, các thị trường khách có khả năng chi trả cao chưa chiếm tỷ trọng lớn.  
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Độ dài thời gian chuyến đi bình quân một lượt khách quốc tế nghỉ đêm tại 

CSLT là 8,02 ngày (7,02 đêm). Trong đó, độ dài thời gian chuyến đi bình quân 

của khách đi theo tour là 8,06 ngày, khách tự sắp xếp là 7,98 ngày20. 

Theo điều tra của Tổng cục du lịch (năm 2019), khách du lịch quốc tế đến 

Việt Nam với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng chiếm tỷ lệ cao nhất với 

77,77%, tiếp đó là khách đi theo mục đích thương mại và thăm họ hàng, bạn bè. 

Khách đi theo mục dích hội nghị, hội thảo, thông tin báo chí và chữa bệnh 

chiếm tỉ lệ nhỏ. Khách du lịch từ thị trường châu Âu với mục đích tham quan, 

nghỉ dưỡng có tỷ lệ cao nhất, chiếm 89,33%. Đối với mục đích thương mại, 

khách từ thị trường châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất với 10,98%; theo mục đích 

thăm thân, khách từ châu Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với 12,43%. 

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường khách quốc tế gần 

như đóng băng trong 2 năm 2020; 2021.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8044/VPCP-

KGVX ngày 02/11/2021, Tổng cục du lịch tham mưu Bộ VHTTDL ban hành 

Hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL về Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách 

du lịch quốc tế đến Việt Nam. Chương trình thí điểm từ tháng 11/2021 đến 

15/3/2022 đã đón được trên 10.000 du khách từ thị trường Hàn Quốc, LB Nga, 

Uzerbekistan, Kazakstan, Thái Lan và Ấn Độ... Trong năm 2021, toàn ngành 

đón 3.800 khách du lịch quốc tế. 

Ngày 15/3/2022 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành 

Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều 

kiện bình thường mới cho tất cả các đối tượng khách thông qua đường hàng 

không, đường bộ, đường sắt, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy 

định phòng, chống dịch COVID-19 (Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 

15/3/2022). 

Đến nay, thị trường khách quốc tế đang dần phục hồi, tuy nhiên còn chậm. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm 2022, tổng số khách du 

lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 733.400 lượt khách, chủ yếu từ 15/3/2022 - thời 

điểm Việt Nam mở cửa trở lại. Khách phần lớn đến từ các khu vực, quốc gia 

Việt Nam miễn thị thực đơn phương (Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức…) 

- 36%, miễn thị thực song phương (Singapore, Malaysia, Thái Lan) - 32%,  thị 

thực điện tử (Mỹ, Úc, Ấn Độ) - 31%. Ngoài ra, một số nước, vùng lãnh thổ 

cũng có lượng khách đến Việt Nam tăng trưởng mạnh như Đài Loan, 

Campuchia, Lào… 

4.1.1.2. Đặc điểm các thị trường chính 

a) Thị trường Trung Quốc 

                                           

20 Tổng cục Du lịch. (2020). Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019. 
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- Là thị trường gửi khách hàng đầu thế giới. Năm 2019, lượng khách Trung 

Quốc đi du lịch nước ngoài đạt 180 triệu lượt, tổng chi tiêu du lịch đạt 255 tỷ 

USD. Đây cũng là thị trường quốc tế hàng đầu của Việt Nam, chiếm khoảng 

40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019. Tuy nhiên lượng khách 

đi du lịch Việt Nam từ Trung Quốc chủ yếu là khách có mức chi tiêu trung bình 

đến thấp, qua đường bộ và thường xuyên có sự tăng giảm thất thường. 

- Thị trường Trung Quốc trong thời gian tới sẽ phục hồi chậm hơn các thị 

trường khác do sự hạn chế du lịch quốc tế của Trung Quốc, dự báo sẽ phục hồi 

trở lại ở 2024 - 2025. 

b) Thị trường Hàn Quốc 

- Là thị trường khách quốc tế lớn thứ 2 của Việt Nam, đồng thời có tốc độ 

tăng trưởng cao nhất. Đây là kết quả của các quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, 

kết nối hàng không; … giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

- Là thị trường có khả năng phục hồi nhanh, hiện đang có nhiều tín hiệu 

tích cực, người Hàn Quốc đang có xu hướng du lịch nước ngoài mạnh mẽ, trong 

đó có Đông Nam Á và Việt Nam. 

c) Thị trường Nhật Bản 

- Là thị trường hàng đầu thế giới, đặc biệt có mức chi tiêu rất cao, cũng là 

thị trường hàng đầu của Việt Nam, có tỷ lệ tăng trưởng ổn định. 

- Khả năng phục hồi sau dịch của thị trường Nhật Bản khả quan tuy nhiên 

còn chậm, chú trọng tới các điểm đến của các quốc gia “vùng xanh”. Do đó thị 

trường Nhật Bản đến Việt Nam trong thời gian tới sẽ phục hồi chậm. 

d) Thị trường Mỹ 

- Là nhóm thị trường hàng đầu thế giới với tính chất phân mảnh và đa 

dạng, đồng thời là thị trường xếp Việt Nam vào nhóm điểm đến hấp dẫn, ưu 

tiên. Đây cũng là thị trường du lịch với mục đích thăm thân, công vụ lớn của 

Việt Nam. 

- Thị trường Mỹ có khả năng phục hồi nhanh và đặc biệt là với Việt Nam - 

với các ưu thế về kết nối hàng không. 

e) Thị trường Nga 

- Là nhóm thị trường quan trọng của Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh Nam 

Trung Bộ. Tuy nhiên thị trường này không chỉ chịu tác động của COVID-19 mà 

còn liên quan đến các xung đột chính trị, ảnh hưởng tới kinh tế nói chung, giảm 

lượng khách du lịch và mức chi tiêu trong thời gian tới. 

- Những bất ổn này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam về đón 

khách Nga với các chính sách hợp tác, ngoại giao trong bối cảnh cấm vận Nga 

từ các quốc gia khác. 

f) Thị trường Malaysia 



67 

 

- Là nhóm thị trường hàng đầu trong Đông Nam Á, đồng thời là khu vực 

phát triển du lịch. 

- Liên kết phát triển với Malaysia cần chú trọng thu hút khách du lịch kết 

hợp liên kết xúc tiến, khai thác du lịch quốc tế, … 

g) Thị trường Thái Lan 

Tương tự như Malaysia, Thái Lan có vai trò quan trọng trong du lịch Đông 

Nam Á, vừa là thị trường lớn vừa là trung tâm du lịch. Đây cũng là thị trường 

có sự mở cửa sớm, do đó trong thời gian tới lượng khách sẽ phục hồi nhanh, 

mạnh. 

h) Thị trường Úc 

- Là thị trường quan trọng của du lịch thế giới, với sự tăng trưởng nhanh và 

mức chi tiêu cao. Đây cũng là thị trường quan trọng của Việt Nam. 

- Các tác động từ kinh tế Úc và các vấn đề về hàng không, thị thực chưa 

thật sự thuận lợi sẽ hạn chế một phần sự tăng trưởng của nhóm khách này tới 

Việt Nam trong thời gian tới. 

i) Thị trường Anh 

- Là thị trường truyền thống của Việt Nam, với đặc điểm mức chi tiêu cao, 

ưa thích nghỉ dưỡng cao cấp. 

- Sự thuận lợi về hàng không, thị thực, … sẽ mang lại tiềm năng phục hồi 

mạnh mẽ của thị trường này, tuy nhiên sẽ có 1 số rào cản liên quan đến giá cả 

dịch vụ cũng như sự sẵn sàng phục vụ khách du lịch sau dịch. 

j) Thị trường Pháp 

- Là thị trường truyền thống hàng đầu của Việt Nam với sở thích du lịch đa 

dạng, chú trọng du lịch bền vững, có xu hướng đi dài ngày. 

- Sự thuận lợi về hàng không, thị thực, … sẽ mang lại tiềm năng phục hồi 

mạnh mẽ của thị trường này, tuy nhiên sẽ có 1 số rào cản liên quan đến giá cả 

dịch vụ cũng như sự sẵn sàng phục vụ khách du lịch sau dịch. 

k) Thị trường Đức 

- Là thị trường hàng đầu thế giới, thị trường quan trọng của Việt Nam, có 

nhiều thuận lợi trong kết nối hàng không, visa thị thực, … 

- Số lượng khách quay lại lần 2 còn rất ít, tuy có nhiều thuận lợi nhưng khả 

năng phục hồi lượng khách này khá khó khăn trong thời gian ngắn. 

l) Thị trường mới, tiềm năng 

- Ấn Độ: Thị trường nguồn quan trọng của thế giới và thị trường mới của 

Việt Nam, có mức chi tiêu khá cao trong nhóm khách châu Á. Đây là thị trường 

cần chú trọng trong thời gian tới. 
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- Trung Đông: Là thị trường có mức chi tiêu cao nhất thế giới, do đó yêu 

cầu rất cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đây là thị trường tiềm năng cần 

chú ý của Việt Nam. 

4.1.2. Thị trường khách du lịch nội địa 

Trong giai đoạn 2013-2019 , tốc độ tăng trưởng trung bình của thị trường 

khách nội địa đạt khoảng 15,9%/năm, thị trường khách du lịch nội địa phát triển 

mạnh mẽ, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2014 trở lại. Bên cạnh các thị trường 

gửi khách nội địa lớn nhất là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thị trường gửi khách 

du lịch nội địa cũng đã phát triển mạnh tại một số thành phố lớn, thu nhập bình 

quân cao trên cả nước như Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà 

Nẵng, Cần Thơ và nhiều địa phương khác trong cả nước. Giao thông đường bộ 

ngày càng thuận lợi hơn đồng thời sự phát triển mạnh của hàng không giá rẻ đã 

tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho thúc đẩy phát triển du lịch nội địa. 

Từ năm 2015 đến 2019, nguồn thu từ du lịch nội địa đã tăng 2,1 lần  (tăng 

bình quân 21,0%), mặc dù lượng khách chỉ tăng 1,5 lần trong giai đoạn này. Kết 

quả đó phản ánh thực tế người dân Việt Nam chi tiêu cho du lịch ngày càng 

nhiều khi thu nhập, điều kiện sống được nâng lên đáng kể.  

Chi tiêu bình quân của khách du lịch nội địa/ ngày năm 2019 là 1.508.000 

đồng, trong đó 19,82% chi tiêu cho lưu trú, 21,66% cho ăn uống, 25,98% đi lại 

và 17,77% cho mua sắm. Mức chi tiêu bình quân này đã tăng so với năm 2013 

(1.148.500 đồng). 

Khách nghỉ đêm chi tiêu bình quân 5.563 nghìn đồng/khách, độ dài thời 

gian chuyến đi là 3,62 ngày, chi tiêu bình quân 1.537 nghìn đồng/ngày. Khách 

trong ngày chi tiêu bình quân 1.073 nghìn đồng/khách. Khách nghỉ đêm tại 

CSLT chi tiêu bình quân 5.854 nghìn đồng/khách, độ dài thời gian chuyến đi là 

3,57 ngày, chi tiêu bình quân ngày khách là 1.640 nghìn đồng/ngày. Khách nghỉ 

đêm không tại CSLT (nghỉ tại nhà bạn bè, người thân...) chi tiêu bình quân 

3.765 nghìn đồng/khách, độ dài thời gian chuyến đi là 3,96 ngày21. 

Giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, 

các hoạt động du lịch bị ngừng trệ, đặc biệt khi các nước đóng cửa biên giới để 

phòng chống dịch bệnh, thị trường khách du lịch nội địa là nền móng vững chắc 

để ngành du lịch Việt Nam có thể dần phục hồi và phát triển. Qua nhiều đợt 

giãn cách xã hội, nhu cầu đi du lịch trong nước của người dân vẫn tăng cao, đến 

năm 2021, cả nước vẫn có 40 triệu khách du lịch nội địa. 

Năm 2020, do những tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, xu 

hướng tiêu dùng của người Việt Nam nói chung và khách du lịch nội địa nói 

riêng đã có những thay đổi như ưu tiên chi tiêu hơn cho các mặt hàng nhu yếu 

                                           

21 Tổng cục Du lịch. (2020). Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019 
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phẩm thiết yếu, chi phí nhà ở và tiện ích. Chi tiêu về dịch vụ giải trí và du lịch 

từ 4% năm 2020 xuống 0,4% so với năm 201922, việc này được giải thích là do 

tình trạng hạn chế đi lại để phòng tránh dịch bệnh bùng phát. Thị trường khách 

nội địa cũng có những thay đổi về yếu tố quyết định lựa chọn sản phẩm, dịch vụ 

giải trí và du lịch dưới tác động của đại dịch COVID-19.  

Khách du lịch nội địa có xu hướng đi du lịch nhiều vào các kỳ nghỉ hè, du 

lịch tâm linh, các hình thức khác như du lịch cuối tuần và thăm thân cũng khá 

phổ biến. Những loại hình du lịch ưa thích nhất của khách du lịch nội địa khi đi 

du lịch tại Việt Nam là du lịch nghỉ dưỡng tắm biển, thăm quan di sản, du lịch 

cộng đồng, du lịch tâm linh, tham gia lễ hội văn hóa truyền thống, thăm quan 

ngắm cảnh biển, du lịch đô thị, thăm quan làng nghề, tìm hiểu văn hóa bản 

địa… Như vậy, có thể thấy các sản phẩm du lịch được khách ưa thích nhất tập 

trung vào du lịch biển, du lịch văn hóa và du lịch đô thị. Ngoài những hoạt động 

du lịch chính, khách du lịch nội địa cũng tham gia các hoạt động du lịch phụ trợ 

khác tại điểm du lịch như thưởng thức ẩm thực địa phương, mua sắm sản vật  

và tham gia hoạt động từ thiện. 

Giá cả, độ thoải mái/an toàn và thương hiệu là những yếu tố được khách 

nội địa quan tâm nhất. Có thể thấy, xu hướng thắt chặt chi tiêu và đặt yếu tố an 

toàn, thoải mái lên hàng đầu sẽ tạo ra những thay đổi về thị trường du lịch nội 

địa trong thời gian tới. 

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xu hướng tiêu dùng đã 

có những thay đổi như ưu tiên chi tiêu hơn cho các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết 

yếu, chi phí nhà ở và tiện ích. Chi tiêu về dịch vụ giải trí và du lịch giảm từ 4% 

năm 2020 xuống 0,4% so với năm 201923, do đó tác động nghiêm trọng đến 

ngành du lịch. 

4.2. Hệ thống sản phẩm du lịch 

Hệ thống các sản phẩm du lịch Việt Nam được xây dựng chủ yếu theo thế 

mạnh tài nguyên du lịch, tập trung vào các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo:  

- Du lịch biển, đảo: Hệ thống sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo, tham 

quan thắng cảnh biển, sinh thái biển, thể thao biển… đã được phát triển mạnh 

và nâng cao cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực. 

Các khu du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, tích hợp giải trí, thể thao đã mang lại 

thương hiệu và nhiều giải thưởng quốc tế cho Việt Nam.  

- Du lịch văn hóa: Sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa, gắn với 

di tích lịch sử, di sản, lễ hội, tham quan, tìm hiểu lối sống người dân địa 

phương, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng. Sản phẩm du lịch văn hóa đem 

                                           

22 Deloitte. (2021). Khảo sát người tiêu dùng Việt Nam, Kiên cường trước khó khăn 

23 Deloitte. (2021). Khảo sát người tiêu dùng Việt Nam, Kiên cường trước khó khăn 
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lại sự khác biệt cho du lịch Việt Nam, làm nổi bật, khai thác, đẩy mạnh giữ gìn 

và phát huy các giá trị văn hóa của 54 dân tộc.  

- Du lịch sinh thái: du lịch khám phá đa dạng sinh học, hang động, vùng 

núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn, du lịch sinh thái miệt vườn. Du 

lịch sinh thái khai thác, phát triển chủ yếu tại các khu vực vườn quốc gia, khu 

bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam với nhiều hoạt động như tham quan đa dạng 

sinh học, tìm hiểu hiểu thiên nhiên, động vật hoang dã, cắm trại trong rừng, hỗ 

trợ cứu hộ và giải cứu động vật… 

- Du lịch đô thị: du lịch khám phá văn hóa, lối sống sinh hoạt ở đô thị, vui 

chơi giải trí, mua sắm, du lịch MICE… 

Ngoài ra, các loại hình du lịch mới cũng được phát triển mạnh mẽ trong 

thời gian qua theo xu thế và đáp ứng nhu cầu của thị trường như du lịch giáo 

dục, du lịch du thuyền, caravan, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế, du lịch 

ẩm thực, du lịch thiện nguyện, du lịch tâm linh… Cùng với đó, các phương thức 

phát triển sản phẩm du lịch tại Việt Nam cũng được thay đổi để phù hợp với xu 

hướng như phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển du lịch có 

trách nhiệm, du lịch thông minh, du lịch số… 

Dù hệ thống sản phẩm du lịch Việt Nam thời gian qua đã có sự phát triển 

mạnh mẽ, đa dạng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như chất lượng các sản phẩm, 

dịch vụ chưa cao, chưa tạo dựng được thương hiệu, đẳng cấp, khả năng cạnh 

tranh quốc tế chưa cao. Nhiều sản phẩm du lịch trong cùng một vùng còn trùng 

lắp, chưa có tính đặc thù, khác biệt khiến cho việc thu hút khách du lịch quay 

trở lại khó khăn. Nhiều khu, điểm du lịch còn khai thác tự phát, thiếu quy 

hoạch, đầu tư hợp lý, thiếu sự quản lý. Tính liên kết vùng, địa phương và doanh 

nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển sản phẩm du lịch còn chưa cao, chưa hình 

thành được những tổ hợp du lịch cao cấp. 

So sánh sản phẩm du lịch Việt Nam với một số nước trong khu vực, du 

lịch nghỉ dưỡng biển của Việt Nam đã phát triển vượt trội đứng hàng đầu khu 

vực, vượt Indonesia, chỉ đứng sau Malaysia. Từ khi Việt Nam mới chỉ có các 

trung tâm du lịch biển như Cửa Lò, Sầm Sơn, Đồ Sơn… chủ yếu phục vụ cán 

bộ và người dân trong nước thì đến nay Việt Nam đã được biết đến với các khu 

du lịch nghỉ dưỡng biển sang trọng, tiện nghi được thiết kế đẹp, lý tưởng cho 

các kỳ nghỉ dưỡng cao cấp và thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế như Phú 

Quốc, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, Vĩnh Hy, ... 

Về du lịch văn hoá-lịch sử, theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 

về năng lực cạnh tranh về du lịch và lữ hành năm 2021, Việt Nam được đánh 

giá là có thế mạnh về tài nguyên văn hóa so với các quốc gia khác. Về thực 

trạng, khách du lịch quốc tế đánh giá rất cao nhóm sản phẩm này của Việt Nam, 

tuy nhiên vẫn xếp sau Thái Lan.  



71 

 

 

Nguồn: WEF, 2021 

Về du lịch sinh thái, du lịch dựa vào thiên nhiên, Malaysia và Thái Lan, 

cùng với Việt Nam là 3 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á được khách du 

lịch đánh giá cao nhất bởi tiềm năng về tự nhiên và các dịch vụ khai thác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 

Về du lịch đô thị, MICE, mặc dù thời gian qua Việt Nam đã đầu tư được 

các trung tâm hội nghị lớn và đăng cai tổ chức hàng loạt sự kiện quốc tế lớn như 

AIPA 31; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều; Hội nghị cấp cao APEC; Hội nghị 

thượng đỉnh ASEAN; Vesak; SEAGames….). Tuy nhiên, nếu so sánh với cơ sở 

hạ tầng về du lịch hội nghị, thương mại thì các nước như Singapore, Malaysia 

có những bước đầu tư và phát triển lớn hơn rất nhiều. Về khả năng du lịch 

thương mại, mua sắm thì các nước như Thái Lan, Malaysia, Singapore được 

đánh giá là thiên đường mua sắm của khu vực Đông Nam Á, do nhiều chính 

sách về giá cả, các mùa giảm giá v.v. được coi là các chính sách hỗ trợ nhằm 

thúc đẩy thương mại và thu hút khách du lịch trong khi các sản phẩm này ở Việt 

Nam còn hạn chế hơn. 

Hệ thống sản phẩm du lịch đã có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, nhiều 

sản phẩm du lịch đã được quốc tế công nhận. Tuy nhiên chất lượng, sản phẩm 

dịch vụ chưa đồng đều dẫn đến khả năng cạnh tranh quốc tế chưa cao. Nguyên 

nhân so sự trùng lặp sản phẩm giữa các vùng, chưa xây dựng được các sản 

phẩm du lịch đặc thù, khác biệt khiến cho việc thu hút khách quay trở lại còn 

khó khăn. Nhiều khu, điểm du lịch còn khai thác, phát triển tự phát, khiến cho 
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việc quy hoạch và đầu tư chưa hợp lý, thiếu tính chuyên nghiệp và khó quản lý. 

Tính liên kết vùng, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển sản 

phẩm du lịch còn chưa hiệu quả. 

Hệ thống sản phẩm du lịch theo vùng: 

* Vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ: Nổi bật với hệ thống các sản phẩm 

du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm; du lịch cộng đồng; du lịch về nguồn, tìm 

hiểu lịch sử cách mạng; du lịch tâm linh; du lịch vùng biên giới, cửa khẩu.  

- Du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm, chinh phục thiên nhiên 

+ Đi bộ, leo núi tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, 

Cao Bằng, Hà Giang. 

+ Chinh phục các cung đường,  đường đèo,  đỉnh núi: đỉnh Phansipan, Tây 

Côn Lĩnh, Pu Ta Leng…; các đường đèo Ô Quy Hồ, Mã Pì Lèng, Khau Phạ… 

+ Thể thao mạo hiểm (lượn dù, vượt thác) ở Chí Đạo (Hòa Bình), Chiềng 

Hặc (Sơn La), Cao Phạ, Mù Cang Chải (Yên Bái) 

+ Du lịch sinh thái tìm hiểu đa dạng sinh học các vườn quốc gia, khu bảo 

tồn (Hoàng Liên; Ba Bể...) 

- Du lịch nghỉ dưỡng núi, tham quan, trải nghiệm thiên nhiên: 

+ Nghỉ dưỡng núi cao, thưởng ngoạn khí hậu ôn đới trong lòng nhiệt đới: 

Nghỉ dưỡng núi các khu, điểm du lịch như Mẫu Sơn, Sa Pa, Mộc Châu. 

+ Ngắm cảnh đẹp thiên nhiên vùng núi theo mùa nông nghiệp (các mùa 

hoa, ruộng bậc thang): ngắm hoa đào, mận, hoa tam giác mạch, ruộng bậc 

thang... 

+  Trải nghiệm cảnh quan hùng vĩ (núi, sông, thác, ghềnh): hồ Ba Bể, hồ Hòa 

Bình, thác Bản Giốc, thác Dải Yếm... 

- Du lịch cộng đồng, tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống cộng đồng dân tộc 

thiểu số 

+ Tìm hiểu, tham quan làng bản dân tộc thiểu số 

+ Trải nghiệm cuộc sống tại làng bản: ngủ tại nhà dân, tìm hiểu và tham 

gia cùng các hoạt động của đồng bào 

+ Tham gia các phiên chợ, lễ hội vùng cao: tham quan tìm hiểu, tham gia 

các hoạt động lễ hội, mua sắm  

+ Thưởng thức ẩm thực địa phương các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, 

Lao Cai, Hà Giang, Bắc Kan, Cao Bằng như Xôi ngũ sắc, thịt Trâu Lá Lồm, Thị 

lợn quay, Thắng Cố, Mèn Mén, Bánh áp chao, phở Chua, cháo Ấu Tẩu, Rượu 

Mẫu Sơn, Rượu Sán Lùng...  

- Du lịch văn hóa, du lịch về nguồn:  
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+ Tìm hiểu chiến khu Việt Bắc: Tham quan, tìm hiểu di tích cách mạng, 

giáo dục truyền thống cách mạng; Tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử Chiến 

thắng Điện Biên Phủ; Tham gia lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương. 

+ Du lịch tâm linh: tham quan, tìm hiểu văn hóa tâm linh, chủ yếu các 

đình chùa tại và một số đền thờ tại các tỉnh trong vùng. 

- Một số sản phẩm du lịch khác: 

+ Du lịch sinh thái nông nghiệp: Tham quan, tìm hiểu nông trại, ruộng 

đồng; Tìm hiểu, trải nghiệm các quy trình sản xuất nông nghiệp các trang trại 

chè, trang trại hoa, trang trại dược liệu... 

+ Du lịch vùng biên: Tham quan, mua sắm tại các cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị, Lào Cai, Tam Thanh, Thanh Thuỷ... 

+ Du lịch chữa bệnh: Suối khoáng nóng tại Phú Thọ, Hòa Bình; tắm lá 

thuốc dân tộc Dao. 

+ Du lịch cuối tuần: chủ yếu phát triển ở vùng trung du với các hoạt động 

giải trí, thưởng ngoạn, du lịch nông trại tại Mộc Châu, Sapa, ... 

 *Vùng Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc: hệ thống sản 

phẩm chủ yếu là du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch văn hóa (làng nghề, lễ 

hội, tâm linh, di tích lịch sử), du lịch sinh thái nông nghiệp - nông thôn… 

- Du lịch biển, đảo:  

Tập trung chủ yếu tại khu vực Hạ Long - Cát Bà: 

+ Đi thuyền tham quan thắng cảnh di sản thế giới Vịnh Hạ Long 

+ Tham quan, tìm hiểu địa chất, hệ thống hang động, núi đá vôi vịnh Hạ Long 

+ Vui chơi giải trí, tắm biển, tham quan hệ sinh thái biển Cát Bà 

- Du lịch văn hóa - tâm linh:  

+ Khu du lịch văn hoá, tâm linh Hương Sơn: Phát triển khu du lịch sinh 

thái gắn với lễ hội văn hóa chùa Hương Tích. 

+ Du lịch văn hóa - tâm linh núi Yên Tử. 

+ Du lịch văn hóa - tâm linh Tràng An - Bái Đính. 

+ Du lịch chùa Tam Chúc. 

- Du lịch đô thị: Các hoạt động tham quan đô thị, du lịch MICE và du lịch 

mua sắm cao cấp, vui chơi giải trí, chủ yếu tập trung ở Hà Nội, Hạ Long, Hải 

Phòng… 

- Du lịch làng nghề, lễ hội: du lịch lễ hội (Phủ Dầy, Cổ Lễ, Chợ Viềng); lễ 

hội Chọi Trâu, Hội Lim, làng nghề gốm Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, Đồng 

Kỵ… 
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- Du lịch nông thôn: du lịch trải nghiệm làng quê vùng nông thôn đồng 

bằng sông Hồng 

- Du lịch tìm hiểu văn hóa - lịch sử: Tham quan Hoàng thành, Văn 

Miếu,Thành cổ Loa, cố đô Hoa Lư; Tham quan các di tích văn hóa, nghệ thuật, 

kiến trúc, danh lam, thắng cảnh; du lịch văn hóa lịch sử (thăm đền Nhà Trần; 

Thưởng thức dân ca quan họ, ca trù) 

- Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, cắm 

trại, nông trại tại Ba Vì - Suối Hai, Đồng Mô, Tam Đảo, Đại Lải, Hồ Tây  

 * Vùng Bắc Trung Bộ: Chủ yếu phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, 

di sản, di tích lịch sử, du lịch sinh thái hang động, du lịch nghỉ dưỡng biển. 

- Du lịch di sản, du lịch văn hóa, tìm hiểu lịch sử:  

+ Du lịch tham quan, tìm hiểu Di sản thế giới thành Nhà Hồ; Quần thể di 

tích Cố đô Huế: du lịch tham quan quần thể di sản văn hóa; Tìm hiểu các di tích 

và các giá trị di sản; Nghiên cứu giá trị lịch sử thời Nguyễn; Nghiên cứu tìm 

hiểu văn hóa lịch sử gắn liền với nhã nhạc; Thưởng thức trình diễn nhã nhạc tại 

nhiều hình thức sân khấu, lễ hội. 

+ Tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử Cách mạng, du lịch về nguồn: 

Tham quan nghiên cứu các di tích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giáo dục 

truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước: Tuyến đường mòn Hồ Chí 

Minh; Ngã ba Đồng Lộc; di tích địa đạo Vĩnh Mốc; cầu Hiền Lương, Đường 9 

Khe Sanh; Cửa Việt, Thành cổ Quảng Trị; căn cứ của Chính phủ Cách mạng 

lâm thời, nghĩa trang Trường Sơn... 

+ Du lịch văn hóa, giáo dục lòng yêu nước và tri ân Danh nhân, Lãnh tụ: 

Khu du lịch văn hoá - lịch sử Kim Liên, Nam Đàn, khu lưu niệm Đại thi hào 

Nguyễn Du… 

+ Du lịch lễ hội, làng nghề: Festival Huế; Lễ hội truyền thống; tìm hiểu 

làng nghề dệt thổ cẩm của người Bru - Vân Kiều, nghề tranh làng Sình, nghề 

làm nón, làm hoa lụa - Huế… 

- Du lịch sinh thái hang động:  

+ Du lịch sinh thái, thám hiểm địa chất hang Sơn Đoòng, động Thiên 

Đường, hang động Phong Nha - Kẻ Bàng. 

+ Tham quan nghiên cứu hệ sinh thái tại các vườn quốc gia như: Vườn 

quốc gia Bến En, Vườn quốc gia Pù Mát, Vườn quốc gia Vũ Quang, Vườn quốc 

gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vườn quốc gia Bạch Mã; du lịch sinh thái suối 

Mọoc; du lịch sinh thái địa chất hang động Phong Nha 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển: Nghỉ dưỡng, tắm biển Khu du lịch tổng hợp 

biển Lăng Cô - Cảnh Dương; Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Thiên Cầm; Đô thị 

biển Sầm Sơn; Đô thị biển Cửa Lò. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BA%BFn_En
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BA%BFn_En
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_P%C3%B9_M%C3%A1t
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_V%C5%A9_Quang
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_Phong_Nha_-_K%E1%BA%BB_B%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_Phong_Nha_-_K%E1%BA%BB_B%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BA%A1ch_M%C3%A3
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- Một số sản phẩm du lịch khác: 

+ Du thuyền sông Hương, sông Lam… 

+ Du lịch biên giới: du lịch cửa khẩu dọc theo tuyến hành lang Đông  - Tây 

- tham quan, tìm hiểu và mua sắm tại các khu kinh tế cửa khẩu, chợ vùng biên: 

Nà Mèo (Thanh Hóa), Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo 

(Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị)...  

+ Du lịch MICE: chủ yếu ở Huế, Quảng Bình 

+ Du lịch cộng đồng: homestay ở Huế, các địa bàn dân tộc vùng cao; Tìm 

hiểu di sản văn hoá các dân tộc ít người ở các huyện vùng cao như: A Lưới, 

Hiên, Giằng, Hương Hoá, khu công giáo La Vang (Hải Lăng, Quảng Trị) 

+ Du lịch chữa bệnh: Nghỉ dưỡng, chữa bệnh suối nước nóng Bang (Quảng 

Bình), suối nước nóng Mỹ An (Huế), suối nước nóng Sơn Kim (Nghệ An) 

* Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Phát triển mạnh các loại hình du lịch 

nghỉ dưỡng biển, đảo, du lịch sinh thái, thể thao biển, du lịch văn hóa, di sản, du 

lịch MICE. 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển:  

+ Đây là sản phẩm tiêu biểu với thế mạnh chính của vùng. Các trọng điểm 

chính tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển là Đà Nẵng, Nha Trang, Bình 

Thuận. Các trung tâm du lịch biển mới nổi như Bình Định, Phú Yên, Ninh 

Thuận, Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Quảng Nam). 

+ Hoạt động thể thao biển, dưới nước, du lịch sinh thái biển như lặn ngắm 

san hô tại đảo Hòn Mun - Nha Trang; khám phá KBT rùa tại VQG Núi Chúa, 

lướt ván diều tại Ninh Chữ, Phan Thiết, ... 

- Du lịch văn hóa, di sản:  

+ Tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa, lối sống đô thị cổ Hội An. Tham quan, 

tìm hiểu các giá trị văn hóa Chăm (khu di tích Mỹ Sơn) 

+ Tìm hiểu đời sống người dân ở làng chài Xuân Hải Phú Yên; Mân Thái 

Đà Nẵng, ... 

- Du lịch MICE: festival pháo hoa Đà Nẵng, festival Du thuyền Mũi Né; 

hội nghị hội thảo tại các đô thị biển. 

- Du lịch làm đẹp, chữa bệnh: du lịch gắn với chữa bệnh, làm đẹp trên cơ 

sở khai thác các mỏ khoáng nóng và bùn là những sản phẩm hấp dẫn của vùng, 

tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa 

- Du lịch cộng đồng, nông thôn: Các hoạt động du lịch gắn với du lịch 

cộng đồng ở một số địa phương trong vùng, đặc biệt tại các đảo ven bờ của một 

số địa phương như Quảng Ngãi, Quảng Nam; du lịch nông nghiệp tại Ninh 

Thuận, Bình Thuận. 
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* Vùng Tây Nguyên: nổi bật với các sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc Tây 

Nguyên, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch thể thao mạo hiểm. 

- Du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc Tây Nguyên 

+ Tìm hiểu văn hóa, lối sống, bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên: 

tìm hiểu các giá trị kiến trúc và ý nghĩa của nhà Rông, nhà Dài…, văn hóa dân 

tộc, tôn giáo, tập tục, truyền thống, trang phục, lễ hội, đạo cụ… 

+ Tìm hiểu và tham gia không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. 

- Du lịch sinh thái  

+ Du lịch sinh thái tìm hiểu các hệ sinh thái các vườn quốc gia, khu bảo 

tồn: vườn quốc gia Yokdon, KonKaKing, Chưmomray. 

+ Du lịch sinh thái cộng đồng tại Buôn Đôn, Hồ Lăk (Đắk Lắk), các bản 

làng dân tộc người Bahnar và Jarai ở Đe Ktu, Đe Cop, Đê Đoa, Đê Rơn (Gia 

Lai) và nhiều địa điểm khác trong vùng. 

+ Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi: Nghỉ dưỡng hưởng khí hậu, chữa bệnh: 

Khu du lịch sinh thái Hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), khu du lịch sinh thái Măng 

Đen (Kon Tum). 

+ Du lịch nghiên cứu hệ sinh thái: nghiên cứu các hệ sinh thái điển hình 

vườn quốc gia Yokdon, vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Kong Ja Răng, rừng đặc 

dụng, sinh thái sông Serepok, sinh thái hồ Lăk. 

+ Du lịch sinh thái nông nghiệp: Tìm hiểu công nghệ chăm bón, vun trồng, 

thu hái, chế biến và thưởng thức cà phê Tây Nguyên; du lịch miệt vườn tìm hiểu 

nông nghiệp trồng chè, tiêu, cao su; thưởng ngoạn và tìm hiểu quy trình trồng 

hoa, trồng rau ở Đà Lạt. 

- Du lịch tham quan, dã ngoại, cắm trại: Dã ngoại, tham quan thắng cảnh 

Biển Hồ, thác Phú Cường, Hồ Ayun, Hồ Ialy (Gia Lai), hệ thống hồ, thung 

lũng, đồi, thác nước (Lâm Đồng), tham quan thắng cảnh thác nước, sông 

Serepok, hồ Lăk (Đắk Lắk)… 

- Du lịch văn hóa: 

+ Du lịch lễ hội: Tham gia các lễ hội hiện đại như Festival hoa (Đà Lạt), 

Festival Cà phê (Buôn Ma Thuột), Festival Cồng chiêng Quốc tế (Gia Lai), lễ 

hội văn hóa trà (Đà Lạt); các lễ hội truyền thống như lễ hội mừng Nhà Rông 

(Gia Rai), lễ hội ăn trâu (dân tộc Jẻ Triêng), lễ hội voi, lễ hội cầu mưa, lễ cúng 

cơm mùa mới… 

- Du lịch tìm hiểu văn hóa, đời sống, sản vật địa phương; tìm hiểu và 

thưởng thức ẩm thực địa phương như rượu cần, cơm lam gà nướng… 

- Du lịch thể thao mạo hiểm: khám phá thiên nhiên, đi bộ trong rừng, leo 

núi, trèo đèo, vượt sông, vượt gềnh thác, đi thuyền, thám hiểm rừng trên lưng 

voi… 
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- Du lịch tìm lại chiến trường xưa: Thăm các địa danh gắn với những chiến 

thắng lịch sử của hai cuộc kháng chiến trên địa bàn Đắk Lắk,  Dak Tô, Tân 

Cảnh (Kon Tum); Đèo Chuối, Giang Sơn, Dak Tua, Thuần Mẫn, Buôn Hồ (Đắk 

Lắk)… 

* Vùng Đông Nam Bộ: Chủ yếu phát triển sản phẩm du lịch đô thị, du lịch 

MICE, du lịch tâm linh, du lịch tìm hiểm văn hóa lịch sử cách mạng. 

- Du lịch tâm linh : du lịch tâm linh tại núi Bà Đen (Tây Ninh). 

- Du lịch MICE: 

Là thế mạnh của Vùng với hai trung tâm hội nghị, hội thảo quan trọng là 

TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.  

- Du lịch đô thị : Vui chơi giải trí, mua sắm tại Tp. Hồ Chí Minh. 

- Du lịch tìm hiểu di tích lịch sử - cách mạng: Tại khu di tích địa đạo Củ 

Chi  

- Du lịch nghỉ dưỡng biển: Bà Rịa - Vũng Tàu và Côn Đảo 

- Du lịch sinh thái đến vườn quốc gia Cát Tiên, khu dự trữ sinh quyển Cần 

Giờ và các khu bảo tồn khác. Thưởng ngoạn và tìm hiểu sinh thái trên tuyến 

sông Sài Gòn (Tp.TP.HCM) 

 * Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phát triển tập trung vào du lịch sông 

nước, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng biển 

đảo.  

- Du lịch sinh thái miệt vườn, sông nước: 

+ Du lịch sông nước: Đi thuyền, thưởng ngoạn cảnh quan sông nướctrên 

các Cù lao Phụng, bờ bắc sông Tiền (Bến Tre), Cù lao Thới Sơn, làng cổ Cái Bè 

(Tiền Giang); Tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống gắn với sông nước, tham quan 

chợ nổi trên sông - Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ);  

+ Tìm hiểu sinh kế, thưởng thức ẩm thực; Trải nghiệm cảnh quan và cuộc 

sống người dân trong mùa nước nổi tại Vùng trũng Đồng Tháp Mười (Đồng 

Tháp và Long An);  

+ Du lịch sinh thái: Tìm hiểu hệ sinh thái đất ngập nước nội địa vùng Đồng 

Tháp Mười, Láng Sen; Tham quan, tìm hiểu hệ sinh thái nước nội địa trên than 

bùn khu vực VQG U Minh Thượng, U Minh Hạ; Tham quan, tìm hiểu hệ sinh 

thái đất ngập nước ven biển Cà Mau, Bạc Liêu. 

- Du lịch cộng đồng, nông thôn:  

+ Tham gia, tìm hiểu các hoạt động nông thôn gắn với nền nông nghiệp 

đồng bằng sông Cửu Long, gắn với thu hoạch cây trái và đánh bắt thủy hải sản.  

+ Tìm hiểu cuộc sống cộng đồng: Trên ghe, thuyền (homestay trên nhà bè, 

nhà ven sông, cù lao) tại Vĩnh Long, Tiền Giang. 
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- Du lịch di sản văn hóa:  

Tìm hiểu, thưởng thức đờn ca tài tử tại các tỉnh và tại không gian gốc tại 

Bạc Liêu; Tìm hiểu giá trị, tham quan các di tích gắn liền với văn hoá Khmer; 

Tìm hiểu văn hóa tâm linh, tham gia lễ hội miếu Bà Chúa Xứ, Lễ hội đua bò 

Bảy Núi (An Giang). 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo: Nghỉ biển, vui chơi giải trí đảo Phú Quốc 

- Du lịch MICE tại các đô thị lớn Cần Thơ, Phú Quốc. 

5. Xúc tiến, quảng bá du lịch  

5.1. Các cơ quan, tổ chức tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch 

Về xúc tiến du lịch quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch là cơ quan 

xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du 

lịch quốc gia trong nước và nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến du 

lịch liên vùng, liên địa phương; hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện tại Việt 

Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực; xây 

dựng và hướng dẫn sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia. 

Hai đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL là Tổng cục du lịch và Cục Hợp tác quốc tế 

trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước và ở nước ngoài.  

Đặc biệt, năm 2020, Việt Nam đã khai trương Văn phòng du lịch quốc tế 

đầu tiên tại Anh (The Visit Vietnam) để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, 

giới thiệu và cập nhật các sản phẩm du lịch mới của Việt Nam với các công ty 

du lịch tại Anh nhằm thúc đẩy tăng số lượng du khách Anh và từ các nước trọng 

điểm châu Âu đến Việt Nam. 

Các cơ quan ngoại giao đại diện Việt Nam ở nước ngoài như Lãnh sự 

quán, Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài cũng thực hiện nhiều hoạt 

động quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại các nước. 

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch đi vào hoạt động (thành lập theo Quyết định 

số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức ra 

mắt vào ngày 1/4/2022) cũng góp phần không nhỏ vào hoạt động xúc tiến, 

quảng bá du lịch. Quỹ có chức năng xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài 

thông qua các sự kiện, phương tiện thông tin, truyền thông, các ấn phẩm, vật 

phẩm và nền tảng số; hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du 

lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ hoạt 

động truyền thông du lịch trong cộng đồng. Vốn điều lệ của Quỹ là 300 tỷ đồng, 

được ngân sách trung ương cấp trong 03 năm đầu sau khi thành lập. Kinh phí 

hoạt động hằng năm do ngân sách trung ương cấp bằng 10% tổng số thu nộp 

ngân sách hằng năm từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan 

đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số 

thu nộp ngân sách hằng năm từ nguồn thu phí thăm quan. Ngoài ra, nguồn của 
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Quỹ có thể từ tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng, nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, 

hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài dành 

cho Quỹ, các nguồn hợp pháp khác. 

Về phía địa phương, các Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở du lịch, 

Trung tâm xúc tiến du lịch, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch ở 

địa phương… thực hiện hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch địa phương trong 

nước, tham gia các sự kiện, hội chợ xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế. Các 

địa phương cũng thực hiện liên kết, hợp tác để xúc tiến quảng bá du lịch theo 

vùng, theo tiểu vùng ở các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế. 

Các hiệp hội như Hiệp hội du lịch Việt Nam, Hiệp hội lữ hành, Hiệp hội 

khách sạn, hiệp hội du lịch tại các địa phương… thực hiện hoạt động xúc tiến 

du lịch thông qua huy động sự tham gia của doanh nghiệp du lịch, tổ chức các 

sự kiện, hội chợ du lịch quy mô địa phương, quốc gia, quốc tế, phối hợp với các 

cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.  

Doanh nghiệp du lịch chủ động thực hiện quảng bá sản phẩm, dịch vụ du 

lịch mình cung cấp, xây dựng thương hiệu riêng, tham gia cùng các hiệp hội, cơ 

quan quản lý nhà nước về du lịch trong các hoạt động xúc tiến du lịch trong 

nước và quốc tế, tham gia tài trợ các chương trình, hoạt động quảng bá du lịch 

quốc gia. 

5.2. Hiện trạng và hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 

Trong những năm qua, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam được 

thực hiện khá hiệu quả, đem lại những chuyển biến tích cực trong việc thu hút 

khách du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới. 

Ngân sách dành riêng cho hoạt động huy động xúc tiến của du lịch Việt 

Nam còn khá khiêm tốn, chỉ khoảng 2 triệu USD/năm24, đây là mức rất thấp so 

với yêu cầu thực tế và so với các nước cạnh tranh trong khu vực. Quỹ hỗ trợ 

phát triển du lịch chính thức đi vào hoạt động được mong đợi sẽ là nguồn tài 

chính quan trọng giúp hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam được tăng 

cường.  

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch cũng đã huy động được nguồn lực của 

cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác thông qua cơ chế hợp tác công - tư. Tiêu 

biểu như sự kiện khai trương của Văn phòng đại diện của doanh nghiệp lữ hành 

Việt Nam tại Nhật Bản (do Hiệp hội du lịch Việt Nam thành lập) vào năm 2014 

và Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại Anh Quốc (do Hội đồng Tư vấn du 

lịch Việt Nam thành lập) năm 2020 đã cho thấy tính hiệu quả của hợp tác công - 

tư, liên kết các nguồn tài chính và chuyên môn về du lịch nhằm quảng bá hiệu 

quả nhất hình ảnh du lịch Việt Nam.  

                                           

24 https://vietnamtourism.gov.vn/esrt/default.aspx-portalid=1&tabid=464&itemid=257.htm 
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Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các kênh và 

phương thức khác nhau, cụ thể như:  

Kênh truyền thống: Hội chợ du lịch quốc tế: Tham gia khoảng 13 - 14 hội 

chợ quốc tế thường niên, trong đó có 6 hội chợ quốc tế lớn tham gia đều đặn 

như Travex, ITB Đức, MITT Nga, TTM Plus Thái Lan, JATA Nhật Bản, WTM 

Anh. Việc tham gia Hội chợ này từng bước tạo dựng hình ảnh cho du lịch Việt 

Nam ở sân chơi du lịch thế giới. Ở trong nước, Tổng cục du lịch phối hợp với 

Hiệp hội du lịch và các địa phương tổ chức hai hội chợ quốc tế chính thường 

niên là VITM tại Hà Nội, Cần Thơ và ITE tại Tp. Hồ Chí Minh. Các hội chợ du 

lịch trong nước đã tạo ra sân chơi rộng mở cho các địa phương, doanh nghiệp 

tăng cường quảng bá, kết nối, giao dịch và kích cầu du lịch mạnh mẽ trong nước 

và quốc tế. Ngoài ra, du lịch Việt Nam cũng sử dụng kênh xúc tiến qua tổ chức 

đoàn Presstrip, Famtrip cho các đơn vị báo chí, hãng lữ hành trong nước và 

nước ngoài tìm hiểu sản phẩm, điểm đến. Hình thức quảng bá thông qua tổ chức 

các sự kiện lớn (về văn hóa, thể thao, kinh tế, chính trị, ngoại giao…) trong 

nước, khu vực và quốc tế đã giới thiệu, quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước 

con người Việt Nam đến bạn bè và các thị trường khách du lịch. 

Kênh phi truyền thống: Quảng bá trên các kênh truyền hình trong nước và 

quốc tế như CNN, Discovery, kênh truyền hình du lịch (Vietnam Journey)...; 

Quảng bá du lịch gắn với điện ảnh, truyền hình đặc biệt trong các phim “bom 

tấn”. Bên cạnh đó, đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam thông qua ứng dụng 

công nghệ, thực hiện e-marketing như sử dụng nền tảng internet, các website 

của ngành với nhiều ngôn ngữ, website riêng cho hoạt động xúc tiến quảng bá, 

các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok... 

giúp thiết lập các quan hệ công chúng và mang lại những hiệu quả tốt. Các công 

cụ quảng bá thông qua mạng xã hội và nền tảng Internet đặc biệt hữu hiệu trong 

thời kỳ dịch bệnh khi không thể trực tiếp thực hiện xúc tiến ở nước ngoài.  

Các hoạt động liên kết phối hợp liên vùng, liên quốc gia trong thời gian 

qua đã mang lại những kết quả bước đầu cho hoạt động quảng bá xúc tiến du 

lịch. Mô hình liên kết của 8 tỉnh miền núi Tây Bắc, của 3 tỉnh miền Trung 

(Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) đã từng bước xây dựng cho thương 

hiệu du lịch của các vùng này. Đặc biệt, mô hình liên kết của 8 tỉnh Tây Bắc mở 

rộng đã và đang đem lại những bài học kinh nghiệm trong việc liên kết để xúc 

tiến quảng bá du lịch cho vùng một cách hiệu quả. Từ năm 2008, 8 tỉnh Tây Bắc 

mở rộng bao gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, 

Lai Châu và Hà Giang đã ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch nhằm khai 

khác hợp lý tiềm năng du lịch các địa phương và thúc đẩy sự tăng trưởng du lịch 

của cả khu vực. Các địa phương trong vùng liên kết đã thực hiện xây dựng kế 

hoạch hợp tác phát triển du lịch hàng năm, trong đó, về lĩnh vực xúc tiến quảng 

bá, có kế hoạch hợp tác cụ thể trong tham gia các hoạt động như Hội chợ 

VITM, ITE, các liên hoan văn hóa, ẩm thực vùng Tây Bắc, tổ chức hội nghị xúc 

tiến du lịch vùng Tây Bắc tại Lào, tổ chức các sự kiện du lịch Tây Bắc tại các 
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thị trường trọng điểm như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động 

mở rộng thị trường khách quốc tế của Tổng cục du lịch, tập trung nâng cấp 

trang thông tin điện tử… Hiệu quả của các chương trình hợp tác đã đem lại 

những kết quả trong thời gian qua du lịch 8 tỉnh TBMR tăng trưởng khá tốt, thu 

hút được một số dự án đầu tư du lịch có quy mô lớn với các dịch vụ, vui chơi 

giải trí chất lượng cao, có nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 

3 sao trở lên, thu hút được nhiều du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, 

trong bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Chương trình hợp tác phát 

triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã chủ động hợp tác với TP. Hồ Chí 

Minh để triển khai các giải pháp nhằm phục hồi, phát triển du lịch theo hướng 

thích ứng an toàn. Chương trình hợp tác được cụ thể hóa thành các hoạt động 

thiết thực, hiệu quả, điển hình như: Xúc tiến xây dựng các sản phẩm du lịch liên 

kết vùng với chủ đề: "Về miền đất tổ - cội nguồn dân tộc", "Bản hùng ca Tây 

Bắc", "Hương sắc vùng cao". Du lịch của 8 tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh đã 

dần hồi phục, thích ứng, phát triển bền vững25. 

Bảng 11: Nguồn vốn đầu tư cho Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình 

Hành động quốc gia về du lịch 

(Đơn vị: triệu đồng) 

Năm 

Vốn đầu tư 

Chương trình hành 

động quốc gia 

Chương trình xúc tiến 

du lịch quốc gia 

Giai đoạn 2013-2015 75.700 60.000 

2013 15.700 - 

2014 30.000 30.000 

2015 30.000 30.000 

Giai đoạn 2016 - 2019 114.000 114.000 

2016 27.000 27.000 

2017 27.000 27.000 

2018 30.000 30.000 

2019 30.000 30.000 

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch (2019) 

Đánh giá chung về công tác xúc tiến quảng bá: 

Về hiệu quả, công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam giai đoạn vừa 

qua không còn ở mức tuyên truyền quảng bá chung chung hình ảnh quốc gia, 

mà đã từng bước nghiên cứu thị trường, định vị thị trường trọng điểm và các 

                                           

25 https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/34938  

https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/34938
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phân khúc thị trường; định vị các dòng sản phẩm du lịch chính phù hợp với từng 

thị trường, phân khúc thị trường; định hướng xây dựng sản phẩm du lịch, phát 

huy ưu thế của các vùng miền, đáp ứng với nhu cầu của các thị trường du lịch 

Việt Nam, tích cực theo xu hướng áp dụng phương pháp xúc tiến hỗn hợp… 

Các hoạt động xúc tiến du lịch được tổ chức sôi động trên phạm vi cả nước. Ở 

cấp trung ương, công tác xúc tiến nhằm xúc tiến hình ảnh du lịch quốc gia, điểm 

đến quốc gia; các vùng, địa phương xúc tiến hình ảnh điểm đến vùng, địa 

phương và các doanh nghiệp xúc tiến cho các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch 

của mình. Các hoạt động của Trung ương và địa phương, giữa các địa phương 

với nhau, giữa khu vực nhà nước và tư nhân bước đầu có sự liên kết, phối hợp 

dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc đánh 

giá tính hiệu quả của từng hoạt động xúc tiến quảng bá tầm quốc gia, quốc tế 

chưa được thực hiện đầy đủ và cụ thể. 

Bảng 12: Khẩu hiệu và biểu tượng chính thức của du lịch Việt Nam giai đoạn 2005-2020 

STT Giai đoạn Slogan Logo 

01 2005 - 2011 Việt Nam - Vẻ đẹp 

tiềm ẩn (Viet Nam - 

The hidden charm) 

 
02 2011 - 2020 Việt Nam là “Việt 

Nam - Vẻ đẹp bất 

tận” (Viet Nam - 

Timeless Charm)  

 

Nguồn: Tổng cục du lịch 

Tuy có nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng hoạt động xúc tiến quảng bá du 

lịch Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả, các chiến dịch quảng bá chưa tạo 

được sự thu hút lớn đối với thị trường, hình thức, cách thức xúc tiến quảng bá 

chưa có nhiều đột phá. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về kinh phí hoạt 

động và công tác nghiên cứu thị trường chưa đưa ra được những phân tích, dự 

báo nhu cầu thị trường chính xác. Kinh phí xúc tiến du lịch hàng năm từ ngân 

sách Nhà nước mới đạt mức 30-40 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, con số này còn rất 

khiêm tốn khi so với yêu cầu thực tế và với các nước trong khu vực. Kinh phí 

hạn hẹp đã hạn chế đến tính chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả của hoạt 

động xúc tiến du lịch. Mặt khác, khoản kinh phí này còn bị phân tán và triển 

khai đồng loạt nhiều nhiệm vụ, do đó chưa tạo thành động lực mang tính đột 

phá làm thay đổi căn bản hoạt động xúc tiến du lịch, khó thực hiện các chiến 

lược quảng bá dài hơi, khó tạo được những ấn tượng mạnh. Đặc biệt, vấn đề 

kinh phí cũng hạn chế khả năng sử dụng, khai thác các hình thức, công cụ xúc 
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tiến du lịch phổ biến và hiệu quả trên thế giới như quảng cáo trên các phương 

tiện thông tin truyền thông nước ngoài, ứng dụng marketing điện tử, thiết lập 

văn phòng đại diện du lịch ở nước ngoài… 

Việc áp dụng công nghệ vào xúc tiến quảng bá còn rất hạn chế, các 

phương thức truyền thống khá tốn kém, thậm chí các ấn phẩm, vật dụng quảng 

bá cũng chỉ mang tính hình thức, không thực sự hữu dụng, gây lãng phí và ảnh 

hưởng tới môi trường. Hoạt động e-marketing còn chưa được đầu tư nguồn lực 

đầy đủ, trình độ ứng dụng công nghệ của lao động ngành du lịch còn chưa đáp 

ứng yêu cầu. Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng còn chung 

chung, chưa đánh giá được hiệu ứng tác động; tác nghiệp chưa kịp thời, sinh 

động và chưa phát huy được công nghệ, nội dung thông tin còn nghèo nàn, kém 

cập nhật, ít tương tác; số lượng truy cập, khai thác thấp. Số lượng, chất lượng 

các hình ảnh, video clip chưa sắc nét về hoạt động trải nghiệm sản phẩm du lịch 

mà đơn thuần về phong cảnh, ít hoạt động, tương tác du lịch. 

Hoạt động xúc tiến mới chỉ mang tính đại trà, cố gắng đi theo chiều rộng 

chứ chưa thực sự đi theo chiều sâu để thu hút các thị trường trọng điểm, có khả 

năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. 

Về tổ chức gian hàng du lịch Việt Nam tại các hội chợ thì hình ảnh hiện 

diện gian hàng quốc gia chưa ổn định, thông điệp chưa rõ ràng; hiệu quả kết nối 

giao dịch tại gian hàng chưa thực sự phát huy; tham gia của các doanh nghiệp 

chưa thực sự chủ động và ổn định. Thiếu đại diện xúc tiến ở nước ngoài, phối 

hợp với các Đại sứ quán, các hãng hàng không chưa thực sự kỹ để có thể mời 

đúng đối tượng là các doanh nghiệp chuyên gửi khách tới Việt Nam. 

Chưa hình thành một cơ chế, kênh trao đổi, thông tin để có sự trao đổi, 

chia sẻ, hợp tác giữa Trung ương, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp. Lực 

lượng xúc tiến tại chỗ thông qua các văn phòng đại diện du lịch ở nước ngoài 

còn thiếu và yếu. Điều này khiến cho các hoạt động xúc tiến du lịch chưa được 

tiến hành một cách thường xuyên và hiệu quả tại thị trường trọng điểm. Thông 

tin cụ thể cho chuyến đi du lịch Việt Nam phục vụ đại bộ phận các đối tượng 

khách nước ngoài còn thiếu nhiều. 

6. Hệ thống doanh nghiệp du lịch 

Giai đoạn từ năm 2013 đến nay, nét nổi bật về sự phát triển của hệ thống 

doanh nghiệp du lịch Việt Nam là ngày càng lớn mạnh, tăng trưởng cả về số 

lượng và lĩnh vực hoạt động để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, góp phần 

hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của du lịch Việt Nam thời gian qua. Các số 

liệu thống kê cho thấy sự tăng trưởng nhanh về lượng khách du lịch (cả khách 

quốc tế và khách nội địa) giai đoạn này đã phản ánh thực tế cung ứng dịch vụ 

của doanh nghiệp du lịch Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh để đáp ứng 

nhu cầu phục vụ số lượng khách tăng liên tục, mà đồng thời cũng dáp ứng được 
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nhu cầu về chất lượng, sự đa dạng của dịch vụ để hấp dẫn, thu hút lượng khách 

ngày càng tăng, từ nhiều thị trường với nhiều nhu cầu đa dạng.  

Để có thể hình dung bức tranh tổng quát về sự phát triển hệ thống doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch giai đoạn vừa qua, những nét cơ bản được đề cập 

dưới 03 góc độ: 1) Sự phát triển của doanh nghiệp do ngành du lịch quản lý 

(kinh doanh dịch vụ lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch); 2) Sự phát triển của doanh 

nghiệp kinh doanh phục vụ khách du lịch nhưng không do ngành du lịch quản 

lý; 3) Xu thế phát triển của doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là khả năng ứng dụng 

công nghệ. 

Do những tác động bất thường bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến sự khủng 

hoảng vè hoạt động du lịch (hầu như không có khách du lịch đi lại do phong tỏa 

trên phạm vi toàn cầu), chuổi cung ứng dịch vụ du lịch đứt gãy nghiêm trọng, 

các doanh nghiệp du lịch phá sản, chuyển đổi hàng loạt...  nên quá trình phát 

triển có thể nhìn nhận, đánh giá theo 2 thời kỳ với sự khác biệt rõ rệt:  

6.1.  Thời kỳ đến cuối năm 2019 (trước khi có đại dịch COVID-19) 

Đầu thời kỳ, do tác động của sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải 

Dương 981 vào Biển Đông, hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn 

đến khủng hoảng đối với hệ thống doanh nghiệp du lịch Việt Nam, kéo dài suốt 

13 tháng. Tuy nhiên, đến giữa năm 2015, hoạt động du lịch được phục hồi và 

ngày càng sôi động đến cuối năm 2019. Lượng khách du lịch tăng nhanh đòi hỏi 

hoạt động cung ứng dịch vụ của hệ thống doanh nghiệp du lịch phát triển mạnh 

mẽ, tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng.  

6.1.1. Sự phát triển của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thuộc quản lý 

của ngành du lịch 

6.1.1.1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 

Hệ thống doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ngày càng lớn mạnh. Công tác 

quản lý nhà nước về lữ hành tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm chất 

lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu 

tăng trưởng của du lịch Việt Nam. 

Môi trường kinh doanh du lịch ngày càng thuận lợi, thủ tục hành chính về 

kinh doanh lữ hành được sửa đổi theo hướng thông thoáng hơn đã tạo điều kiện 

tăng nhanh số lượng doanh nghiệp lữ hành mới được thành lập. 

Cơ quan quản lý du lịch đã phối hợp chặt chẽ với cac cơ quan chức năng 

tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành tại nhiều tỉnh/thành phố để 

bảo đảm môi trường kinh doanh và chất lượng dịch vụ; triển khai nhiều chương 

trình kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ 

điều hành du lịch, hướng dẫn viên du lịch. 
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* Về số lượng 

Số lượng doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế tăng 

nhanh. Đến hết năm 2019, cả nước có 2.656 doanh nghiệp được cấp phép kinh 

doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và hơn 500 doanh nghiệp được cấp phép hoạt 

động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Số lượng doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế tăng dần hàng năm với tốc độ tăng trưởng dao động 

trong khoảng gần 10%. Sự biến động của các doanh nghiệp tham gia kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế phần lớn diễn ra ở nhóm các doanh nghiệp cổ phần và 

doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, số lượng doanh nghiệp nhà nước theo quá 

trình cổ phần hóa đã giảm và chỉ còn lại rất ít, số lượng doanh nghiệp có vốn 

nước ngoài duy trì ổn định, không biến động trong nhiều năm liền. Tính riêng 

năm 2019, Tổng cục du lịch thẩm định hơn 1.000 hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại 

và thu hồi các giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, tổng số doanh nghiệp lữ 

hành quốc tế là 2.656, tăng 22,5% so với cuối năm 2018 và tăng hơn 1.100 

doanh nghiệp so với cuối năm 2015. Trong đó, số lượng doanh nghiệp thuộc 2 

loại hình TNHH và cổ phần chiếm tỉ lệ cao nhất, lần lượt đạt 62,4% va 36,3%. 

* Về cơ cấu 

Ngoài quyền kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, căn cứ nhu cầu, khả năng 

của doanh nghiệp, hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

được quyền đăng ký phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế gồm inbound 

hoặc outbound hoặc cả inbound và outbound.  

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, các doanh nghiệp 

nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỷ lệ khá cao 84,4%, các doanh nghiệp vừa chiếm 12% 

và còn lại là các doanh nghiệp lớn, chiếm tỷ trọng 3,6%. Trong số các doanh 

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 57% số doanh nghiệp chỉ đăng ký kinh doanh inbound 

và 43% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cả inbound và outbound. Tỷ lệ này 

giảm lần lượt ở các doanh nghiệp vừa và các doanh nghiệp lớn. Theo đó, có đến 

53% doanh nghiệp vừa và 60% doanh nghiệp lớn đăng ký kinh doanh cả 

inbound và outbound.  

(Tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị 

định số 39/2018 của Chính phủ đối với khu vực thương mại dịch vụ: Doanh 

nghiệp vừa có số lao động đóng BHXH đến 100 người, có doanh thu đến 300 tỷ 

đồng/năm và có tổng vốn đến 100 tỷ đồng; Doanh nghiệp nhỏ có số lao động 

đóng BHXH đến 50 người; doanh thu đến 50 tỷ đồng/năm và tổng vốn đến 20 tỷ 

đồng; doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động đóng BHXH đến 10 người, doanh 

thu và tổng vốn đến 3 tỷ đồng 

Năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định 

mới về xác định quy mô doanh nghiệp; tại Điều 5 đối với khu vực thương mại 

dịch vụ không thay đổi các tiêu chí trên). 
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Bảng 13:  Số lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế theo loại hình doanh nghiệp 

Nguồn: Tổng cục du lịch, 2019 

* Về hiệu suất  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của khoa học công nghệ, sự 

phong phú của các hình thức kinh doanh, càng ngày tỷ lệ khách du lịch đi du 

lịch tự do, không qua các doanh nghiệp lữ hành ngày càng tăng. Tuy nhiên, số 

lượng tuyệt đối khách quốc tế do các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế đón và phục vụ vẫn gia tăng hàng năm. Số liệu thống kê du lịch cho 

thấy, có sự chênh lệch khá lớn về lượng khách du lịch quốc tế đón và phục vụ 

giữa các doanh nghiệp lữ hành. Lượng khách quốc tế inbound do 10 doanh 

nghiệp được trao topten inbound chiếm khoảng 10% tổng lượng khách quốc tế 

đến Việt Nam. Các doanh nghiệp còn lại mặc dù đón lượng khách của mối 

doanh nghiệp là không lớn nhưng hầu hết đều có các đối tác thường xuyên, 

trung thành ở cả các thị trường trọng điểm và các thị trường “ngách”, thị trường 

xa. Như vậy, trong thực tế doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh 

nghiệp lớn đều quan trọng đối với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. 

Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tích cực tham gia các hoạt động quảng 

bá, xúc tiến để thu hút khách quốc tế dến Việt Nam, đặc biệt là các Hội chợ du 

lịch quốc tế, ví dụ Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin năm 2018 có 48 doanh 

nghiệp tham gia, hội chơ WTM tại Anh có 25 doanh nghiệp tham gia, đặc biệt 

là chương trình Roadshow tại Mỹ đã thu hút được 35 doanh nghiệp tham gia sau 

thời gian dài bị gián đoạn. 

Chủ trương khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp của Chính phủ cùng 

với chính sách ngày càng mở về các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 

                                           

26 Theo NGTK ngành VHTTDL năm 2019, con số này đầu kỳ 2019 là 2.022 và cuối kỳ là 2.693. Theo 

BC của TCDL năm 2019 là 2.656. 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Doanh nghiệp nhà 

nước 

9 8 8 5 5   

Công ty cổ phần 428 454 507 489 556 788 968 

Công ty TNHH 845 942 1.026 1.081 1.214 1.363 1.653 

Doanh nghiệp tư 

nhân 

8 9 8 10 11 7 13 

Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước 

ngoài 

15 15 15 15 16 20 22 

Tổng số 1.305 1.428 1.564 1.600 1.802 2.178 2.65626 
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địa và quốc tế của Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu 

tư trong nước và nước ngoài tham gia vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành. 

Các doanh nghiệp lớn với tiềm lực sẵn có và sự nhanh nhạy trong việc tiếp cận 

các tiến bộ khoa học công nghệ sẽ ngày càng khẳng định vị thế và thương hiệu 

của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

đặc biệt là các doanh nghiệp trưởng thành trong phong trào khởi nghiệp những 

năm gần đây, với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm sẽ tiếp tục phát 

huy vai trò thúc đẩy phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của 

ngành du lịch thế giới nói chung, du lịch Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, với 

sự phát triển của công nghệ thông tin, sự đa dạng của nhu cầu khách du lịch, các 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành từng phần (không kinh doanh tour 

trọn gói) sẽ ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn phạm vi thị trường.  

Theo quy định mới sửa đổi tại của Luật du lịch 2017, doanh nghiệp kinh 

doanh lữ hành nội địa phải có giấy phép kinh doanh lữ hành như doanh nghiệp 

lữ hành quốc tế. Tính đến hết năm 2019, cả nước có trên 500 doanh nghiệp 

được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp lữ hành nội địa 

chủ động thường xuyên đầu tư, khảo sát xây dựng các sản phẩm du lịch hấp 

dẫn, kết nối tuyến điểm du lịch tại các vùng, miền để phục vụ nhu cầu đa dạng 

của du khách, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường khách nội địa. 

Về hướng dẫn viên du lịch 

Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch ngày càng phát triển về số lượng và chất 

lượng. Tính đến hết năm 2019, cả nước có 27.042 hướng dẫn viên du lịch, tăng 

3.250 HDV so với năm 2018, trong đó có 17.181 hướng dẫn viên du lịch quốc 

tế, 9.137 hướng dẫn viên du lịch nội địa và 724 hướng dẫn viên du lịch tại điểm. 

Đội ngũ hướng dẫn viên có trình độ từ đại học trở lên chiếm 71,3%, tốt 

nghiệp cao đẳng chiếm 18%, trình độ khác chiếm 10,7%. 

6.1.1.2. Doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch 

 Giai đoạn này, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam chuyển biến 

mạnh về số lượng và chất lượng. Hình thức kinh doanh lưu trú du lịch ngày 

càng thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia ở mọi phân khúc, trên phạm vi cả 

nước. Số lượng cơ sở lưu trú du lịch không ngừng tăng trưởng.  

a) Số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú du lịch 

Về mặt số lượng, mức tăng trưởng trung bình ước khoảng 18,4%/năm, về 

lượng buồng, mức tăng trưởng đạt khoảng 16%/năm. Năm 2013, cả nước có 

khoảng 16.000 cơ sở lưu trú du lịch với 330.000 buồng, đến hết năm 2017, số 

lượng cơ sở lưu trú trên cả nước là 25.600 cơ sở lưu trú du lịch với trên 508.000 

buồng. Số lượng cơ sở lưu trú du lịch hạng cao cấp (từ 3 sao đến 5 sao) cũng 

tăng trưởng nhanh, từ 598 cơ sở với 62.002 buồng năm 2013 đến 863 cơ sở với 

101.400 buồng năm 2017. Đến hết năm 2019, tổng số cơ sở lưu tru du lịch cả 
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nước ước tính khoảng 30.000 cơ sở với 650.000 buồng, tăng 2.000 cơ sở 

(+7,1%) và 100.000 buồng (+18%) so với năm 2018. Giai đoạn 2015-2019, số 

lượng cơ sở lưu trú du lịch tăng 1,58 lần từ 19.000 cơ sở lên 30.000 cơ sở (tăng 

binh quân 12,0%/năm); số lượng buồng tăng 1,76 lần, từ 370.000 buồng lên 

650.000 buồng (tăng bình quân15,1%/năm). 

Tốc độ tăng về số lượng buồng nhanh hơn số lượng cơ sở phản ánh thực tế 

ngày càng có nhiều cơ sở lưu trú được đầu tư quy mô lớn, có khả năng phục vụ 

những đoàn khách đông. Các chủ đầu tư chuyển dần sang xu hướng thuê các 

nhà quản lý độc lập để chuyên nghiệp hóa quá trình vận hành và kinh doanh của 

cơ sở. Tăng trưởng về số lượng khách du lịch quốc tế và trong nước đã tạo động 

lực kích thích làn sóng đầu tư vào lĩnh vực lưu trú du lịch ở các trọng điểm du 

lịch, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn.  

Chỉ tính năm 2019, Khánh Hòa tăng thêm khoảng 6.000 buồng, Đà Nẵng 

tăng thêm khoảng 4.500 buồng, Phú Quốc tăng thêm khoảng 3.000 buồng. 

Nhóm cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao có 484 cơ sở với hơn 100.000 buồng, tăng 

13,0% về số cơ sở và 13,2% về số buồng so với năm 2018. Tổng cục du lịch cấp 

mới quyết định xếp hạng từ 4-5 sao cho 49 cơ sở lưu trú với hơn 10.000 buồng, 

thêm 2 địa phương có cơ sở lưu trú du lịch hạng 4-5 sao là Tây Ninh, Hà Giang. 

Ngoài ra có 7 cơ sở từ 4-5 sao được thẩm định và cấp lại quyết định xếp hạng, 

22 tỉnh/thành phố có cơ sở hạng 4-5 sao mới được công nhận trong năm 2019 

gồm: Bình Dương (2), Bình Thuận (2), Cần Thơ (2), Đà Nẵng (7), Hà Giang 

(1), Hà Nam (1), Hà Tĩnh (1), Hải Phòng (1), Kiên Giang (2), Khánh Hòa (7), 

Lạng Sơn (1), Lào Cai (2), Lâm Đồng (2), Phú Yên (1), Quảng Bình (3), Quảng 

Nam (1), Quảng Ninh (6), Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1), Thừa Thiên Huế (1), 

TP. Hà Nội (2), Tp. Hồ Chí Minh (2).  

Như vậy, cơ sở lưu trú hạng 4-5 sao đã xuất hiện tại 41/63 tỉnh thành phố 

trong cả nước với 100.281 buồng (chiếm 15% tổng số CSLTDL). Phân khúc 4-5 

sao ngày càng chiếm tỷ trọng lớn tại khu vực Nam Trung Bộ, Phú Quốc và các 

trung tâm du lịch (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh…). Tập đoàn 

Vingroup dẫn đầu về số lượng cơ sở mới được công nhận hạng 5 sao gồm 9 

khách sạn và căn hộ du lịch (khoảng 2.800 buồng). 

b) Phân bố cơ sở lưu trú du lịch theo vùng, miền 

Theo vùng miền, vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc dẫn 

đầu cả nước về số lượng cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng chiếm 22,3%. 

Đứng thứ hai là Đông Nam Bộ chiếm 21%. Về số lượng buồng, vùng Đông 

Nam bộ dẫn đầu cả nước với 22,2%. Xếp cuối cùng trong 7 vùng du lịch là Tây 

Nguyên chiếm 8,4% về số cơ sở và 6,6% về số lượng buồng. 

Bảng 14. Tỷ trọng cơ sở lưu trú du lịch phân theo vùng du lịch 

Vùng Tỷ lệ CSLTDL (%) Tỷ lệ buồng (%) 

Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải 22,3 19,6 
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Vùng Tỷ lệ CSLTDL (%) Tỷ lệ buồng (%) 

Đông Bắc 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 20 11,8 

Bắc Trung bộ 8,5 13 

Nam Trung bộ 9,6 17.3 

Tây Nguyên 8,4 6,6 

Đông Nam bộ 21 22.2 

Đồng bằng sông Cửu Long 10,3 9,5 

Tổng cộng 100 100 

Nguồn: Tổng cục du lịch, 2019 

Ở một số điểm du lịch như Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc... đã xuất hiện 

những khu nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp hàng đầu thế giới, là điểm đến của 

những người nổi tiếng có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm độc đáo, chất lượng 

cao. Cùng với đó là xu hướng hình thành các tổ hợp/quần thể nghỉ dưỡng, giải 

trí quy mô lớn cung cấp hoàn chỉnh các dịch vụ cho khách từ ăn, nghỉ, vui chơi 

giải trí, tham quan... nhằm kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của khách. 

Các hình thức lưu trú du lịch khác cũng được mở rộng, đáng chú ý là loại 

hình lưu trú kết nối qua Airbnb, homestay, boutique hotel, mô hình timeshare... 

Dấu ấn về công nghệ số hiện hữu ngày càng rõ nét trong lĩnh vực kinh 

doanh lưu trú với xu hướng gia tăng đặt phòng trực tuyến, thanh toán điện tử, 

công nghệ thông minh được áp dụng trong quản lý và cung cấp tiện ích phục vụ 

khách tại cơ sở lưu trú. 

Hệ thống cơ sở lưu trú đa tham gia phục vụ chu đáo các sự kiện lớn của 

ngành và đất nước như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, Diễn đàn 

du lịch ASEAN (ATF) 2019 tại Hạ Long, Đại Lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 

Vesak và nhiều sự kiện quan trọng khác, thể hiện vai trò, vị thế, khả năng của 

Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. 

Thực hiện quy định mới tại Luật du lịch 2017, việc xếp hạng cơ sở lưu trú 

du lịch chuyển từ yêu cầu bắt buộc sang tự nguyện nên số cơ sở đã xếp hạng có 

sự thay đổi, số lượng cơ sở hạng 1-3 sao đăng ký xếp hạng giảm, nhiều cơ sở 

chỉ thông báo đủ điều kiện hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, không đăng ký 

xếp hạng. Đến hết năm 2019 có hơn 5.400 cơ sở từ 1-3 sao, với 162.024 buồng, 

giảm đang kể so với năm 2018 (giảm 14,1% về số cơ sở va 7,7% số buồng). 

Nhóm cơ sở lưu trú đủ điều kiện tăng cao so với năm 2018 với hơn 16.300 cơ 

sở và gần 237.000 buồng (tăng 73% về số cơ sở và 150% về số buồng). 

c) Công suất cơ sở lưu trú du lịch theo địa bàn 
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Công suất buồng trung bình trong 5 năm vừa qua ước đạt 57% và có sự 

khác biệt lớn giữa các địa phương: Ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 

các tỉnh có công suất buồng cao như Quảng Nam, Khánh Hòa, Lào Cai đạt mức 

trung bình khoảng 70%. Các địa phương có công suất thấp như Lai Châu (35%), 

Bắc Kạn (40%), Yên Bái (45%). Các địa phương bị ảnh hưởng sự cố môi 

trường biển tại miền Trung có công suất trung bình đạt dưới 30%. Trong ba 

năm gần đây, công suất sử dụng phòng tại các khách sạn xếp hạng từ 4-5 sao có 

xu hướng tăng, trung bình từ 61% - 68%.  

Công suất buồng phòng bình quân cả nước năm 2019 đạt khoảng 52%, 

giảm nhẹ so với mức 54% của năm 2018. Những địa phương có sự tăng trưởng 

mạnh về cơ sở lưu trú như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Sa Pa, Phú Quốc, công suất 

phòng giảm nhiều hơn, một số thời điểm xuống dưới 50%. Những trung tâm du 

lịch lớn nhưng số phòng không tăng nhiều như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh công 

suất giữ ở mức trên 60%. Các tỉnh miền Trung đạt công suất phòng bình quân 

trên 50%. Các tỉnh khu vực miền Bắc như Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam 

Định, Phú Thọ, Tuyên Quang đạt khoảng 50%. 

d) Thị trường khách của cơ sở lưu trú du lịch 

Theo thị trường khách phục vụ và tỷ trọng khách lưu trú tại các cơ sở lưu 

trú đã được xếp hạng, đặc biệt khách sạn cao cấp hạng từ 3-5 sao, có sự khác 

biệt nhất định. Nhìn chung, khách du lịch cá nhân, khách theo đoàn và khách 

thương nhân là những phân khúc nổi bật và có sự thay đổi không đáng kể qua 

các năm gần đây. Sự thay đổi đáng lưu ý nhất thuộc về khách thương nhân với 

mức giảm 5%. Trong khi đó, tỷ trọng của tất cả các thành phần khách còn lại 

đều tăng nhẹ. Ba thành phần khách này chiếm hơn ba phần tư tổng số khách lưu 

trú tại các khách sạn cao cấp (khoảng 78%).  

Trong số các khách sạn được xếp hạng 3-5 sao, khách quốc tế góp phần 

lớn trong tổng số ngày khách của các khách sạn, chiếm khoảng 75-80% tổng số 

khách. Tỷ lệ số khách châu Âu đến Việt Nam lưu trú tại khách sạn 3-5 sao trung 

bình khoảng 27% trong tổng số khách của dòng khách sạn cao cấp, tiếp đến là 

các nguồn khách khác như Bắc Mỹ, châu Đại Dương. 

e) Phân phối sản phẩm và mức ứng dụng công nghệ  

Về kênh bán hàng của các cơ sở lưu trú du lịch, tỷ trọng bán hàng trực tiếp 

hoặc qua các doanh nghiệp lữ hành chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lượng đặt 

phòng. Đặc biệt tại các cơ sở được xếp hạng từ 3-5 sao, lượng đặt phòng qua 

các doanh nghiệp lữ hành chiếm khoảng 40%, khách đặt trực tiếp với khách sạn 

chiếm khoảng 24%, tiếp đến là hình thức đặt phòng thông qua các nhà cung cấp 

dịch vụ trên internet (chiếm khoảng 20%). Số lượng đặt phòng còn lại chủ yếu 

qua hình thức giao dịch trực tiếp khác như điện thoại, khách lẻ.  

Về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản trị 

khách sạn, số liệu điều tra của Grant Thornton Việt Nam cho biết, đa số các 



91 

 

khách sạn cao cấp đều cho rằng công nghệ số là yếu tố quan trọng trong việc 

kinh doanh của họ nhằm cạnh tranh và tạo sự khác biệt đối với các khách sạn 

khác trong thị trường. Nhiều khách sạn cao cấp đã chuẩn bị sẵn sàng cho những 

thay đổi sắp tới trong công nghệ. Tỉ lệ ứng dụng công nghệ số trong việc quản 

trị và tiếp cận khách hàng của khách sạn cao cấp đã có sự thay đổi không nhỏ, 

tăng từ 49,3% lên 70%.  

f) Đầu tư và thương hiệu của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch 

Về thương hiệu của hệ thống khách sạn, trong những năm gần đây, các tập 

đoàn lớn như Sun Group, VinGroup, FLC, Mường Thanh… tiếp tục khẳng định 

vị thế của mình trong việc cung cấp các tổ hợp vui chơi, giải trí, cơ sở lưu trú có 

quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế, góp phần hình thành thương hiệu sản phẩm, dịch 

vụ du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó không thể không thể kể đến sự mở rộng thị 

phần của các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế tại Việt Nam. Chính những tập 

đoàn lớn trên thể giới như Accor với các thương hiệu như Sofitel, Pullman, 

Novotel, Mercure; IHG với InterContinental, Crowne Plaza và Melia... đã và 

đang là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam tới khách du lịch trên thế giới, 

mang lại niềm tin cho những du khách chưa từng đến Việt Nam nhưng đã sử 

dụng sản phẩm của họ ở các nơi khác trên thế giới. 

Ngành du lịch đã và đang thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư của xã 

hội để phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là 

các nhà đầu tư chiến lược vào các khu vực có ý nghĩa trọng điểm quan trọng đối 

với du lịch Việt Nam như Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và một số 

địa bàn khác với các dự án với quy mô lớn, tạo ra động lực, là đòn bẩy cho sự 

phát triển du lịch của cả vùng. Đầu tư của các tập đoàn như VinGroup, 

SunGroup, Mường Thanh, FLC, BIM, Tuần Châu... đã góp phần hình thành hệ 

thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch hiện đại tại nhiều địa phương như chuỗi 

khách sạn Vinpearl Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long, hệ thống cáp treo tại Đà 

Nẵng, Sa Pa, hệ thống khách sạn Mường Thanh với hơn 60 khách sạn cao cấp 

trên cả nước. Sự gia tăng các khu vui chơi giải trí, khách sạn có quy mô và chất 

lượng mang tầm cỡ quốc tế (4-5 sao) đã góp phần tăng cường năng lực, khả 

năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam, từng bước khẳng định thương hiệu du 

lịch Việt Nam theo hướng chất lượng cao và hiện đại. Trong thời gian tới, cùng 

với chính sách hội nhập kinh tế sâu rộng của đất nước, môi trường đầu tư cởi 

mở và tiệm cận với các cam kết quốc tế, Việt Nam ngày càng trở thành điểm 

đến chất lượng và tin cậy cho du khách. Như vậy, đóng góp chủ lực của các nhà 

đầu tư chiến lược của Việt Nam còn có ý nghĩa quan trọng trong việc khích lệ 

nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam tăng cường đầu tư vào quá trình xây 

dựng, cung ứng dịch vụ lưu trú du lịch, đào tạo nguồn nhân lực tiến tới làm chủ 

công nghệ quản lý khách sạn, tạo nhiều cơ hội về việc làm, góp phần đảm bảo 

các lợi ích xã hội khác. 
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6.1.2. Sự phát triển của doanh nghiệp tham gia kinh doanh du lịch không 

thuộc quản lý của ngành du lịch 

6.1.2.1. Kinh doanh vận chuyển khách du lịch 

Vận chuyển khách du lịch là hoạt động kinh doanh không thể thiếu trong 

lĩnh vực du lịch, đưa khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam và đưa khách du 

lịch đến với các điểm đến du lịch trên khắp cả nước. Theo hình thức giao thông, 

vận chuyển khách du lịch được phân thành hàng không, đường bộ, đường biển, 

đường sắt và đường thủy nội địa. 

a) Vận chuyển hàng không  

Vận chuyển hàng không giữ vai trò then chốt trong vận chuyển khách du 

lịch. Năm 2019, gần 80% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, 

cao hơn đáng kể so với mức bình quân của thế giới là 58% (theo UNWTO). 

Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu 2019 của Diễn đàn kinh 

tế thế giới (WEF), nhóm chỉ số về hạ tầng hàng không của Việt Nam tăng từ bậc 

61/141 năm 2017 lên bậc 50/140 năm 2019, chủ yếu do sự gia tăng các hãng 

hàng không, số km vận chuyển khách và tần suất các chuyến bay. 

Tuy nhiên, chỉ số chất lượng hạ tầng hàng không lại tụt hạng (từ 85 xuống 

99) và mật độ san bay vẫn xếp hạng thấp (96) cho thấy yêu cầu cấp thiết mở 

rộng hạ tầng hàng không để đáp ứng lượng khách đi lại ngày càng tăng. 

Việt Nam hiện có 22 cảng hàng không đang khai thác, trong đó có 9 cảng 

quốc tế và 13 cảng nội địa. Theo Cục Hàng không Việt Nam, năm 2019, 115,5 

triệu hành khách qua các cảng hàng không Việt Nam, tăng 11,8% so với năm 

2018. 

Đối với thị trường quốc tế, có 71 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng 

hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific Airlines 

va Bamboo Airways khai thác gần 140 đường bay quốc tế đi/đến 28 quốc 

gia/vùng lãnh thổ. Đối với thị trường nội địa, các hãng hàng không của Việt 

Nam khai thác trên 50 đường bay nội địa đi/đến các địa phương; vận chuyển 

gần 55 triệu lượt hành khách, tăng 11,4% so với năm 2018. 

Đánh giá về tiềm năng thị trường hàng không Việt Nam, IATA dự báo giai 

đoạn 2019-2035, Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 

thế giới và nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, dự kiến đạt mức tăng 

trưởng trung binh hàng năm hơn 14% trong giai đoạn này. 

 Hợp tác giữa du lịch và hàng không để vận chuyển khách du lịch ngày 

càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu. Tổng cục du lịch đã ký kết hợp tác với 2 hãng 

hàng không lớn của Việt Nam là Vietnam Airlines và Vietjet Air, trong đó tập 

trung vào nội dung phối hợp tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du 

lịch Việt Nam ở nước ngoài, tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến Việt 
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Nam. Ngược lại, các hãng hàng không đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục du 

lịch và các doanh nghiệp du lịch tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, tổ chức 

các chương trình phát động thị trường tại nước ngoài, đón các đoàn doanh 

nghiệp, báo chí nước ngoài đến Việt Nam.  

b) Vận chuyển đường bộ 

Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu 2019 của Diễn đàn 

kinh tế thế giới, chỉ số mật độ đường bộ của Việt Nam dù được xếp hạng 41 

nhưng chất lượng đường bộ chỉ xếp hạng 109, giảm 21 bậc so với năm 2017. 

Chất lượng hạ tầng đường sắt tụt 15 bậc, xếp ở hạng 63. Loại hình du lịch 

caravan tiếp tục được các doanh nghiệp chú ý khai thác, trong đó tập trung vào 

các tuyến kết nối Việt Nam với một số nước trong Đông Nam Á và Trung 

Quốc. Hệ thống đường cao tốc được tăng cường đã thúc đẩy sự phát triển kinh 

doanh vận chuyển khách du lịch đường bộ, tăng cả về số lượng doanh nghiệp và 

số lượng, chất lượng phương tiện vận chuyển. Năm 2019, chỉ tính riêng sử dụng 

phương tiện đăng ký chuyên chở khách du lịch có 222 đơn vị với 2.032 xe. 

c) Vận chuyển đường săt  

Ngành đường sắt đã có những nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng 

cường hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành để thu hút khách du lịch. Một số 

công ty lữ hành nội địa đã hợp tác chặt chẽ với đường sắt để phát triển hình thức 

thuê nguyên chuyến để vận chuyển khách du lịch mở ra những chương trình 

hợp tác kinh doanh rất hiệu quả. Tuy nhiên, lượng khách du lịch bằng đường sắt 

còn chưa cao, đặt ra những yêu cầu về việc tiếp tục đổi mới, cải thiện hạ tầng 

đường sắt, nâng cao chất lượng phục vụ. 

d) Vận chuyển đường biển  

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển năm 2019 là 

264.115 lượt, tăng 22,7% so với năm 2018, trong đó cảng Hạ Long đón 52 

chuyến tàu biển quốc tế, cảng Chân Mây (Huế) đón 46 chuyến, cảng Đà Nẵng 

đón 17 chuyến… 

Việt Nam có đường bờ biển dài với nhiều thành phố biển hấp dẫn khách du 

lịch, nằm trong hải trình quốc tế của các hãng tàu du lịch. Việc đầu tư xây dựng 

các cảng tàu chuyên dụng đón khách du lịch là rất cần thiết (khách du lịch 

đường biển thường có chi tiêu cao và ngày càng tăng). Quảng Ninh khai trương 

cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có khả năng đón các tàu biển du lịch có tải 

trọng lớn; Khánh Hòa khai trương bến du thuyền Ana Marina Nha Trang có sức 

chứa 220 du thuyền; Phú Quốc khai trương cảng tàu du lịch... là những điểm 

nhấn thuận lợi cho sự phát triển du lịch đường biển ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt 

Nam vẫn cần thêm nhiều cảng tàu du lịch tại các trung tâm du lịch biển khác. 

Chỉ số cạnh tranh về chất lượng hạ tầng cảng của Việt Nam năm 2019 chỉ xếp 

hạng 80, giảm 3 bậc so với năm 2017. 
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e) Vận chuyển đường thủy nội địa 

Đặc điểm sông ngòi dày đặc của Việt Nam là điều kiện thuận lợi để các 

địa phương phát triển du lịch đường thủy nội địa. Đặc biệt là khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long với sản phẩm nổi tiếng như du lịch miệt vườn, chợ nổi... 

Hạ tầng cảng đường thủy tại một số địa phương đã được đầu tư nâng cấp để 

phục vụ phát triển du lịch. Chỉ tính riêng đội tàu cao tốc chạy ven biển đi Phú 

Quốc có gần 30 chiếc, đi Côn Đảo có 06 chiếc, đi Cô Tô (Quảng Ninh) có 12 

chiếc, đi Lý Sơn (Quảng Ngãi) có 07 chiếc… Hiện nay, các dịch vụ du lịch 

đường thủy nội địa được mở rộng khá đa dạng với nhiều dịch vụ kết hợp như 

vận chuyển, tham quan, ngắm cảnh, lưu trú qua đêm trên sông, du lịch miệt 

vườn, chợ nổi, một số dịch vụ ăn uống, giải trí, thể thao dưới nước. Tuy nhiên, 

hiện nay vấn đề biến đổi khí hậu, hạn, mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng 

đặt ra những thách thức cần tính toán ứng phó nhằm bảo vệ tài nguyên du lịch ở 

khu vực này.  

6.1.2.2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí 

Một trong những yếu tố nổi bật của dịch vụ du lịch giai đoạn vừa qua là 

thu hút được sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hình thành nhiều sản 

phẩm nổi trội mang chất lượng và đẳng cấp quốc tế. Trước đây, đầu tư vào lĩnh 

vực vui chơi giải trí là thử thách lớn đối với du lịch ở Việt Nam do đòi hỏi 

nguồn lực đầu tư lớn, chuyển giao công nghệ hiện đại cả trong quá trình đầu tư 

và vận hành, xu thế thay đổi nhanh đòi hỏi liên tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu 

đa dạng… Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về lượng khách du lịch, tiềm lực 

và chiến lược kinh doanh của các nhà đầu tư đã có sự thay đổi dẫn đến sự 

chuyển biến vượt bậc của loại hình vui chơi giải trí này. Bên cạnh nhiều tổ hợp 

vui chơi giải trí mang đẳng cấp quốc tế được hình thành tại Đà Nẵng, Phú Quốc, 

Nha Trang, Hạ Long, Sa Pa…, tại nhiều địa phương, nhiều điểm đến du lịch đều 

xuất hiện các khu vui chơi giải trí để thu hút khách như tại Vũng Tàu, Bình 

Thuận, Lâm Đồng, Quảng Bình, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… 

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng, các loại hình vui chơi giải trí cũng rất đa 

dạng, từ thủy cung, công viên nước, khu vui chơi tổng hợp, dù lượn, đu dây, mô 

tô nước… đến các loại hình vui chơi công nghệ cao như tàu ngầm lặn biển, rạp 

chiếu phim 5D, các trò chơi cảm giác mạnh … cũng được phát triển. 

Kết quả chứng thực cho sự phát triển này là không những đáp ứng được 

nhu cầu cho lượng khách du lịch gia tăng rất nhanh mà còn tạo sức hấp dẫn, thu 

hút thêm lượng khách mới đến Việt Nam ngày càng nhiều, tổng thu từ khách du 

lịch và tỷ trọng đóng góp của du lịch vào GDP tăng nhanh. 

6.1.2.3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua sắm 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các đô thị, các trung tâm du lịch 

lớn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm phục vụ khách du lịch và nhân dân 
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cũng tăng nhanh về số lượng và nâng cao chất lượng. Tại khu đô thị lớn, ở hầu 

khắp các trung tâm tỉnh/thành, hàng loạt các chuỗi siêu thị lớn mang đẳng cấp 

khu vực và quốc tế sẵn sang phục vụ người dân và du khách như Big C, Mega 

Mall... Chỉ tính riêng hệ thống Vincom đã có 79 trung tâm thương mại lớn trên 

cả nước. Tại tất cả các trung tâm du lịch, hệ thống siêu thị, chợ với hàng hóa đa 

dạng luôn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các chuỗi phân phối bán lẻ 

cũng được phát triển khá nhanh phục vụ hoạt động mua sắm, với nhiều phân 

khúc và thị trường đa dạng, từ phục vụ tiêu dùng thông thường cho đến các mặt 

hàng cao cấp, các mặt hàng lưu niệm, đặc sản của các vùng, miền. Chỉ tính 

riêng hệ thống Vinmart có 11 siêu thị và 1.800 cửa hàng trển toàn quốc, hệ 

thống Cirkle K tại Việt Nam đã có 400 cửa hàng hoạt động 24/7…  

Những yếu tố cũng được đánh giá cao đi cùng là năng lực chuẩn bị hàng 

hóa, phân phối lưu thông hàng hóa và thanh toán tiện lợi cũng đáp ứng khá tốt 

nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và khách du lịch.  

6.1.2.4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ 

Cùng với sự phát triển nhanh của các loại hình dịch vụ, khách quốc tế đến 

Việt Nam tăng nhanh, đời sống của nhân dân trong nước được nâng cao và xu 

thế du lịch chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ ngày càng được khẳng định đã tác 

động làm phát triển nhanh chóng số lượng, quy mô và đa dạng hóa ngày càng 

cao đối với loại hình kinh doanh chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ. Tại hầu khắp các 

điểm đến du lịch, các trung tâm đô thị, các cơ sở kinh doanh khám chữa bệnh, 

thẩm mỹ viện, massage đều đã có để đáp ứng nhu cầu đa dạng. 

Điều đáng ghi nhận là tại nhiều điểm đến du lịch, các hình thức chăm sóc 

sức khỏe bằng tri thức bản địa, bài thuốc dân gian đã được sử dụng, góp phần 

tích cực trong việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam. 

6.1.2.5. Doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ khác  

Bên cạnh các hình thức kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đóng góp cho sự 

phát triển của hoạt động du lịch nói trên, nhiều hoạt động kinh doanh khác cũng 

tăng trưởng mạnh trong thời gian qua như dịch vụ ăn uống, sản xuất và kinh 

doanh quà lưu niệm, cung cấp hoa quả nông sản, trình diễn văn nghệ, trải 

nghiệm văn hóa cộng đồng, cung cấp sản phẩm du lịch tâm linh… Các doanh 

nghiệp kinh doanh các loại hình dịch vụ này đóng góp tích cực cho sự phát triển 

du lịch cùng đồng thời với sự phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. 

6.1.3. Năng lực ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp kinh doanh du lịch 

Theo kết quả tổng điều tra kinh tế cả nước vào thời điểm trước khi có dịch 

COVID-19, có 86,2% số lượng doanh nghiệp ứng dụng sử dụng máy tính, có 

85,1% số lượng doanh nghiệp lắp đặt kết nối internet, có 25,8% số lượng doanh 

nghiệp có trang thông tin điện tử (Website).  



96 

 

Chia theo khu vực, khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tỷ lệ gần 100% doanh nghiệp có sử dụng 

máy tính và kết nối internet; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ lệ thấp 

hơn 86,2%. Về doanh nghiệp có website, doanh nghiệp nhà nước có 56,6%, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 40,2%, doanh nghiệp ngoài nhà nước 

có 25,6%. Theo quy mô, 57,4% doanh nghiệp lớn; 45,5% doanh nghiệp vừa; 

33,2% doanh nghiệp nhỏ; 24,5% doanh nghiệp siêu nhỏ có Website. 

Trong lĩnh vực du lịch, do tính chất hoạt động của ngành, việc ứng dụng 

công nghệ trong quá trình phát triển được đẩy mạnh, triển khai nhanh và đạt 

được yêu cầu ở tầm cao mới so với bối cảnh chung. 

Theo thống kê của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), tỷ 

lệ khách du lịch trong nước đặt phòng khách sạn và đặt tour trực tuyến đạt hơn 

60%; tỷ lệ khách du lịch quốc tế sử dụng hai dịch vụ này đạt hơn 75%. Theo 

một khảo sát khác với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, có tới 71% du khách 

tham khảo thông tin điểm đến trên Internet; 64% đặt chỗ và mua dịch vụ trực 

tuyến trong chuyến đi đến Việt Nam. 

Có thể thấy, khách du lịch sử dụng Internet, các tiện ích thông minh, các 

thiết bị thông minh để tìm kiếm thông tin du lịch, tham khảo điểm đến, so sánh 

và lựa chọn các dịch vụ du lịch hợp lý, thực hiện các giao dịch mua tour, đặt 

phòng, mua vé máy bay, thanh toán trực tuyến… ngày càng có xu hướng gia 

tăng. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong 

phát triển du lịch của Việt Nam. Để đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, 

thực tiễn phát triển công nghệ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và cơ sở 

lưu trú du lịch đã đạt được một số nét nổi bật sau:  

100% cơ quan quản lý du lịch và hầu hết các doanh nghiệp du lịch Việt 

Nam đã có website riêng. Ngoài ra, các nhà lập trình còn thiết kế, tích hợp nhiều 

tính năng, tiện ích đa dạng trên nền tảng web hỗ trợ các hoạt động du lịch, như: 

Bản đồ du lịch điện tử, chức năng booking online, thanh toán trực tuyến, tư vấn 

trực tuyến, chăm sóc khách hàng trực tuyến, các chức năng quy đổi tiền tệ, dự 

báo thời tiết… Thậm chí, nhiều đơn vị còn tạo sự tương tác trực tiếp với khách 

du lịch, như: Góp ý, phản ánh, bình luận về các sự kiện du lịch. Bên cạnh các hệ 

thống website, mạng xã hội cũng là một trong những kênh quan trọng trong việc 

chia sẻ thông tin, trải nghiệm và góp phần quảng bá du lịch. 

Hạ tầng kỹ thuật, công cụ hỗ trợ như phần mềm, tiện ích thông minh trong 

du lịch được chú trọng phát triển. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng 

Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Lạt… đã tiến hành phủ sóng wifi cho 

hang trăm khu vực trọng điểm du lịch. Nhiều phần mềm hỗ trợ du khách như hệ 

thống thuyết minh tự động, trạm thông tin du lịch thông minh; phần mềm du 

lịch… Chatbot “Da Nang Fantasticity” của Đà Nẵng là công nghệ được sử dụng 

đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á (cùng với Singapore). 
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Sự phát triển của sàn giao dịch điện tử ghi dấu ấn của ứng dụng công nghệ 

trong du lịch. Năm 2016, sàn giao dịch du lịch trực tuyến (Tripi) đầu tiên xuất 

hiện tại Việt Nam, cho phép giao dịch các tour trọn gói, khách sạn và vé máy 

bay. Đặc biệt, Tripi còn cho phép khách hàng tìm kiếm, so sánh giá các sản 

phẩm du lịch và cập nhật chính xác 24/24 tình trạng sản phẩm. IVIVU 

(ivivu.com) cũng là một trong những sàn giao dịch du lịch lớn, cho phép khách 

du lịch tìm kiếm thông tin, so sánh, lựa chọn và thực hiện các giao dịch đặt tour, 

mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn với hơn 300 tour du lịch, hơn 5.000 

khách sạn tại Việt Nam và 345.000 khách sạn toàn thế giới. Đến nay, Việt Nam 

có khoảng 10 sàn giao dịch điện tử du lịch. 

Bên cạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ khác cũng được 

các doanh nghiệp du lịch quan tâm và đẩy mạnh ứng dụng như công nghệ quản 

trị doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thành viên của hệ thống toàn cầu, 

các chuỗi khách sạn có thương hiệu quốc tế), công nghệ truyền thông đa 

phương tiện để quảng bá, xúc tiến; công nghệ tiết kiệm năng lượng và bảo vệ 

môi trường trong các cơ sở lưu trú du lịch theo tiêu chuẩn Bông sen xanh, công 

nghệ đánh giá về tăng trưởng xanh… Nhiều công nghệ mới, hiện đại, thuộc 

nhiều lĩnh vực khác nhau cũng được các doanh nghiệp du lịch tiếp cận, chuyển 

giao và vận hành như công nghệ khai thác tàu bay, vận hành tàu ngầm lặn biển, 

công nghệ chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ… 

6.2. Thời kỳ từ năm 2020 đến nay (chịu tác động do đại dịch COVID-19) 

Năm 2019, cơ cấu doanh thu của du lịch Việt Nam được hình thành từ các 

nguồn chính: (i) Dịch vụ kinh doanh lưu trú và ăn uống trong khách sạn (chiếm 

khoảng 46%), dịch vụ lữ hành (khoảng 21%). Tổng nguồn thu từ các dịch vụ 

khác chiếm 33%, bao gồm: Mua sắm 14%, tham quan 8%, văn hóa, thể thao, 

giải trí 4%; y tế 1% và các dịch vụ khác 6%. Từ đầu năm 2020 đến nay, do tác 

động của đại dịch COVID-19, tình hình hoạt động của hệ thống doanh nghiệp 

du lịch ở trạng thái hoàn toàn khác so với giai đoạn trước khi chịu ảnh hưởng 

của dịch COVID-19.  

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 

tác động lan tỏa của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Vai trò của doanh nghiệp du lịch được khẳng định. Ý nghĩa của công nghệ hiện 

đại “không tiếp xúc”, “không chạm”, chuyển đổi số được khẳng định. Một số 

doanh nghiệp là 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 
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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. 

6.2.1. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành  

Do tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

lữ hành rơi vào tình trạng khủng hoảng, 90-95% số lượng doanh nghiệp đã 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 dừng hoạt động vì không có khách. Thiệt hại 

ước khoảng 152.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,7 tỷ USD. Đến 2022, hệ 

thống doanh nghiệp lữ hành đã dần phục hồi. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã 

có hơn 200 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cấp mới giấy phép (tăng gấp hơn 10 

lần so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên chưa bằng số doanh nghiệp cấp mới 

cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19 với 342 doanh 

nghiệp cấp mới) nâng tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã có giấy phép 

trên cả nước lên 2.415. Trong khi đó, doanh nghiệp lữ hành nội địa đã phát triển 

đến 1.060 doanh nghiệp có giấy phép. 

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 khi không có khách du lịch, đến nay vẫn 

chưa mở cửa lại hoàn toàn. Tại nhiều địa phương, tác động lan tỏa tích cực từ 

hoạt động du lịch thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nghề khách như sản xuất 

nông nghiệp (thực phẩm, đặc sản...), nghề thủ công (sản xuất quà lưu niệm), 

giao thông... không còn phát huy hiệu quả. Nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch 

trước đây đã có thương hiệu, sức cạnh tranh cao nay đã suy giảm nhiều về hình 

ảnh, năng lực cạnh tranh và hiệu quả đầu tư. 

Tại các địa phương, các tỉnh/thành là địa bàn du lịch trọng điểm chịu tác 

động nặng nề hơn so với các khu vực khác. Theo báo cáo thống kê sơ bộ, năm 

2021 là năm thứ 02 chịu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19, mặc dù đã 

phần nào 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, cụ thể: 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 tại các địa bàn này năm 

2021: 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…  
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Vận tải hành khách bằng đường hàng không cũng bị ảnh hưởng nặng nề do 

khách du lịch giảm mạnh. Theo ước tính của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc 

tế, thiệt hại hàng không toàn cầu đã lên tới 200 tỷ USD. Các hãng hàng không 

Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề, trong dịch COVID-19 chỉ khai thác 

1 - 2% đội bay. Tính riêng hãng hàng không Vietnam Airlines, dịch bệnh đã 

làm thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ USD. 

Bảng 15: Hiện trạng số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 

(Tính đến tháng 6 năm 2022) 

Chỉ tiêu Số lượng Loại hình Số lượng 

Doanh nghiệp lữ hành 

quốc tế 

2.415 Công ty cổ phần 886 

 Công ty TNHH 1.498 

 DN tư nhân 04 

 DN liên doanh 27 

 DN có vốn đầu tư nước ngoài 29 

Doanh nghiệp lữ hành nội 

địa  

1.060   

Nguồn: Tổng cục du lịch, 6/2022 

Bảng 16: Số lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại các địa phương 

Stt Địa phương Số lượng (doanh nghiệp) 

Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế 2.41527 

 TP. Hà Nội 1.268 

 TP. Hồ Chí Minh 1.042 

 TP. Hải Phòng 64 

 TP. Đà Nẵng 214 

 TP. Cần Thơ 41 

 An Giang 12 

 Bà Rịa-Vũng Tàu 19 

 Bắc Kạn 1 

 Bắc Giang 15 

 Bắc Ninh 17 

 Bạc Liêu 0 

 Bến Tre 22 

                                           

27 Không tính những doanh nghiệp có nhiều chi nhánh 
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Stt Địa phương Số lượng (doanh nghiệp) 

 Bình Dương 24 

 Bình Phước 1 

 Bình Thuận 14 

 Bình Định 45 

 Cà Mau 7 

 Cao Bằng 4 

 Gia Lai 4 

 Hà Giang 3 

 Hà Nam 6 

 Hà Tĩnh 14 

 Hải Dương 19 

 Hậu Giang 0 

 Hòa Bình 4 

 Hưng Yên 0 

 Khánh Hòa 123 

 Kiên Giang 54 

 Kon Tum 2 

 Lai Châu 2 

 Lâm Đồng 41 

 Lạng Sơn 8 

 Lào Cai 34 

 Long An 4 

 Nam Định 13 

 Nghệ An 56 

 Ninh Bình 15 

 Ninh Thuận 5 

 Phú Thọ 30 

 Phú Yên 3 

 Quảng Bình 27 

 Quảng Nam 67 

 Quảng Ngãi 13 
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Stt Địa phương Số lượng (doanh nghiệp) 

 Quảng Ninh 81 

 Quảng Trị 20 

 Sóc Trăng 4 

 Sơn La 1 

 Tây Ninh 4 

 Thái Bình 10 

 Thái Nguyên 15 

 Thanh Hóa 40 

 Thùa Thiên Huế 47 

 Tiền Giang 43 

 Trà Vinh 9 

 Tuyên Quang 4 

 Vình Long 10 

 Vĩnh Phúc 5 

 Yên Bái 4 

 Đăk Lăk 24 

 Đăk Nông  2 

 Điện Biên 2 

 Đồng Nai 33 

 Đồng Tháp 13 

Nguồn: Tổng cục du lịch, 6/2022  

 * Nhận xét khái quát 

 - Các tỉnh/thành là địa bàn du lịch trọng điểm có số lượng doanh nghiệp lữ 

hành quốc tế chiếm ưu thế tuyệt đối, tập trung chủ yếu là các thành phố trực 

thuộc Trung ương và các địa phương duyên hải Nam Trung bộ. 

 - Các địa phương có cửa khẩu quốc tế có số lượng doanh nghiệp lữ hành 

quốc tế cao hơn các địa phương khác vì thuận lợi kinh doanh inbound và 

outbound (trừ Sơn La và Bình Phước có cửa khẩu quốc tế nhưng chỉ có 01 

doanh nghiệp). 

 - Trong số 03 địa phương không có doanh nghiệp lữ hành quốc tế, khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long có 02 địa phương (Bạc Liêu, Hậu Giang), các tỉnh 

còn lại của khu vực này cũng chỉ có khoảng 10 doanh nghiệp/mỗi tỉnh (trừ Kiên 

Giang). Điều này cho thấy sự phụ thuộc của khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
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đối với sự phân phối khách của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại TP. Hồ 

Chí Minh. 

Bảng 17: Số liệu thống kê về hướng dẫn viên du lịch 

(BC TCDL tháng 6/2022) 

Theo địa phương 

TP trung ương Loại hình Số lượng 

Hà Nội Quốc tế 4.547 

Nội địa 1.628 

Tại điểm 16 

TP. HCM Quốc tế 3.976 

Nội địa 2.617 

Tại điểm  

Đà Nẵng Quốc tế 3.724 

Nội địa 1.382 

Tại điểm  

Hải Phòng Quốc tế 244 

Nội địa 292 

Tại điểm 7 

Cần Thơ Quốc tế 204 

Nội địa 464 

Tại điểm 35 

   

Tổng số 

cả nước 

Quốc tế 18.831 

Nội địa 10.765 

Tại điểm 1.241 

Theo ngôn ngữ 

Ngôn ngữ Số lượng Ngôn ngữ Số lượng 

Anh 9.231 Hàn Quốc  345 

Pháp 1.368 Tây Ban Nha 274 

Đức 389 Nga 450 

Trung 4.573 Thái Lan 279 

Nhật  696 Italia 110 

  Khác 1.116 
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* Nhận xét khái quát 

 - Du lịch Việt Nam xác định 20 loại ngôn ngữ để đào tạo hướng dẫn viên 

du lịch phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tuy nhiên các loại ngôn 

ngữ của các thị trường khách có số lượng lớn chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối, 

các ngôn ngữ ít thông dụng có số lượng hướng dẫn viên được cấp thẻ rất hạn 

chế. 

 - Số lượng hướng dẫn viên của 03 địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 

Đà Nẵng chiếm tỷ trọng lớn so với cả nước (hướng dẫn viên quốc tế chiếm 

khảng 80%, hướng dẫn viên nội địa chiếm trên 50%); trong khi đó hướng dẫn 

viên tại điểm chiếm tỷ trọng thấp, điều đó chứng tỏ các địa phương này là đầu 

mối phân phối khách đi các địa phương khác.   

6.2.2. Doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch 

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 môt số cơ sở 

đón khách cách ly. Tuy số lượng các cơ sở lưu trú rất lớn nhưng đa số đều tạm 

thời đóng cửa, ngừng kinh doanh hoặc tạm thời chuyển đổi mục đích sử dụng. 

Trong ngành du lịch, lĩnh vực kinh doanh lưu trú là ngành đóng góp chủ 

yếu nhưng là phân khúc bị ảnh hưởng đầu tiên, nặng nề nhất do dịch COVID-

19. Từ mức đóng góp gần 16 tỷ USD cho ngành du lịch trong năm 2019, ước 

tính thiệt hại do dịch bệnh gây ra tương đương khoảng 12,7 tỷ USD. 

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. Từ năm 2020, các doanh nghiệp lần lượt phải cắt giảm nhân 

sự từ 70-80%. 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 cầm 

chừng chiếm 10%. 

Mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới các cơ sở lưu trú du lịch là 

khác nhau tùy theo loại hình, quy mô và chất lượng của các cơ sở. Đối với cơ sở 

lưu trú du lịch hạng 3-4-5 sao và tương đương (chiếm khoảng 16% số lượng 

khách sạn hạng 1-5 sao và 53% số buồng), lượng khách quốc tế dừng hẳn từ sau 

quý I năm 2020 nên phần lớn các cơ sở lưu trú du lịch phải giảm giá sâu, 

chuyển đổi thị trường để thu hút khách nội địa và chuyên gia hoặc số ít tạm 

dừng kinh doanh, hoạt động cầm chừng. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch từ 1-2 

sao và tương đương trở xuống (chiếm khoảng 18% số cơ sở và 40% tổng số 

buồng), do đặc thù chủ yếu phục vụ các loại khách du lịch nội địa nên ảnh 

hưởng ít hơn nhưng hầu hết phải hoạt động cầm chừng.Đặc biệt, loại hình 

homestay ở các điểm du lịch cộng đồng và nhà ở chia sẻ hoạt động trên nền 
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tảng công nghệ như Airbnb bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và hiện tại phần lớn 

phải đóng cửa. 

Ở một số địa phương là trung tâm du lịch của cả nước, cơ sở lưu trú du lịch 

bị ảnh hưởng lớn hơn so với trung bình chung của cả nước, mức suy giảm dao 

động từ 70-90%. Thiệt hại làm giảm 90% so với kết quả kinh doanh năm 2019. 

Đến năm 2022, du lịch dần phục hồi kéo theo sự hoạt động trở lại của hệ 

thống lưu trú. Hơn 70% cơ sở lưu trú trên cả nước đã hoạt động trở lại bình 

thường, còn lại là hoạt động cầm chừng và đóng cửa nâng cấp sửa chữa chuẩn 

bị đón mùa du lịch nội địa hè 2022. Công suất phòng các ngày cuối tuần đạt 

trung bình 40-50%, dịp nghỉ lễ đạt khoảng 70%, các ngày trong tuần đạt khoảng 

20%. Các cơ sở lưu trú du lịch hạng 4-5 sao khu vực nghỉ biển, nghỉ dưỡng núi 

và vùng phụ cận các trung tâm gửi khách lớn (Hà Nội, TP HCM) được khách 

ưu tiên lựa chọn nhiều. 

- Dự báo trong các tháng hè tháng 7, tháng 8 lượng khách nội địa sẽ tiếp 

tục tăng cao. Cuối tháng 6 và các tháng 7,8 trong tuần công suất sẽ tăng vì học 

sinh thi xong, nghỉ hè nên các gia đình sẽ đi du lịch nhiều kể cả trong tuần. 

Công suất phòng trong tuần dự kiến các tháng hè sẽ trên 30%. 

Bảng 18: Hiện trạng số lượng và phân loại xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch 

(Tính đến tháng 6 năm 2022) 

Chỉ tiêu Số lượng 

Tổng số cơ sở lưu trú  33.330 

Hạng 5 sao 215 

Hạng 4 sao 334 

Khác 2.781 

Nguồn: Tổng cục du lịch, 6/2022 

 * Nhận xét khái quát 

 - Nhìn chung, cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi cả nước đã bước đầu đáp 

ứng nhu cầu phát triển du lịch, không có vùng trắng hoặc sự khác biệt quá lớn 

giữa các địa phương (các địa bàn du lịch trọng điểm có sự nổi trội hơn). 

- Số lượng cơ sở lưu trú du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm chiếm tỷ 

lệ lớn trong tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc. 

 - Số lượng khách sạn và tổng số cơ sở lưu trú tại các thành phố trực thuộc 

Trung ương, các tỉnh là địa bàn du lịch trọng điểm tại khu vực duyên hải Nam 

Trung bộ luôn chiếm số lượng lớn so với cả nước; tỷ lệ khách sạn luôn đạt 

khoảng 70% số lượng cơ sở lưu trú du lịch. 
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6.2.3. Doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực khác tham gia dịch vụ du lịch 

Do phần Cầu từ khách du lịch đột ngột giảm mạnh, có thời điểm về “0” 

nên phần Cung của các doanh nghiệp cũng bắt buộc phải giảm mạnh trong suốt 

thời gian diễn ra dịch COVID-19. 

Các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch phải dừng hoạt động, nhiều 

phương tiện phải hoán cải hoặc bán lỗ. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

mua sắm, thẩm mỹ, vui chơi giải trí đều phải dừng hoạt động. 

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin được 

triển khai rất mạnh mẽ vì phải thực hiện quy định giãn cách, không tiếp xúc trực 

tiếp. Tuy nhiên, việc ứng dụng này hầu như chỉ giải quyết được vấn đề duy trì 

liên hệ, giải quyết sự vụ còn ít đem lại hiệu quả kinh doanh trực tiếp do hầu như 

không có giao dịch với khách hàng, cung cấp dịch vụ du lịch. 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục du lịch, đến tháng 6/2022, trên 

cả nước có 2.690 nhà hàng đăng ký phục vụ khách du lịch, trong đó tại các địa 

bàn trọng điểm gồm Hà Nội 121 cơ sở, TP. Hồ Chí Minh 307 cơ sở, Đà Nẵng 

17 cơ sở, Hải Phòng 110 cơ sở và Cần Thơ 36 cơ sở. 

Cũng theo số liệu thống kê này thì trên cả nước có 703 điểm mua sắm đăng 

ký phục vụ khách du lịch, trong đó Hà Nội có 56 điểm, Đà Nẵng có 17 điểm, 

Hải Phòng có 10 điểm và Cần Thơ có 24 điểm. 

Đến năm 2022, các doanh nghiệp này dần phục hồi. Một trong số những 

thành tựu tiêu biểu như sau: 

Vận chuyển đường sắt: Để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong đợt 

cao điểm hè 2022, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã vận hành thêm 163 

đoàn tàu trên nhiều khu đoạn, trong đó chạy lại đôi tàu khách Thống nhất 

SE1/SE2 và kéo dài hành trình Hà Nội-Sài Gòn đối với đôi tàu SE3/SE4. Ngoài 

ra, ngành đường sắt cũng tổ chức các mác tàu khu đoạn như NA1/NA2, 

SE35/SE36 giữa Hà Nội-Vinh, QB1/QB2 giữa Hà Nội - Đồng Hới, SE17/SE18 

giữa Hà Nội-Huế... để phục vụ nhu cầu đi lại từ 26/5-21/8. Từ ngày 01/4/2022, 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cho vận hành lại toa tàu du lịch hạng sang 

The Vietage với hành trình khứ hồi hằng ngày giữa Đà Nẵng - Quy Nhơn với 

giá 350USD/người. Toa tàu chỉ có 12 ghế, cùng các dịch vụ trọn gói đi kèm như 

nhà hàng, quầy bar và phòng massage.The Vietage đã được CNN vinh danh 

trong top 6 chuyến du lịch đường sắt hấp dẫn nhất châu Á. 

Vận chuyển hàng không: Vietnam Airline mở đường bay bay thẳng từ Việt 

Nam - Mỹ, Việt Nam - Ấn Độ; Bamboo Ariways mở đường bay thẳng đi Châu 

Âu; Vietjet chuẩn bị mở đường bay từ Ấn Độ đến Phú Quốc. Các công ty lữ 

hành bước đầu khai thác một số thị trường mới thông qua các chuyến bay thuê 

chuyến đến các thị trường mới như Uzerbeckistan, Kazaktans, Mông Cổ. Đây là 

những điều kiện thuận lợi để khôi phục thị trường truyền thống và khai thác thị 

trường mới tiềm năng 
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6.3. Đánh giá chung 

- Giai đoạn trước khi xuất hiện đại dịch COVID-19, hệ thống doanh nghiệp 

có sự phát triển mạnh mẽ, nhanh về số lượng, đa dạng về dịch vụ để đáp ứng 

nhu cầu tăng nhanh của lượng khách du lịch đến từ nhiều thị trường. 

- Trong giai đoạn này ghi nhận sự hình thành nhiều hệ thống doanh nghiệp 

cung ứng các chuỗi dịch vụ, có nhiều tổ hợp chất lượng cao mang đẳng cấp khu 

vực và quốc tế, không những đáp ứng yêu cầu phục vụ khách mà còn mang 

nhiều ý nghĩa quảng bá, xúc tiến, tăng cường khả năng thu hút khách quốc tế 

đến. 

- Quá trình liên kết của các doanh nghiệp tham gia chuỗi kinh doanh phục 

vụ khách du lịch (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc sự quản lý của ngành du lịch 

và doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ khác) đã tạo nên các sản phẩm, thương 

hiệu du lịch đặc sắc hơn, đưa du lịch Việt Nam lên tầm cao mới, đóng góp tích 

cực vào GDP và sự phát triển của đất nước. 

- Doanh nghiệp du lịch tích cực tham gia vào quá trình ứng dụng công 

nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách du 

lịch, sự phát triển của bản thân doanh nghiệp và xu thế thời đại. 

- Đại dịch COVID-19 diễn ra làm hệ thống doanh nghiệp du lịch rơi vào 

tình trạng cực kỳ khó khăn, doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc buộc phải đóng 

cửa. Nhà nước đã có những quan tâm, hỗ trợ để tạo niềm tin cho các doanh 

nghiệp du lịch thêm yên tâm phục hồi hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

trong bối cảnh mới, tiếp tục phát huy vai trò là động lực phát triển của ngành du 

lịch. Kết quả bước đầu của giai đoạn phục hồi đã được ghi nhận ở trong nước và 

quốc tế. 

- Năm 2022, hệ thống doanh nghiệp du lịch đã có những bước phục hồi 

đáng kể, chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ sau dịch của ngành du lịch. “Trong 6 

tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có liên quan đến 

lĩnh vực du lịch có sự gia tăng ấn tượng, trong đó: Dịch vụ lưu trú và ăn uống 

đạt 3.065 doanh nghiệp, tăng 27,7% so với cùng kỳ; dịch vụ việc làm, du lịch 

đạt 3.902 doanh nghiệp, tăng 23,4%. Triển vọng phục hồi của doanh nghiệp 

trong lĩnh vực du lịch cũng rõ ràng hơn khi số doanh nghiệp trong lĩnh vực này 

quay trở lại hoạt động tăng cao. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 6 

tháng đầu năm 2022 trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.362 doanh 

nghiệp, tăng 63,5% so với cùng kỳ; dịch vụ việc làm và du lịch đạt 2.215 doanh 

nghiệp, tăng 50,5%”.28 

 

                                           

28 https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/07/viet-nam-lac-quan-ve-so-doanh-nghiep-

dang-ky-thanh-lap-moi-va-quay-tro-lai-hoat-dong-trong-linh-vuc-du-lich/  

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/07/viet-nam-lac-quan-ve-so-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap-moi-va-quay-tro-lai-hoat-dong-trong-linh-vuc-du-lich/
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/07/viet-nam-lac-quan-ve-so-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap-moi-va-quay-tro-lai-hoat-dong-trong-linh-vuc-du-lich/
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7. Thực trạng sử dụng không gian của hệ thống du lịch quốc gia 

7.1. Hiện trạng cơ cấu tổ chức không gian du lịch 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 được thực hiện trong bối cảnh có nhiều sự kiện thay đổi ảnh 

hưởng đến thực hiện quy hoạch nói chung và tổ chức không gian du lịch của 

quy hoạch nói riêng.  

Quy hoạch được phê duyệt (năm 2013) trong bối cảnh tình hình thế giới có 

những thay đổi sâu sắc về kinh tế, chính trị, xã hội với nhiều cơ hội, thuận lợi và 

khó khăn, thách thức đan xen. Ở trong nước, ngành Du lịch Việt Nam đã có 

bước tiến bộ khá nhanh và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Sau gần 10 

năm thực hiện, Luật du lịch năm 2005 tuy đã khẳng định một bước tiến về 

khuôn khổ pháp lý, nhưng còn thể hiện nhiều hạn chế, bất cập. Chiến lược, quy 

hoạch, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển du lịch được triển 

khai rộng khắp trên phạm vi cả nước. Hệ thống quản lý nhà nước về du lịch từ 

Trung ương tới địa phương được đổi mới và hoàn thiện cùng với sự khẳng định 

vai trò của Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch. Sự trưởng thành và lớn mạnh 

không ngừng của hệ thống doanh nghiệp du lịch; sự xuất hiện một số nhà đầu tư 

chiến lược.v.v…trong việc phát triển và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng du 

lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, khu giải trí, các tuyến du lịch, loại hình du 

lịch.v.v…góp phần tạo nên diện mạo mới về cơ cấu không gian du lịch và tạo 

tiền đề quan trọng cho du lịch Việt Nam phát triển trong những năm tiếp theo. 

Với quan điểm "phát triển có trọng tâm, trọng điểm, khẳng định thương 

hiệu và khả năng cạnh tranh” bước đầu ngành Du lịch đã đạt được những kết 

quả nhất định trong việc thu hút đầu tư vào các địa bàn du lịch trọng điểm, các 

khu du lịch được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia, địa 

phương... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển du lịch Việt Nam 

nói chung và việc thực hiện quy hoạch du lịch nói riêng vần còn những hạn chế 

bật cập. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã có những quyết sách quan 

trọng ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến quy hoạch ngành. 

Trước hết, phải kể đến Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực năm 2014, 

trong đó chưa có những quy định cụ thể đối với loại hình đất du lịch hay dịch vụ 

du lịch. Điều này đã gây nên những bất cập trong quá trình thực hiện các quy 

hoạch phát triển du lịch các địa phương, quy hoạch các khu du lịch, điểm du 

lịch đặc biệt là các khu du lịch quốc gia. 

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó đã chỉ rõ một trong những nhiệm vụ quan 

trong là phải cơ cấu lại ngành du lịch gắn với việc rà soát, điều chỉnh chiến lược 

và quy hoạch phát triển du lịch theo hướng tập trung nguồn lực xây dựng các 

khu vực động lực phát triển du lịch. Dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách nhà 
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nước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, 

động lực; nâng cao khả năng kết nối giao thông tới các khu, điểm du lịch. 

Trên cơ sở đó, các địa phương đã xây dựng các Nghị quyết, Chương trình 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 08 trên địa bàn địa phương mình 

và tạo môi trường thuận lợi để tập trung đầu tư các dự án hạ tầng giao thông du 

lịch tại các địa bàn trọng điểm các khu vực tiềm năng hình thành các khu, điểm 

du lịch quốc gia và địa phương. 

Luật du lịch năm 2017 và Nghị định 168/NĐ-CP năm 2017 về hướng dẫn 

thực hiện Luật du lịch đã có những thay đổi cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến 

công tác quy hoạch trong đó có tổ chức không gian du lịch. 

Khác với Luật du lịch năm 2005, Luật du lịch năm 2017 không còn quy 

định điểm du lịch quốc gia, tuyến du lịch, đô thị du lịch quốc gia, điểm du lịch 

địa phương. Bên cạnh đó có những quy định cụ thể hơn về điều kiện công nhận 

khu du lịch quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh. Chính vì vậy, tại các địa phương kể 

từ năm 2017 đã không công nhận các tuyến du lịch cho địa phương mình. 

Luật quy hoạch năm 2017 có hiệu lực năm 2018 cũng có ảnh hưởng nhất 

định đến việc chuẩn bị lập quy hoạch ngành du lịch cho giai đoạn tiếp theo cũng 

như việc tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia đối với 

những khu du lịch còn chưa tiến hành lập quy hoạch này.  

Đặc biệt, để thực hiện Luật quy hoạch, ngày 04/10/2020, Văn phòng Chính 

phủ ra văn bản số 352/TB-VPCP thông báo về ý kiến kết luận của Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án phân 

vùng giai đoạn 2021-2030, trong đó kết luận tổ chức kinh tế - xã hội theo 06 

vùng. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện tổ chức vùng của quy hoạch 

cũ và định hướng phân vùng du lịch cho giai đoạn tiếp theo. 

Cơ cấu tổ chức không gian du lịch Việt Nam gồm các vùng du lịch, các 

tiểu vùng, trung tâm du lịch, các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, các khu 

du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch quốc gia, tuyến du lịch 

quốc gia và các khu, điểm du lịch địa phương. 

Trong khuôn khổ quy hoạch quốc gia, chỉ đánh giá đối với vùng, tiểu 

vùng, địa bàn trọng điểm, các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, tuyến 

du lịch quốc gia và đô thị du lịch quốc gia. 

7.1.1. Các vùng du lịch: 

Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030 định hướng không gian du lịch Việt Nam phát triển theo 

07 vùng du lịch với mục tiêu phát triển sản phẩm đặc trưng theo vùng. 
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Thực tế phát triển du lịch giai đoạn 2013-2019, trong tổ chức không gian 

lãnh thổ du lịch đã cơ bản hình thành 07 vùng với sản phẩm đặc trưng làm chủ 

đạo, bên cạnh đó phát triển các sản phẩm bổ trợ, như sau: 

- Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ gắn với việc khai thác cảnh quan núi, 

các giá trị sinh thái và văn hoá các dân tộc Đông và Tây Bắc. Các dòng sản 

phẩm chủ đạo là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi gắn với bản sắc văn hóa các 

dân tộc thiểu số Đông và Tây Bắc Việt Nam. Sản phẩm bộ trờ là du lịch biên 

giới, du lịch cộng đồng. 

- Vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc gắn với văn minh 

lúa nước sông Hồng ở khu vực trung tâm và tài nguyên biển, đảo khu vực duyên 

hải Đông Bắc. Các dòng sản phẩm chủ đạo là du lịch văn hóa gắn với văn minh 

lúa nước sông Hồng và du lịch biển. Sản phẩm bổ trợ là du lịch MICE, du lịch 

nông nghiệp nông thôn, du lịch tham quan hệ sinh thái vùng châu thổ sông 

Hồng. 

- Vùng Bắc Trung Bộ gắn với biển, đảo và văn hoá, lịch sử. Sản phẩm du 

lịch chủ đạo là du lịch biển, đảo; du lịch di sản gắn với VQG Phong Nha - Kẻ 

Bàng và di tích Cố đô Huế. Sản phẩm du lịch bổ trợ là du lịch văn hóa, lịch sử 

gắn với danh nhân, các di tích chiến tranh, du lịch sinh thái gắn với hệ sinh thái 

Bắc Trường Sơn. 

- Vùng Duyên hải Nam trung Bộ gắn với biển, đảo. Sản phẩm du lịch chủ 

đạo là du lịch nghỉ mát, tắm biển; du lịch gắn với di sản văn hóa thế giới, văn 

hóa Chăm. Sản phẩm bổ trợ gắn với văn hóa cứ dân vùng biển và văn hóa Đông 

Trường Sơn, du lịch MICE. 

- Vùng Tây Nguyên gắn với cao nguyên và không gian văn hoá các dân tộc 

Tây Nguyên (cồng chiêng Tây Nguyên). Các dòng sản phẩm chủ đạo gắn với hệ 

sinh thái cao nguyên và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (sinh thái, 

nghỉ dưỡng, khám phá), du lịch đô thị gắn với Đà Lạt. Sản phẩm bổ trợ du lịch 

cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với các di tích chiến tranh. 

- Vùng Đông Nam Bộ gắn với biển và các giá trị di tích lịch sử, văn hoá 

liên quan đến vùng Sài Gòn - Gia Định. Các dòng sản phẩm chính là du lịch 

biển, đảo và du lịch văn hóa lịch sử. Sản phẩm bổ trợ là du lịch MICE, du lịch 

sinh thái núi, hồ và du lịch biên giới. 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gắn với hệ sinh thái miệt vườn và sông 

nước đồng bằng sông Cửu Long. Các dòng sản phẩm chính gắn với sông nước, 

miệt vườn; du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch biển đảo. Các sản phẩm bổ 

trợ gồm du lịch văn hóa gắn với bản sắc văn hóa nông thôn vung ĐBSCL. 

Cấu trúc không gian du lịch Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã có sự 

gắn kết chặt chẽ với tiềm năng và thực trạng phát triển các dòng sản phẩm du 

lịch chủ đạo và bổ trợ. 
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Trên cơ sở cơ cấu vùng du lịch của QHTT 2013, mỗi vùng đã xây dựng 

quy hoạch và Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù riêng làm tiền đề xây 

dựng thương hiệu du lịch cho từng vùng. 

Nhìn chung, cơ cấu không gian du lịch theo 07 vùng thời gian qua đã phát 

huy được thế mạnh về tài nguyên cho từng vùng, tạo dựng thương hiệu du lịch 

riêng mình, góp phần đa dạng hệ thống sản phẩm du lịch Việt Nam. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc phát triển du lịch Việt 

Nam theo 07 vùng vẫn còn nảy sinh nhiều hạn chế, bất cập: 

- Mối liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng còn gặp 

khó khăn trở ngại do sự thiếu tương đồng về cơ chế, chính sách phát triển; 

- Sự hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa các vùng với nhau còn mang 

tính hình thức, tự phát, thiếu sự định hướng của cơ quan quản lý nhà nước về du 

lịch; 

- Do thiếu sự tương đồng về cơ chế, chính sách phát triển giữa các địa 

phương trong vùng nên sự liên kết phát triển du lịch còn chưa chặt chẽ, gặp 

nhiều khó khăn. 

- Các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các vùng còn mang 

tính hình thức, tự phát thiếu quy chế điều phối vùng. 

7.1.2. Các trung tâm du lịch quốc gia: 

Trong quá trình phát triển du lịch ở Việt Nam đã hình thành 03 trung tâm 

du lịch cấp quốc gia gồm Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố 

Đà Nẵng. 

 - Thủ đô Hà Nội: Hà Nội là thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương và là 

đô thị loại đặc biệt trong hệ thống đô thị của Việt Nam. Hà Nội là trung tâm 

kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội... của cả nước, nơi tập trung các đầu mối về 

giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không. Hà Nội có cảng 

hàng không quốc tế Nội Bài. Hà Nội là nơi khách du lịch đến và từ đây là điểm 

xuất phát của các tuyến, các chương trình du lịch quốc gia. Ngoài ra, Hà Nội 

cũng là một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả 

nước. Chính vì vậy, Hà Nội đã xứng đáng trở thành trung tâm du lịch quốc gia 

và khu vực phía Bắc. 

- Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực 

thuộc trung ương và là đô thị loại đặc biệt trong hệ thống đô thị của Việt Nam. 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất nước và cũng là nơi tập 

trung các đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường 

không, có cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lớn nhất cả nước. Chính vì 

vậy, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là điểm đến và phân phối khách theo các 

tuyến, các chương trình du lịch quốc gia đến với các địa phương khu vực phía 
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Nam. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò là trung tâm du lịch quốc 

gia và khu vực phía Nam. 

- Thành phố Đà Nẵng: Đà Nẵng là trung tâm vùng miền Trung, là đô thị 

loại I trực thuộc Trung ương. Thành phố Đà Nẵng có hệ thống giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không đi qua, có cảng hàng không 

quốc tế và là cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế... Với vị thế là trung tâm kinh 

tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng cũng giữ vai trò là trung 

tâm du lịch quốc gia và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

7.1.3. Các địa bàn trọng điểm du lịch: 

Chiến lược 2020 đã xác định 7 khu vực động lực phát triển du lịch. Cụ thể 

là [1] Sơn La - Điện Biên - Lào Cai - Hà Giang; [2] Hà Nội - Quảng Ninh - Hải 

Phòng - Ninh Bình; [3] Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng 

- Quảng Nam; [4] Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận; [5] Lâm 

Đồng - Đắk Lắk; [6] Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình 

Thuận; [7] Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau. 

Tuy nhiên, trên thực tế, các khu vực trọng điểm này chưa được hình thành 

ở cả mặt tổ chức, quản lý và chưa có những hoạt động chính thức trên cơ sở liên 

kết giữa các tỉnh trong khu vực động lực này để thúc đẩy du lịch. Việc đầu tư 

phát triển phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của nhà đầu tư, chương trình của địa 

phương. Cũng như các KDLQG và KDLQG tiềm năng, các khu vực động lực 

chưa có được những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ trung ương. 

Về mặt không gian, đã bắt đầu hình thành một số hạt nhân - thực chất là 

các khu vực phát triển du lịch nổi trội, gồm: 

- Khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, với hạt nhân du lịch là các khu du lịch 

Hạ Long - Cát Bà, Vân Đồn, Móng Cái và các khu, điểm du lịch khác ven biển 

duyên hải Đông Bắc; 

- Khu vực Thủ đô Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình với hạt nhân là các khu, 

điểm du lịch ở Hà Nội, khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) và khu du lịch Tràng 

An (Ninh Bình); 

- Khu vực Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng với hạt nhân là các Khu 

DLQG Sa Pa (Lào Cai), Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và gần đây là 

khu công viên địa chất Non nước Cao Bằng. 

- Khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với hạt nhân là di tích 

Cố đô Huế, các khu du lịch Lăng Cô - Cảnh Dương (Thừa Thiên Huế), Sơn Trà, 

Bà Nà (Đà Nẵng) và Hội An - Cù Lao Chàm (Quảng Nam); 

- Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận với hạt nhân là các khu du 

lịch Vân Phong, Nha Trang, Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Tuyền Lâm (Lâm 

Đồng), Ninh Chữ (Ninh Thuận). 
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- Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận với 

hạt nhân là các khu, điểm du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, khu du lịch Long 

Hải, Côn Đảo, Bình Châu - Phước Bửu (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Phan Thiết Mũi 

Né (Bình Thuận). 

- Khu vực Kiên Giang - Cà Mau với hạt nhân là khu du lịch Phú Quốc 

Kiên Giang), khu du lịch Mũi Cà Mau (Cà Mau) và một số điểm du lịch khác ở 

ven biển Cà Mau, Kiên Giang. 

Những khu vực này đều là những nơi có tài nguyên du lịch nổi trội, được 

các địa phương quan tâm tập trung đầu tư và hình thành được sản phẩm du lịch 

có thương hiệu, thu hút đông đảo khách du lịch, tạo động lực và sức lan tỏa phát 

triển cho các vực khác trong vùng. 

Đây là tiền đề định hướng các khu vực động lực phát triển du lịch cho giai 

đoạn tiếp theo. 

Bên cạnh các địa bàn trọng điểm du lịch, thực tế hình thành một số cụm du 

lịch với phạm vi nhỏ hơn nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với các địa phương 

gần nhau trong mối liên kết phát triển du lịch như cụm Hòa Bình, Sơn La, Điên 

Biên; cụm Thái Bình, Nam Định; cụm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Cụm Gia 

Lai Kon Tum; cụm Bình Phước, Tây Ninh, cụm Long An, Đồng Tháp, An 

Giang .v.v... Đây là cơ sở nghiên cứu định hướng các cum du lịch trong quy 

hoạch giai đoạn tiếp theo. 

7.2. Cơ cấu tổ chức không gian các vùng du lịch 

Các vùng du lịch được Chiến lược và quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 định hướng phụ thuộc vào đặc điểm riêng từng vùng.  

Thực tế, về cơ bản cơ cấu chung gồm: Các tiểu vùng, các địa bàn trọng 

điểm phát triển du lịch, các trung tâm du lịch, các khu, điểm du lịch quốc gia và 

các khu, điểm du lịch khác. Trong đó các trung tâm du lịch là các trung tâm 

hành chính, kinh tê của tỉnh nơi có cơ quan điều hành du lịch, khác với các 

trọng điểm du lịch như Khu du lịch QG, điểm du lịch, ... và gắn với các quy 

hoạch phát triển du lịch từng địa phương. 

Đánh giá hiện trạng cơ cấu tổ chức không gian theo các vùng du lịch Việt 

Nam như sau: 

7.2.1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: 

a) Các không gian du lịch (tiểu vùng du lịch): 

Do không gian rộng lớn, địa hình phức tạp, các đặc điểm tự nhiên và văn 

hóa có sự khác biệt, kết nối còn khó khăn, trên địa bàn vùng đã hình thành 02 

tiểu vùng với đặc trưng sản phẩm khác nhau: 
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* Không gian tiểu vùng Tây Bắc: gồm 07 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện 

Biên, Lai Châu,  Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. 

* Không gian tiểu vùng Đông Bắc: gồm 07 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang. 

b) Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng: 

Bước đầu hình thành các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch gồm:  

- Sơn La - Điện Biên gắn với Mộc Châu, hồ Sơn La, cửa khẩu quốc tế Tây 

Trang, di tích lịch sử Điện Biên Phủ và Mường Phăng.  

- Lào Cai gắn với cửa khẩu quốc tế Lào Cai, khu nghỉ mát Sa Pa, Phan Xi 

Phăng và vườn quốc gia Hoàng Liên. 

- Phú Thọ gắn với lễ hội Đền Hùng và hệ thống di tích thời đại Hùng 

Vương, cảnh quan hồ Thác Bà, ruộng bậc thang Mù Cang Chải, hệ sinh thái 

vùng trung du,v.v… 

- Thái Nguyên - Lạng Sơn gắn với hồ Núi Cốc, di tích ATK Định Hóa, 

ATK Tân Trào, hệ thống hang động Nhất, Nhị, Tam Thanh, khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng, khu nghỉ mát Mẫu Sơn. 

- Hà Giang gắn với công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, 

cảnh quan Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Na Hang, Xín Mần… 

Gần đây, bắt đầu hình thành địa bàn khu Công viên địa chất Non nước Cao 

Bằng. 

c) Các trung tâm du lịch vùng:  

Thực tế phát triển đã hình thành 02 trung tâm cho 02 khu vực Tây và Đông 

Bắc: Sơn La và Thái Nguyên.  

Bên cạnh đó, các địa phương trong vùng hình thành các trung tâm du lịch 

tỉnh trong không gian du lịch địa phương mình, gồm: Thành phố Hòa Bình (tỉnh 

Hòa Bình), Thành phố Sơn La (Tỉnh Sơn La), Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh 

Điện Biên), Thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu), Thành phố Yên Bái (tỉnh Yên 

Bái), Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên 

Quang), Thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang), Thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao 

Bằng), Thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), Thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng 

Sơn), Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) và Thành phố Bắc Giang 

(tỉnh Bắc Giang). 

d) Hệ thống khu, điểm du lịch: quy hoạch định hướng phát triển 12 điểm 

tiềm năng thành khu du lịch quốc gia, 4 điểm thành điểm du lịch quốc gia và 1 

đô thị thành đô thị du lịch (Sa Pa). 

12 khu du lịch trên đều đã được các địa phương quan tâm đầu tư phát triển. 

Tuy nhiên, chỉ có 01 khu du lịch quốc gia đủ điều kiện và được công nhận 

(KDL Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ).  
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04 điểm du lịch gồm: TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Pác Bó (Tỉnh Cao 

Bằng), TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) được định 

hướng thành điểm du lịch quốc gia đều bước đầu phát triển và thu hút khách du 

lịch nhưng không được công nhận.  

Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã được đầu tư phát triển  xứng đáng trở thành 

đô thị du lịch Sa Pa nhưng chưa được công nhận. 

Những tồn tại nêu trên đều do sự bất cập nảy sinh trong quản lý phát triển 

và sự thay đổi của quy định pháp luật. 

Một số khu, điểm du lịch khác của vùng như Xín Mần (Hà Giang), Sìn Hồ 

(Lai Châu), hồ Nà Hang (Hà Giang, Tuyên Quang), hồ Cấm Sơn (Bắc Giang); 

hồ Sơn La (Sơn La, Lai Châu).v.v.…đã được đầu tư phát triển, ngày càng thu 

hút khách du lịch và mang lại hiệu quả nhất định đối với du lịch vùng. 

(Đối với các khu du lịch quốc gia được đánh giá ở phần sau). 

7.2.2. Vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc: 

a) Các không gian du lịch (tiểu vùng du lịch):  

Đã phát triển theo 02 không gian du lịch: 

- Không gian trung tâm vùng ĐBSH: Gồm Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Vĩnh 

Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình với trọng tâm phát 

triển sản phẩm gắn với văn minh lúa nước sông Hồng. 

- Không gian duyên hải Đông Bắc: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, 

Nam Định với trọng tâm phát triển du lịch gắn với tài nguyên biển. 

Tuy nhiên, do diện tích không gian nhỏ, tính chất đặc thù của tài nguyên 

du lịch không thực sự phân biệt nên sự hình thành hai không gian trên không 

thực sự được phân biệt rõ ràng. Đây là kinh nghiệm để tổ chức vùng du lịch cho 

giai đoạn tiếp theo. 

b) Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng: 

Đã hình thành 03 địa bàn trọng điểm du lịch: 

- Thủ đô Hà Nội gắn với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa nội thành và các 

cảnh quan tư nhiên vùng phụ cận. 

- Quảng Ninh - Hải Phòng gắn với cảnh quan biển đảo Đông Bắc đặc biệt 

là Hạ Long - Cát Bà, Vân Đồn, Trà Cổ, Đồ Sơn. 

- Ninh Bình gắn với Tam Cốc - Bích Động, Hoa Lư, Tràng  An, Vân Long, 

Cúc Phương, Tam Chúc - Ba Sao và quần thể di tích, cảnh quan vùng phụ cận. 

c) Các trung tâm du lịch vùng:  

Hình thành 02 trung tâm du lịch lớn: 
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- Thủ đô Hà Nội, trung tâm du lịch quốc gia, vùng và khu vực ĐBSH; 

- Thành phố Hải Phòng, thành phố Hạ Long - trung tâm du lịch khu vực 

ven biển Đông Bắc. 

Bên cạnh đó, các địa phương đều đã hình thành các trung tâm du lịch trong 

không gian du lịch của địa phương mình: Thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh 

Phúc), thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), 

thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), 

thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương).  

d) Hệ thống khu, điểm du lịch:  

Quy hoạch định hướng 08 điểm tiềm năng thành khu du lịch quốc gia, 08 

điểm thành điểm du lịch quốc gia và 02 đô thị thành đô thị du lịch quốc gia (Hạ 

Long và Đồ Sơn). 

Thực tế bước đầu đã phát triển khu du lịch theo hướng trở thành khu du 

lịch quốc gia  của quy hoạch. Trong đó có 02 khu du lịch đã được công nhận 

(KDL Trà Cổ, Quảng Ninh và KDL Tam Đảo, Vĩnh Phúc).  

Có 04 trong tám điểm du lịch được định hướng phát triển thành điểm du 

lịch quốc gia gồm Yên Tử (Quảng Ninh); Hoàng Thành Thăng Long, Chùa 

Hương (Hà Nội); Cúc Phương (Ninh Bình) đã phát triển có hiệu quả và thu hút 

đông đảo khách du lịch.  Bốn điểm du lịch còn lại gồm: TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc 

Ninh), Phố Hiến (Hưng Yên), Đền Trần - Phủ Giày (Nam Định), Vân Long 

(Ninh Bình) phát triển chưa mang lại hiệu quả. 

Các điểm du lịch trên đều chưa được công nhận là điểm du lịch quốc gia 

do bất cập trong quản lý cũng như những thay đổi quy định của pháp luật. 

02 đô thị được định hướng thành đô thị du lịch quốc gia (Đồ Sơn và Hạ 

Long)  đều có sự đầu tư phát triển và tập trung lượng khách du lịch lớn. Tuy 

nhiên cũng như đối với điểm du lịch quốc gia, không có đô thị du lịch nào được 

công nhận trong giai đoạn vừa qua. 

7.2.3. Vùng Bắc Trung Bộ: 

a) Các không gian du lịch (tiểu vùng du lịch):  

Quá trình phát triển, vùng du lịch Bắc Trung Bộ đã hình thành theo 02 

không gian: 

- Không gian du lịch phía Bắc: Gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà 

Tĩnh; 

- Không gian du lịch phía Nam: Gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thừa Thiên - Huế. 

b) Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng: 

Cơ bản đã hình thành các địa bàn trọng điểm sau đây: 
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- Thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn - Hải Tiến gắn với cụm điểm văn hóa 

Hàm Rồng, Đông Sơn và các bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến 

- Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh gắn với Cửa Lò, Kim Liên, biển Thiên 

Cầm, cửa khẩu Cầu Treo, núi Hồng - sông Lam, Xuân Thành… 

- Quảng Bình - Quảng Trị gắn với Phong Nha - Kẻ Bàng, biển Cửa Tùng - 

Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ, cửa khẩu Lao Bảo và hệ thống di tích chiến tranh chống 

Mỹ. 

- Thừa Thiên - Huế gắn với hệ thống di sản văn hóa cố đô Huế và cảnh 

quan thiên nhiên Lăng Cô - Cảnh Dương, Bạch Mã, Tam Giang… 

c) Các trung tâm du lịch vùng:  

Trên địa bàn vùng chưa hình thành trung tâm du lịch vùng nhưng tại các 

địa phương đã hình thành các trung tâm du lịch cho địa phương mình, gồm:  

Thành phố Thanh Hóa, thành phố Vinh, thành phố Hà Tĩnh, thành phố Đồng 

Hới, thành phố Đông Hà và thành phố Huế. 

d) Hệ thống khu, điểm du lịch: 

Theo định hướng quy hoạch phát triển 04 khu du lịch quốc gia, 06 điểm du 

lịch quốc gia và 03 đô thị du lịch quốc gia (Sầm Sơn, Cửa Lò, Huế).  

Các điểm tiềm năng được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia 

như Khu du lịch Kim Liên (Nghệ An); Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Khu 

du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), Khu du lịch Lăng Cô-Cảnh Dương 

(Thừa Thiên Huế) đều được các địa phương quan tâm đầu tư phát triển và đạt 

được những kết quả nhất định; Tuy nhiên, đều chưa đủ điều kiện được công 

nhận. 

Các điểm du lịch Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa); Ngã Ba Đồng Lộc, Khu 

Lưu niệm Nguyễn Du (Hà Tĩnh); TP. Đồng Hới (Quảng Bình); Thành cổ Quảng 

Trị (Quảng Trị). VQG. Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) đều bước đầu phát triển và 

đạt kết quả nhất định. 

Các đô thị được định hướng phát triển thành đô thị du lịch đều phát triển 

du lịch mạnh, tập trung đông khách du lịch nhưng đều chưa được công nhận đô 

thị du lịch quốc gia. 

7.2.4. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: 

a) Các không gian du lịch (tiểu vùng du lịch):  

Hình thành 02 không gian du lịch: 

- Không gian du lịch phía Bắc: gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 

Bình Định gắn với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; 

- Không gian du lịch phía Nam: gồm Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, 

Bình Thuận. 
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b) Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng: 

- Đà Nẵng - Quảng Nam gắn với Sơn Trà, Hải Vân, Hội An, Mỹ Sơn… 

- Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa gắn với các bãi biển Phương Mai, 

Đầm Ô Loan, vịnh Nha Trang, Cam Ranh… 

- Bình Thuận gắn với biển Mũi Né, đảo Phú Quý… 

c) Các trung tâm du lịch vùng:  

Bước đầu đã hình thành 02 trung tâm du lịch lớn: Thành phố Đà Nẵng và 

thành phố Nha Trang và trung bổ trợ: Thành phố Quy Nhơn. Ngoài ra, mỗi địa 

phương đều hình thành các trung tâm du lịch theo từng địa phương gồm: Thành 

phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), 

thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh 

Ninh Thuận), thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). 

d) Hệ thống khu, điểm du lịch: 

Quy hoạch định hướng phát triển 09 điểm tiềm năng thành khu du lịch 

quốc gia, 07 điểm thành điểm du lịch quốc gia và 04 đô thị thành đô thị du lịch 

quốc gia.  

Trong 09 điểm tiềm năng trên, thực tế đã phát triển được 01 khu du lịch 

quốc gia và được công nhận (KDL Phan Thiết - Mũi Né). Các khu du lịch còn 

lại khác đã được quy hoạch và bước đầu phát triển nhưng chưa đủ điều kiện 

công nhận.  

Các điểm du lịch được định hướng thành điểm du lịch quốc gia như Ngũ 

Hành Sơn (Đà Nẵng), Mỹ Sơn (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý 

(Bình Thuận) đã phát triển mạnh và thu hút đông đảo khách du lịch. 

Các điểm còn lại như Hoàng Sa (Đà Nẵng), Trường Lũy (Quảng Ngãi), 

Trường Sa (Khánh Hòa) do nhiều nguyên nhân khác nhau đã không được đầu tư 

phát triển. 

Các điểm du lịch trên đều không được cộng nhận điểm du lịch quốc gia.  

Trong 4 Đô thị được định hướng phát triển thành đô du lịch: Đà Nẵng, Hội 

An, Nha Trang, Phan Thiết có thành phố Hội An phát triển xứng đàng là đô thị 

du lịch quốc gia. Tuy nhiên, với những lý do chung, Hội An cũng chưa được 

công nhận đô thị du lịch. 

7.2.5. Vùng Tây Nguyên: 

a) Các không gian du lịch (tiểu vùng du lịch):  

Hình thành 02 không gian: 

- Không gian phía Đông: Tỉnh Lâm Đồng; 

- Không gian phía Tây: Các tỉnh Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông; Gia Lai. 
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b) Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng: 

- TP. Đà Lạt gắn với hồ Tuyền Lâm, Đan Kia - Suối Vàng. 

- Đăk Lăk gắn với vườn quốc gia Yokđôn và không gian văn hóa cồng 

chiêng Tây Nguyên. 

- Gia Lai - Kon Tum gắn với cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Măng Đen, Yaly. 

c) Các trung tâm du lịch vùng:  

Hình thành 02 trung tâm du lịch: 

- Thành phố Đà Lạt, trung tâm du lịch không gian phía Đông; 

- Thành phố Buôn Ma Thuột trung tâm du lịch không gian phía Tây. 

d) Hệ thống khu, điểm du lịch: 

Quy hoạch định hướng phát triển 04 điểm tiềm năng thành khu du lịch 

quốc gia, 04 điểm thành điểm du lịch quốc gia và 01 đô thị thành đô thị du lịch 

quốc gia (Đà Lạt).  

Trong 04 điểm tiềm năng trên, thực tế đã phát triển được 01 khu du lịch 

quốc gia và được công nhận (KDL Hồ Tuyền Lâm). Các khu du lịch còn lại 

khác đã được quy hoạch và bước đầu phát triển nhưng chưa đủ điều kiện công 

nhận.  

Trong các điểm du lịch được định hướng thành điểm du lịch quốc gia chỉ 

có Hồ Lắk (Đăk Lăk) được quan tâm đầu tư phát triển còn các điểm khác như. 

Các điểm du lịch khác như Ngã ba Đông Dương (Kon Tum), Hồ Ya Ly Gia 

Lai); Thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) chưa được quan tâm đầu tư theo hướng của 

quy hoạch. 

Thành phố Đà Lạt đã có tiền đề phát triển du lịch từ lâu và tiếp tục được 

quan tâm đầu tư phát triển nhưng cũng như các đô thị khác chưa được công 

nhận đô thị du lịch theo quy hoạch. 

7.2.6. Vùng Đông Nam Bộ: 

a) Các không gian du lịch (tiểu vùng du lịch):  

Hình thành 03 không gian: 

- Không gian du lịch trung tâm: Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Không gian du lịch biển, đảo: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Không gian du lịch sinh thái núi, du lịch biên giới: Đồng Nai, Bình 

Dương, Bình Phước, Tây Ninh. 

b) Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng: 

- TP. Hồ Chí Minh gắn với khu rừng sác Cần Giờ và hệ thống di tích lịch 

sử - văn hóa nội thành. 
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- Tây Ninh gắn với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, núi bà Đen, hồ Dầu Tiếng. 

- Thành phố Vũng Tàu gắn với Long Hải, Phước Hải, Côn Đảo. 

c) Các trung tâm du lịch vùng:  

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và khẳng định là trung tâm du lịch 

vùng. Ngoài ra các tỉnh đều hình thành các trung tâm du lịch tỉnh, gồm: Thành 

phố Vũng Tàu, thành phố Biên Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Đồng 

Xoài và thành phố Tây Ninh. 

d) Hệ thống khu, điểm du lịch: 

Quy hoạch định hướng phát triển 04 điểm tiềm năng thành khu du lịch 

quốc gia, 05 điểm thành điểm du lịch quốc gia và 01 đô thị thành đô thị du lịch 

quốc gia (Vũng Tàu).  

Các khu du lịch: Núi Bà Đen (Tây Ninh), Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh), 

Long Hải-Phước Hải, Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu) đều được các địa phương 

quan tâm đầu tư phát triển du lịch và bước đầu đạt được những kết quả nhất 

định nhưng đều chưa đủ điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia.. 

Các điểm du lịch được định hướng thành điểm du lịch quốc gia Tà Thiết 

(Bình Phước); Căn cứ TW Cục Miền Nam (Tây Ninh); VQG Cát Tiên, Hồ Trị 

An-Mã Đà (Đồng Nai); Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) đều đã trở thành các điểm 

tham quan thu hút khách du lịch. Tuy nhiên các điểm trên đều chưa được công 

nhân điểm du lịch quốc gia. 

Thành phố Vũng Tàu đã có tiền đề phát triển du lịch từ lâu và tiếp tục được 

quan tâm đầu tư phát triển nhưng cũng như các đô thị khác chưa được công 

nhận đô thị du lịch theo quy hoạch. 

7.2.7. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: 

a) Các không gian du lịch (tiểu vùng du lịch):  

Hình thành 04 không gian du lịch: 

- Không gian trung tâm: Thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng 

Tháp; 

- Không gian ven biển phía Tây: Cà Mau và Kiên Giang; 

- Không gian ven biển phía Đông: Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Trà 

Vinh, Bạc Liêu. 

b) Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng: 

Hình thành 04 địa bàn trọng điểm như sau: 

- Tiền Giang - Bến Tre gắn với du lịch miệt vườn Thới Sơn. 

- Cần Thơ - Kiên Giang gắn với biển đảo Phú Quốc, Hà Tiên. 
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- Đồng Tháp - An Giang gắn với Tứ giác Long Xuyên, VQG Tràm Chim.  

- Cà Mau gắn với U Minh - Năm Căn - Mũi Cà Mau. 

c) Các trung tâm du lịch vùng:  

Bước đầu đã hình thành trung tâm du lịch vùng là thành phố Cần Thơ. 

Ngoài ra, 12 tỉnh còn lại đều hình thành các trung tâm du lịch tỉnh là các thành 

phố tỉnh lỵ:  Thành phố Tân An (tỉnh Long An), thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền 

Giang), thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre), thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), 

thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), thành 

phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), thành phố Hậu Giang (tỉnh Hậu Giang), thành 

phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), thành phố An Giang (tỉnh An Giang và thành 

phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).  

d) Hệ thống khu, điểm du lịch: 

Quy hoạch định hướng phát triển 05 điểm tiềm năng thành khu du lịch 

quốc gia, 06 điểm thành điểm du lịch quốc gia.  

Các khu du lịch: Thới Sơn (Tiền Giang), Năm Căn (Cà Mau), Núi Sam 

(An Giang) và Phú Quốc (Kiên Giang) đều được các địa phương quan tâm đầu 

tư phát triển du lịch và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt 

khu du lịch Phú Quốc đã phát triển trở thành điểm đến hấp dẫn trong và ngoài 

nước. 

Trong các khu du lịch trên chỉ có Núi Sam, tỉnh An Giang được công nhận 

khu du lịch quốc gia. 

Khu du lịch Happy Land (Long An) mặc dù được định hướng thành khu du 

lịch quốc gia nhưng không phát triển được theo định hướng quy hoạch.  

Các điểm du lịch Láng Sen (Long An); VQG Tràm Chim (Đồng Tháp); Cù 

lao Ông Hổ (An Giang); TP. Cần Thơ (Cần Thơ); TX. Hà Tiên (Kiên Giang); 

Khu Lưu niệm Cao Văn Lầu (Bạc Liêu) đều có những kết quả phát triển du lịch 

nhất định nhưng đều chưa được công nhận là điểm du lịch quốc gia. 

7.3. Hiện trạng hệ thống các khu du lịch quốc gia và khu vực tiềm năng 

phát triển thành khu du lịch quốc gia  

7.3.1. Thực trạng công nhận các khu du lịch quốc gia: 

Trong số 49 địa điểm có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia 

được định hướng trong quy hoạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, 

một số khu du lịch quốc gia đã được hình thành, khai thác và phát huy hiệu quả 

như khu du lịch Hạ Long - Cát Bà (Hải Phòng, Quảng Ninh), Phan Thiết - Mũi 

Né (Bình Thuận), Tuyền Lâm (Lâm Đồng), Phú Quốc (Kiên Giang)... Những 

khu du lịch này đã tạo dựng được thương hiệu và ngày càng thu hút khách du 

lịch.  
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Đến nay trong số 49 điểm tiềm năng đã có 07 khu du lịch quốc gia được 

công nhận gồm: 

- Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai, vùng Trung du và miền núi 

phía Bắc; 

- Khu du lịch quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, vùng Trung du và miền 

núi phía Bắc; 

- Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh, vùng Đồng bằng sông 

Hồng và Duyên hải Đông Bắc; 

- Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, vùng Đồng bằng sông 

Hồng và Duyên hải Đông Bắc; 

- Khu du lịch quốc gia Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, vùng Duyên 

hải Nam Trung Bộ; 

- Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng, vùng Tây Nguyên; 

- Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang, vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long; 

Như vậy, kể từ khi quy hoạch có hiệu lực đến nay, trong vòng hơn 7 năm 

thực hiện đã phát triển được 7 khu du lịch quốc gia. Tính trung bình mỗi năm 

đạt được một khu du lịch, đạt tỷ lệ xấp xỉ 2%. 

Thực tế, kể từ năm 2017 sau khi Luật du lịch năm 2017, Nghị định 

168/NĐ - CP quy định chi tiết thực hiện Luật du lịch có hiệu lực thì hệ thống 

tiêu chí về khu du lịch quốc gia mới được quy định cụ thể. Vì vậy, giai đoạn 5 

năm đầu thực hiện quy hoạch, nhiều địa phương chưa có đầy đủ cơ sở trình Bộ 

VHTTDL thẩm định công nhận khu du lịch quốc gia. 

Thực tế phát triển cho thấy, các khu du lịch quốc gia, kể cả các khu chưa 

đủ điều kiện được công nhận hoặc chưa được quy hoạch đều đã có những đóng 

góp quan trọng trong phát triển du lịch cả nước, có vai trò động lực thúc đẩy 

phát triển du lịch các khu vực và vùng như Khu du lịch Hạ Long - Cát Bà 

(Quảng Ninh, Hải Phòng); Khu du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), 

Khu du lịch Mộc Châu (Sơn La), Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng 

Bình), Khu du lịch Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Khu du lịch Phú Quốc (Kiên 

Giang),v.v...Tại các khu du lịch này đều đã hình thành được sản phẩm du lịch 

chất lượng, có tính cạnh tranh cao và thu hút được lượng khách du lịch đáng kể. 

7.3.2. Công tác quy hoạch các khu vực tiềm năng phát triển KDLQG 

Công tác quy hoạch các khu vực tiềm năng phát triển KDLQG đã được 

chú trọng, bao gồm quy hoạch tổng thể, quy hoạch bảo tồn tôn tạo, quy hoạch 

chung xây dựng, ...  

- Tình hình chung trên cả nước: 
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+ Lập QHTT Khu DLQG được 23/48 khu (~48% số khu). Nguyên nhân: từ 

năm 2018, tiêu chí công nhận Khu DLQG (theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP) bỏ 

quy định "Có quy hoạch phát triển khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt". Tuy nhiên trên thực tế điều này có thể gây khó khăn cho việc xác định 

ranh giới Khu DLQG theo quy định "có ranh giới xác định" (theo Nghị định 

168/2017/NĐ-CP). 

Lập QHXD Khu DLQG được 10/48 khu (~21% số khu), trong đó lập QHC 

XD Khu DLQG để cụ thể hóa các định hướng của QHTT Khu DLQG được 

05/48 khu (~10% số khu). Nguyên nhân: Khó khăn về kinh phí, thủ tục phức 

tạp, thiếu các nhà đầu tư… 

Stt Hạng mục 
Số lượng  

(khu vực) 
Ghi chú 

A Tổng số khu vực  48  

1 Số lượng khu vực xác định 

theo QĐ 201/2013/QĐ-TTg 

46 
 

2 Bổ sung thêm vào danh 

mục 

3 Từ 2013 chỉ bổ sung thêm 03 khu 

3 Đưa ra khỏi danh mục 1 QHTT du lịch vùng ĐBSCL 

B Tài nguyên/Đặc điểm    

 Gắn với DT QGĐB, Di sản 

thế giới 

12 3/8 di sản thế giới của Việt Nam 

 Gắn với Vườn QG 11 11/34 Vườn QG của Việt Nam 

 Nằm trong Khu Kinh tế 3 03/16 Khu Kinh tế của Việt Nam 

 Nằm trong CV Địa chất 

toàn cầu 

2 2/3 CV Địa chất toàn cầu của Việt 

Nam 

C Tình hình lập quy hoạch    

 Lập được QHTT Khu 

DLQG 

23 23/48 khu (~48% tổng số) 

 Lập được QH Bảo tồn 7 07/12 khu (~58% số khu) 

 Lập cả QHTT Khu DLQG 

và QH bảo tồn 

3 03/12 khu (~25% số khu) 

 Lập được QHXD liên quan 18 16/48 khu (~33% tổng số) 
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Stt Hạng mục 
Số lượng  

(khu vực) 
Ghi chú 

 Trong đó  

- QHC XD Khu DLQG 

10 10/48 khu (~21% tổng số) 

 - Lập QHC XD Khu DLQG 

để cụ thể hóa các định 

hướng QHTT Khu DLQG 

5 05/48 khu (~10% tổng số) 

- Tình hình cụ thể tại các vùng: 

STT 
Khu vực tiềm năng phát 

triển KDLQG 

QHTT du lịch/QH bảo tồn, 

tôn tạo, phát huy giá trị di 

tích 

Quy hoạch xây dựng 

I TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ  

1 Khu du lịch Sa Pa 

QĐ 1845/QĐ-TTg năm 2016 

phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Sa Pa 

QĐ 642/QĐ-UBND 

năm 2016 phê duyệt 

điều chỉnh QHC đô 

thị du lịch Sa Pa 

2 Khu du lịch Đền Hùng 

QĐ 552/QĐ-TTg năm 2017 

phê duyệt QH bảo tồn và phát 

huy giá trị Khu DT QGĐB 

  

3 
Khu du lịch Cao nguyên đá 

Đồng Văn 

QĐ 310/QĐ-TTg năm 2013 

phê duyệt QHTT bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị CV Địa 

chất toàn cầu cao nguyên đá 

Đồng Văn 

QĐ 438/QĐ-TTg năm 

2017 phê duyệt 

QHXD CV Địa chất 

toàn cầu Cao nguyên 

đá Đồng Văn 
QĐ 2057/QĐ-TTg năm 2017 

về phê duyệt QHTT PTDL 

Khu DLQG Cao nguyên đá 

Đồng Văn 

4 Khu du lịch thác Bản Giốc 

QĐ 134/2007/QĐ-TTg phê 

duyệt QHTT PT  Khu du lịch 

thác Bản Giốc 

QĐ 485/QĐ-TTg năm 

2017 phê duyệt QHC 

XD Khu du lịch thác 

Bản Giốc  

5 Khu du lịch Mẫu Sơn 

QĐ 240/QĐ-TTg năm 2017 

phê duyệt QHTT PT  Khu 

DLQG Mẫu Sơn 

QĐ 1590/QĐ-TTg 

năm 2020 phê duyệt 

QHC  Khu DLQG 

Mẫu Sơn  

6 Khu du lịch Ba Bể   

QĐ 1872/QĐ-UBND 

năm 2013 phê duyệt 

QHXD khu du lịch Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn đến 

năm 2030 

7 Khu du lịch Tân Trào 

QĐ 2356/QĐ-TTg năm 2016 

phê duyệt QHTT bảo quản, tu 

bổ, phục hồi và phát huy giá 
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STT 
Khu vực tiềm năng phát 

triển KDLQG 

QHTT du lịch/QH bảo tồn, 

tôn tạo, phát huy giá trị di 

tích 

Quy hoạch xây dựng 

trị DT QGĐB Tân Trào 

QĐ 2073/QĐ-TTg năm 2017 

về phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Tân Trào 

8 Khu du lịch Núi Cốc 

QĐ 2228/QĐ-TTg năm 2016 

phê duyệt QHTT phát triển 

Khu DLQG Hồ Núi Cốc 

  

9 Khu du lịch Thác Bà 

QĐ 1775/QĐ-TTg năm 2018 

về phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Hồ Thác Bà 

  

10 Khu du lịch Mộc Châu 

QĐ số 2050/QĐ-TTg năm 

2014 phê duyệt quy hoạch 

tổng thể phát triển Khu DLQG 

Mộc Châu 

QĐ 128/QĐ-TTg năm 

2019 về phê duyệt 

QHC XD Khu DLQG 

Mộc Châu 

11 
Khu du lịch Điện Biên Phủ - 

Pá Khoang 

QĐ 1465/QĐ-TTg năm 2015 

phê duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển Khu DLQG Điện 

Biên Phủ - Pá Khoang 

  

12 Khu du lịch hồ Hòa Bình 

QĐ 1528/QĐ-TTg năm 2016 

phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Hồ Hòa Bình 

QĐ 439/QĐ-TTg năm 

2021 phê duyệt QHC 

XD Khu DLQG Hồ 

Hòa Bình 

13 
KDL VQG Xuân Sơn (bổ 

sung 2018) 
    

II ĐB SÔNG HỒNG & DH ĐÔNG BẮC 

14 Khu du lịch Tam Đảo     

15 
Khu du lịch Hạ Long - Cát 

Bà 

QĐ 142/2002/QĐ-TTg phê 

duyệt QH bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản Vịnh Hạ Long 

  

16 Khu du lịch Vân Đồn   

QĐ 266/QĐ-TTg năm 

2020 về phê duyệt 

điều chỉnh QHC XD 

KKT Vân Đồn 

17 Khu du lịch Trà Cổ     

18 
Khu du lịch Côn Sơn - Kiếp 

Bạc 

QĐ 920/QĐ-TTg năm 2010 

phê duyệt QHTT bảo tồn Khu 

di tích lịch sử - văn hóa Côn 

Sơn - Kiếp Bạc 

  

19 
Khu du lịch Ba Vì - Suối 

Hai 
    

20 

Khu du lịch Làng Văn hóa - 

Du lịch các dân tộc Việt 

Nam 

  

QĐ 1689/QĐ-TTg 

năm 2010 phê duyệt 

điều chỉnh QHC XD 

Làng Văn hóa - Du 

lịch các dân tộc Việt 
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STT 
Khu vực tiềm năng phát 

triển KDLQG 

QHTT du lịch/QH bảo tồn, 

tôn tạo, phát huy giá trị di 

tích 

Quy hoạch xây dựng 

Nam 

21 Khu du lịch Tràng An   

QĐ 230/QĐ-TTg năm 

2016 phê duyệt QHC 

XD Quần thể danh 

thắng Tràng An 

22 Khu du lịch Tam Chúc 

QĐ 526/QĐ-TTg năm 2018 về 

phê duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển Khu DLQG Tam 

Chúc 

  

III BẮC TRUNG BỘ 

23 Khu du lịch Kim Liên 

QĐ 1943/QĐ-TTg, năm 2020 

phê duyệt QH bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy giá trị DT QGĐB 

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại Kim Liên 

  

24 Khu du lịch Thiên Cầm 

QĐ 4210/QĐ-UBND, năm 

2009, phê duyệt Khu DLQG 

Thiên Cầm 

  

25 
Khu du lịch Phong Nha - Kẻ 

Bàng 

QĐ 2128/QĐ-TTg năm 2017 

về phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Phong Nha - Kẻ Bàng 

QĐ 209/QĐ-TTg năm 

2015 phê duyệt QHC 

XD VQG Phong Nha 

- Kẻ Bàng 

26 
Khu du lịch Lăng Cô - Cảnh 

Dương 

QĐ 1774/QĐ-TTg năm 2018 

về phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Lăng Cô - Cảnh 

Dương 

QĐ 1771/QĐ-TTg 

năm 2008 phê duyệt 

QHC XD KKT Chân 

Mây - Lăng Cô 

IV DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 

27 Khu du lịch Mũi Né 

QĐ 1772/QĐ-TTg năm 2018 

về phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Mũi Né 

  

28 Khu du lịch Sơn Trà 

QĐ 2163/QĐ-TTg năm 2016 

phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Sơn Trà 

  

29 Khu du lịch Bà Nà     

30 Khu du lịch Cù Lao Chàm     

31 Khu du lịch Mỹ Khê     

32 Khu du lịch Phương Mai     

33 Khu du lịch Vịnh Xuân Đài 

QĐ 2127/QĐ-TTg năm 2017 

về phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Vịnh Xuân Đài 

  

34 Khu du lịch Bắc Cam Ranh 
 

QĐ 177/QĐ-UBND 

năm 2004 phê duyệt 

QHC XD Khu du lịch 

Cam Ranh 

35 Khu du lịch Ninh Chữ     

V TÂY NGUYÊN 
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STT 
Khu vực tiềm năng phát 

triển KDLQG 

QHTT du lịch/QH bảo tồn, 

tôn tạo, phát huy giá trị di 

tích 

Quy hoạch xây dựng 

36 Khu du lịch Tuyền Lâm   

QĐ 1968/QĐ-UBND 

năm 2016 phê duyệt 

điều chỉnh QHC XD 

Khu du lịch hồ Tuyền 

Lâm 

37 Khu du lịch Măng Đen   

QĐ 298/QĐ-TTg năm 

2013 phê duyệt 

QHXD vùng du lịch 

sinh thái Măng Đen 

38 
Khu du lịch Đan Kia - Suối 

Vàng 

QĐ 1771/QĐ-TTg năm 2018 

về phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Đankia - Suối Vàng 

  

39 Khu du lịch Yokđôn     

40 
KDL biển hồ Chư Đăng Ya 

(bổ sung 2018) 
    

VI ĐÔNG NAM BỘ 

41 Khu du lịch núi Bà Đen 

QĐ 2383/QĐ-TTg năm 2014 

phê duyệt "QHTT PT Khu 

DLQG Núi Bà Đen 

QĐ 1099/QĐ-TTg 

năm 2018 phê duyệt 

QHC XD Khu DLQG 

Núi Bà Đen 

42 Khu du lịch Cần Giờ     

43 
Khu du lịch Long Hải - 

Phước Hải 
    

44 Khu du lịch Côn Đảo 

QĐ 200/2001/QĐ-TTg năm 

2001 phê duyệt QHTT bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 

DT QGĐB Côn Đảo   

QĐ 870/QĐ-TTg năm 2015 

phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Côn Đảo 

VII ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

45 
KDLQG Núi Sam (bổ sung 

2015) 

QĐ 2098/QĐ-TTg năm 2017 

về phê duyệt QHTT PT Khu 

DLQG Núi Sam 

  

46 Khu du lịch Thới Sơn     

47 Khu du lịch Phú Quốc   

QĐ 1197/QĐ-TTg 

phê duyệt QHC XD 

đảo Phú Quốc 

48 
Khu du lịch Năm Căn (sau 

đổi thành Mũi Cà Mau) 

QĐ 744/QĐ-TTg năm 2018 

phê duyệt QHTT PT phát triển 

Khu DLQG Mũi Cà Mau 

  

Tuy nhiên, công tác quy hoạch gặp nhiều khó khăn khi xác định quy mô, 

ranh giới khu du lịch trên thực tế do chưa có kết quả cụ thể đánh giá tài nguyên 

du lịch. Chính vì vậy, một số khu du lịch có quy mộ rộng lớn, trong đó chứa 

đựng nhiều thành phần kinh tế gây khó khăn trong quá trình quản lý phát triển 
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như khu du lịch Mộc Châu (Sơn La), khu du lịch cao nguyên đá Đồng Văn (Hà 

Giang), khu du lịch Ninh Chữ (Ninh Thuận), v.v...  

7.3.3. Thực trạng phát triển các khu DLQG và khu vực tiềm năng phát 

triển KDLQG 

Hiện nay, sự phát triển các KDLQG còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân 

chủ yếu do chưa có sự hỗ trợ đáng kể của cấp trung ương, chưa có các chính 

sách phát triển riêng biệt cho các khu vực tiềm năng hay kể cả các KDLQG đã 

được công nhận. Sự phát triển của các KDLQG cũng như các khu vực tiềm 

năng phát triển KDLQG phụ thuộc vào sự lựa chọn của các nhà đầu tư, những 

ưu đãi và khả năng thu hút vốn đầu tư của tỉnh là chủ yếu. 

Cụ thể như sau: 

- Về những ưu đãi đầu tư: Hiện nay, Khu DLQG cũng không còn là đối 

tượng được ưu đãi trong cả các quy định của Luật du lịch (Luật và Nghị định) 

lẫn các quy định về đầu tư. 

+ Giai đoạn trước 2017, Khu DQLG là đối tượng được Nhà nước ưu tiên 

hỗ trợ "Xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại các Khu DLQG…" - Nghị định 

92/2007/NĐ-CP, Điều 2, khoản 4, điểm b); Chương trình hành động quốc gia về 

du lịch cũng xác định hỗ trợ cho các Khu DLQG; Nghị định 35/2002/NĐ-CP, 

ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh mục a, b và c ban 

hành tại phụ lục kèm theo nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa 

đổi) xác định "Đầu tư xây dựng Khu DLQG" cũng là một trong những đối tượng 

được hưởng ưu đãi khuyến khích đầu tư. 

+ Giai đoạn sau 2017, trong Luật du lịch 2017 và Nghị định 

168/2017/NĐ-CP không nêu lên vấn đề này. Trong Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP, ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật đầu tư không có quy định về ưu đãi đầu tư dành cho các Khu DLQG. 

- Việc công nhận KDLQG (hiện đã có 07 khu được công nhận) cũng 

không mang lại lợi ích thực tế cho các nhà đầu tư, các cơ sở kinh doanh, … Do 

đó, nhiều địa phương còn thờ ơ với việc công nhận KDLQG, tập trung phát 

triển và quản lý gắn với thế mạnh sẵn có cũng như chủ động phân bổ vốn phát 

triển hạ tầng, thu hút đầu tư. 

7.3.4. Mô hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia: 

Mô hình quản lý Khu DLQG rất đa dạng, nhiều khu đã thành lập ban quản 

lý (BQL), trong đó, một số BQL là các cơ quan thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước trực thuộc Bộ VHTT và DL hoặc UBND cấp tỉnh; một số khác là đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, các sở chuyên ngành hay 

UBND cấp huyện. Nhiều khu du lịch chưa thành lập BQL, do UBND cấp huyện 
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và cấp xã quản lý trực tiếp. Trong đó nhiều BQL là đơn vị sự nghiệp có thu 

(như KDL Sapa, Núi Sam, …), một số BQL hoạt động dưới hình thức hợp tác 

công tư (như KDL Tràng An)… Mỗi hình thức quản lý đều có những thuận lợi 

và khó khăn riêng. Có hình thức mang lại hiệu quả trong công tác quản lý hoạt 

động du lịch nhưng có hình thức chưa xác định được chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn hoặc bị chồng chéo trong quá trình quản lý, gây ra những khó khăn 

nhất định. 

Đặc biệt, Nghị định số 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 về việc quy định 

mô hình quản lý khu du lịch quốc gia vừa được ban hành sẽ tạo điều kiện cho 

các Khu du lịch, đặc biệt là nhóm các KDL quốc gia, khu vực tiềm năng phát 

triển KDLQG kiện toàn lại bộ máy, tổ chức hoạt động hiệu quả. Theo đó, các 

địa phương căn cứ tình hình thực tế lựa chọn mô hình quản lý Khu du lịch quốc 

gia bảo đảm hiệu quả và phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của nhà nước. 

Về mô hình tổ chức quản lý, gồm các hình thức sau: 

- Đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ 

quan ngang bộ đối với khu du lịch nằm trên địa bàn hai tỉnh trở lên. 

- Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của BQL Khu du lịch quốc gia: 

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của BQL Khu du lịch quốc gia. Theo đó, BQL Khu du lịch quốc gia có nhiệm 

vụ nghiên cứu, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển Khu du 

lịch quốc gia dài hạn, trung hạn, hằng năm và tổ chức thực hiện sau khi được 

phê duyệt; các chủ trương, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào Khu du lịch 

quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư phát triển trong Khu du lịch quốc gia. 

Đồng thời, tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư trong phạm vi Khu du 

lịch quốc gia; giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt bảo 

đảm đúng quy hoạch. 

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện nghiên cứu, đánh giá, xác định sức chứa 

của Khu du lịch quốc gia để quản lý và tổ chức khai thác hiệu quả và bền vững 

tài nguyên du lịch; nghiên cứu, xây dựng, phát triển sản phẩm, thương hiệu 

điểm đến Khu du lịch quốc gia; tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá Khu du 

lịch quốc gia tới thị trường trong nước và quốc tế; hướng dẫn, thuyết minh phục 

vụ khách du lịch; cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển Khu du lịch quốc gia; liên 

doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân để tổ chức kinh doanh dịch vụ du 

lịch, quản lý, khai thác tài nguyên du lịch trong phạm vi Khu du lịch quốc gia. 
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Quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch, các tổ chức, cá nhân liên quan; giám sát chất lượng 

dịch vụ du lịch; tư vấn, hỗ trợ hoạt động đầu tư, khai thác kinh doanh phát triển 

du lịch trong phạm vi Khu du lịch quốc gia. 

Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong Khu du lịch quốc 

gia; lập biên bản ban đầu, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo với 

người, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật… 

(Theo Nghị định số 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ quy 

định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia) 

7.4. Hệ thống tuyến du lịch 

Hệ thống tuyến du lịch được xây dựng dựa trên các tuyến giao thông cao 

tốc, quốc lộ, tuyến đường thủy theo các sông lớn, có nhiều cảnh quan hấp dẫn. 

Chính vì vậy, hầu hết các tuyến du lịch quốc gia đều đã được hình thành 

trên cơ sở của giai đoạn trước (2001-2012) gắn với hệ thống giao thông này.  

Tuy nhiên, nhờ sự phát triển mạnh của hệ thống giao thông trong thời gian 

qua nên có nhiều tuyến mới bổ sung. Một số tuyến du lịch phát triển trên các 

trục cao tốc mới hoàn thành như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 

Ninh, Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình đã góp phần đóng góp cho sự phát triển đột 

phá tại một số địa phương.  

7.4.1. Các tuyến du lịch quốc gia: 

a) Các tuyến du lịch theo trục Bắc Nam 

- Tuyến du lịch xuyên Việt theo quốc lộ 1A; 

- Tuyến du lịch theo đường Hồ Chí Minh; 

- Tuyến du lịch theo đường sắt Bắc Nam. 

Trong đó tuyên quốc gia xuyên Việt theo quốc lộ 1A thu hút được đông 

đảo khách du lịch vì sự hấp dẫn của các điểm du lịch trên toàn tuyến, bên cạnh 

đó là sự cung cấp tương đối đầy đủ dịch vụ cần thiết bảo đảm an toàn, tiện lợi 

cho khách du lịch. 

Tuyến du lịch xuyên Việt bằng đường biển mặc dù được quy hoạch định 

hướng nhưng do nhiều yếu tố khách quan đã không thực hiện được. 

b) Các tuyến du lịch khác: 

- Các tuyến du lịch vành đai biên giới theo quốc lộ 4 (A,B,C,D), quốc lộ 

279 thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã được hình thành và đã tạo 

tiền đề xây dựng được các chương trình du lịch hấp dẫn như du lịch về nguồn, 

du lịch vành đai biên giới, du lịch qua miền Tây Bắc... 
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- Các tuyến theo quốc lộ 60, quốc lộ 61, quốc lộ 63, quốc lộ 80...kết nối 

với các tuyến đường sông thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng ngày 

càng được hoàn thiện hơn giúp cho khách du lịch có được những trải nghiệm 

phong phú về du lịch sinh thái đất ngập nước và du lịch sinh thái sông nước 

miệt vườn ĐBSCL. 

- Các tuyến khu vực miền Trung, Tây Nguyên kết nối với các tuyến thuộc 

hành lang Đông Tây, ngã ba Đông Dương. 

- Các tuyến du lịch thuộc vùng Đông Nam Bộ kết nối với các tuyến du lịch 

xuyên Á qua cửa khẩu Mộc Bài và Hoa Lư. 

Một số tuyến du lịch đường sông cũng đã phát triển tại các trung tâm du 

lịch lớn và tạo dựng được thương hiệu như: Tuyến sông Hồng (Hà Nội), tuyến 

sông Hương (Thừa Thiên - Huế), tuyến sông Hàn (Đà Nẵng) tuyến sông Sài 

Gòn (TP.Hồ Chí Minh), các tuyến đường sông tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long,v.v... 

Đặc biệt, thời gian qua du lịch Việt Nam đã hình thành các tuyến quốc gia 

theo chủ đề hấp dẫn khách du lịch và trở thành thương hiệu của du lịch Việt 

Nam thời gian qua như: Tuyến “Con đường di sản miền Trung” kết nối các di 

sản thiên nhiên và văn hóa thế giới khu vực miền Trung-Tây Nguyên và tuyến 

“Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại” kết nối hệ thống di tích chiến tranh dọc 

theo đường Hồ Chí Minh, Tuyến “Con đường xanh Tây Nguyên” kết nối các 

khu du lịch sinh thái, các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển vùng Tây 

Nguyên. 

Các tuyến du lịch quốc gia cùng là tuyến kết nối với các tuyến quốc tế 

bằng đường bộ qua Trung Quốc, Lào và Cămpuchia thông quan các cửa khẩu 

quốc tế bằng đường bộ và đường sắt như Hữu Nghị, Đồng Đăng, Lào Cai, Lao 

Bảo, Bờ Y, Mộc Bài,v.v... 

Quá trình phát triển đã hình thành các tuyến du lịch mang ý nghĩa quốc gia 

kể trên và thực tế các tuyến du lịch đó đều có vai trò quan trọng đối với phát 

triển du lịch Việt Nam. 

7.4.2. Các tuyến du lịch địa phương: 

Tại các địa phương đều hình thành tuyến du lịch địa phương để kết nối từ 

tuyến du lịch quốc gia đến các trung tâm du lịch, khu điểm du lịch của địa 

phương mình. 

Hệ thống tuyến du lịch địa phương trở thành tuyến bổ trợ, cánh tay nối dài 

của tuyến du lịch quốc gia để khách du lịch có thể tiếp cận đến các điểm du lịch 

trên khắp cả nước. 

Khác với tuyến du lịch quốc gia, dựa theo quy định của Luật du lịch 2005, 

một số địa phương đã công nhận tuyến du lịch cho địa phương mình và trở 
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thành cơ sở pháp lý cho việc đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch trên toàn 

tuyến. 

Hiện nay, Luật du lịch 2017 không quy định tuyến du lịch (kể cả quốc gia 

và địa phương). Tuy nhiên, việc hình thành các tuyến du lịch giai đoạn vừa qua 

đã mang lại những hiệu quả đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp làm cơ sở xây dựng các chương trình, các tour du lịch hấp dẫn. Bên 

cạnh đó, cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông, của các hành lang 

kinh tế của quốc gia, trên thực tế đã hình thành các hành lang du lịch theo 

hướng Bắc - Nam và Đông - Tây trên phạm vi cả nước và theo từng vùng và đã 

tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nhiệp du lịch xây dựng nên các chương 

trình du lịch hấp dẫn. Đây là tiền đề cho việc nghiên cứu xác định các hành 

lang du lịch cho giai đoạn phát triển tiếp theo. 

7.5. Hiện trạng sử dụng đất du lịch 

Trong những năm qua, pháp luật về đất đai ở Việt Nam đã có nhiều đổi 

mới nhằm phát triển quỹ đất và giới định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 

đất du lịch (mục đích chính là kinh doanh dịch vụ du lịch) đáp ứng yêu cầu phát 

triển du lịch. Tuy vậy, qua thực tiễn thi hành Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 

2013, đã bộc lộ nhiều hạn chế của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất kinh 

doanh dịch vụ du lịch như: Chưa nhận thức đúng vai trò của đất kinh doanh dịch 

vụ du lịch cũng như những đặc thù của nó trong phân loại đất làm cơ sở cho 

việc xác định phạm vi của loại đất này và chế độ pháp lý phù hợp... gây ra 

những tác động tiêu cực đến việc phát triển ngành du lịch. 

Việc phân loại đất giữa các loại quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử 

dụng đất hiện còn chưa thống nhất. Quy hoạch sử dụng đất thì cho mục đích sử 

dụng đất. Còn quy hoạch đô thị, nông thôn thì xác định quản lý các loại đất theo 

chức năng sử dụng công trình xây dựng trên đất (đất du lịch được đề cập đến 

nhiều trong các đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, với ý nghĩa là 

loại đất được sử dụng với mục đích xây dựng các công trình có chức năng phục 

vụ cho các hoạt động du lịch, như công trình vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, lưu 

trú, dịch vụ du lịch khác). Các khái niệm về chỉ tiêu sử dụng đất trong quy 

hoạch xây dựng và hạn mức đất đai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn 

chưa thống nhất với pháp luật về đất đai.  

Do pháp luật đất đai hiện hành chưa coi đất du lịch là một loại đất trong 

phân loại đất nên không có căn cứ pháp lý để giải thích và xác định thế nào là 

đất du lịch. Căn cứ vào tính chất, mục đích sử dụng đất vào mục đích kinh 

doanh dịch vụ du lịch, có thể phân chia đất du lịch làm 2 trường hợp. 

- Thứ nhất, những trường hợp sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch 

vụ du lịch mang tính kết hợp. Đối với những trường hợp này, theo quy định của 

Luật Đất đai, mục đích sử dụng chủ yếu của đất có thể là đất nông nghiệp, đất 

làm nhà ở, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng 



132 

 

công trình công cộng… nhưng việc sử dụng đất đó có liên quan đến kinh doanh 

dịch vụ du lịch.  

- Thứ hai, đất có mục đích sử dụng chủ yếu là kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Dựa trên 02 trường hợp kể trên, có thể phân định một số loại đất bao gồm: 

- Đất để phát triển các khu du lịch - nghỉ dưỡng, khu vui chơi - giải trí, 

trong đó có các dạng bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng mà mục đích du lịch là 

chính. Toàn quốc có khoảng 64.300 ha loại đất này. Đối với khu du lịch quốc 

gia đã được công nhận 07 khu với tổng diện tích tự nhiên khoảng 144.500ha, 

trong đó diện tích khu vực phát triển khu du lịch quốc gia khoảng 11.300ha. 

- Các loại đất di tích, danh thắng diện tích khoảng 16.470ha; đất tôn giáo 

khoảng 20.300ha; cơ sở văn hóa khoảng 25.350ha; cơ sở TDTT 19.960ha; đều 

có thể là những điểm đến du lịch. 

- Các loại đất lâm nghiệp (diện tích 03 loại rừng có khoảng 15.381.100ha), 

cùng một số loại đất nông nghiệp có thể kết hợp cung cấp dịch vụ du lịch trải 

nghiệm. 

- Các loại đất ở, trong đó chủ yếu là các làng bản của đồng bào dân tộc 

thiểu số có thể kết hợp du lịch. 

Qua đánh giá của các địa phương hiện trạng như sau: Một số địa phương 

đất phát triển du lịch tập trung ở các Khu du lịch quốc gia/ địa điểm tiềm năng 

phát triển thành KDLQG (Vùng Trung du & Miền núi phía Bắc), một số địa 

phương đất phát triển du lịch tập trung ở khu vực gần kề đô thị trung tâm tỉnh 

(Vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ); gắn với các tiềm năng du 

lịch sẵn có của địa phương. Đất sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ du 

lịch nhất là dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng thường là những khu đất có giá trị cao 

về cảnh quan, về chất lượng môi trường; quy mô của các khu du lịch có thể lên 

đến hàng nghìn ha và thường lớn hơn nhiều so với quy mô của các khu công 

nghiệp, đa dạng về loại đất và chủ thể sử dụng đất nên nếu không có chế độ 

pháp lý riêng sẽ rất khó nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy đối đa tiềm năng 

du lịch.  

Trong những năm gần đây, du lịch nông thôn là xu hướng phát triển đang 

được nhiều nước trên thế giới đón nhận. Du lịch nông thôn với đặc tính không 

gian mở, hạn chế tiếp xúc giữa các nhóm người, đáp ứng nhu cầu về sức khoẻ 

và được xem là xu hướng du lịch hậu đại dịch COVID-19. Vậy nhưng, là đất 

quy hoạch phát triển nông nghiệp thì không được xây dựng nhà cửa, cơ sở kỹ 

thuật. Và, muốn triển khai xây dựng hạ tầng trên đất nông nghiệp thì bắt buộc 

phải lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo quy định thì điều kiện khi 

xây dựng và kinh doanh các cơ sở lưu trú phải đảm bảo hệ thống cơ sở vật chất 

cho khách du lịch. Tuy nhiên, theo Luật Đất đai khi đã quy hoạch đất nông 

nghiệp,…thì không được xây dựng nhà (hay phục vụ lưu trú) sẽ làm giảm đi 

nhu cầu và mong muốn của người kinh doanh du lịch, không kêu gọi và phát 
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huy được các nguồn lực đầu tư. Chính vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, cần nghiên 

cứu cơ chế đặc thù cho ngành du lịch, trong đó có xu hướng phát triển du lịch 

vùng nông thôn. 

Do thế mạnh về tài nguyên du lịch và chủ chương coi du lịch là ngành kinh 

tế mũi nhọn, nên nhu cầu sử dụng đất kinh doanh dịch vụ du lịch ở Việt Nam 

hiện nay cũng như trong tương lai ngày càng gia tăng. Theo dự kiến, Việt Nam 

sẽ phát triển 6 vùng du lịch với những sản phẩm đặc trưng theo từng vùng; với 

các khu du lịch quốc gia; các đô thị du lịch và một số khu, điểm du lịch quan 

trọng (cấp tỉnh) khác tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch cho các vùng và cả 

nước. Qũy đất để thực hiện mục tiêu này là rất lớn và phải có sự chuẩn bị ngay 

từ bây giờ, cũng như cần có cơ chế và các quy định pháp lý điều phối đất dùng 

để kinh doanh dịch vụ du lịch phù hợp. 

Từ những phân tích trên cho thấy, việc phải có quy định riêng về đất khu 

du lịch theo hướng thừa nhận và xác định rõ đất kinh doanh dịch vụ du lịch và 

đất sử dụng vào mục đích khác trong khu du lịch, phải có quy định đặc thù theo 

hướng phân biệt thương mại, dịch vụ, đất ở, đất tôn giáo… trong khu du lịch với 

thương mại, dịch vụ, đất ở, đất tôn giáo… nằm ngoài khu du lịch là vấn đề 

mang tính cấp thiết. 

Ví dụ, đất khu du lịch có quy mô lớn về diện tích (quy mô của khu du lịch 

lớn tương đương khu kinh tế, lớn hơn khu công nghiệp), nên việc pháp luật 

không đưa trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án khu du lịch vào diện Nhà 

nước thu hồi đất trong Điều 62 của Luật Đất đai 2013 giống như dự án khu kinh 

tế, khu công nghiệp là không phù hợp với thực tiễn. Theo quy định, do không 

thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, chủ dự án khu du lịch phải thỏa thuận để nhận 

chuyển quyền sử dụng đất của người đang sử dụng. Nhưng vì quy mô diện tích 

lớn, người đang sử dụng đất đông nên việc thỏa thuận là rất khó khăn.  

Để khắc phục những hạn chế của pháp luật về quản lý, sử dụng đất kinh 

doanh dịch vụ du lịch, việc bố trí quỹ đất để kinh doanh dịch vụ du lịch cần phải 

đặc biệt lưu ý đến việc kết hợp giữa lợi ích ngành, lợi ích của nhà đầu tư với lợi 

ích của cộng đồng theo hướng nâng cao hiệu quả công tác tham vấn ý kiến của 

các bên hữu quan nhất là ý kiến của cộng đồng dân cư, nhằm hạn chế tình trạng 

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư, chủ đầu tư đã triển khai đầu 

tư, Nhà nước mới thu hồi dự án do sự  phản đối từ cộng đồng ảnh hưởng xấu tới 

môi trường đầu tư. 

Luật Đất đai nên có quy định riêng về đất khu du lịch, vì theo quy định của 

Luật Xây dựng, khu du lịch được coi là 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 tính đặc thù của khu du lịch. Qua thực tiễn quy hoạch các 

khu du lịch cho thấy, quy mô của các khu du lịch có thể lên đến hàng trăm 

nghìn ha (Quy mô của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là 275.000ha) và thường 

lớn hơn nhiều so với quy mô của các khu công nghiệp, khu kinh tế (thường chỉ 
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từ vài trăm đến vài chục nghìn ha) đa dạng về loại đất và chủ thể sử dụng đất 

nên nếu không có chế độ pháp lý riêng sẽ rất khó nâng cao hiệu quả quản lý, 

phát huy đối đa tiềm năng du lịch. 

Bên cạnh đó, một số khu, điểm du lịch lại thuộc địa bàn quản lý hành 

chính của nhiều địa phương, do đó có nhiều bất cập trong công tác quản lý như 

KDL Hạ Long - Cát Bà (thuộc Hải Phòng và Quảng Ninh), điểm thăm quan Hải 

Vân Quan (thuộc Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng). Mặt khác, cách thức quản lý 

KDLQG rất đa dạng. Nhiều khu đã thành lập ban quản lý (BQL), trong đó, một 

số BQL là các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực thuộc Bộ 

Văn hóa, Thể thao và du lịch hoặc UBND cấp tỉnh; một số khác là đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, các sở chuyên ngành hay UBND 

cấp huyện. Nhiều khu lại chưa thành lập BQL, do UBND cấp huyện và cấp xã 

quản lý trực tiếp. Mỗi cách thức quản lý đều có những thuận lợi và khó khăn 

riêng. Có cách thức mang lại hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động du lịch 

nhưng có cách thức chưa xác định được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc 

bị chồng chéo trong quá trình quản lý, gây ra những khó khăn nhất định. 

Về chế độ pháp lý cụ thể đối với đất khu du lịch, cũng nên có sự phân hóa 

cho từng loại khu du lịch. Đối với những khu du lịch quốc gia nên áp dụng chế 

độ pháp lý giống như đất khu kinh tế theo hướng UBND cấp tỉnh giao đất cho 

Ban Quản lý khu du lịch để tổ chức xây dựng khu kinh tế theo kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết xây dựng của khu kinh tế. Ban 

Quản lý khu du lịch được giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không 

thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất trong các 

khu chức năng của khu kinh tế theo quy định tại Điều 54, 55 và 56 của Luật Đất 

đai 2013. 

Đối với dự án đầu tư xây dựng khu du lịch khác, nên áp dụng chế độ pháp 

lý giống như đất khu công nghiệp. Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh 

tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh dự án khu du lịch. Đối với phần diện tích 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, người được Nhà nước cho thuê đất có quyền 

cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, người được Nhà nước 

cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm. Người thuê lại đất trong khu 

du lịch được cấp Giấy chứng nhận và có quyền giao dịch quyền sử dụng đất 

giống như người thuê lại đất khu công nghiệp. 

 

 

 

 



135 

 

8. Đầu tư phát triển du lịch 

8.1. Đánh giá tổng quan đầu tư phát triển du lịch (đầu tư nước ngoài, 

đầu tư trong nước) 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 xác định nhu cầu nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch để đạt được 

mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn phát triển là 1.931 nghìn tỷ đồng (tương đương 

94,2 tỷ USD theo giá hiện hành năm 2010). Trong đó, giai đoạn từ năm 2011 - 

2020 nhu cầu 628 nghìn tỷ đồng (tương đương 42,5 tỷ USD) 

Nguồn vốn ngân sách chiếm khoảng 10% để hỗ trợ phát triển hạ tầng 

khung các khu du lịch được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia 

(49 khu); đào tạo phát triển nguồn nhân lực; công tác xúc tiến quảng bá và bảo 

vệ tài nguyên và môi trường du lịch.  

Bảng 19: Cơ cấu vốn đầu tư theo lĩnh vực tại QHTT 2013 

 Đơn vị: Tỷ USD 

Lĩnh vực đầu tư Tỷ 

trọng 

2011-

2015 

2016-

2020 

2021-

2025 

2026-

2030 

Tổng mức đầu tư 100% 18,500 24,000 25,200 26,500 

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục 

vụ phát triển du lịch 
28% 5,180 6,720 7,056 7,420 

Đầu tư cơ sở vật chất kỹ 

thuật du lịch, phát triển sản 

phẩm du lịch 

35% 

 
6,475 8,400 8,820 9,275 

Đầu tư xúc tiến quảng bá, 

phát triển thương hiệu du 

lịch 

15% 2,775 3,600 3,780 3,975 

Đầu tư phát triển nguồn 

nhân lực du lịch 
7% 1,295 1,680 1,764 1,855 

Đầu tư nghiên cứu, triển 

khai (R&D) trong lĩnh vực 

du lịch 

7% 1,295 1,680 1,764 1,855 

Đầu tư bảo tồn phát huy giá 

trị tài nguyên, bảo vệ môi 

trường du lịch 

6% 1,110 1,440 1,512 1,590 

Đầu tư vào các lĩnh vực khác 2% 0,370 0,480 0,504 0,530 

Nguồn Viện NCPT du lịch (QHTT 2013); 
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Cơ cấu nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và khu vực tư nhân phân bổ 

theo các lĩnh vực đầu tư (2011-2030) 

 

Lĩnh vực đầu tư 

Cơ cấu nguồn vốn (%) 

Nhà 

nước 

Khu vực tư 

nhân 

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch 35% 65% 

Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du 

lịch 
5% 95% 

Đầu tư xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu du lịch 20% 80% 

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch 25% 75% 

Đầu tư vào nghiên cứu, triển khai (R&D) trong lĩnh vực du lịch 15% 85% 

Đầu tư bảo tồn phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường 

du lịch 
35% 65% 

Đầu tư vào các lĩnh vực khác 10% 90% 

Nguồn Viện NCPT du lịch, QHTT 2013 

Phân tích, đánh giá tình hình đầu tư phát triển du lịch thời gian qua cho 

thấy: 

Giai đoạn 2011-2020 đánh dấu sự thay đổi về số lượng và chất lượng công tác 

đầu tư phát triển du lịch. Theo số liệu tập hợp từ các địa phương, đã có khoảng trên 

một nghìn dự án du lịch với nguồn vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng được 

các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư với quy mô khác nhau, trong đó chủ 

yếu là đầu tư vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú, vui chơi 

giải trí,... tại các khu du lịch được xác định có tiềm năng nhờ một phần nguồn 

vốn từ ngân sách, còn lại chủ yếu từ công tác xã hội hóa.  

- Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước: Giai đoạn 2011-

2020, nhu cầu ngân sách trung ương dành cho đầu tư phát triển hạ tầng giao 

thông du lịch là 7.302,6 tỷ đồng, trong đó phân kỳ giai đoạn 1 (2011-2015) là 

3.500 tỷ đồng đã hoàn thành, phân kỳ giai đoạn 2 (2016 - 2020) được phân bổ 

3.803,6 tỷ đồng (theo Quyết định 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ). Với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, hệ thống cơ sở vật 

chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch của Việt Nam trong những năm 

qua đã được cải thiện rõ rệt, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ. Bên 

cạnh đó, để hỗ trợ các hoạt động du lịch, hằng năm các khoản đầu tư quan trọng 

từ ngân sách nhà nước cũng được phân bổ cho các hạng mục khác nhau, cụ thể: 

Giai đoạn 2011-2018, ngân sách hỗ trợ Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia 

và Chương trình Hành động quốc gia về du lịch là 368,7 tỷ đồng; ngân sách chi 

cho các sự kiện du lịch là 535,1 tỷ đồng; ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ 

bản cho các trường đào tạo về du lịch là 613 tỷ đồng. 

Về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trên cơ sở kết quả của giai đoạn trước từ 

Chương trình hành động quốc gia về du lịch, các địa phương, tiếp tục hỗ trợ từ ngân 

sách đầu tư phát triển hạ tầng tại các khu du lịch. Tuy nguồn vốn còn nhỏ nhưng có 

những đóng góp tích cực, tiếp tục làm tiền đề cho các dự án đầu tư phát triển cơ sở 

vật chất kỹ thuật du lịch tại các địa phương. 
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- Đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Các dự án FDI 

về du lịch chủ yếu ở hai lĩnh vực: (1) Dịch vụ lưu trú và ăn uống và (2) Nghệ 

thuật, vui chơi và giải trí. Tính đến hết năm 2019, cả nước có 839 dự án FDI với 

tổng số vốn gần 12 tỷ USD trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống; 135 dự án 

FDI với tổng số vốn gần 3,4 tỷ USD trong lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải 

trí. Tổng số vốn đầu tư vào hai lĩnh vực nêu trên là 15,4 tỷ USD, bằng 4,2% 

tổng số 362,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Tính riêng 

năm 2019 có 103 dự án có giấy phép cấp mới trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và 

ăn uống với tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và vốn góp là 489 triệu 

USD; 6 dự án mới về lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi giải trí với tổng vốn đăng ký 

là 62 triệu USD. 

- Đối với nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nước: Đến nay, đã có trên  

1.000 dự án du lịch với nguồn vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng được các nhà 

đầu tư trong nước đầu tư với nhiều hình thức, quy mô khác nhau, trong đó chủ 

yếu là đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng ở ven biển và vùng núi với 

số vốn đầu tư lớn. Các tập đoàn lớn trong nước đã xây dựng nhiều tổ hợp du 

lịch quy mô lớn tại Sa Pa, Hạ Long, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh 

Hòa, Phú Quốc… góp phần đáng kể nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật 

chất du lịch. 

Đáng chú ý, trong giai đoạn này đã xuất hiện nhiều dự án của một số nhà đầu 

tư chiến lược với vốn đầu tư khá lớn như: Vinpearl Phú Quốc (17 nghìn tỷ đồng), 

Cáp treo Phú Quốc (10 nghìn tỷ đồng); Vinpearl Quy Nhơn (4.500 tỷ đồng), 

Vinpearl Hạ Long (1.200 tỷ đồng), Cáp treo Bà Nà (hơn 6.000 tỷ đồng), cáp treo 

Mường Hoa - Phan Xi Păng (4.500 tỷ đồng), Cáp treo Bãi Cháy (hơn 5.000 tỷ 

đồng),.... Các dự án đầu tư trên góp phần hình thành một số sản phẩm du lịch có 

thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh cao, hấp dẫn khách du lịch. 

Hiện nay,  tiếp tục chứng kiến sự sôi động ở  phân khúc dịch vụ cao cấp với sự 

tham gia của các nhà đầu tư chiến lược. Các địa phương đã tiến hành nhiều hội nghị 

xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào du lịch, tích cực tạo 

dwngk môi trường thông thoáng thu hút đầu tư. Đáng chú ý trong năm này những 

tập đoàn lớn như  Sun Group, Vingroup,  FLC,  Mường Thanh tiếp tục đầu tư và 

đưa vào khai thác hàng loạt sản phẩm, dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí có đẳng 

cấp quốc tế ở nhiều địa phương với số vồn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, đồng 

thời tiếp tục đầu tư mở rộng các tổ hợp dự  án của mình. Điều này đã thực sự tạo 

động lực lớn nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 

cầu của khách du lịch ở phân khúc cao cấp. 

Về lĩnh vực đầu tư, tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực đầu tư phát triển hệ 

thống lưu trú. Đây là nguồn vốn đầu tư hoàn toàn tư tư nhân. 

Giai đoạn 2013-2019, đặc biệt là các năm gần đây (2015-2017), công tác đầu 

tư tập trung nhiều vào lĩnh vực cơ sở lưu trú với các nhà đầu tư lớn từ trong nước và 

nước ngoài.  Hướng đầu tư tập trung phát triển loại hình lưu trú Condotel tại các 
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trung tâm du lịch lớn có tiềm năng phát triển du lịch biển  như Quảng Ninh, Thanh 

Hoá, Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Quốc (Kiên Giang), ...  Hình 

thức đầu tư này đã góp phần làm tăng đáng kể số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú 

du lịch, phù hợp với xu  hướng mới trong phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của khách du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là hình thức kinh doanh bất động 

sản du lịch, vì vậy có những ảnh hưởng nhất định về sự cạnh tranh, về sự phát triển 

thiếu cân đối trên toàn lãnh thổ du lịch Viêt Nam. 

Tính đến hết năm 2019, cả nước đã đầu tư phát triển được 30.000 cơ sở lưu 

trú du lịch, với tổng số 650.000 buồng, tăng 100.000 buồng so với năm trước. 

Trong đó có 142 khách sạn 5 sao, với 47.905 buồng; 272 khách sạn 4 sao, với 

27.379 buồng; 537 khách sạn 3 sao, với 38.170 buồng. 

Có thể nói, hệ thống cơ sở lưu trú đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh 

mẽ nhất từ trước đến nay, đặc biệt là nhóm cơ sở lưu trú du lịch cao cấp. Bên 

cạnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một số điểm đến khác có hệ thống cơ 

sở lưu trú cao cấp rất phát triển như tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng. 

Bên cạnh việc đầu tư xây mới các cơ sở lưu trú du lịch có chất lượng cao, 

các cơ sở lưu trú của Việt Nam cũng đầu tư mạnh mẽ cho việc nâng cao chất 

lượng dịch vụ và nguồn nhân lực du lịch lễ tân, buồng, bàn để tọa dựng thương 

hiệu cho du lịch Việt Nam... 

Những điển hình về đầu tư phát triển thương hiệu du lịch thời gian qua như 

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald 

Bay do Sun Group đầu tư xây dựng ở Bãi Khem, Phú Quốc đều đã được WTA 

vinh danh "Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới" vào năm 2017. 

Hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư, trong đó, 

khách sạn 5 sao quốc tế mới Hotel De La Coupole - MGallery tại Sa Pa được 

vinh danh "Khách sạn có thiết kế kiến trúc sang trọng nhất thế giới 2019" do 

World Luxury Hotel Awards (WLHA) trao tặng năm 2019,v.v... 

Không chỉ phát triển ngành du lịch mà việc các tập đoàn lớn, các nhà đầu 

tư chiến lược tập trung đầu tư tạo nên những sản phẩm mang tính chất động lực, 

nổi trội, đẳng cấp quốc tế còn tác động lan toả, kích thích sự phát triển của các 

ngành kinh tế - xã hội. 

Có thể thấy, trong giai đoạn thực hiện quy hoạch, với sự quan tâm của 

Chính phủ, ngành du lịch đã thu hút, huy động được nguồn vốn đầu tư cho phát 

du lịch rất lớn và đa dạng, bao gồm các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà 

nước, đầu tư tư nhân trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn 

vốn đầu tư của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài, và các 

nguồn vốn xã hội hóa khác. Hình thức đối tác công tư (PPP) trong đầu tư phát 

triển du lịch cũng được triển khai áp dụng, mang lại những hiệu quả tích cực 

thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch. 
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8.2. Đánh giá thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, đầu tư 

phát triển hệ thống khu du lịch quốc gia 

8.2.1. Các chương trình đầu tư: 

Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định 6 chương trình đầu tư, gồm:  

- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; 

- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch; 

- Đầu tư xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu du lịch; 

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch; 

- Đầu tư vào nghiên cứu, triển khai (R&D) trong lĩnh vực du lịch; 

- Đầu tư bảo tồn phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch; 

Trong các chương trình đầu tư trên, chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Vì vậy, thời gian qua cơ sở hạ tầng nói 

chung và giao thông nói riêng đã được quan tâm, đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới nên đã đáp ứng được cơ bản yêu cầu phát triển du lịch. 

Lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch được 

các nhà đầu tư quan tâm nhưng không đồng đều. Chủ yếu tập trung đầu tư vào 

cơ sơ lưu trú, các loại hình vui chơi giải trí hiện đại (như cáp treo, sân golf…), 

bất động sản du lịch mà ít quan tâm đâu tư phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc 

thù. Gần đây, sản phẩm du lịch cộng đồng đã được quan tâm đầu tư hơn ở nhiều 

địa phương trên cả nước mang lại hiệu quả tích cực về kinh tế - xã hội. 

Các lĩnh vực đầu tư cho xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu; phát 

triển nguồn nhân lực; công tác nghiên cứu; bảo vệ tài nguyên và môi trường du 

lịch là những lĩnh vực có sự hỗ trợ quan trọng từ vốn ngân sách nhà nước. Tuy 

nhiên, do nguồn vốn huy động còn rất khó khăn nên hiệu quả đầu tư đều chưa 

cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành du lịch  

8.2.2. Các dự án ưu tiên đầu tư, đầu tư phát triển hệ thống khu du lịch 

quốc gia: 

Quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn 2030 xác định các dự án ưu tiên đầu tư 

chủ yếu tập trung vào các dự án phát triển khu du lịch quốc gia. Chính vì vậy, 

công tác đầu tư xây dựng các khu du lịch quốc gia đã được các địa phương quan 

tâm kêu gọi đầu tư với kỳ vọng là động lực thúc đẩy phát triển cho địa phương 

mình. 

Đánh giá chung về tình hình đầu tư phát triển các khu du lịch được định 

hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia như sau: 
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Những kết quả đạt được: Sau khi danh mục các khu du lịch được định 

hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia của quy hoạch được phê duyệt, các 

địa phương tiến hành lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và quy hoạch 

chung xây dựng khu du lịch để kêu gọi đầu tư.  

Cho đến nay, hầu hết các khu vực đều đã được lập các quy hoạch này. 

Theo định hướng của quy hoạch xây dựng, công tác đầu tư phát triển du lịch tại 

hầu hết các khu du lịch đều được các địa phương quan tâm kêu gọi đầu tư và đã 

từng bước khởi sắc, thu hút được nhiều thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản 

phẩm du lịch.  

Các lĩnh vực đầu tư phát triển khu du lịch quốc gia bao gồm: 

 Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng; 

 Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật khu du lịch; 

 Đầu tư phát triển nhân lực và xây dựng thương hiệu khu du lịch. 

Trong đó, một số khu du lịch đã được hỗ trợ nguồn vốn ngân sách phát 

triển hạ tầng như: Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), Khu du lịch Núi 

Sam (An Giang), Khu du lịch Sa Pa (Lào Cai), Khu du lịch Cao nguyên đá 

Đồng Văn (Hà Giang), Khu du lịch Thác Bản Giốc (Cao Bằng), Khu du lịch 

Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Khu du lịch Trà Cổ (Quảng Ninh),.v.v... Nguồn vốn này 

tuy không nhiều, nhưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển 

cơ sở vật chất và sản phẩm du lịch. 

Vốn ngoài ngân sách chủ yếu là vốn đầu tư tư nhân, tập trung đầu tư vào 

lĩnh vực cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Các dự án chủ yếu tập trung vào các 

khu du lịch biển (trong đó đặc biệt tại Hạ Long, Bắc Cam Ranh, Mũi Né, Côn 

Đảo, Phú Quốc … ) hoặc những nơi có tài nguyên du lịch thực sự hấp dẫn khác 

ở vùng núi như Mộc Châu, Sa Pa, Cao nguyên đá Đồng Văn, Bà Nà…. 

Chính vì vậy, tại một số khu du lịch như Mộc Châu, Cao nguyên đá Đồng 

Văn, Hạ Long, Côn Đảo, Phan Thiết - Mũi Né, Phú Quốc đã thu hút được nhiều 

dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư lớn của một số nhà đầu tư chiến lược, các dự án 

đầu tư nước ngoài nên đã tạo được nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao, có 

thương hiệu và hấp dẫn khách du lịch. 

Hạn chế bất cập: Tại phần lớn các khu du lịch, vốn đầu tư được huy động 

tại các khu du lịch đều thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu đã được dự báo trong 

đó đặc biệt nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hỗ trợ phát triển hạ tầng khung các 

khu du lịch.  

Các dự án đầu tư khu du lịch không đồng đều, chủ yếu tập trung các khu 

du lịch ven biển, nơi có quỹ đất dồi dào cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng phát 

triển. Các khu du lịch núi cao, công tác đầu tư hạn chế hơn. 

Một số khu du lịch sau khi được định hướng quy hoạch, các dự án đầu tư 

đã không thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai nên phải định chỉ và rà 
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soát lại như ở Khu du lịch Sơn Trà (Đà Nẵng), Khu du lịch Măng Đen (Kon 

Tum). 

Nhiều số dự án không thực hiện, không hoàn thành, chậm tiến độ xảy ra 

đối với hầu hết các khu du lịch nên ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. 

Nhiều dự án tập trung chủ yếu vào loại hình bất động sản du lịch nghỉ 

dưỡng, đặc biệt đối với các khu du lịch biển vì vậy chưa thực sự mang lại hiệu 

quả đầu tư đối với mục tiêu phát triển du lịch. 

Một số khu du lịch có được vốn đầu tư cao từ các nhà đầu tư chiến lược 

nhưng hướng đầu tư chủ yếu vào bất động sản nghỉ dưỡng, cáp treo, sân golf,… 

là những hình thức đầu tư có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, thiếu bền 

vững. 

Công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho khu du lịch, quảng bá hình 

ảnh và xây dựng thương hiệu cho khu du lịch đều ít được quan tâm nên chưa đạt 

được yêu cầu đối với phát triển du lịch. 

Trong quá trình phát triển đã có 07 trong số 49 khu du lịch quốc gia được 

tập trung đầu tư phát triển đủ điều kiện và đã được công nhận khu du lịch quốc 

gia gồm: Khu du lịch Sa Pa (Lào Cai), Khu du lịch Đền Hùng (Phú Thọ), Khu 

du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Khu du lịch Trà Cổ (Quảng Ninh), Khu du lịch 

hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), Khu du lịch Phan Thiết - Mũi Né (Bình Thuận). 

Đánh giá chung về tình hình đầu tư các khu du lịch quốc gia được tổng hợp 

ở bảng. 

Bảng 20: Tình hình đầu tư tại các điểm tài nguyên được định hướng phát triển thành khu du 

lịch quốc gia giai đoạn 2011-2020 

TT Khu du lịch Nhu cầu 

vốn theo 

quy 

hoạch (Tỷ 

VND) 

Thực tế đầu tư giai đoạn 2011-2020 

Số dự 

án 

Vốn đầu 

tư 

(Tỷ VNĐ) 

Ghi chú 

1 Cao nguyên đá Đồng 

Văn (Hà Giang) 

6.000 07 3.000 Đang thực hiện 

2 Thác Bản Giốc (Cao 

Bằng) 

8.400 02 2.548 01 dự án đã hoàn 

thành 

3 Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2.500 01 (cáp 

treo) 

12.000 Đang thực hiện 

4 Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) 2.500 04 320 Đã hoàn thành 

5 Tân Trào (Tuyên 

Quang) 

2.500 02 663,2 Đang thực hiện 
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TT Khu du lịch Nhu cầu 

vốn theo 

quy 

hoạch (Tỷ 

VND) 

Thực tế đầu tư giai đoạn 2011-2020 

Số dự 

án 

Vốn đầu 

tư 

(Tỷ VNĐ) 

Ghi chú 

6 Sa Pa (Lào Cai) 3.200 02 5.000 01 dự án cáp treo đã 

hoàn thành) 

7 Hồ Thác Bà (Yên 

Bái) 

4.800 04 5.800 Đang thực hiện 

8 Đền Hùng (Phú Thọ) 3.600  6. 746 Đang thực hiện 

9 Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3.600 04 26.050 Đang thực hiện 

10 Mộc Châu (Sơn La) 6.000 49 7.000 24 dự án đã hoàn 

thành 

11 Điện Biên Phủ (Điện 

Biên) 

3.600 12 2.380 10 dự án đã hoàn 

thành 

12 Hồ Núi Cốc (Thái 

Nguyên) 

3.600 04 17.673 01 dự án đã hoàn 

thành 

13 Hồ Hòa Bình (Hòa 

Bình) 

4.800 16 3.300 Đang thực hiện 

14 Hạ Long-Cát Bà 14.400 09 23.980 Chỉ riêng Cát Bà 

15 Vân Đồn (Quảng 

Ninh) 

16.800    

16 Trà Cổ (Quảng Ninh) 8.400 05   

17 Côn Sơn Kiếp Bạc 

(Hải Dương) 

2.400 02 10.482  01 dự án đã hoàn 

thành; 01 dự án bắt 

đầu.  

18 Ba Vì-Suối Hai (Hà 

Nội) 

3.600    

19 Tràng An (Ninh 

Bình) 

4.800    

20 Tam Chúc (Hà Nam) 4.800 08 13.400 Đang triển khai 

21 Kim Liên (Nghệ An) 3.600 02 1.967 Đã hoàn thành 

22 Thiên Cầm (Hà Tĩnh) 4.800 04 10.536 01 Chậm tiến độ, 01 

chưa thực hiện 
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TT Khu du lịch Nhu cầu 

vốn theo 

quy 

hoạch (Tỷ 

VND) 

Thực tế đầu tư giai đoạn 2011-2020 

Số dự 

án 

Vốn đầu 

tư 

(Tỷ VNĐ) 

Ghi chú 

23 Phong Nha-Kẻ Bàng 

(Quảng Bình) 

4.800    

24 Lăng Cô-Cảnh 

Dương (Thừa Thiên 

Huế) 

12.000 10 6.708 tỷ Đang thực hiện 

25 Sơn Trà (Đà Nẵng) 10.800 18  Không thực hiện vì 

vướng quy hoạch 03 

loại rừng 

26 Bà Nà (Đà Nẵng) 4.800    

27 Cù Lao Chàm (Quảng 

Nam) 

3.600    

28 Mỹ Khê (Quảng 

Ngãi) 

4.800 04 1.037 Đang thực hiện 

29 Phương Mai (Bình 

Định) 

6.000 11 12.827 Đang thực hiện 

30 Vịnh Xuân Đài (Phú 

Yên) 

9.600 09 2.200 Đang thực hiện, ngoài 

ra 50 dự án đang xin 

chủ trương 

31 Bắc Cam Ranh 

(Khánh Hòa) 

26.400 40 29.341 (đã 

thực hiện 

được 

26.933 tỷ 

12 dự án đã đi vào 

hoạt động. Năm 2022 

thêm 04 dự án 

32 Ninh Chứ (Ninh 

Thuận) 

4.800 58 51.200 24 dự án đã hoạt động 

(3.975 tỷ); 15 dự án 

đang triển khai 

(37.768 tỷ); 19 dự án 

chưa hoạt động (9.957 

tỷ) 

33 Mũ Né (Bình Thuận) 4.800 18 72.000 Đang triển khai 

34 Măng Đen (Kon 

Tum) 

6.000 90 23.000 47 dự án chậm; 02 dự 

án của FLC bị thu hồi; 
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TT Khu du lịch Nhu cầu 

vốn theo 

quy 

hoạch (Tỷ 

VND) 

Thực tế đầu tư giai đoạn 2011-2020 

Số dự 

án 

Vốn đầu 

tư 

(Tỷ VNĐ) 

Ghi chú 

08 dự án treo 

35 Tuyền Lâm (Lâm 

Đồng) 

1.680 37 10.679 05 dự án đi vào hoạt 

động hoàn toàn; 08 dự 

án hoạt động một 

phần; 

24 dự án chưa hoàn 

thành; 03 dự án bị thu 

hồi. 

36 Đan Kia-Suối Vàng 

(Lâm Đồng) 

3.340 20 15.000 Mới đăng ký, chưa 

thực hiện vì quy hoạch 

mới phê duyệt năm 

2019 

37 Yok Đôn (Đăc Lăk) 1.920 07 1.000 Đang triển khai 

38 Núi Bà Đen (Tây 

Ninh) 

1.440 03 (02 

cáp treo) 

4844,5 02 dự án cáp treo đã 

hoàn thành 

39 Cần Giờ (TP.HCM) 2.400 01 240.000 Đang thực hiện 

40 Long Hair (BRVT) 4.800 03 749 Đang thực hiện 

41 Côn Đảo (BRVT) 13.200 10 3.761 01 DA đã hoàn thành 

42 Thới Sơn ( Tiền 

Giang) 

2.880 04 1.049 03 DA đã hoàn thành 

43 Xứ sở H phúc (Long 

An) 

   Không thực hiện 

44 Năm Căn (Cà Mau) 5.280 02 20.200 Đang kêu gọi 

45 Núi Sam (An Giang) - 10 1.785 03 dự án đã hòan 

thành 

07 đang triển khai 

46 Phú Quốc (Kiên 

Giang) 

84.000 234 288.296 40 đã hoàn thành  

94 đang triển khai 

Nguồn : Tổng hợp từ báo cáo của các địa phương 
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Đánh giá cụ thể tại các khu du lịch đã được công nhận: 

- Khu du lịch Phan Thiết Mũi Né: Sau khi quy hoạch khu du lịch được phê 

duyệt năm 2018, thống kê đã có 18 dự án bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng với 

vốn đầu tư gần 3 tỷ USD. 

Với mục tiêu là đưa Mũi Né trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030, Chính phủ ưu tiên đầu tư vào cơ sở 

hạ tầng Phan Thiết. Trong đó, sân bay Phan Thiết đã được điều chỉnh quy mô từ 

hơn 5.000 tỷ lên hơn 10.000 tỷ đồng, trở thành một trong 3 sân bay quy mô nhất 

miền Trung, chỉ sau sân bay Cam Ranh và Đà Nẵng. Công suất thiết kế của sân 

bay đạt 2 triệu hành khách mỗi năm. 

Nhiều dự án được triển khai theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí 

quy mô lớn với công viên biển, công viên nước, sân golf 18 lỗ, sở thú.... 

Tuy nhiên, có một số dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ (Khu du 

lịch Xuân Quỳnh). 

- Khu du lịch Núi Sam, tỉnh An Giang: 

Tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách, tỉnhAn Giang đã tập trung đầu tư các 

dự án phát triển hạ tầng giao thông gồm các tuyến đường đến khu du lịch, 

đường lên định núi Sam, đường vòng Núi Sam, hạ tầng về viễn thông (phủ sóng 

điện thoại, cáp quang trên địa bàn đạt 100%; các tuyến đường trọng điểm được 

lắp đặt hệ thống camera giám sát...)... tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch.  

Các dự án cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch cũng được tập trung đầu tư với 10 

dự án có tổng kinh phí 1.785 tỷ đồng, điển hình như: Khu công viên văn hóa 

Núi Sam (230 tỷ); dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh - cáp treo Núi Sam (292 

tỷ); dự án đầu tư Khu Dịch vụ Thương mại kết hợp Văn hóa du lịch Núi Sam 

(130 tỷ) phát triển 13 cơ sở lưu trú du lịch (03 khách sạn 03 sao; 01 khách sạn 

02 sao; 04 khách sạn 01 sao).v.v... 

Các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại khu du lịch từng bước hoàn 

thiện, đồng bộ hóa. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được quan tâm đầu tư xây 

dựng và phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng. Một số khu vui chơi, 

giải trí chất lượng cao được đưa vào khai thác. 

Tuy nhiên, nhiều dự án nhưng chậm tiến độ, kéo dài trong nhiều năm. 

Chưa có các cơ sở dịch vụ quy mô lớn, chất lượng cao. Sản phẩm du lịch chưa 

phong phú, đa dạng, chưa tạo được sự đột phá thu hút du khách. 

- Khu du lịch Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ: 

Sau khi được công nhận là khu du lịch quốc gia, UBND tỉnh Phú Thọ đã 

tập trung các nguồn lực tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại 

khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì đáp ứng với xu thế phát 

triển. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư các dự án lớn phát triển khu du lịch.  
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Bên cạnh những dự án hạ tầng đầu tư từ giai đoạn trước khi giỗ Tổ đươc 

công nhận là quốc lễ, hiện nay, trên địa bàn khu du lịch quốc gia Đền Hùng, 

thành phố Việt Trì đã và đang triển khai một số dự án trọng điểm có tính lan 

tỏa, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển như: 

Dự án Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (17.805m2), 400 tỷ đồng; 

Dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì của Công ty cổ phần Tập 

đoàn FLC: Đã thực hiện động thổ, khởi công dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng 

sinh thái FLC Phú Thọ (giai đoạn 1) với quy mô 111ha, kinh phí 4.500 tỷ.  

Dự án Phố đi bộ - Khu Nhà ở đô thị Tiên Cát của Công ty cổ phần tập đoàn 

Sông Hồng Thủ Đô có diện tích 14,207ha với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 

1.486 tỷ đồng.  

- Khu du lịch Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: 

Do hạ tầng khu du lịch đã được quan tâm đầu tư tương đối hoàn thiện từ 

trước, nên thời gian gân đây các dự án tập trung phát triển cơ sở lưu trú, vui 

chơi giải trí, sản phẩm du lịch. Hiện đang triển khai các dự án: Dự án Tam đảo 2 

của Tập đoàn Sungroup, 25.000 tỷ đồng, Dự án cáp treo Tây Thiên 350 tỷ; Dự 

án Khách sạn Venus Tam Đảo 400 tỷ; Dự án Khách sạn Grand Victoria Tam 

Đảo 300 tỷ đồng. 

- Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng: 

Các dự án tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm đều thuộc lĩnh vực cơ sở lưu trú 

trung và cao cấp. Đến nay đã có 37 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 

10.679 tỷ đồng trong đó 05 dự án đã đi vào hoạt động hoàn toàn: Các khu 

resort, nghỉ dưỡng; 08 dự án hoạt động một phần; 24 dự án chưa hoàn thành. 

Ngoài ra, có 03 dự án bị thu hồi. 

13 dự án của các đơn vị đã đưa vào hoạt động, đến nay tổng vốn đầu tư của 

13/37 doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động kinh doanh đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, 

tạo ra các sản phẩm du lịch tham quan, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, thể 

thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng (có khoảng 949 phòng nghỉ),... đã mang lại hiệu quả 

kinh tế xã hội tích cực. Bên cạnh việc đóng góp các khoản thu cho ngân sách, 

các dự án đã giải quyết được khoảng 1.189 lao động, thu hút được du khách đến 

với Khu du lịch,… 

Như vây, trong số 37 dự án đầu tư khu du lịch có 24 dự án chậm tiến độ, 

03 dự án bị thu hồi do không đáp ứng được yêu cầu đã đề ra. 

- Khu du lịch Sa Pa, tỉnh Lào Cai: 

Các dự án tại khu du lịch tập trung cải tạo hạ tầng trong nội đô, hạ tầng đến 

các điểm tham quan du lịch. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư phát triển các loại 

hình vui chơi giải trí, sản phẩm du lich, các công trình văn hóa, tôn giáo... 
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Trong giai đoạn vừa qua, đã hoàn thành dự án quần thể du lịch Fansipan - 

Sapa, do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan - Sapa (một thành 

viên của tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí giai đoạn 1 là 

4.400 tỷ đồng. 

Hệ thống công trình gồm: Cáp treo, khu nghỉ dưỡng cao cấp khách sạn 4-5 

sao, khu vui chơi giải trí, ẩm thực, khu down-town Sapa, trung tâm mua sắm, 

ẩm thực; sân goft 18 lỗ, khu tâm linh trên đỉnh Phan Xi Păng 

Ở góc độ nào đó, dự án này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho khu du lịch. 

Hiện nay, trên địa bàn khu du lịch đang triển khai dự án GREAT, kinh phí 

600 tỷ đồng. 

- Khu du lịch Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh: 

Được công nhận năm 2019, từ đó đến nay khu du lịch rất được quan tâm 

đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách, thúc đẩy 

du lịch Móng Cái phát triển bền vững. 

Hiện nay, trong Khu du lịch Trà Cổ, dự án khu đô thị biển phức hợp đa 

năng 20,5ha đang được triển khai (do Công ty TNHH Trung Chính làm chủ đầu 

tư). Khu vực đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục và triển khai thi công 

các dự án hạ tầng du lịch, đường ven biển, bãi biển khách sạn Trà Cổ (Giai đoạn 

1); Dự án Biển tên khu du lịch Quốc gia Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh; Dự 

án xây dựng hạ tầng quảng trường gắn liền với tượng mẹ Âu Cơ và đền thờ Lạc 

Long Quân tại mũi Sa Vĩ, Khu du lịch quốc gia Trà Cổ... 

Cùng với triển khai hạ tầng, TP Móng Cái cũng tiến hành đầu tư nâng cấp, 

bảo tồn các di tích; phục dựng Lễ tế Xã Tắc, nâng tầm Lễ hội đình Trà Cổ; xe 

du lịch tự lái qua biên giới; xe ô tô điện...; công tác quảng bá hình ảnh Khu du 

lịch Quốc gia trên các phương tiện thông tin, truyền thông. 

- Các điểm tài nguyên sau khi được Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng phát triển thành 

khu du lịch quốc gia đều đã được chính quyền địa phương, các cấp các ngành 

quan tâm đầu tư và đã đạt thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn. Nhiều khu du lịch 

đã xây dựng phát triển được sản phẩm du lịch chất lượng, có tính cạnh tranh 

cao, dần khẳng định được thương hiệu cho khu du lịch. 

- Những khu du lịch đủ điều kiện công nhận đều đã được đầu tư rầm rộ, có 

nhiều dự án mang lại hiệu quả nhất định. 

- Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số khu du lịch nhận được ít dự án, có khu 

du lịch chỉ mới dừng lại ở mức độ lập quy hoạch và dự án đầu tư. 

- Bên cạnh đó, nhiều dự án tại các khu du lịch bị chậm tiến độ, có một số 

dự án bị rút giấy phép, một số đầu tư chưa đúng mục đích,v.v...làm ảnh hưởng 

đến hiệu quả đầu tư. 
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- Nguồn vốn đầu tư cho các khu du lịch từ ngân sách hỗ trợ phát triển hạ 

tầng khung của khu du lịch như định hướng đề ra còn thấp (Chỉ tiêu 8-10% tổng 

nhu cầu đầu tư) và rất khó khăn để huy động. 

8.2.3. Đánh giá chung khả năng đáp ứng so với nhu cầu phát triển 

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác đầu tư phát triển du lịch, thời 

gian qua công tác đầu tư vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập và chưa đáp ứng 

được yêu cầu đầu tư cho phát triển du lịch. 

Thứ nhất, về chính sách, cơ chế đầu tư: Chính sách đầu tư chưa thật sự thu 

hút các nhà đầu tư, đặc biệt với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. Chính sách đầu tư cũng chưa thể hiện tính chất đặc thù của khu du lịch 

quốc gia, hay đối với các sản phẩm du lịch mới vì vậy chưa thu hút được các 

nhà đầu tư vào các đối tượng đầu tư này. 

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. 

Thứ hai, về khả năng huy động vốn đầu tư: Vốn đầu tư được huy động cho 

phát triển du lịch gồm vốn đầu tư công (trong đó chủ yếu là vốn ngân sách), vốn 

tư nhân và vốn hợp tác công - tư. Các nguồn vốn được huy động đều không đáp 

ứng được nhu cầu phát triển du lịch. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước được 

xác định huy động để hỗ trợ phát triển hạ tầng khu các khu du lịch quốc gia, xúc 

tiến quảng bá, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ tài nguyên và môi trường du 

lịch còn rất khó khăn và không đạt được mục tiêu đề ra, chưa tạo được động lực 

lớn cho phát triển du lịch. 

Vốn huy động từ xã hội cũng thấp hơn nhiều so với nhu cầu phát triển. 

Tính trung bình hăng năm vốn cho phát triển du lịch chỉ đạt khoảng 1,75% tổng 

vốn đầu tư toàn xã hội. Đây là tỷ lệ thấp so với các nước trong khu vực (ví dụ ở 

Thái Lan con số này là 6-9%). 

Thứ ba, về các lĩnh vực đầu tư: Các nhà đầu tư nói chung đều tập trung 

nhiều vào lĩnh vực đầu tư cơ sở lưu trú. Đặc biệt trong giai đoạn gần đầy đều 

tập trung vào lĩnh vực bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (biệt thự biển, biệt thự 

trên đồi, condotel...) mà ít quan tâm đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, chính vì 

vậy ít tạo được sản phẩm du lịch mới nâng cao tính cạnh tranh và thương hiệu 

cho du lịch Việt Nam. 
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Các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thường lựa chọn những vị trí 

đẹp, chủ yếu là các bãi biển đẹp (hiện chiếm khoảng 70%) dẫn đến tình trạng 

mất cân đối trong đầu tư phát triển du lịch. 

Một số dự án đầu tư phát triển sản phẩm du lịch tuy thu hút được lượng 

khách du lịch đông như cáp treo, sân golf, các loại hình vui chơi giải trí hiện 

đại,v.v... nhưng lại có ảnh hưởng không tốt đến cảnh quan, môi trường. 

Thứ tư, các khu vực đầu tư: Các dự án đầu tư du lịch thời gian qua chủ yếu 

tập trung ở khu vực ven biển, nơi có quỹ đất dồi dào, hạ tầng giao thông thuận 

lợi. Trong khi đó, tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, núi cao, biên giới mặc dù 

được xác định có tiềm năng phát triển du lịch nhưng do hạ tầng kém phát triển 

nên ít thu hút các được nhà đầu tư, ít dự án đầu tư có tầm cỡ. 

Các địa bàn trọng điểm du lịch, các khu du lịch quốc gia là những khu vực 

được xác định tập trung ưu tiên đầu tư nhưng công tác đầu tư vẫn không đáp 

ứng yêu cầu phát triển du lịch nên nhiều khu vực dù được xác định là có tiềm 

năng phát triển thành khu du lịch quốc gia nhưng chỉ đang dừng lại ở mức độ 

bảo vệ tài nguyên mà không phát triển được du lịch. 

Thứ năm, hình thức đầu tư: Hình thức đầu tư phát triển du lịch chưa thật 

sự đa dạng nên chưa huy động được mọi nguồn lực toàn xã hội đầu tư phát triển 

du lịch. 

Thứ sáu, trách nhiệm của các nhà đầu tư: Các nhà đầu tư nói chung và các 

nhà đầu tư chiến lược nói riêng vẫn còn quan tâm nhiều đến hiệu quả về kinh tế 

mà ít để ý đến vấn đề môi trường. Vì vậy, có những dự án tuy mới đi vào hoạt 

động mà đã có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường tự nhiên và cảnh 

quan, làm giảm giá trị tài nguyên du lịch. Điển hình trong số đó là các dự án cáp 

treo, sân golf, các khu bất động sản du lịch biển... 

Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư thiếu năng lực nên có một số dự án không 

đảm bảo về vốn, về thời gian thực hiện, không đúng mục đích dẫn đến tình 

trạng dự án treo, bị thu hồi hoặc thực hiện dở dang không mang lại hiệu quả. 

9. Tổ chức, quản lý hoạt động du lịch  

9.1. Các nội dung quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức bộ máy quản lý 

nhà nước về du lịch 

9.1.1. Nội dung quản lý nhà nước về du lịch 

Quản lý nhà nước có thể hiểu là hoạt động sử dụng quyền lực Nhà nước 

điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể liên quan, nhằm tạo môi trường hoạt 

động đúng pháp luật, tạo ra giá trị cho xã hội. 

Quản lý nhà nước về du lịch là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng 

quy định pháp luật đối với các hoạt động du lịch nhằm tạo ra sự thống nhất 
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trong tổ chức và hoạt động du lịch, đảm bảo cho phát triển du lịch trên cơ sở 

khai thác hợp lý tài nguyên du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền 

thống; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh du lịch; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển du 

lịch. Nhà nước thông qua những công cụ quản lý nhất định nhằm tác động tích 

cực vào các hoạt động du lịch, tạo dựng môi trường pháp lý lành mạnh, giúp 

ngành du lịch phát triển theo đúng định hướng và hiệu quả. 

Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XIV đã 

xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó vai trò 

của hoạt động quản lý nhà nước về du lịch là đầu tàu, dẫn dắt các thành phần 

kinh tế khác trong xã hội (cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập 

đoàn...) phát triển du lịch.  

Tại Luật du lịch số 09/2017/QH14 (Luật du lịch 2017), các nội dung quy 

định về quản lý nhà nước được nâng tầm, nhấn mạnh thể hiện tập trung, chiếm 

trọn vẹn một chương của Luật (chương VIII, các điều từ 73 đến điều 75). Các 

quy định về tuyến du lịch, đô thị du lịch nhu trong Luật du lịch 2005 được lược 

bỏ, nhưng nội dung cụ thể về quy định các nhóm hoạt động chính trong công tác 

quản lý nhà nước về du lịch được thể hiện đậm nét hơn trong trách nhiệm của 

cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và 

du lịch (10 khoản, 2 mục tại Điều 73). Đồng thời, tại Luật này cũng nhấn mạnh 

vai trò của một số Bộ chủ chốt như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Công an trong công tác phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và 

du lịch để triển khai phối hợp liên ngành trong công tác quản lý nhà nước về du 

lịch. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác quản lý tại địa 

phương, phối hợp để thúc đẩy phát triển du lịch cũng được nhấn mạnh. Bên 

cạnh đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP quy định thực hiện Luật du lịch 2017, Nghị định số 

30/2022/NĐ-CP quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia, Thông tư số 

08/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở du lịch, Sở Văn hóa và 

Thể thao cũng góp phần làm rõ thêm, quy định cụ thể hơn về công tác quản lý 

nhà nước về du lịch, bảo đảm sự thống nhất quản lý hoạt động du lịch trên phạm 

vi cả nước.. 

9.1.2. Tổ chức quản lý hoạt động du lịch 

Tại Điều 11 của Luật số 44/2005/QH11 và Điều 73 Luật số 

09/2017/QH14 đều có quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước về du 

lịch bao gồm: 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về du lịch.  

2. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương (Bộ Văn hóa, Thể 

thao và du lịch) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 
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về du lịch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quản 

lý nhà nước về du lịch.  

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và 

theo sự phân công của Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý 

nhà nước về du lịch ở trung ương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về du 

lịch. 

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 

chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình và theo sự phân cấp của Chính phủ có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà 

nước về du lịch tại địa phương; cụ thể hóa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ 

chế, chính sách phát triển du lịch phù hợp với thực tế tại địa phương và có biện 

pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường tại khu du lịch, 

điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch.  

Thực hiện các quy định pháp luật, bộ máy quản lý hoạt dộng du lịch được 

tổ chức tương ứng để thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước qua các thời kỳ, 

cụ thể như sau: 

* Giai đoạn trước năm 2007 

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về du lịch.  

Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch (Ban Chỉ đạo) được thành lập với vai 

trò là tổ chức phối hợp liên ngành, do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng 

Ban Chỉ đạo. Tổng cục du lịch là cơ quan thường trực Ban Chí đạo. Thành viên 

Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan liên quan. Ban Chỉ đạo có 

trách nhiệm tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành hoạt động 

phối hợp liên ngành, liên vùng để thúc đẩy phát triển du lịch. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương là Tổng cục du lịch 

(Tổng cục du lịch là cơ quan trực thuộc Chính phủ). Các đơn vị tham mưu, giúp 

việc là các Vụ, Cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương là Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan tham mưu, giúp việc là các 

Sở quản lý du lịch (Sở du lịch tại 13 tỉnh/thành, các Sở Thương mại-Du lịch). 

Trong bộ máy quản lý thuộc các Sở có các đơn vị quản lý nghiệp vụ du lịch bên 

cạnh bộ máy hành chính như phòng quản lý lữ hành, cơ sở lưu trú… (Sở du 

lịch) hoặc các phòng nghiệp vụ du lịch, phòng quản lý du lịch (Sở Thương mại-

Du lịch). 

Thiết chế quản lý hoạt động du lịch chuyên trách giai đoạn này chỉ đến 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở quản lý du lịch), còn đến cấp 

huyện, xã thì được lồng ghép chức năng trong các phòng kinh tế, văn hóa - 

thông tin…  
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* Giai đoạn 2007 đến nay 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và du lịch; tổ chức quản lý hoạt động du lịch có một số thay đổi: 

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về du lịch.  

Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch (Ban Chỉ đạo) liên tục được kiện toàn 

để đáp ứng yêu cầu là tổ chức phối hợp liên ngành, tư vấn giúp Thủ tướng 

Chính phủ chỉ đạo, điều hành hoạt động phối hợp liên ngành, liên vùng để thúc 

đẩy phát triển du lịch và góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế ngày càng sâu, 

rộng. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao 

và du lịch là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và du lịch là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch là 

Chánh Văn phòng Ban Chí đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo 

các Bộ, cơ quan liên quan.  

Theo Quy chế hoạt động được ban hành tại Quyết định số 167/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm Ban Chỉ đạo họp 02 kỳ để chỉ đạo tháo gỡ 

khó khăn hoặc tham mưu Thủ tướng chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên ngành, 

liên vùng, kịp thời thúc đẩy du lịch phát triển. Trên thực tế, do thành viên Ban 

Chỉ đạo là cấp Thứ trưởng các Bộ, cơ quan (trừ Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 

là cơ quan thường trực nên Bộ trưởng là Phó Trưởng ban) nên hầu hết các vấn 

đề vướng mắc không thể chỉ đạo xử lý ngay tại các phiên họp Ban Chỉ đạo mà 

phải về báo cáo Bộ trưởng, bàn bạc, trao đổi theo thẩm quyền được phân công. 

Vì vậy, các vấn đề cần tháo gỡ về định hướng lâu dài, mang tính liên vùng được 

Ban Chỉ đạo xử lý hiệu quả, còn nhiều vướng mắc tạm thời cần tháo gỡ ngay thì 

chưa đem lại nhiều hiệu quả, 

- Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và du lịch. Tổng cục du lịch là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và 

du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du 

lịch quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du 

lịch trong phạm vi cả nước (theo Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 19/5/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 

Tông cục du lịch). Bên cạnh Tổng cục du lịch còn có các đơn vị trực thuộc Bộ 

cùng có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 

quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du lịch 

(quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và tài chính, đầu tư, khoa học, công 

nghệ và môi trường, pháp chế, thanh tra…).  

Căn cứ Luật du lịch và các quy định thực hiện Tổng cục du lịch vừa đóng 

vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, vừa đóng vai trò là cơ quan xúc tiến du lịch 

quốc gia do quy định hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại nước ngoài chỉ có 

cơ quan quản lý du lịch ở Trung ương thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế thì vai 

trò của Tổng cục du lịch không phải là cơ quan tham mưu duy nhất giúp Bộ 



153 

 

trưởng về quản lý nhà nước về du lịch do có nhiều đơn vị khác cùng tham mưu; 

cũng không phải là cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia duy nhất vì kinh phí và 

nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến cũng được phân công cho nhiều đơn vị khác trong 

Bộ cùng thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương là Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan tham mưu, giúp việc là các 

Sở quản lý du lịch (các Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và du lịch; từ năm 2014 đến nay thành lập lại các Sở du lịch, đến 

nay đã có Sở du lịch tại 14 tỉnh/thành có hoạt động du lịch phát triển). Trong bộ 

máy quản lý thuộc các Sở du lịch có các đơn vị chuyên trách nghiệp vụ du lịch 

bên cạnh bộ máy hành chính như phòng quản lý lữ hành, phòng quản lý cơ sở 

lưu trú, phòng quy hoạch và phát triển tài nguyên. Trong các Sở Văn hóa, Thể 

thao và du lịch có phòng quản lý du lịch; các chức năng khác về quản lý du lịch 

được lồng ghép trong các đơn vị trực thuộc.  

Cũng giống như giai đoạn trước, thiết chế quản lý hoạt động du lịch 

chuyên trách cũng chỉ đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở quản 

lý du lịch), còn đến cấp huyện, xã thì được lồng ghép chức năng trong các 

phòng quản lý văn hóa, văn hóa - thông tin…  

Trong thực tiễn, ở cấp tỉnh, tại các Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, 

phòng nghiệp vụ du lịch thường chỉ có khoảng 5-6 cán bộ. Nhân sự mỏng, địa 

bàn rộng nên không thể quán xuyến được các hoạt động du lịch trên địa bàn, 

đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch. Bên cạnh đó, cơ quan đầu mối phụ trách 

công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tại các địa phương hiện nay được tổ chức 

theo nhiều mô hình khác nhau: Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du 

lịch thuộc UBND tỉnh; Trung tâm xúc tiến đầu tư và du lịch thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Trung tâm xúc tiến du lịch hoặc Trung tâm thông tin du lịch, Trung 

tâm phát triển du lịch thuộc các Sở quản lý du lịch. Chính vì mô hình không 

thống nhất này nên việc liên kết và tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển du lịch 

chưa phát huy toàn bộ hiệu quả. Mặt khác, tại nhiều địa phương, công tác luân 

chuyển cán bộ được triển khai mạnh mẽ và tác động đến hiệu quả quản lý nhà 

nước về lĩnh vực du lịch do hầu hết cán bộ cấp quản lý được luân chuyển không 

được đào tạo về du lịch, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý về du lịch. 

Tình trạng này cũng xuất hiện tương tự ở địa bàn cấp huyện, ngoài ra cán 

bộ chuyên trách lĩnh vực du lịch ở cấp huyện thường không được đào tạo về 

chuyên ngành du lịch. Tại các điểm đến du lịch, khu du lịch trên địa bàn cấp xã, 

không có cán bộ chuyên trách quản lý về lĩnh vực du lịch và hầu hết không có 

cán bộ được đào tạo chuyên môn về du lịch. Vì vậy, nhiều hiện tượng liên quan 

đến mất vệ sinh, tác động tiêu cực đến môi trường, xâm hại cảnh quan, di tích, 

nâng giá dịch vụ… vẫn thường xảy ra vào mùa cao điểm du lịch.   
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9.1.3. Nhận định khái quát 

9.1.3.1. Kết quả đạt được 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý từng bước 

được hoàn thiện; Từ đó, mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp liên ngành 

được phát huy. 

- Tổ chức quản lý nhà nước dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ thể 

hiện sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống từ Trung ương đến địa phương, từ các 

đơn vị quản lý du lịch trực tiếp đến các đơn vị liên quan. 

-  Hệ thống cán bộ chuyên môn trực tiếp về cơ bản có sự liên kết, có quan 

hệ công tác lâu dài và kế thừa, bảo đảm được sự ồn định tương đối trong công 

tác tham mưu, hoạch định chính sách và qua đó, giữ hệ thống ổn định. 

9.1.3.2. Tồn tại, hạn chế 

- Mô hình về chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục du lịch cần được tháo gỡ 

vướng mắc về chức năng quản lý nhà nước và chức năng xúc tiến, quảng bá của 

cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia. Cần thiết có đơn vị chuyên trách, có tư cách 

pháp nhân riêng để thực hiện công tác xúc tiến du lịch du lịch quốc gia (như 

Cục xúc tiến du lịch được thành lập năm 2004 trực thuộc Tổng cục du lịch) 

- Mô hình tổ chức các đơn vị trực thuộc các Sở cần tiếp tục hoàn thiện để 

bảo đám hiệu quả công tác quản lý, đặc biệt về chức năng, nhiệm vụ tương ứng 

với đội ngũ cán bộ chuyên trách; vị trí và vai trò của đơn vị chuyên trách hoạt 

động quảng bá, xúc tiến du lịch cần quy định cụ thể, đúng đầu mối. 

9.2. Hiệp hội du lịch và các tổ chức, mạng lưới phát triển du lịch 

9.2.1. Hiệp hội du lịch Việt Nam 

Hiệp hội du lịch Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong 

lĩnh vực du lịch. Hiệp hội du lịch Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là 

Vietnam Tourism Association (VITA) được thành lập theo Quyết định số 

18/2002/QĐ-BNV ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và có trụ sở tại 

Hà Nội. 

Hiệp hội du lịch Việt Nam ra đời đánh dấu một bước phát triển quan trọng 

của du lịch Việt Nam, là tổ chức nghề nghiệp xã hội chính thức đại diện cho các 

doanh nghiệp du lịch, là cầu nối giữa quản lý nhà nước và các tầng lớp xã hội 

cùng với mục tiêu thúc đẩy du lịch phát triển. Đến nay, Hiệp hội đã tiến hành 04 

kỳ đại hội, ngày càng ổn định và phát triển, nâng cao vị thế và vai trò. 

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật 

về kinh doanh dịch vụ, tạo bình ổn thị trường, nâng cao giá trị chất lượng, sản 
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phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của hội viên; đại diện và 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên. 

Hiệp hội du lịch Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước và ở nước 

ngoài theo quy định của pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, Luật du lịch được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017 và Điều lệ của Hiệp 

hội. 

Theo Luật du lịch 2017, Hiệp hội du lịch Việt Nam có trách nhiệm sau: 

- Tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên 

- Tham gia xây dựng, phổ biến, giáo dục, giám sát việc thực hiện các qui 

định của pháp luật, chính sách về du lịch 

- Tham gia xúc tiến du lịch, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch; đánh 

giá, tư vấn, thẩm định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chất lượng dịch vụ cho 

doanh nghiệp và lao động trong ngành du lịch; Xây dựng môi trường kinh 

doanh lành mạnh cho các hội viên, huy động các nguồn lực xã hội để triển khai 

hoạt động du lịch theo qui định của pháp luật. 

- Tổ chức triển khai việc thực hiện qui tắc đạo đức nghề nghiệp, vận động 

hội viên kinh doanh du lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ. 

- Phát hiện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi 

phạm về pháp luật về du lịch, bảo vệ môi trường. 

Quyền hạn của Hiệp hội: 

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, 

khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để nâng cao chất lượng hoạt 

động du lịch. 

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

- Nghiên cứu, tham gia góp ý, đề xuất kiến nghị với Chính phủ và các cơ 

quan nhà nước những chính sách, luật pháp đưa ngành du lịch phát triển. 

- Phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển các 

mối quan hệ của Hiệp hội với các tổ chức, cá nhân trong nước và ở nước ngoài 

theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và vị thế 

của Hiệp hội. 

- Xuất bản tập san, các ấn phẩm và các tài liệu tuyên truyền, quảng bá du 

lịch, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của 

ngành du lịch về xây dựng, phát triển du lịch, phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm 

quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

- Được gây quĩ hội trên cơ sở lệ phí, hội phí của hội viên và các nguồn tài 

trợ, các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ; được tham gia góp vốn trong các tổ 
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chức kinh tế hoạt động theo qui định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt 

động; được thành lập Quĩ phát triển du lịch theo qui định của pháp luật. 

-Thực hiện các quyền hạn khác của tổ chức Hiệp hội theo quy định của 

pháp luật. 

Nhiệm vụ của Hiệp hội: 

- Tuyên truyền giáo dục để hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước và của Tổng cục du lịch về xây dựng, phát triển 

ngành du lịch Việt Nam. 

- Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất 

nước, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hoá và lịch sử của dân 

tộc Việt nam với bạn bè quốc tế, xúc tiến du lịch. Tham gia xây dựng chiến lược 

phát triển ngành du lịch Việt Nam khi được yêu cầu. 

- Đại diện cho hội viên kiến nghị với Nhà nước về những chủ trương, 

chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành du lịch và 

bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ 

việc gây thiệt hại đến quyền lợi của Ngành và của hội viên theo thẩm quyền của 

Hiệp hội; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

- Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên; hợp tác, hỗ 

trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động, kinh doanh du lịch trên 

cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và 

công nghệ tiên tiến; đoàn kết giúp đỡ nhau trong khó khăn. 

- Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và hội viên của Hiệp hội trong quá trình 

sắp xếp lại tổ chức; cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến du 

lịch để hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững. 

- Phối hợp với các tổ chức liên quan trong nước nhằm thực hiện tôn chỉ, 

mục đích của Hiệp hội. 

Về tổ chức, đến nay Hiệp hội du lịch Việt Nam bao gồm: 

- 06 Hiệp hội, Hội trực thuộc gồm : Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội 

Khách sạn Việt Nam, Hiệp hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Hiệp hội du lịch Golf 

Việt Nam, Hội Hướng dẫn viên Việt Nam , Hội Đầu bếp Việt Nam. 

- Trung tâm tư vấn và đào tạo du lịch Việt Nam 

- Diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam (VTF) 

- Chi hội du lịch Cộng đồng (VCTC) 

- Tạp chí Vietnam Traveller 

- Liên đoàn Quần vợt du lịch Việt Nam 

Hiệp hội du lịch Việt Nam hiện có 52 thành viên là Hiệp hội du lịch các 

tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có những trung tâm du lịch lớn như Hà 
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Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh,Phú Thọ,Ninh Bình, 

Thanh Hóa, Quảng Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Khánh Hòa, Bình Thuận,Lâm Đồng, Đắc Lắk, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, 

các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long… với hàng nghìn các hội, chi hội, câu lạc 

bộ ngành nghề khác nhau đưa tổng số hội viên của Hiệp hội lên gần 6.000 

doanh nghiệp,cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực như lữ hành, cơ sở lưu trú 

du lịch, vận chuyển khách du lịch, hội chợ - quảng cáo, công nghệ thông tin du 

lịch, nhà hàng, cửa hàng phục vụ khách du lịch,làng nghề, thủ công mỹ nghệ, 

khu vui chơi giải trí, các trường đại học, cao đẳng có khoa du lịch v.v… 

Ngoài ra còn có một số tổ chức tự nguyện là thành viên của Hiệp hội du 

lịch Việt Nam hoặc nhiều năm tích cực, phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt nam 

để tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch … với 

số lượng hàng nghìn hội viên như: Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, 

Hiệp hội Văn hóa du lịch Công Đoàn Việt Nam… 

Từ tháng 8/2004 Hiệp hội Du lich Việt Nam là thành viên của Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Lãnh đạo Hiệp hội du lịch Việt 

Nam là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 

Chính phủ, Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia… 

Hiệp Hội du lịch Việt Nam đã ký kết và triển khai Chương trình hợp tác 

phát triển du lịch với Hiệp hội lữ hành Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số 

vùng lãnh thổ, quốc gia khu vực Asean… 

9.2.2. Các tổ chức, mạng lưới du lịch 

Bên cạnh Hiệp hội du lịch Việt Nam và các đơn vị thành viên, đơn vị liên 

kết còn có một số tổ chức, mạng lưới hoạt động mang tính tự nguyện, cùng với 

mục tiêu là thúc đẩy phát triển du lịch, tiêu biểu gồm: 

- Các tổ chức đa quốc gia như UNWTO, Hiệp hội du lịch Châu Á-Thái 

Bình Dương (PATA), Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới (WTTC), Hiệp hội 

du lịch sinh thái toàn cầu (TIES)… có đại diện tại Việt Nam. 

- Các tổ chức kết nối về du lịch thuộc các tổ chức quốc tế hoặc các chương 

trình, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia (kết nối trong ASEAN, hợp tác 

CLVM Việt Nam-Lào-Campuchia-Myanma, EU-VN…) 

- Thời gian gần đây, sự gia tăng hoạt động liên kết giữa các địa phương đã 

thúc đẩy hình thành nhanh các Câu lạc bộ kết nối các doanh nghiệp trong nước 

trong lĩnh vực du lịch và mạng lưới liên kết ngày cảng mở rộng như Câu lạc bộ 

du lịch miền Trung, câu lạc bộ lữ hành UNESCO, câu lạc bộ caravan, câu lạc bộ 

du lịch & trải nghiệm, câu lạc bộ du lịch có trách nhiệm, câu lạc bộ du lịch cộng 

đồng CTC, câu lạc bộ du lịch MICE…. 
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9.2.3. Một số dự án du lịch tiêu biểu 

Tính đến nay, du lịch nước ta đã nhận được sự trợ giúp của hơn 10 tổ chức 

nước ngoài uy tín với hàng chục dự án đã và đang được triển khai ở nhiều khu 

vực. Những năm gần đây, “du lịch xanh”, “du lịch bền vững”, “du lịch có trách 

nhiệm với môi trường và xã hội” là những cụm từ ngày càng trở nên phổ biến 

bởi đây là xu hướng của du lịch toàn cầu, nhất là khi biến đổi khí hậu đang trở 

thành nỗi lo của toàn nhân loại. Trong nỗ lực chung nhằm phát triển du lịch thế 

giới theo hướng chuyên nghiệp và ngày càng thân thiện với môi trường, một số 

tổ chức ở các quốc gia phát triển đã dành nguồn ngân sách nhất định để hỗ trợ 

phát triển du lịch cho các quốc gia giàu tiềm năng, trong đó có Việt Nam. 

Ở nước ta, lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch du 

lịch được tài trợ bởi các dự án: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch đảo 

Phú Quốc, Xây dựng Luật du lịch (UNWTO); Nghiên cứu phát triển du lịch 11 

tỉnh ven biển Trung Bộ (Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA); Triển khai 

Luật du lịch nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, quy hoạch du lịch Huế 

(Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha - AECID); Tư vấn phát triển 

du lịch sinh thái (Tổng cục du lịch Hàn Quốc - KTO)… Trong phát triển sản 

phẩm du lịch có các dự án: Phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, homestay tại 

Sa Pa (Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, Tổ chức phát triển Hà Lan 

- SNV); Định hướng quản lý và phát triển du lịch tại các khu vực có di sản thế 

giới ở Việt Nam (AECID); Tăng cường hoạt động du lịch trong các huyện sâu 

trong đất liền tỉnh Quảng Nam (Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO, 

Lucxembourg); Chiến lược lồng ghép văn hóa và du lịch nhằm phát triển bền 

vững tỉnh Quảng Nam (UNESCO); Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê 

Công mở rộng (Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB)… Về hỗ trợ xúc tiến 

quảng bá du lịch là các dự án: Xây dựng thương hiệu khu vực Tây Bắc (SNV); 

Xây dựng kế hoạch marketing du lịch Việt Nam giai đoạn 2008-2015 (AECID); 

Sáng kiến đối với việc hội nhập ASEAN (Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức - 

GIZ)… Trong đầu tư phát triển hạ tầng du lịch là dự án Phát triển cơ sở hạ tầng 

du lịch vì mục tiêu tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 

(ADB)… 

Tiêu biểu nhất là các dự án EU do Liên minh châu Âu tài trợ, đối tác chiến 

lược lớn nhất của du lịch Việt Nam trong suốt hơn 12 năm qua. Tổ chức này đã 

tài trợ 20 triệu Euro cho các dự án đào tạo nhân lực du lịch nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ, tăng cường năng lực; đồng thời củng cố vững chắc nền tảng phát 

triển bền vững, toàn diện và có trách nhiệm với môi trường, xã hội của ngành 

du lịch Việt Nam. Có thể thấy, sự hỗ trợ liên tục và mạnh mẽ những năm qua 

của các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ đã giúp du lịch Việt Nam tháo gỡ nhiều 

thách thức để phát triển và hội nhập, nhất là khi nguồn đầu tư trong nước cho du 

lịch còn thấp, lại bị sử dụng dàn trải, khó tập trung. Bên cạnh đó, việc tài trợ cho 

du lịch Việt Nam thông qua các dự án cụ thể, thiết thực với sự tư vấn, vào cuộc 
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của các chuyên gia nghiên cứu du lịch trên thế giới còn giúp mang đến nhiều hỗ 

trợ kỹ thuật, bài học kinh nghiệm cho du lịch Việt Nam. Điều này đặc biệt đáng 

quý khi du lịch nước ta hiện vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức đối với sự phát triển, 

nhất là ở năng lực cạnh tranh của điểm đến và tính bền vững. 

Dự án EU-ESRT (Chương trình phát triển du lịch có trách nhiệm với môi 

trường và xã hội) là chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam 

do Liên minh Châu Âu tài trợ, với mục tiêu đưa các nguyên tắc về du lịch có 

trách nhiệm vào ngành du lịch Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh và 

góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Dự án có tổng trị giá 

12,1 triệu Euro, được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và du 

lịch và Tổng cục du lịch từ năm 2011 tới 2016, gia hạn đến 2017. 

9.3. Đánh giá chung 

9.3.1. Quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương 

Theo cơ cấu tổ chức, quản lý du lịch hiện nay, các đối tượng ngành du lịch 

chịu sự quản lý của 3 nhóm cơ quan, bao gồm: 

(1) Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch với Tổng cục du lịch là đơn vị trực thuộc 

là cơ quan chuyên môn quản lý chuyên ngành, đồng thời triển khai các hoạt động 

xúc tiến du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch như cơ quan du lịch quốc gia (NTO) phổ 

biến trên thế giới. 

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, phía dưới là 

các Sở du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch là cơ quan quản lý chuyên ngành, 

trung tâm xúc tiến (hiện nay ở nhiều nơi trực thuộc UBND tỉnh/thành phố) phụ 

trách xúc tiến quảng bá, bên cạnh đó có các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện 

(thông thường có phòng Văn hóa Thông tin trực tiếp phụ trách quản lý du lịch). 

(3) Các Bộ, ngành liên quan: quản lý các lĩnh vực như thương mại, giao 

thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm…, trực tiếp hoặc phối hợp 

với Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch. 

So với mô hình quản lý, hỗ trợ phát triển ngành du lịch phổ biến trên thế giới, 

mô hình tổ chức quản lý ngành du lịch Việt Nam hiện nay có một số bất cập như 

sau: 

a) Tổng cục du lịch hiện nay với nguồn lực hạn chế nhưng lại vừa làm chức 

năng cơ quan quản lý nhà nước, vừa làm chức năng xúc tiến quảng bá, hỗ trợ phát 

triển. Điều này dẫn đến hiệu quả chưa cao đối với cả hai chức năng. Đối với chức 

năng quản lý nhà nước, Tổng cục du lịch chỉ được phân cấp hoạt động hành chính, 

không tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia, không có thanh tra nên rất hạn 

chế hiệu quả đối với hoạt động tại các địa phương và phối hợp liên ngành. Đối với 
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công tác xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển du lịch, đầu mối quản lý các hoạt 

động và kinh phí cấp qua nhiều đơn vị, do vậy chưa tạo nên hiệu quả đổng bộ. 

b) Cơ quan thực hiện chức năng xúc tiến quảng bá, hỗ trợ phát triển du lịch 

ở địa phương chưa thống nhất về mô hình, về nhiệm vụ, quyền hạn, về cơ chế hợp 

tác với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch. 

c) Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện trực tiếp quản lý, cấp phép khai thác, sử 

dụng tài nguyên đất đai nhưng không có đơn vị tham mưu quản lý chuyên trách về 

du lịch nên thường xảy ra việc khai thác quá mức tài nguyên, môi trường xuống 

cấp, an ninh trật tự lộn xộn tại các điểm đến du lịch. 

9.3.2. Quản lý hiệp hội, doanh nghiệp 

Hiện nay, hội về du lịch được thành lập theo đúng quy định của pháp luật 

về Hội có Hiệp hội du lịch Việt Nam với các hiệp hội, hội thành viên gồm: Hiệp 

hội Lữ hành, Hiệp hội Khách sạn, Hiệp hội đào tạo và Hội Hướng dẫn viên du 

lịch. Hiệp hội du lịch Việt Nam và các hiệp hội, hội thành viên, đặc biệt là Hiệp 

hội Lữ hành, Hiệp hội Khách sạn mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả 

hoạt động chưa cao, chưa phát huy được ưu thế là hội nghề nghiệp du lịch duy 

nhất cả nước, hạn chế trong việc mở rộng mạng lưới hội viên và thu hút nguồn 

lực cho hoạt động của Hiệp hội. Hoạt động của Hiệp hội chưa thu hút được sự 

quan tâm của các đối tượng là hội viên tiềm năng. Hiệp hội còn chưa thực sự 

coi trọng việc gắn kết với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch để có thể huy 

động các nguồn lực trong ngành cho các hoạt động chung, mang lại lợi ích cho 

ngành, cho Hiệp hội và cho hội viên. 

Nhiều hoạt động quản lý doanh nghiệp, người lao động trong ngành, quản 

lý chất lượng dịch vụ du lịch… cần sự tham gia sâu của Hiệp hội, thậm chí Hiệp 

hội phải đảm nhiệm chính thì mới đạt hiệu quả nhưng trên thực tế, cơ quan quản 

lý nhà nước về du lịch lại đang phải đảm nhận. Điều này dẫn đến quá tải cho 

các cơ quan này nhưng hiệu quả lại không cao và đôi khi còn gây thông tin trái 

chiều trong dư luận xã hội. 

Việc quản lý các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và liên 

quan đến du lịch hiện nay thuộc quyền của nhiều cơ quan như Bộ Kế hoạch và 

đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công 

thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn…Việc kiểm soát, đảm bảo 

tuân thủ luật pháp trong kinh doanh của các doanh nghiệp này ngoài các đơn vị 

quản lý nêu trên còn có sự tham gia của các Bộ Công an, Quốc phòng, Tài 

nguyên Môi trường, Thông tin Truyền thông…  

Với chủ trương của Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt 

động kinh doanh, các doanh nghiệp hiện nay nói chung, doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực du lịch và liên quan nói riêng thường kinh doanh đa lĩnh 

vực. Do vậy, việc kiểm soát hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật, đảm bảo 
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chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch đối với các doanh nghiệp phục vụ vận 

tải khách, phục vụ ăn uống, mua sắm, chữa bệnh, làm đẹp… là rất khó khăn. 

Ngay cả đối với các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, doanh nghiệp kinh 

doanh lữ hành (buộc phải đảm bảo điều kiện riêng để kinh doanh) cũng còn 

nhiều bất cập. Bên cạnh đó, việc thống kê hiệu quả kinh doanh từ du lịch của 

các doanh nghiệp không thuộc sự quản lý của ngành du lịch như thương mại, 

nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là giao thông vận tải…không ghi 

đầy đủ cho ngành du lịch dẫn đến việc không đánh giá hết vai trò của ngành du 

lịch, dẫn đến hạn chế trong quảng bá và kêu gọi đầu tư. 

10. Liên kết phát triển du lịch 

10.1. Liên kết, phối hợp giữa du lịch với các ngành, lĩnh vực khác 

10.1.1. Liên kết trong hoạt động 

Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, ngành du lịch đã tích cực liên kết, phối 

hợp với các ngành, lĩnh vực như giao thông, năng lượng, môi trường, nông 

nghiệp, thông tin truyền thông. Kết quả đạt được bước đầu rất đáng khích lệ:  

- Liên kết, phối hợp giữa du lịch với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

vận tải: Nhiều hoạt động liên kết, hợp tác đã được triển khai nhằm thúc đẩy 

phát triển hệ thống giao thông kết nối, vận chuyển khách du lịch; xây dựng cơ 

chế, chính sách và những hợp tác liên ngành khác. 

+ Nhiều tuyến giao thông đường bộ được xây dựng mới và nâng cấp (đặc 

biệt là hệ thống cao tốc, quốc lộ) tăng khả năng kết nối giữa các khu, điểm du 

lịch, các trung tâm du lịch, vùng du lịch và các địa phương. Trong 10 năm qua, 

hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ đã đạt được kết quả nhất định, đầu tư và đưa 

vào khai thác một số công trình, dự án giao thông quan trọng: Mở rộng quốc lộ 

1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, đưa vào khai thác 1.163km 

đường bộ cao tốc… Mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia được định hướng 

phát triển trên cơ sở các trục giao thông vận tải chính đảm bảo kết nối thuận lợi 

các trung tâm kinh tế, trung tâm hành chính, cảng biển, sân bay, nhà ga, cửa 

khẩu,…Có thể nhận thấy, hệ thống đường cao tốc, quốc lộ được phân bố theo 

các trục dọc, trục ngang, trục hướng tâm về Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh và các trung tâm quốc gia khác, các tuyến vành đai… tạo thành các hành 

lang vận tải (32 hành lang chính).  

+ Hệ thống đường sắt, đường thủy, cảng biển và cảng thủy nội địa chuyên 

dụng cho du lịch cũng đã được đầu tư, phát triển; nhiều loại hình vận tải mới 

được đưa vào khai thác như tàu hỏa du lịch 5 sao, tàu thủy du lịch cao cấp, thủy 

phi cơ, xe bus đường sông,... qua đó, tạo thuận lợi cho di chuyển và tăng trải 

nghiệm của khách du lịch.  
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+ Nhiều đường bay mới được mở, kết nối với thị trường trọng điểm và thị 

trường tiềm năng; nhiều hãng hàng không gia nhập thị trường, đặc biệt là sự 

xuất hiện của các hãng hàng không giá rẻ đã tạo thuận lợi cho người dân đi du 

lịch, gia tăng lượng khách du lịch quốc tế và nội địa.  

+ Phối hợp liên ngành, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, quy 

định quản lý liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch, kinh 

doanh xe công nghệ, kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn 

cho khách du lịch trong hoạt động vận tải. 

- Liên kết, phối hợp giữa du lịch với ngành năng lượng, cấp nước:  

+ Ngành năng lượng: 

Trong thời gian qua, ngành du lịch và năng lượng đã có những liên kết, 

phối hợp tích cực để hỗ trợ thúc đẩy phát triển lẫn nhau. Quy mô của hệ thống 

điện Việt Nam không ngừng được mở rộng. Năm 2020, hệ thống điện Việt Nam 

đã đạt tổng công suất nguồn điện trên 60.000MW, điện năng sản xuất đạt 

khoảng 248 tỉ kWh. Hệ thống điện Việt Nam có quy mô đứng thứ 2 khu vực 

Đông Nam Á, thứ 23 trên thế giới. Nhờ sự phát triển, cải thiện đáng kể hạ tầng 

điện của Việt Nam, ngành điện đã bảo đảm tương đối ổn định nguồn cung ứng 

điện, với điện năng ổn định, chất lượng cao, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu 

cuộc sống người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.  

Đặng biệt, ngành du lịch và năng lượng cũng đã phối hợp, liên kết phát 

triển du lịch gắn với ứng dụng, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như 

điện gió, điện mặt trời trong hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch; đồng thời, phát triển du lịch gắn với những cánh đồng điện gió 

ở một số địa phương như Ninh Thuận, Bạc Liêu, Gia Lai, Quảng Bình,... 

Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế 

- xã hội và du lịch, ngành du lịch cũng đã phối hợp với ngành năng lượng để tìm 

cách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch bằng các biện pháp 

miễn, giảm tiền điện thích hợp, kịp thời, chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp 

vượt qua đại dịch.  

Tuy nhiên, thực trạng liên kết, hợp tác giữa ngành năng lượng với phát 

triển du lịch thời gian qua cũng tồn những hạn chế nhất định. Vẫn xảy ra tình 

trạng thiếu điện cục bộ, đặc biệt là tại những vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. 

Một số vùng sâu, vùng xa, hải đảo chưa được đảm bảo cung cấp 100% điện 

lưới. Điện năng tại các vùng sâu, vùng xa còn yếu, điện chập chờn, gây khó 

khăn cho các hoạt động đầu tư, phát triển du lịch. 

+ Ngành cấp nước: 

Việt Nam có 3.450 sông, suối với chiều dài từ 10 km trở lên, trong đó có 

697 sông, suối, kênh, rạch thuộc nguồn nước liên tỉnh, 173 sông, suối, kênh, 

rạch thuộc nguồn nước liên quốc gia và 38 hồ, đầm phá liên tỉnh. Tổng lượng 

dòng chảy hàng năm khoảng 844,4 tỷ m3. Việt Nam cũng có tiềm năng khá lớn 
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về nguồn nước dưới đất, nhưng tập trung chủ yếu ở các khu vực đồng bằng Bắc 

Bộ, đồng bằng Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên, tổng trữ lượng tiềm năng nước 

dưới đất trên toàn lãnh thổ ước tính khoảng 91,5 tỷ m3/năm (nước nhạt khoảng 

69,1 tỷ m3/năm, nước mặn khoảng 22,4 tỷ m3/năm). Tuy nhiên, tài nguyên nước 

phân bố không đều cả không gian và thời gian, dẫn đến việc nơi thừa, nơi thiếu 

về nguồn cung cấp nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch theo từng 

vùng, từng mùa trong năm. 

Trong thời gian qua, ngành du lịch và ngành tài nguyên và môi trường đã 

rất tích cực phối hợp trong công tác khai thác tài nguyên nước cho phát triển du 

lịch nói chung và đảm bảo nguồn cung nước phục vụ các hoạt động du lịch. 

Việc cung cấp và sử dụng nước cho các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch 

nhìn chung đáp ứng được nhu cầu sử dụng tại chỗ, đảm bảo số lượng, chất 

lượng và vệ sinh nguồn nước sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại, 

mang tính cục bộ, như:  Tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, nơi không 

có hệ thống nước sạch của địa phương cấp thì vẫn phải khai thác, sử dụng 

nguồn nước ngầm, nước tự chảy, đặc biệt tại một số đơn vị kinh doanh dịch vụ 

du lịch và phục vụ khách du lịch. Một số khu du lịch phát triển tại miền núi, hải 

đảo như: Sa Pa, Lý Sơn, Phú Quốc, Côn Đảo có nguồn nước ngọt hạn chế, xảy 

ra tình trạng thiếu nước cục bộ phục vụ sinh hoạt cho người dân và khách du 

lịch. 

- Liên kết, phối hợp giữa du lịch với ngành cấp nước:  

Liên kết, phối hợp giữa du lịch với ngành cấp nước: Trong thời gian qua, 

ngành du lịch và cấp nước đã có những liên kết, phối hợp tích cực để hỗ trợ thúc 

đẩy phát triển lẫn nhau. Đến nay cả nước có gần 100 doanh nghiệp cấp nước, 

quản lý trên 500 hệ thống cấp nước lớn, nhỏ tại các đô thị toàn quốc với tổng 

công suất cấp nước đạt 7 triệu m3/ngày, đêm; mức sử dụng nước sinh hoạt bình 

quân đạt 105 lít/người/ngày, đêm. Theo báo cáo Tổng điều tra dân số và nhà ở 

của Tổng cục Thống kê năm 2019, tỷ lệ hộ tiếp cận nước máy chỉ chiếm khoảng 

52%. Ngoài ra, có 22,8% hộ sử dụng nguồn nước giếng khoan. Đặc biệt, xem 

xét tỷ lệ này giữa thành thị và nông thôn trên toàn quốc có thể thấy sự chênh 

lệch rất lớn khi tỷ lệ hộ gia đình tại thành thị tiếp cận được nước máy đạt 

84,2%, trong khi tại nông thôn chỉ đạt 34,8%. 

Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế 

- xã  hội và du lịch, ngành du lịch cũng đã phối hợp với ngành cấp nước để tìm 

cách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch bằng các biện pháp 

miễn, giảm tiền nước thích hợp, kịp thời, chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp 

vượt qua đại dịch 

- Liên kết, phối hợp giữa du lịch với ngành tài nguyên và môi trường trong 

công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài 

nguyên rừng cho phát triển du lịch; phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng 
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xanh, giảm lệ thuộc đối với tài nguyên tự nhiên, năng lượng hóa thạch, giảm 

phát thải khí nhà kính.  

Nhiều hoạt động hợp tác, liên kết giữa ngành du lịch và môi trường đã 

được triển khai trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, đặc biệt là các dự án phát 

triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển; giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế 

sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần; phát triển du lịch gần gũi 

với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, du lịch xanh, du lịch sinh thái,... 

Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch ở Việt Nam 

thời gian qua vẫn tồn tại nhiều bất cập. Nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm quá 

tải khách vào những mùa cao điểm như Phú Quốc (Kiên Giang), Sapa (Lào 

Cai), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hạ Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng),.. 

lượng rác thải lớn được thải ra từ các cơ sở kinh doanh du lịch và do chính 

khách du lịch không được thu gom, xử lý triệt để. Hạ tầng xử lý rác thải chưa 

đáp ứng được nhu cầu dân sinh và phát triển du lịch, hầu hết các nhà máy đều 

quá tải so với công suất thiết kế. Công nghệ xử lý rác thải ở Việt Nam còn lạc 

hậu, chủ yếu xử lý bằng biện pháp chôn lấp, nên hiệu suất và hiệu quả không 

cao. Ý thức, trách nhiệm của nhiều doanh nghiệp, cộng đồng và khách du lịch 

chưa cao trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường chung tại các khu, 

điểm du lịch. 

- Liên kết, phối hợp giữa du lịch với ngành nông nghiệp: Các hoạt động 

hợp tác diễn ra khá đa dạng, từ liên kết, hình thành và đảm bảo chuỗi cung ứng 

thực phẩm cho ngành du lịch (chuỗi nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh ăn 

uống phục vụ khách du lịch) đến liên kết phát triển sản phẩm du lịch gắn với 

nông nghiệp, nông thôn; phát triển du lịch gắn với Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát 

triển các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ 

cao, làng nghề truyền thống; phát triển du lịch cộng đồng. 

Trong thời gian qua, nhờ sự liên kết, hợp tác giữa ngành du lịch với ngành 

nông nghiệp, đời sống của bà con ở một số vùng nông thôn có hoạt động du lịch 

được cải thiện đáng kể, có thêm việc làm và sinh kế bền vững, tăng thu nhập, 

từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đời sống văn hóa, tinh thần của 

người dân một số vùng nông thôn cũng ngày càng văn minh, hiện đại, nếp sống 

và văn hóa ứng xử thân thiện với khách du lịch; đường làng, ngõ xóm được 

chỉnh trang sạch đẹp. 

Tuy nhiên, liên kết, hợp tác giữa hai ngành vẫn chưa thực sự mang lại hiệu 

quả cao: Nhiều Chương trình mục tiêu gắn với nông thôn, nông dân, dân tộc 

thiểu số, xóa đói giảm nghèo,... chưa có sự lồng ghép với phát triển du lịch, đặc 

biệt ở một số khu vực nông thôn có tiềm năng phát triển du lịch; nhiều hộ nông 

dân muốn phát triển du lịch nhưng không có khả năng tài chính để đầu tư, chưa 

có sự hỗ trợ quyết liệt của cơ quan quản lý các cấp và các tổ chức tín dụng, 

lượng vốn cho vay thấp hơn rất nhiều so với khả năng đầu tư. Bên cạnh đó, sự 
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phối hợp giữa ngành du lịch trong công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng, 

nghiệp vụ nghề du lịch cho người dân nông thôn chưa thực sự hiệu quả; sự 

hướng dẫn, định hướng phát triển du lịch cho người dân, hỗ trợ công tác quảng 

bá, thu hút khách du lịch còn nhiều hạn chế. 

- Liên kết, phối hợp giữa du lịch với ngành thông tin - truyền thông: Trong 

thời kỳ thực hiện quy hoạch, ngành du lịch đã tích cực phối hợp, liên kết với 

ngành thông tin - truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, quảng bá 

thông tin, hình ảnh du lịch Việt Nam. Nhiều sự kiện truyền thông lớn về du lịch 

đã được tổ chức, cả các sự kiện chuyên đề và sự kện kết hợp với các sự kiện 

kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa, thể thao của đất nước; nhiều chương trình du 

lịch đã được các cơ quan truyền thông, báo chí sản xuất, phát trên các kênh 

truyền hình và các kênh media trong nước; nhiều sự kiện du lịch lớn đã được 

phối hợp với các nhà mạng phát tin nhắn quảng bá tới đông đảo người dùng 

theo hình thức SMS di động. Ngoài ra, ngành thông tin - truyền thông cũng đã 

tích cực phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, phủ sóng điện thoại, sóng 3G, 

4G, mạng internet, truyền hình kỹ thuật số phục vụ du lịch; phát wifi miễn phí, 

chính sách giảm giá cước mạng dữ liệu 3G, 4G hỗ trợ khách du lịch tại các khu 

du lịch, điểm du lịch.  

Nhờ sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng thông tin - truyền thông đã 

không những đảm bảo thông suốt liên lạc của khách du lịch mà còn tạo điều 

kiện để phát triển các loại hình du lịch dựa vào ứng dụng công nghệ số như sử 

dụng bản đồ điện tử, sử dụng mã QR code, du lịch thông minh, du lịch ảo, du 

lịch 360o,... qua đó, từng bước hiện đại hóa ngành du lịch, hỗ trợ khách du lịch 

và tăng cường trải nghiệm cho khách du lịch. 

Tuy nhiên, thực tế liên kết, phối hợp giữa hai ngành du lịch, thông tin - 

truyền thông thời gian qua vẫn tồn tại những hạn chế, khó khăn nhất định. Tình 

trạng thông tin xấu, độc, thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du 

lịch Việt Nam tồn tại nhiều trên không gian mạng nhưng chưa được phát hiện 

kịp thời và xử lý triệt để. Vấn đề an toàn và bảo mật thông tin còn nhiều hạn 

chế, thông tin cá nhân của khách du lịch bị rò rỉ khi thực hiện đăng nhập vào các 

website, nền tảng công nghệ số và thực hiện các giao dịch du lịch trực tuyến. Hạ 

tầng mạng viễn thông di động, mạng internet, mạng dữ liệu 3G, 4G, truyền hình 

kỹ thuật số chưa được phủ sóng 100% ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 

đảo, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch và khó khăn cho khách 

du lịch khi du lịch tại những địa bàn này. 

10.1.2. Liên kết, sự phù hợp giữa quy hoạch và thực tiễn phát triển du lịch 

với các ngành, lĩnh vực liên quan 

10.1.2.1. Liên kết thể chế với các ngành, lĩnh vực: 

Việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính là 



166 

 

một trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng ta xác định, trở thành động lực 

quan trọng, có giá trị dẫn đường, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước, 

không để thể chế cản trở sự phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 

ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành 

kinh tế mũi nhọn; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các Nghị quyết về 

phát triển du lịch, đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các quy hoạch, kế hoạch 

phát triển du lịch đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, hệ thống giữa các quy hoạch, 

từ trung ương đến địa phương; tạo cơ sở cho việc triển khai lập quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của 

quốc gia và từng tỉnh. Ngành du lịch luôn có mối liên kết cũng như chịu sự tác 

động qua lại với các ngành khác (Tài nguyên - môi trường, văn hóa, thể thao, 

nông nghiệp và phát triển nông thôn, công - thương, tài chính - ngân hàng, giáo 

dục và đào tạo, quốc phòng, an ninh...) vì những ngành này chính là nguồn lực, 

điều kiện chung ảnh hưởng tới sự phát triển du lịch thông qua việc cung cấp các 

sản phẩm, dịch vụ, hình thành các điểm và sự kiện du lịch,...  

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao các bộ, 

ngành, địa phương tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, gắn với thi hành 

pháp luật, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung 

nhằm loại bỏ những mâu thuẫn, chồng chéo của pháp luật về đầu tư, kinh 

doanh, xây dựng, môi trường, đất đai, …. Nhưng hầu như, các chính sách và 

hành lang pháp lý hiện hành như Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Đa dạng 

sinh học, Luật du lịch, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP... mới chỉ mang tính định 

hướng, chưa có quy định, tiêu chuẩn cụ thể thế nào là đất du lịch, chỉ tiêu sử 

dụng đất cụ thể cho du lịch và một số vấn đề liên quan đến phát triển du lịch; 

còn thiếu các chế tài xử lý sai phạm, thiếu các quy định và hướng dẫn cụ thể để 

triển khai các hoạt động tổ chức liên doanh, liên kết hoặc cho thuê môi trường 

rừng để tổ chức kinh doanh du lịch; việc định lượng các giá trị của tài nguyên 

rừng và dịch vụ môi trường gặp nhiều khó khăn; cơ chế tài chính hiện hành 

chưa được xác định rõ ràng, chưa tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch. 

Ngành du lịch Việt Nam có bước phát triển mạnh, song phần lớn các khu 

du lịch mới chỉ đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, còn các dịch 

vụ vui chơi giải trí chưa nhiều. Nguyên nhân khiến lĩnh vực đầu tư bất động sản 

vui chơi giải trí chưa thu hút được các nhà đầu tư, trước hết là do chính sách thu 

hút đầu tư chưa đồng bộ, thiếu những chính sách cụ thể đối với đầu tư phát triển 

bất động sản vui chơi giải trí, đặc biệt những hình thức được xem là nhạy cảm 

như casino, cá cược gắn với các cuộc thi thể thao trong hoạt động du lịch. Hiện 

nay, Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính nghiên cứu 

những chính sách này. 

10.1.2.2. Liên kết hoạt động & các tác động ảnh hưởng: 

- quy hoạch, quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường biển: 
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Vùng biển Việt Nam có điều kiện tự nhiên và tài nguyên hết sức phong 

phú, đa dạng về sinh học, các hệ sinh thái, thuận lợi cho phát triển du lịch biển, 

ven biển và đảo với nhiều quy mô, hình thức. Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 

09/02/2007 của Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 xác định: du 

lịch biển, đảo là một trong 05 lĩnh vực kinh tế biển, có vai trò đặc biệt quan 

trọng đối với sự phát triển kinh tế biển nói riêng, kinh tế đất nước nói chung. 

Thực hiện chủ trương đó, những năm qua, ngành du lịch biển nước ta được ưu 

tiên đầu tư phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy các 

ngành kinh tế phát triển, tạo nhiều việc làm cho nhân dân các địa phương ven 

biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh ven biển, 

trên biển, đảo. Hiện nay, nước ta còn nhiều khu vực trọng điểm ưu tiên phát 

triển du lịch thuộc vùng ven biển chưa được đầu tư, khai thác tương xứng với 

tiềm năng, lợi thế, nhất là hệ thống đảo ven bờ. Tuy vậy, số lượng khách du lịch 

biển hằng năm vẫn chiếm từ 70% - 80% lượng khách du lịch, thu nhập từ hoạt 

động du lịch biển chiếm tỷ trọng cao trong thu nhập du lịch chung của cả nước. 

Điều này cho thấy, vai trò quan trọng của du lịch biển đối với sự phát triển kinh 

tế đất nước. 

- quy hoạch, quản lý, sử dụng tài nguyên nước: 

Nước thể hiện giá trị của nó trong nhiều lĩnh vực trong đó có du lịch. Có 

thể thấy du lịch cần nguồn nước đủ để duy trì và phát triển ở hầu hết các hoạt 

động của nó, từ những cái sẵn có trong tự nhiên như: thác nước, sông suối, hang 

động... phục vụ khách ngắm cảnh đến các lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách 

sạn... Nhà hàng, khách sạn hay các hoạt động dịch vụ hiện tại đều có nguy cơ 

thiếu nguồn nước để phát triển trong tương lai. Vì nhiều lý do, nước ta bị Hiệp 

hội Tài nguyên nước quốc tế (IWRA) liệt vào nhóm quốc gia thiếu nước với 

ngưỡng dưới 4000 m3/năm khi nhu cầu nước đến năm 2020 của Việt Nam sẽ là 

80 tỉ m3/năm, năm 2030 sẽ là 87-90 tỉ m3/năm. Khối lượng này bằng khoảng 

11% tổng tài nguyên nước, hoặc 29% tài nguyên nước nội địa. Đây là một thực 

trạng đáng báo động và nếu không quản lý tốt nguồn tài nguyên này thì chỉ 

trong tương lai gần, nước ta sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm nước. 

- Bảo vệ môi trường: 

Phát triển du lịch đồng nghĩa với việc làm gia tăng lượng du khách tới các 

điểm tham quan du lịch, tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ và gia tăng 

nhu cầu sử dụng tài nguyên,... do đó dẫn đến sự gia tăng áp lực của phát triển du 

lịch đến môi trường. Điều này thể hiện qua việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng 

ngày của du khách ngày càng lớn, đã tác động tiêu cực đến môi trường. Du lịch 

phát triển, lượng khách du lịch đông, nhu cầu cung cấp nước sạch, xử lý nước 

thải, rác thải càng lớn. Nếu không có biện pháp xử lý tốt vấn đề nước thải, rác 

thải sinh hoạt hàng ngày tại các điểm du lịch khách sạn, nhà hàng thì nguy cơ ô 

nhiễm môi trường là điều không thể tránh khỏi. Gây mất cảnh quan môi trường, 

lan truyền nhiều loại dịch bệnh và nảy sinh các xung đột xã hội. Việc phát triển 
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hoạt động du lịch thiếu kiểm soát có thể tác động làm biến động các nơi cư trú, 

đe dọa các loài động thực vật hoang dã. 

- Du lịch và văn hoá, TDTT: 

Văn hóa và du lịch là hai lĩnh vực có mối quan hệ không thể tách rời. 

Trong đó, văn hóa (cả yếu tố địa văn hóa) đóng vai trò tạo động lực để phát 

triển du lịch. Văn hóa càng có sự khác biệt, có bản sắc riêng bao nhiêu thì càng 

có khả năng thu hút khách du lịch bấy nhiêu. Việt Nam là quốc gia có hơn 54 

tộc người cùng định cư sinh sống trên khặp vùng miền, là nơi sở hữu nguồn tài 

nguyên nhân văn và tự nhiên phong phú, đa dạng. Đó chính là những “chất liệu” 

để thu hút du khách, phát triển du lịch. Hoạt động du lịch góp phần phát huy các 

giá trị của tài nguyên văn hóa, đã giúp bảo tồn, duy trì lâu bền những giá trị văn 

hóa, Việt Nam đã dành khoản kinh phí khá lớn cho hoạt động bảo tồn, phát huy 

các giá trị văn hóa của đất nước. 

Như hai mặt của một vấn đề, bên cạnh những tác động tích cực, hoạt động 

du lịch cũng mang đến những ảnh hưởng không mong muốn đối với các giá trị 

văn hóa dân tộc. Ngày nay, dễ dàng nhận thấy những hình ảnh khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà hàng, các quán ăn tạm, các cửa hàng bán đồ lưu niệm…với các hoạt 

động kinh doanh manh mún, xô bồ xung quanh khu vực đền, chùa - nơi vốn là 

chốn thiêng, không gian tĩnh mịch của tâm linh. Có lẽ vì thế, đã có nhiều lễ hội 

văn hóa, nhiều khu du lịch được tổ chức, vận hành theo các tiêu chí văn hóa 

"ảo", mục đích kinh doanh - lợi nhuận lấn át đi rất nhiều mục đích văn hóa. Tiếp 

nữa, chính những nét “văn minh” mới lạ của du khách đã ảnh hưởng đến lối 

sống của một bộ phận dân địa phương, làm mai một đi những giá trị văn hóa cổ 

truyền như lối sống, trang phục, ẩm thực, ngôn ngữ,...vốn tồn tại bao đời trong 

tâm thức cá nhân và đời sống cộng đồng. 

Thực tế cho thấy quốc gia, địa phương nào có một hay một số môn thể 

thao thế mạnh sẽ là công cụ tạo dựng thương hiệu cho quốc gia, địa phương đó. 

Thành tích thể thao chính là sự quảng bá du lịch hữu hiệu cho hình ảnh của một 

quốc gia, dân tộc.  

Với Việt Nam, thông qua việc đang cai thành công các giải đấu mang tầm 

khu vực như Seagames, Asian Indoor Games; hoặc những thành công vang dội 

của môn bóng đá nam trong những năm gần đây như việc U23 Việt Nam lần 

đầu tiên giành huy chương bạc tại giải U23 Châu Á (2018); gần đây nhất đội 

tuyển Olympic Việt Nam lọt vào đến trận tranh 3-4 trong giải Asiad 2018 đã 

góp phần to lớn trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. 

Từ đó góp phần phát triển hoạt động du lịch. Đây cũng là cơ hội để những “đặc 

sản” văn hóa nghìn năm của dân tộc Việt Nam được bạn bè thế giới biết đến 

nhiều hơn. 

- Thương mại - dịch vụ:  
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Đòi hỏi tất yếu khách quan trong quá trình phát triển du lịch ở Việt Nam 

ngày càng bền vững và có hiệu quả vững chắc là ngành du lịch phải luôn luôn 

gắn với thương mại và dịch vụ. Đồng thời cũng là nhu cầu của các địa phương, 

các doanh nghiệp khi đón tiếp khách du lịch đến với mình. 

Trên cơ sở yêu cầu cung cấp các dịch vụ, khai thác sử dụng dịch vụ chung, 

việc liên kết các dịch vụ đơn lẻ tạo thành chuỗi dịch vụ, hoặc cung cấp các dịch 

vụ cấp vùng để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng công trình dịch vụ. Ngoài 

các dịch vụ về thương mại, dịch vụ du lịch, hiện nay các dịch vụ có nhu cầu liên 

kết vùng như: y tế, giao dục, văn hóa, thể dục thể thao và các loại hình dịch vụ 

mới hình thành trong thời gian gần đây. Với sự phát triển của hệ thống kết cấu 

hạ tầng giao thông, phạm vi liên kết vùng về dịch vụ ngày càng mở rộng. 

Du lịch Việt Nam hiện nay sự phối hợp giữa các ngành: Vận tải, hàng 

không, du lịch, thương mại dịch vụ nhưng vẫn còn bị chia cắt, chuỗi giá trị thực 

hiện được trong 1 tour trong và ngoài nước về cơ bản ngành nào hưởng thụ lợi 

nhuận của ngành đó chưa cùng nhau bàn cách chia sẻ lợi nhuận một cách nhân 

văn và minh bạch, công khai.  

- Tài chính - ngân hàng: 

Ngành Ngân hàng được coi là cầu nối quan trọng trong việc huy động các 

nguồn lực đầu tư, trong đó có nguồn vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào lĩnh 

vực du lịch. Không những thế, với các dịch vụ tài chính hiện đại, đa dạng, ngân 

hàng cũng đang cung cấp những dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, thu đổi ngoại 

tệ cho các du khách trong nước, quốc tế, đảm bảo an ninh an toàn thanh toán đã 

góp phần tăng thương hiệu cho Việt Nam. Thực tế, bản thân ngành du lịch cũng 

như việc kết nối các ngành phục vụ cho ngành du lịch mang lại rất nhiều sự phát 

triển dịch vụ cho ngân hàng. Trong chuỗi giá trị, sẽ có ba trục liên kết chính. 

Trụ cột thứ nhất và quan trọng nhất là ra được sản phẩm, ra được dòng tiền. 

Trục thứ hai là Chính phủ, các cơ quan cung cấp dịch vụ công để chuỗi liên kết 

này phát triển và trục thứ ba là dịch vụ về tài chính đi kèm phục vụ cho từ thanh 

toán, tín dụng... 

Một điểm cần lưu ý là lĩnh vực thanh toán thời gian gần đây phát triển rất 

nhanh và đạt được nhiều kết quả ấn tượng, đặc biệt là làn sóng thanh toán qua 

điện thoại di động thông minh (mobile). Với hệ sinh thái thanh toán trên mobile 

và cộng đồng sử dụng hệ sinh thái qua mobile sẽ góp phần rất lớn cho quảng bá 

du lịch khi kết hợp các khâu lựa chọn địa điểm, đặt phòng khách sạn, các hình 

thức thanh toán phong phú khi mua hàng hoá dịch vụ.... Thanh toán điện tử 

cũng mang lại cho du lịch một số hướng phát triển như hợp tác bán chéo sản 

phẩm để tạo ra sản phẩm đồng thương hiệu, sản phẩm ngân hàng hiện đại. 

- Giáo dục & đào tạo: 

Theo thống kê của Vụ Đào tạo (Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch), tính đến 

năm 2020, cả nước có 192 cơ sở đào tạo du lịch, trong đó có 62 trường đại học 
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có khoa du lịch. Hiện nay, tỷ lệ lao động có chuyên môn về du lịch chiếm 

khoảng 42%/tổng số lao động toàn ngành du lịch Việt Nam, 38% được đào tạo 

từ các ngành khác chuyển sang và khoảng 20% chưa qua đào tạo chính quy. 

Trong tổng số 42% lao động được đào tạo về du lịch thì chỉ có 10% lao động có 

trình độ đại học và sau đại học (chiếm 3,5%); 50% lao động có trình độ sơ cấp, 

trung cấp và cao đẳng (chiếm 20%); 40% còn lại là lao động được bồi dưỡng 

qua các lớp ngắn hạn. Khoảng 60% lao động trong lĩnh vực biết và sử dụng các 

ngoại ngữ khác nhau. Trong đó, tiếng Anh chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 50% 

nhân lực toàn ngành. 

Công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch của Việt Nam trong giai đoạn 

qua đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện ở sự gia tăng ổn định về lượng 

(tăng trưởng bình quân 12,4%/năm giai đoạn 2013-2020) và sự cải thiện đáng 

kể về chất (42% lao động được đào tạo về du lịch). Tuy nhiên, phát triển nguồn 

nhân lực du lịch Việt Nam còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức: sự phân bố 

lao động du lịch không đồng đều giữa các vùng, miền, địa phương trong cả 

nước dẫn đến tình trạng vừa thiếu vừa thừa giữa các vùng, miền và địa bàn 

trọng điểm du lịch; lao động chưa qua đào tạo chính quy và lao động trái ngành 

đang chiếm tỷ trọng lớn hơn số lao động được đào tạo chính quy về du lịch 

(58% so với 42%); mặc dù có khoảng 60% nhân lực ngành có khả năng sử dụng 

thành thạo máy tính và các thiết bị công nghệ phục vụ công việc, nhưng chủ yếu 

là các công việc giản đơn và số này tập trung chủ yếu ở khối cơ quan quản lý du 

lịch cấp trung ương và ở các doanh nghiệp đặt tại các thành phố lớn… Nếu 

không có biện pháp can thiệp tích cực, chất lượng nguồn nhân lực du lịch của 

Việt Nam sẽ khó theo kịp khu vực và thế giới. Với thực trạng công tác đào tạo 

nhân lực du lịch hiện nay, vẫn còn khoảng cách khá xa về chất lượng so với yêu 

cầu của doanh nghiệp và xã hội. Do đó, ít nhất là để không bị thua ngay trên sân 

nhà, ngành du lịch cần nhanh chóng có những giải pháp, chiến lược bài bản 

trong đào tạo nguồn nhân lực. 

- Quốc phòng, an ninh: 

Việt Nam luôn được khách du lịch quốc tế đánh giá cao ở yếu tố bảo đảm 

an toàn, ổn định an ninh, chính trị. Quan điểm vì hòa bình, hợp tác hữu nghị 

cùng phát triển trong quan hệ quốc tế của Việt Nam cùng với tình hình an ninh 

trật tự, ổn định chính trị trong nước đã tạo niềm tin cho khách du lịch quốc tế 

khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng 

của quốc phòng - an ninh đối với sự nghiệp phát triển du lịch, đặc biệt trong bối 

cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Du lịch Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục 

phát huy thế mạnh này để tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt 

Nam trong thời gian tới, đóng góp ngày càng hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng 

đất nước. 
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10.1.2.3. Liên kết vùng về du lịch trong các quy hoạch:  

Liên kết vùng để tạo các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù và độc đáo 

nhằm thu hút sự quan tâm của du khách đã và đang được tiến hành triển khai tại 

nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Việc liên kết vùng khiến sản 

phẩm du lịch có thể tận dụng được nhiều thế mạnh, nâng cao tính cạnh tranh và 

có độ bền vững cao. Liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch góp phần 

tạo ra lợi thế về quy mô, tiết kiệm các chi phí trong quảng bá, tổ chức các tour 

du lịch, cũng như đầu tư kết cấu hạ tầng, chi phí đào tạo...; hạn chế tính cạnh 

tranh giữa các địa phương trong vùng có sản phẩm du lịch giống nhau; tăng giá 

trị gia tăng cho các sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, việc liên kết vùng trong du 

lịch yêu cầu các thành phần liên kết cần thuận lợi về không gian lãnh thổ và 

điểm tương đồng về tài nguyên để có thể phát huy điểm mạnh và tận dụng tối đa 

các tài nguyên du lịch cũng như cơ sở vật chất đáp ứng cho sản phẩm du lịch. 

Liên kết vùng chỉ được hình thành trên cơ sở các liên kết về hạ tầng, đặc biệt là 

hệ thống giao thông. Với việc phát triển khoa học công nghệ như hiện nay, 

khung hạ tầng liên kết được mở rộng bao gồm cả công nghệ thông tin, khoa học 

tri thức, văn hóa, truyền thống … 

Trong bối cảnh đất nước tiến tới nền kinh tế thị trường và hội nhập sâu 

rộng với quốc tế, vấn đề liên kết, kết nối tạo nên nguồn lực tổng hợp có tính bắt 

buộc để cạnh tranh phát triển, các vấn đề liên kết nội vùng, liên kết ngoại vùng 

được đặt ra ở rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực, nhiều đồ án quy hoạch … nhưng 

việc thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn bất cập. 

Các định hướng về liên kết vùng được xác định ở cấp độ cả nước, trong 

các lĩnh vực kinh tế xã hội gặp khó khăn trong triển khai thực tiễn do thiếu cơ 

chế chính sách, bộ máy quản lý nhà nước tương ứng đặc biệt chưa có chiến lược 

tổng hợp để huy động được sự tham gia của các bên liên quan. 

Bối cảnh quốc tế và khu vực liên tục biến động về kinh tế chính trị, sự suy 

thoái của kinh tế thế giới, mối quan hệ giữa các quốc gia liên tục biến đổi trong 

thời gian gần đây đã ảnh hưởng tới các chiến lược phát triển của đất nước dưới 

rất nhiều thách thức, biến động, tác động phức tạp tới sự phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như 

chiến lược hướng biển, các hành lang, vành đai kinh tế, các khu kinh tế, các 

tuyến hạ tầng xuyên quốc gia. 

Vấn đề liên kết vùng và quản lý phát triển vùng đã được đặt ra trong các 

quy hoạch về kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch du lịch, quy 

hoạch sản xuất ... Quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập sâu 

rộng với thế giới, vấn đề quản lý vùng được đặt ra ngày một bức thiết, đòi hỏi 

chúng ta phải ban hành các cơ chế, chính sách và xây dựng bộ máy quản lý, 

điều phối vùng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nhiều đồ án, đề án quy hoạch, 

chiến lược phát triển vùng được lập theo các chuyên ngành, lĩnh vực ... nhưng 

thiếu tính tổng hợp và không khả thi trong thực tiễn triển khai. 
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Trong giai đoạn gần đây đã có nhiều nghiên cứu, đánh giá về liên kết vùng 

và định hướng quản lý phát triển vùng được đặt ra tại Việt Nam gắn với các yêu 

cầu tái cơ cấu nền kinh tế, quản lý các vùng kinh tế, vùng du lịch, vùng sản 

xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng cấp vùng và xử lý các vấn đề môi trường liên 

vùng. Song còn thiếu các đề tài mang tính tổng hợp nghiên cứu hệ thống quy 

hoạch vùng, cơ chế, chính sách, mô hình quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng 

cấp vùng nhằm góp phần cho công tác quản lý phát triển vùng và liên kết vùng 

hiệu quả. Nhiều nghiên cứu chỉ được dừng tại các tham luận hội thảo, các 

chuyên đề trong đồ án quy hoạch...  không đủ cơ sở khoa học, kỹ thuật để đề 

xuất ban hành các cơ chế chính sách phục vụ cho công tác quản lý xây dựng 

vùng 

10.2. Liên kết giữa các vùng, địa phương trong phát triển du lịch 

Quy hoạch đã định hướng không gian phát triển du lịch theo 7 vùng gồm: 

Trung du, miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc; 

Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng 

bằng sông Cửu Long, đồng thời, xác định cơ chế phối hợp liên kết giữa các 

vùng và địa phương nhằm thúc đẩy du lịch phát triển đồng bộ.  

Vùng là một cấp tương đối mới trong tổ chức lãnh thổ quốc gia hiện đại ở 

nhiều nước trên thế giới. Vấn đề quản lý phát triển vùng đã được chú ý tới ở 

nước ta từ những năm 2000, một số loại hình vùng và các cơ cấu tổ chức tương 

ứng ở Trung ương để điều hành và quản lý vùng đã được hình thành. Trong đảm 

bảo an ninh chính trị, quốc phòng và phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho 

các dân tộc thiểu số là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; trong phát 

triển kinh tế đã hình thành các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Trung Bộ và 

phía Nam; trong đầu tư phát triển vùng có vùng Thủ đô Hà Nội. Cơ cấu quản lý 

các vùng trên gồm các Ban chỉ đạo Trung ương đối với mỗi vùng, cụ thể: Ban 

chỉ đạo Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban Chỉ 

đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội (từ năm 2003). Tuy 

nhiên, ở nhiều vùng khác như vùng Thành phố Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng 

sông Cửu Long,… chưa có sự chỉ đạo tập trung của Trung ương trong triển khai 

các dự án đầu tư liên tỉnh tương tự như vùng Thủ đô Hà Nội. 

Về hợp tác liên vùng: Việc hợp tác giữa các vùng trong phát triển du lịch 

mới chỉ hình thành thông qua công cụ quản lý là các quy hoạch, chiến lược phát 

triển của Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hiện tại chưa có 

mô hình quản lý vùng để giải quyết bài toán vùng miền, điều phối nguồn lực 

hiệu quả. Tuy vậy, giữa các tỉnh ở các vùng miền khác nhau cũng đã có những 

ký kết hợp tác du lịch nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hiệu 

quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng, qua đó góp phần tăng trưởng 

kinh tế - xã hội, thu hút du lịch đến các địa phương. 
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Về hợp tác nội vùng: Mặc dù chưa có mô hình quản lý vùng, nhưng một số 

địa phương trong vùng đã chủ động hợp tác, liên  trong các hoạt động quảng bá 

du lịch cũng như trong xây dựng chính sách quản lý, phát triển sản phẩm, nguồn 

lực du lịch; trên cơ sở thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn lực phát triển, tiềm năng 

du lịch của từng địa phương trong vùng. Một số vùng có mức độ liên kết cao 

như: Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long; Duyên hải Nam Trung Bộ 

với Tây Nguyên; Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc với Trung du, 

miền núi Bắc Bộ. 

Mô hình hợp tác ở đây là các thỏa thuận ký kết giữa các tỉnh về phát triển 

du lịch: 1) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý Nhà nước về du lịch (lữ hành, 

khách sạn, vận chuyển khách du lịch, dịch vụ du lịch…) nhằm nâng cao nghiệp 

vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về du lịch của các địa phương 

trong liên kết. Tổ chức các chương trình khảo sát, học hỏi kinh nghiệm giữa các 

cấp quản lý của các tỉnh, thành phố trong liên kết phát triển du lịch; 2) Xây 

dựng các chương trình du lịch kết nối các địa phương, tạo chuỗi sản phẩm đặc 

thù; 3) Liên kết các cơ sở đào tạo nghề du lịch của các địa phương nhằm đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; 4) Các chương trình khảo sát (famtrip và 

presstrip) để quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình, tuyến điểm du lịch kết 

nối giữa các tỉnh, thành phố trong liên kết; 5) Tăng cường hợp tác giữa các Hiệp 

hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch để cung cấp hình ảnh, sản phẩm du lịch 

đặc sắc, thông tin điểm đến cho du khách. Đưa các sản phẩm du lịch, chương 

trình, tuyến, điểm du lịch kết nối giữa các thành viên trong liên kết vào nội dung 

các hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương mình. Đặc biệt là việc phối hợp 

triển khai ứng dụng du lịch thông minh trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch, 

chiến lược quảng bá marketing điện tử song phương, đa phương giữa các địa 

phương. Một số địa phương có mức độ liên kết mạnh như: Thừa Thiên Huế - Đà 

Nẵng - Quảng Nam; TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; 8 

tỉnh Tây Bắc mở rộng; Quảng Ninh - Hà Nội - Hải Phòng. 

*) Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, các hoạt động liên kết này đã đạt 

được những thành công nhất định: 

- Hoạt động liên kết vùng và địa phương trong phát triển du lịch đã diễn ra 

trong phạm vi cả nước. Trong đó, mức độ liên kết khá hiệu quả ở một số vùng 

như: Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long; Duyên hải Nam Trung Bộ 

với Tây Nguyên; Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc với Trung du, 

miền núi Bắc Bộ, và một số địa phương như: Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - 

Quảng Nam; TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; 8 tỉnh Tây 

Bắc mở rộng; Quảng Ninh - Hà Nội - Hải Phòng. 

- Liên kết giữa các vùng, địa phương trong phát triển du lịch đã bước đầu 

mang lại những hiệu quả tích cực trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc 

biệt là hạ tầng giao thông kết nối. Nhiều tuyến giao thông quan trọng kết nối 

liên vùng, liên địa phương đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng trong 
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thời kỳ thực hiện quy hoạch, tạo đột phá trong phát triển du lịch, làm thay đổi 

diện mạo du lịch của một số vùng và địa phương như: cao tốc Hà Nội - Hòa 

Bình - Sơn La - Điện Biên (CT.03); cao tốc Nội Bài - Lào Cai (CT.05); cao tốc 

Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (CT.07); cao tốc TP. Hồ Chí Minh 

- Trung Lương (Tiền Giang); cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ;... 

- Liên kết giữa các vùng, địa phương trong phát triển du lịch đã đã tạo ra 

những hiệu quả nhất định trong phát triển sản phẩm du lịch; kết nối tour, tuyến 

du lịch; phân phối khách du lịch. 

+ Hoạt động liên kết phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour, tuyến du lịch 

được triển khai mạnh mẽ ở nhiều vùng và địa phương, qua đó góp phần hình 

thành nhiều chương trình du lịch đặc sắc.29 

+ Hoạt động liên kết vùng, địa phương đã góp phần tích cực trong việc 

phân phối khách du lịch giữa những vùng, địa phương trọng điểm du lịch, có 

các trung tâm du lịch lớn với những vùng, địa phương du lịch chưa phát triển.30 

- Liên kết, phối hợp giữa các vùng và địa phương đã góp phần phát huy lợi 

thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh du lịch của các vùng, địa phương: 

+ Hình thành các sản phẩm, chương trình du lịch chuyên đề giữa các vùng, 

địa phương có tài nguyên du lịch tương đồng, gia tăng liên kết điểm đến, phát 

huy thế mạnh tài nguyên du lịch của các vùng và địa phương. 

+ Góp phần tạo nên các chuỗi giá trị du lịch, tăng trải nghiệm và sức hấp 

dẫn cho khách du lịch; tạo ra giá trị và giá trị gia tăng cho cả doanh nghiệp và 

địa phương. 

+ Tăng cường hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư phát triển du lịch, 

trao đổi kinh nghiệm quản lý giữa các địa phương thông qua tổ chức các sự 

kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội chợ. 

- Liên kết, phối hợp giữa các vùng và địa phương góp phần phát triển 

nguồn nhân lực du lịch thông qua các chương trình hỗ trợ đào tạo, trao đổi, học 

tập kinh nghiệm; liên kết xây dựng, hoàn thiện chính sách, cơ chế phát triển du 

lịch; đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phát triển du lịch 

và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác liên kết 

đào tạo trong nước được quan tâm và tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Điều này đã khắc phục dần tính tự phát trong đào tạo và gắn với nhu cầu thực tế 

của doanh nghiệp hơn. Liên kết đào tạo giữa nhà nước - Nhà trường - Nhà sử 

                                           

29 như: “Tây Bắc Việt Nam - Nơi gặp gỡ thiên nhiên và văn hóa”; “Du lịch về nguồn”; “Sắc màu vùng 

cao”; “Con đường di sản miền Trung”; “Con đường xanh Tây Nguyên”; “Đường Trường Sơn huyền thoại”; 

“Những nẻo đường phù sa”;... 

30 như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc) phân 

phối khách đến vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ; Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa (vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ) phân phối khách đến vùng Tây Nguyên; Thành phố Hồ Chí Minh (vùng Đông Nam Bộ) phân phối 

khách đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
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dụng lao động đã có những bước tiến đáng kể. Nhiều cơ sở du lịch liên kết với 

nhau, với doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch để 

xây dựng chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ các trình độ, ngành nghề do đối 

tác đặt hàng, tham gia đóng góp, xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo 

theo từng đặc điểm ngành nghề, vùng miền, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo 

tiếp cận tốt hơn với nhu cầu đào tạo, khảo sát doanh nghiệp để đánh giá chất 

lượng đào tạo và hoàn thiện, đổi mới chương trình đào tạo cho phù hợp với thực 

tế. Một trong những ví dụ điển hình đó là việc thành lập Ban đào tạo trong Hiệp 

hội lữ hành Việt Nam, điều này cho thấy yếu tố gắn kết trong công tác đào tạo 

đã dần được đưa vào quy hoạch phát triển với quy mô lớn hơn và phạm vi rộng 

hơn. Bên cạnh đó, việc tham gia của doanh nghiệp vào việc xây dựng và phát 

triển các chương trình đào tạo chính quy và phi chính quy cũng trở nên phổ biến 

hơn.  Công tác đào tạo được triển khai tại các trường theo đơn đặt hàng của 

doanh nghiệp đang được các cơ sở đào tạo tích cực triển khai nhằm gắn mục 

tiêu đào tạo gắn với thực tiễn hơn. 

- Liên kết, hợp tác giữa các địa phương về bảo vệ tài nguyên, môi trường: 

Hiện nay, một số địa phương đã chủ động hợp tác với các tỉnh lân cận trong 

công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông, khai thác sử dụng 

các nguồn nước liên tỉnh, tham gia tích cực trong bảo vệ và phát triển hệ thống 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, bảo vệ môi trường khai thác và chế biến khoáng 

sản... góp phần phòng ngừa, hạn chế, làm giảm sự gia tăng ô nhiễm, suy thoái 

tài nguyên, giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước. 

Ngoài ra, các cơ quan bảo vệ môi trường cấp vùng, liên tỉnh được thành lập 

như: Cục bảo vệ môi trường miền Bắc, Cục bảo vệ môi trường miền Nam, Cục 

bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên; Ủy ban bảo vệ môi trường lưu 

vực sông… Qua đó xác định cụ thể mô hình quản lý, giám sát với mục tiêu liên 

kết cả theo chiều dọc và chiều ngang trong bảo vệ môi trường, khắc phục tính 

chia cắt theo địa giới hành chính đối với công tác bảo vệ môi trường trên phạm 

vi cả nước. Nhiều chương trình, đề án, dự án phối hợp trong công tác bảo vệ 

môi trường quy mô liên tỉnh, liên vùng cũng được xây dựng và triển khai như: 

Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông (sông Cầu; sông Nhuệ - Đáy; 

sông Đồng Nai);… Cùng với đó, việc thực hiện các quy định, công cụ, biện 

pháp, mô hình liên kết, hợp tác trong bảo vệ môi trường đã được đẩy mạnh. Các 

vấn đề môi trường liên tỉnh, liên vùng đã được dự báo và phòng ngừa thông qua 

việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội của các tỉnh và vùng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 

thực hiện các dự án, việc giám sát thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường 

liên tỉnh, liên vùng chưa triệt để. Việc tổ chức thực hiện các hoạt động ngăn 

ngừa và xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường còn đơn phương, chưa thực sự 

gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội; thiếu sự phối hợp chặt chẽ liên ngành, 

liên vùng, sự quản lý thống nhất, mang tính hệ thống. 
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- Liên kết, phối hợp giữa các vùng và địa phương cũng mang lại những 

hiệu quả nhất định để thúc đẩy du lịch phát triển gắn với bảo vệ quốc phòng, an 

ninh trong phòng, chống các loại tội phạm liên tỉnh, liên quốc gia, tội phạm 

quốc tế lợi dụng các hoạt động du lịch để phạm tội, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 

của khách du lịch trên diện rộng, với quy mô lớn, có tính tổ chức và hệ thống 

hoặc những đối tượng đóng giả khách quốc tế để nhập cảnh, thực hiện các hành 

vi xâm hại quốc phòng, an ninh quốc gia. 

- Một số mô hình liên kết, hợp tác phát triển du lịch đã được thực hiện 

trong thời kỳ thực hiện quy hoạch như: 

+ Liên kết giữa các địa phương trong vùng, có Ban điều phối du lịch, mỗi 

địa phương trong vùng làm trưởng ban điều phối một năm thực hiện vai trò điều 

phối, thúc đẩy các hoạt động liên kết. 

+ Liên kết vùng với một thành phố “đàu tàu” có du lịch phát triển như: 8 

tỉnh Tây Bắc mở rộng với TP. Hồ Chí Minh; Đồng bằng sông Cửu Long với TP. 

Hồ Chí Minh. Mô hình liên kết này sẽ phát huy vai trò “nhạc trưởng” của địa 

phương có du lịch phát triển với các địa phương trong vùng, đồng thời, tăng khả 

năng kết nối, kích cầu thị trường, luân chuyển các dòng khách du lịch. 

+ Liên kết tiểu vùng: là những mối liên kết nhỏ giữa một số địa phương 

trong vùng. Ví dụ: các tỉnh miền Đông Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh 

miền Tây Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Liên kết theo trục du lịch, tuyến du lịch: Là các mối liên kết giữa các địa 

phương theo các tuyến du lịch gắn với mạng lưới giao thông, tuyến du lịch gắn 

với sản phẩm du lịch chuyên đề. Ví dụ: Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng 

Nam, Ninh Chữ (Ninh Thuận) - Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng), 

... 

*) Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, liên kết vùng, địa phương 

trong phát triển du lịch thời gian qua còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn: 

- Liên kết giữa các vùng, địa phương hầu như mới chỉ dừng lại ở hình thức, 

dưới dạng tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, hiệu 

quả liên kết mang lại chưa cao. 

- Hoạt động liên kết chủ yếu diễn ra giữa các địa phương có du lịch phát 

triển mạnh, các địa phương có du lịch yếu thế hơn loay hoay trong việc xây 

dựng các mỗi liên kết. Các địa phương là trung tâm du lịch của cả nước và của 

mỗi vùng chưa phát huy được vai trò đầu tàu trong việc thúc đẩy các mối liên 

kết, tạo động lực cho các địa phương phụ cận 31. 

                                           

31 chỉ có TP. Hồ Chí Minh phát huy tốt vai trò nhạc trưởng, đầu tàu thúc đẩy liên kết phát triển du lịch 

với các địa phương khác trong vùng và liên vùng. Ngoài liên kết với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, những 

năm gần đây TP. Hồ Chí Minh cũng tích cực liên kết với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 

Tây Nguyên và  các tỉnh Đông Bắc.  Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là các trọng điểm du lịch của vùng đồng 

bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc nhưng chưa phát huy được vai trò đầu tàu, liên kết với các địa phương 
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- Nhiều chương trình hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour, 

tuyến được ký kết trên giấy tờ, thực tế chưa được triển khai hoặc triển khai thiếu 

hiệu quả. Trong khi đó, các hoạt động liên kết xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác 

phát triển nguồn nhân lực còn khá mờ nhạt. 

- Thiếu cơ chế liên kết, điều phối, vai trò của “nhạc trưởng” và sự ràng 

buộc trách nhiệm giữa các vùng, địa phương dẫn đến mức độ liên kết ở một số 

vùng, địa phương còn lỏng lẻo. Một số vùng chưa có Ban chỉ đạo (hoặc Ban 

điều phối), một số vùng có Ban chỉ đạo (hoặc Ban điều phối) nhưng hoạt động 

thiếu hiệu quả. 

- Vai trò của các Hiệp hội du lịch ở địa phương chưa được phát huy hiệu 

quả; chưa thu hút được sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp, đặc biệt là 

các doanh nghiệp lữ hành trong liên kết tour, tuyến giữa các vùng, địa phương. 

10.3. Mối liên kết, hợp tác công tư (PPP) trong phát triển du lịch 

10.3.1. Thực trạng và hiệu quả hoạt động liên kết, hợp tác công tư trong 

phát triển du lịch 

Việt Nam có rất nhiều tiềm năng du lịch, tuy nhiên ngành du lịch phát triển 

vẫn còn hạn chế. Để cạnh tranh có hiệu quả, các khu, điểm du lịch phải đem lại 

những trải nghiệm đáng giá cho du khách, tính từ thời điểm du khách đến cho 

tới khi họ rời đi. Điều ấy đòi hỏi sự gia tăng chất lượng không ngừng của rất 

nhiều các loại hình dịch vụ, bao gồm từ dịch vụ công cộng đến tư nhân, môi 

trường chung quanh và cùng đó là tính hiếu khách của cộng đồng. Muốn vậy, 

các đầu mối chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp phải hợp tác với nhau trong 

một thể thống nhất. 

Mô hình hợp tác giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong phát 

triển du lịch không mới và cũng đã được chứng minh tính khả thi ở một số địa 

phương. Nguyên lý là bộ máy cơ quan nhà nước chỉ làm chức năng hoạch định 

chiến lược, quản lý, còn việc kinh doanh, khai thác du lịch thì nên tạo cơ chế 

khuyến khích để các doanh nghiệp thực hiện.  

Sự tham gia của các doanh nghiệp trong thời gian qua đã làm thay đổi đáng 

kể bộ mặt của du lịch. Hiện nay, nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch chủ 

yếu tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Các nguồn vốn mồi của Nhà nước từng 

bước đã tạo ra diện mạo và điều kiện khai thác phát triển các khu du lịch trên cả 

nước. Tuy nhiên, kế hoạch bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho phát triển du lịch 

của Chính phủ chỉ đảm bảo khoảng 10% tổng nhu cầu vốn. Để đáp ứng nhu cầu 

phát triển của ngành du lịch, nhà nước đã liên kết với tư nhân cùng đầu tư phát 

triển du lịch.  

                                                                                                                                   
phụ cận. 
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Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, các hoạt động liên kết, hợp tác công tư 

(PPP) trong phát triển du lịch đã được quan tâm, chú trọng. Nhiều dự án PPP 

lớn, cấp quốc gia đã được triển khai ở nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội và du lịch, hiệu quả mang lại bước đầu rất đáng khích lệ. Nhiều địa 

phương có du lịch phát triển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, 

TP. Hồ Chí Minh đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động PPP bằng 

nguồn vốn ngân sách ở địa phương, với phương trâm “lấy đầu tư công dẫn dắt 

đầu tư tư”, nhiều dự án PPP đã mang lại những hiệu quả tích cực cho phát triển 

kinh tế - xã hội và du lịch tại các địa phương. PPP được triển khai và mang lại 

hiệu quả cao nhất ở lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối các 

khu, điểm du lịch, trạm dừng nghỉ đường bộ; hạ tầng cảng biển, cảng thủy nội 

địa và vận tải đường thủy; hạ tầng hàng không và vận tải đường không. 

Theo số liệu thống kê của Chính phủ tổng hợp thì tính đến thời điểm tháng 

01/2019, tổng số dự án PPP là 336 dự án với tổng vốn đầu tư là 1.609.335 tỷ 

đồng, trong đó dự án giao thông chiếm 672.345 tỷ đồng. có khoảng trên một 

nghìn dự án du lịch với nguồn vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng được các 

nhà đầu tư trong nước với qui mô khác nhau trong đó chủ yếu là đầu tư các khu 

du lịch ở ven biển và vùng núi và đã xuất hiện nhiều dự án của một số nhà đầu 

tư chiến lược với vốn đầu tư khá lớn như: Vinpearl Phú Quốc (17 nghìn tỷ 

đồng), Cáp treo Phú Quốc (10 nghìn tỷ đồng); Vinpearl Quy Nhơn (4.500 tỷ 

đồng), Vinpearl Hạ Long (1.200 tỷ đồng), Cáp treo Bà Nà (hơn 6.000 tỷ đồng), 

cáp treo Mường Hoa - Phan Xi Păng (4.500 tỷ đồng)... Các dự án đầu tư trên 

góp phần hình thành một số sản phẩm du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh 

tranh cao, hấp dẫn khách du lịch. 

Bảng 21: Số lượng các dự án PPP tai Việt Nam đến tháng 01/2019 

TT Lĩnh vực dự án Số lượng 
Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng) 

1 Giao thông vận tải 220 672.345 

2 Nhà tái định cư, ký túc xá… 32 12.356 

3 Trụ sở làm việc 20 39.793 

4 Năng lượng 18 857.209 

5 Cấp nước, thoát nước, môi trường 18 21.716 

6 Y tế, văn hóa, thể thao 11 4.632 

7 Giáo dục đào tạo, chợ 17 1.284 

  Tổng cộng 336 1.609.335 

Nguồn: Tạp chí Kinh tế xây dựng, Số 4/2020 

Các dự án đầu tư với nhiều nguồn vốn khác nhau đã cải thiện kết cấu hạ 

tầng, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế 

nhất định và chưa phát huy hết nguồn lực từ xã hội. Việc đầu tư xây dựng các 

khu du lịch quốc gia, xúc tiến quảng bá du lịch và phát triển nguồn nhân lực du 

lịch còn hạn chế. Nguồn vốn đầu tư cho du lịch còn thấp so sánh với nhiều lĩnh 
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vực khác, chưa tạo được đột phá cho phát triển du lịch và tương xứng với phát 

triển ngành kinh tế mũi nhọn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, hoạt động PPP ở một số lĩnh vực 

du lịch cũng tồn tại nhiều hạn chế, bất cập ngay cả trong thi công đến công tác 

vận hành hoạt động; một số lĩnh vực du lịch có tiềm năng và thích hợp để triển 

khai PPP nhưng không thu hút được tư nhân hợp tác đầu tư do những vướng 

mắc về chính sách, cơ chế, quy trình, thủ tục. 

10.3.2. Các chính sách thúc đẩy hợp tác công tư hiện hành 

Văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp về PPP (hiện nay là Nghị định 

63/2018/NĐ-CP) đã quy định rõ ràng trình tự chuẩn bị, thực hiện dự án. Tuy 

nhiên, nhiều thủ tục cụ thể trong quá trình triển khai dự án PPP cũng chịu sự 

điều chỉnh của các Luật khác nhau như Luật Ngân sách nhà nước (đối với việc 

sử dụng vốn NSNN tham gia dự án PPP), Luật đầu tư công (vốn đầu tư công 

trong dự án PPP), Luật Doanh nghiệp (hoạt động của doanh nghiệp dự án), Luật 

Xây dựng (thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán), Luật Quản lý nợ công (vốn 

vay ODA sử dụng trong dự án PPP)…; nhiều quy định chồng chéo giữa các 

Luật với nhau dẫn đến khó khăn thực hiện trong thực tế. Nội dung quy định tại 

các Luật liên quan này được xây dựng hướng tới dự án công hoặc đầu tư tư 

nhân thuần túy, chưa xét đến đặc thù đầu tư PPP; quy trình, thủ tục cũng được 

triển khai riêng lẻ, chưa đảm bảo hài hòa với quy trình thực hiện dự án PPP 

Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới, trong đó tập 

trung chỉ đạo triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Nâng 

cao nhận thức xã hội về du lịch; (2) Tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát 

triển du lịch; (3) Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn để thu hút 

khách và phát triển du lịch; (4) Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du 

lịch; (5) Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch.  

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (năm 2016) khẳng định rõ chủ 

trương của Đảng về phát triển du lịch: “Có chính sách phát triển du lịch thành 

ngành kinh tế mũi nhọn. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển 

du lịch với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sản phẩm đa dạng và tính chuyên 

nghiệp cao. Tạo mọi thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh, đi lại và đảm bảo an 

toàn, an ninh. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Việt 

Nam. Khai thác hiệu quả, bền vững các di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh và giữ gìn vệ sinh môi trường. Phát triển các khu dịch 

vụ du lịch phức hợp, có quy mô lớn và chất lượng cao”. 

 

 

 



180 

 

10.3.3. Các lĩnh vực có tiềm năng phát triển liên kết, hợp tác công tư 

(PPP) đối với phát triển du lịch 

Các lĩnh vực có tiềm năng phát triển liên kết, hợp tác công - tư trong lĩnh 

vực du lịch và có liên quan đến du lịch như: giao thông kết nối, cầu, cảng, trạm 

dừng nghỉ; hạ tầng môi trường, cấp, thoát nước; năng lượng; văn hóa, thể thao; 

thương mại (chợ); các dịch vụ lưu trú, hướng dẫn du lịch, ăn uống, vui chơi giải 

trí, tổ chức sự kiện,... tại các khu du lịch quốc gia, vườn quốc gia, khu bảo tồn 

thiên nhiên, công viên địa chất toàn cầu, khu di tích, di sản quốc gia và quốc tế. 

Hệ thống hạ tầng du lịch và dịch vụ chất lượng tốt, phát triển đồng bộ sẽ có 

tác động to lớn đến kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Do vậy, chiến lược 

phát triển du lịch luôn đi kèm với việc đầu tư và triển khai các dự án phát triển 

hạ tầng và dịch vụ.  

Với nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế do hầu hết các quỹ phát triển 

kết cấu hạ tầng đều từ ngân sách nhà nước, khi các phương thức huy động vốn 

truyền thống đang ngày càng thu hẹp, mặt khác, việc hạn chế nợ công, giảm 

thâm hụt ngân sách đang là ưu tiên hàng đầu hiện nay thì việc huy động vốn từ 

khu vực tư nhân đang được nhà nước ưu tiên triển khai. Trong đó do tính chất 

đặc thù, mô hình hợp tác công tư (PPP) luôn là một trong những phương án huy 

động vốn được ưu tiên lựa chọn trong triển khai các dự án đầu tư hạ tầng du lịch 

và dịch vụ nhằm khuyến khích nguồn vốn đầu tư tư nhân và sử dụng hiệu quả 

nguồn vốn trong khai thác vận hành. 

11. Liên kết, hợp tác quốc tế về du lịch  

11.1. Các chính sách hợp tác quốc tế về du lịch 

- Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của liên kết, hợp tác quốc 

tế với phát triển du lịch, trong thời gian qua, nhiều văn kiện của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đã được ban hành, trong đó, thể hiện những quan 

điểm, chủ trương, định hướng liên kết, hợp tác quốc tế về du lịch. 

+ Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16/01/2017 về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã xác định: “Đẩy mạnh hoạt động 

hợp tác quốc tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh và khai thác các cơ hội, nguồn 

lực để phát triển, gắn kết du lịch Việt Nam với du lịch của các nước trong khu 

vực và thế giới, đồng thời khắc phục những hạn chế của du lịch Việt Nam”. 

+ Luật du lịch năm 2017 cũng xác định một trong những nguyên tắc phát 

triển du lịch Việt Nam cần phải “mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc 

tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam”. 

+ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đề ra những 

nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới: “Tích cực, chủ động hợp tác song 
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phương và đa phương về du lịch; ưu tiên hợp tác, liên kết khu vực để phát triển 

sản phẩm, quảng bá điểm đến chung”; “Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia và 

tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, thu hút đầu 

tư, đào tạo nhân lực du lịch”. 

- Việt Nam là quốc gia tích cực tham gia tiến trình hợp tác và hội nhập 

quốc tế. Tính đến nay, Việt Nam đã và đang là thành viên tích cực của hơn 70 tổ 

chức, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế như: Liên Hợp quốc (UN), Liên 

minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương 

mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM),… Việt Nam cũng đã 

tham gia, ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế, hiệp định thương 

mại tự do như VCFTA, VKFTA, VN-EAEU FTA, CPTPP, AHKFTA, EV-

FTA, RCEP,... trong đó có những điều khoản quy định, thỏa thuận hợp tác riêng 

đối với lĩnh vực du lịch và những điều khoản, thỏa thuận hợp tác có liên quan 32. 

- Thực hiện Nghị quyết của Đảng và các văn bản quản quy phạm pháp luật 

của Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã tích cực xây dựng kế hoạch, 

chương trình hợp tác quốc tế, triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác với cơ 

quan du lịch của nhiều quốc gia, tổ chức và hiệp hội quốc tế về du lịch. Đến 

nay, ngành du lịch đã ký 107 văn bản hợp tác, trong đó có 98 văn bản hợp tác 

song phương với 45 quốc gia và 09 văn bản hợp tác đa phương với 04 tổ chức, 

hiệp hội quốc tế. Một số văn kiện tiêu biểu như: Tuyên bố chung về Hợp tác du 

lịch Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), Tuyên bố chung về Hợp tác du lịch 

Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV), Ý định thư về chương trình 

hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch trong lĩnh 

vực du lịch bền vững (2013), Chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng 

(GMS), và các văn kiện hợp tác quốc tế song phương khác. 

- Các chính sách hợp tác quốc tế về du lịch và có liên quan trong thời kỳ 

2013-2020 đã tạo điều kiện, hành lang pháp lý quan trọng thúc đẩy liên kết, hợp 

tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt 

trong các lĩnh vực: hải quan, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quản lý phương 

tiện giao thông quá cảnh, quản lý khách du lịch. Sự liên kết, hợp tác giữa Việt 

Nam và các quốc gia trên thế giới đối với các lĩnh vực nêu trên chủ yếu được 

thực hiện thông qua các điều khoản ký kết tại các Hiệp định thương mại tự do, 

thỏa thuận thương mại song phương và đa phương: 

+ Đối với chính sách hải quan và xuất nhập khẩu hàng hóa: Việt Nam đã 

ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách tạo thuận lợi về xuất nhập 

                                           

32 Ví dụ đơn cử: Hiệp định CPTPP (tiền thân là TPP) có 30 Chương và 9 Phụ lục, trong đó có 12 

Chương về các lĩnh vực đầu tư, thương mại xuyên biên giới, hải quan, cạnh tranh, lao động,... có liên quan đến 

du lịch (các chương 2,5,6,8,9, 10, 16, 19, 22, 23, 24, 26) và 02 Phụ lục đưa ra những quy định, thỏa thuận, cam 

kết riêng về du lịch ở các khía cạnh lữ hành quốc tế, hướng dẫn viên, dịch vụ vận tải, mua sắm, giải trí (Tại Phụ 

lục I - NCM và Phụ lục II - NCM của Hiệp định). 
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cảnh và thị thực nhập cảnh. Năm 2014, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và 

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực, trong đó đã luật hóa thị 

thực điện tử với quy trình cấp, xét, duyệt nhanh gọn, thuận tiện cho người nước 

ngoài cũng như quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc bổ sung danh 

sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử. Năm 2015, tại Nghị quyết 

số 46/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2015, Việt Nam lần đầu tiên áp dụng 

chính sách miễn thị thực cho công dân một số quốc gia nhập cảnh Việt Nam. 

Chính sách này tiếp tục được thực thi (gia hạn) thêm một năm (tại Nghị quyết 

số 56/NQ-CP ngày 30/6/2016). Năm 2016 - 2017, Việt Nam triển khai chính 

sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại Nghị 

quyết số 30/2016/QH14 của Quốc hội; theo đó, công dân của 46 quốc gia và 

vùng lãnh thổ được áp dụng cấp thị thực điện tử khi nhập cảnh Việt Nam (Nghị 

định số 07/NĐ-CP ngày 25/01/2017 và Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 

29/11/2017 của Chính phủ Về việc bổ sung danh sách các nước có công dân 

được thí điểm cấp thị thực điện tử). Ngày 15/3/2022, Chính phủ đã đồng ý khôi 

phục chính sách nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, 

chống dịch COVID-19; đồng thời Bộ Y tế đã ban hành Quy định hướng dẫn về 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh phù hợp với quy định 

tại Điều 16.1 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2019. Tại các Hiệp định thương mại tự 

do mà Việt Nam là thành viên, thỏa thuận chung hầu hết là tạo thuận lợi thương 

mại tối đa cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của các nước; thủ tục thông 

quan hải quan nhanh chóng, thuận tiện; minh bạch trong thủ tục hải quan; 

phòng chống gian lận thương mại và trốn thuế; cung cấp thông tin, kê khai 

trước và thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Nhiều ngành hàng ưu tiên được các 

bên đồng ý cắt giảm thuế quan nhập khẩu, có những nhóm hàng được giảm đến 

0% (ngành hàng, hạn ngạch thuế quan và chính sách cụ thể được quy định khác 

nhau ở mỗi Hiêph định thương mại khác nhau). Việc cắt, giảm, xóa bỏ thuế 

quan các ngành hàng nhập khẩu tác động rất lớn đối với việc cung ứng hàng hóa 

và dịch vụ đầu vào của ngành du lịch (nông sản, thực phẩm; thiết bị, vật tư, đồ 

dùng của các khách sạn, nhà hàng;...). Hàng hóa sẽ phong phú hơn, đa dạng 

hơn, giá cả hợp lý hơn (do không phải chịu thuế quan nhập khẩu), qua đó tạo 

thuận lợi rất lớn để thúc đẩy du lịch phát triển. 

+ Đối với chính sách xuất nhập cảnh, quản lý khách du lịch: Trong thời kỳ 

thực hiện quy hoạch, Việt Nam đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính 

sách tạo thuận lợi về xuất nhập cảnh và thị thực nhập cảnh. Năm 2014, Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có 

hiệu lực, trong đó đã luật hóa thị thực điện tử với quy trình cấp, xét, duyệt 

nhanh gọn, thuận tiện cho người nước ngoài cũng như quy định thẩm quyền của 

Chính phủ trong việc bổ sung danh sách các nước có công dân được cấp thị thực 

điện tử. Năm 2015, tại Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2015, 
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Việt Nam lần đầu tiên áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân một số 

quốc gia nhập cảnh Việt Nam. Chính sách này tiếp tục được thực thi (gia hạn) 

thêm một năm (tại Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 30/6/2016). Năm 2016 - 

2017, Việt Nam triển khai chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài 

nhập cảnh Việt Nam tại Nghị quyết số 30/2016/QH14 của Quốc hội. Theo đó, 

công dân của 46 quốc gia và vùng lãnh thổ được áp dụng cấp thị thực điện tử 

khi nhập cảnh Việt Nam (Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 25/01/2017 và Nghị 

quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ). 

Chính sách hải quan, y tế, quản lý khách du lịch được thể thiện ở một số 

văn bản pháp luật như: Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 

14/6/2005; Nghị định 154/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Nghị định 

59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, 

kiểm soát hải quan; Nghị định 66/2002/NĐ-CP Quy định về định mức hành lý 

của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế; 

Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; 

kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng 

hoá xuất, nhập khẩu; Quyết định 149/QĐ-TCHQ Ban hành quy trình thủ tục hải 

quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh bằng đường sắt; đối với 

hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; giám sát hải quan tại ga liên vận biên 

giới và ga liên vận nội địa. 

+ Đối với chính sách quản lý phương tiện giao thông quá cảnh, kết nối hạ 

tầng giao thông cửa khẩu: Chính sách quản lý phương tiện giao thông quá cảnh, 

kết nối hạ tầng giao thông cửa khẩu được thể thiện ở một số văn bản pháp luật 

như: Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ quy định 

về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch; 

Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về quy chế khu 

vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu 

biên giới đất liền; Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 của Bộ Tài 

chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập 

cảnh, quá cảnh. Các văn bản này quy định quản lý cửa khẩu và thủ tục xuất 

cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam đối với các phương tiện tàu bay (đường 

không), tàu biển (đường biển), tàu thủy (đường thủy nội địa), tàu hỏa (đường 

sắt), các phương tiện cơ giới đường bộ. Bên cạnh đó, một số địa phương như 

Quảng Ninh, Lạng Sơn,… xây dựng Đề án thí điểm cơ chế đặc thù tổ chức hoạt 

động xe du lịch tự lái qua cặp cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nhằm 

tạo điều kiện cho khách du lịch Trung Quốc & quốc tế. 
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+ Đối với chính sách liên kết, hợp tác bảo vệ tài nguyên và môi trường: 

Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, Việt Nam đã tích cực liên kết, hợp tác song 

phương và đa phương với các quốc gia, tổ chức quốc tế về bảo vệ tài nguyên, 

môi trường. Các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các Bản ghi nhớ đã ký với 

Lào, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Italia, Hàn Quốc, Cu Ba, 

Pháp,... thực hiện các dự án bằng nguồn vốn ODA trong các lĩnh vực biến đổi 

khí hậu, tài nguyên nước, biển đảo, viễn thám, khí tượng thủy văn, môi trường. 

Đối với các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã hợp tác với các đối tác trọng tâm như 

WB, ADB, UNEP, UNDP, ASEAN, GEF, APEC... các đối tác trong khuôn khổ 

các Công ước quốc tế, đặc biệt là Công ước khung của Liên hợp quốc về biến 

đổi khí hậu (UNFCCC) và Khung đa dạng sinh học toàn cầu (GBF) của Liên 

minh Châu Âu; thúc đẩy việc ký kết tham gia 04 thoả thuận quốc tế bao gồm: 

(1) Quỹ Thông tin đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF); (2) Hiệp hội Khí hậu và 

Không khí sạch (CCAC); (3) Diễn đàn Khoa học-Chính sách liên chính phủ về 

đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái (IPBES); (4) Đối tác Không khí 

sạch Châu Á-Thái Bình Dương (APCAP). Những liên kết, hợp tác này đã góp 

phần tích cực trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với BĐKH 

của Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng. 

Năm 2017, Việt Nam đã điều phối 01 thỏa thuận quốc tế mới với Hà Lan 

về bảo vệ môi trường, thúc đẩy và triển khai các dự án chuyển đổi có quy mô 

lớn nhằm mục tiêu phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long; ký kết 

02 thỏa thuận quốc tế mới với Nhật Bản và Ba Lan trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường, tăng trưởng cacbon thấp (JCM). Năm 2018, Việt Nam đã chủ động 

và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi 

trường; tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, như Hội nghị Đại hội 

đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 tại TP. Đà Nẵng và các sự kiện 

bên lề Hội nghị, Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về giáo dục môi trường lần 

thứ 10 tại Việt Nam, Hội nghị đối thoại chính sách môi trường Việt Nam - Nhật 

Bản, các sự kiện trong khuôn khổ hoạt động hợp tác môi trường Việt Nam - 

Hàn Quốc, Diễn đàn môi trường Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội. Đặc biệt, 

Việt Nam đã kết thúc việc xử lý dioxin gần 14 ha đất sân bay Đà Nẵng sau 06 

năm phối hợp với Hoa Kỳ với kinh phí 110 triệu USD; thực hiện ký thỏa thuận 

viện trợ không hoàn lại với Hoa Kỳ cho Dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay 

Biên Hòa, dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 năm với tổng chi phí là 390 triệu 

USD. Năm 2019, Việt Nam đã chủ động, tích cực lồng ghép, đưa các vấn đề 

hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường vào nội dung trao đổi với lãnh đạo cấp cao 

giữa các nước trong các chuyến thăm, tiếp xúc song phương và tại các hội nghị 

khu vực, quốc tế; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về môi trường như: 

Diễn đàn Bộ trưởng và Nhà chức trách môi trường châu Á - Thái Bình Dương 

lần thứ 3, Hội nghị lần thứ 4 của Đại hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc, Hội 

nghị các bên tham gia các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm... Đồng 

thời, Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường với Lào; xây dựng 
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các đề xuất dự án về nâng cao năng lực đàm phán và thực thi các cam kết quốc 

tế về vấn đề môi trường trong thương mại quốc tế. Năm 2020, Việt Nam đã 

tham gia thành lập mới các cơ chế hợp tác song phương, đa phương như: Cơ 

chế Đối thoại Hàn Quốc - ASEAN về môi trường và biến đổi khí hậu, Đối thoại 

ASEAN - EU về lập bản đồ đổi mới và công nghệ xanh. Việt Nam cũng đã tổ 

chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng như: Hội nghị Bộ trưởng 

môi trường Việt Nam - Hàn Quốc, Hội nghị Đối thoại Chính sách môi trường 

Việt Nam - Nhật Bản, Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam - Lào; Hội nghị (trực 

tuyến) lần thứ 21 của Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và đôi bờ 

(AWGCME 21); Hội nghị (trực tuyến) Quan chức cao cấp ASEAN về môi 

trường lần thứ 31 (ASOEN 31); Hội nghị lần thứ 22 Ban Điều hành Trung tâm 

đa dạng sinh học ASEAN (GB 22) và các hội nghị có liên quan 33. 

+ Đối với chính sách hợp tác về tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ: Việt 

Nam cũng rất tích cực liên kết, hợp tác quốc tế, ký kết nhiều thỏa thuận, biên 

bản ghi nhớ với các quốc gia, tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn 

và do lường chất lượng, như: Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc 

(MOU); Thỏa thuận về chấp nhận tiêu chuẩn Anh (BSI); Tổ chức Năng suất 

Châu Á (APO); Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO); Ủy ban tư 

vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (WG1). Đối với lĩnh vực du lịch, 

Việt Nam đã liên kết với Liên minh châu Âu (EU) xây dựng bộ Tiêu chuẩn Kỹ 

năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) và liên kết với cơ quan du lịch các quốc 

gia ASEAN xây dựng Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về Nghề 

Du lịch (MRA-TP). 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình công bố 3973 TCVN (Tiêu 

chuẩn Quốc gia), khoảng 88% TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, nâng tổng 

số TCVN trong hệ thống TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt 60% (năm 

2020 là 895 TCVN); tiếp nhận, thẩm tra và thẩm định 411 dự thảo QCVN (Quy 

chuẩn quốcgia) của các bộ, ngành xây dựng (năm 2020 là 78 dự thảo QCVN); 

hướng dẫn, góp ý hơn 86 QCĐP (Quy chuẩn địa phương) của địa phương (riêng 

năm 2020 là 70 QCĐP) góp phần hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN theo 

hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ 34. 

Trong lĩnh vực du lịch hiện đã xây dựng được một số tiêu chuẩn quốc gia 

liên quan về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch như: TCVN 7795: 2009 Biệt thự du 

lịch -Xếp hạng; TCVN 7796: 2009 Tiêu chuẩn bãi cắm trại du lịch; TCVN 

7797: 2009 Làng du lịch - Xếp hạng; TCVN 7799: 2009 Tiêu chuẩn nhà nghỉ 

du lịch; TCVN 7800: 2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; 

                                           

33 Theo An Hưng (2022), “Chủ động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường”, Tạp chí Tài chính 

Online, tại website: https://tapchitaichinh.vn/ truy cập ngày 21/7/2022. 

34 Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tại website: http://smedec.com/tin-tuc/thuc-day-

hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-trong-tinh-hinh-moi-382.html, truy cập ngày 21.7.2022 

https://tapchitaichinh.vn/
http://smedec.com/tin-tuc/thuc-day-hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-trong-tinh-hinh-moi-382.html
http://smedec.com/tin-tuc/thuc-day-hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-trong-tinh-hinh-moi-382.html
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TCVN 9506: 2012 Cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan - thuật ngữ và 

định nghĩa; TCVN 9372:2012 Tàu thủy lưu trú du lịch - xếp hạng; TCVN 7798: 

2014 Căn hộ du lịch - Xếp hạng; TCVN 4391: 2015 Khách sạn - Xếp hạng.    

Bên cạnh đó còn một số tiêu chuẩn về kinh doanh các loại hình du lịch cụ thể 

đang được xây dựng như tiêu chuẩn về hệ thống quản lý sự kiện du lịch bền 

vững, tiêu chuẩn về du lịch mạo hiểm,... Các tiêu chuẩn này đang được xây 

dựng và công bố theo đúng quy định về quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

hiện nay ở Việt Nam 35. 

+ Đối với chính sách hợp tác về phát triển nguồn nhân lực: Trong thời kỳ 

thực hiện quy hoạch, ngành du lịch Việt Nam cũng đã tích cực thúc đẩy các 

hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du 

lịch. Hoạt động liên kết đào tạo du lịch với các cơ sở đào tạo nước ngoài được 

đẩy mạnh trong khuôn khổ hợp tác đa phương hoặc song phương. Các đối tác 

liên kết chủ yếu là các cơ sở dào tạo du lịch trong ASEAN, Trung Quốc, Úc, 

Canada, một số nước châu Âu và các tổ chức quốc tế. Nhiều dự án quốc tế về 

phát triển nguồn nhân lực du lịch đã được triển khai tại Việt Nam như: Dự án 

“Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã 

hội do Liên minh châu Âu tài trợ; Dự án “Tăng cường năng lực nguồn nhân lực 

ngành du lịch và khách sạn Việt Nam” do chính phủ Đại công quốc 

Luxembourg tài trợ; Chương trình bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch bền 

vững cho cán bộ quản lý nhà nước và đại diện một số doanh nghiệp của 14 tỉnh, 

thành phố miền Trung do chính phủ Tây Ba Nha tài trợ. Các dự án quốc tế về 

hợp tác phát triển nguồn nhân lực được triển khai đã góp phần tích cực trong 

công tác đào tạo, bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du 

lịch của Việt Nam. 

11.2. Hợp tác với cơ quan du lịch quốc gia của nước ngoài, các tổ chức 

quốc tế và khu vực 

- Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, ngành du lịch Việt Nam đã phát triển 

quan hệ hợp tác với cơ quan du lịch của nhiều quốc gia trên thế giới và trong 

khu vực, một số quốc gia là thị trường trọng điểm của Việt Nam như: Pháp, Hoa 

Kỳ, Nga, Úc, Niu-Di-lân, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào - 

Campuchia - Myanmar (CLMV),... 

- Việt Nam tích cực tham gia các tổ chức du lịch quốc tế như: UNWTO, 

Hiệp hội du lịch Châu Á-Thái Bình Dương (PATA), Hội đồng du lịch và Lữ 

hành Thế giới (WTTC),... 

+ UNWTO: Việt Nam đã phối hợp với UNWTO tổ chức thành công nhiều 

sự kiện, hội nghị, thu hút sự tham gia và quan tâm của nhiều quốc gia và tổ chức 

                                           

35 Theo Nguyễn Hoàng Mai (2019), Định hướng cho hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh 

vực du lịch, website: http://itdr.org.vn/dinh-huong-cho-hoat-dong-xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-trong-linh-

vuc-du-lich/  

http://itdr.org.vn/dinh-huong-cho-hoat-dong-xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-trong-linh-vuc-du-lich/
http://itdr.org.vn/dinh-huong-cho-hoat-dong-xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-trong-linh-vuc-du-lich/
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quốc tế khác, tiêu biểu như: Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển 

bền vững năm 2013, Hội thảo về du lịch đường sông năm 2014, Hội nghị Quốc 

tế về du lịch và Thể thao năm 2016 tại Đà Nẵng. 

+ PATA: Hiệp hội du lịch Châu Á - Thái Bình Dương đã rất tích cực phối 

hợp tổ chức và tham gia các sự kiện về du lịch của Việt Nam như: Diễn đàn du 

lịch Mê Công (2015), Hội nghị quốc tế về du lịch và Thể thao (2016), Diễn đàn 

ACMECS mở rộng về du lịch có trách nhiệm (2016), Đối thoại chính sách cao 

cấp về phát triển du lịch bền vững APEC (2017). Khi đại dịch COVID-19 bùng 

phát đầu năm 2020, du lịch Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề, PATA đã triển 

khai Dự án “Khả năng phục hồi điểm đến du lịch tại Việt Nam”, hỗ trợ và song 

hành cùng với ngành du lịch Việt Nam phục hồi, vượt qua đại dịch. 

- Việt Nam cũng tích cực liên kết, hợp tác với các tổ chức quốc tế không 

chuyên ngành về du lịch như: Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Giáo dục, 

Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Tổ chức hợp tác quốc tế Tây 

Ban Nha (AECID), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Thế 

giới (WB), Ngân hàng châu Á (ADB), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Liên 

minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN),.... nhằm tận dụng cơ hội, thu hút các 

nguồn vốn viện trợ, đầu tư không hoàn trả của các tổ chức này trong phát triển 

kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xây dựng chính sách, phát triển 

sản phẩm, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đào tạo nguồn nhân lực du lịch: 

+ Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch du lịch: JICA - Dự 

án Nghiên cứu phát triển du lịch 11 tỉnh ven biển Trung bộ; AECID - Triển khai 

Luật du lịch nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước và Dự án quy hoạch du 

lịch Huế; KTO - Dự án “Phát triển du lịch sinh thái làng Phù Long, Hải 

Phòng”… 

+ Phát triển sản phẩm du lịch: UNESCO, ILO, Luxembourg - Dự án Phát 

triển du lịch bền vững và có trách nhiệm tại miền Trung Việt Nam; IUCN, SNV  

- Phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, homestay tại Sapa; FIDR - Dự án “Du 

lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu”; UNESCO - “Chiến lược lồng ghép văn hóa và 

du lịch nhằm phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam”; ADB - Các dự án “Phát 

triển du lịch bền vững tiểu vùng GMS”; JICA - Dự án “Hỗ trợ phát huy Vai trò 

Cộng đồng trong phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua du lịch di sản”… 

+ Hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch: AECID - Xây dựng Kế hoạch 

marketing du lịch Việt Nam giai đoạn 2008-2015; EU - Xây dựng Chiến lược 

Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020; SNV - Xây dựng thương hiệu khu 

vực Tây Bắc… 

+ Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: EU - Dự án phát triển nguồn nhân 

lực du lịch Việt Nam (HRDT) và Chương trình phát triển năng lực du lịch có 

trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT); Luxembourg - Dự án “Tăng 

cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam”; GIZ - Dự án “Sáng 
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kiến đối với việc hội nhập ASEAN”; SNV - “Chương trình đào tạo kỹ năng 

nghề cho nhóm lao động tự do trong ngành du lịch Việt Nam”… 

+ Đầu tư phát triển hạ tầng du lịch: ADB - Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng 

du lịch vì mục tiêu tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng 

(GMS)”. 

- Thúc đẩy bình đẳng giới: Chính phủ Úc - Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng 

giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển 

du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT). 

Một trong những dự án lớn nhất du lịch Việt Nam tiếp nhận từ các tổ chức 

quốc tế trong thời gian qua là dự án hỗ trợ kỹ thuật của Liên minh châu Âu 

(EU) về “Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam” và “Chương trình phát 

triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội”, với mục đích 

đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng của du lịch Việt Nam. EU đã 

hỗ trợ xây dựng Bộ Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam và tổ chức nhiều hoạt 

động đào tạo, xây dựng tài liệu, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Thỏa 

thuận thừa nhận lẫn nhau về lao động nghề du lịch trong ASEAN (MRA-TP). 

Có thể khẳng định, các dự án của các tổ chức quốc tế thời gian qua đóng vai trò 

quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam theo hướng đa dạng, 

bền vững, chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn ngành. 

11.3. Đánh giá sự liên kết, đồng bộ giữa hạ tầng du lịch Việt Nam với 

quốc tế 

Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, hạ tầng du lịch của Việt Nam nhìn 

chung phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Nhiều công trình hạ tầng 

lớn được triển khai xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển 

du lịch trong thời kỳ này, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông (quốc lộ, cao 

tốc, đường Xuyên Á), cửa khẩu quốc tế, hạ tầng cảng mặt đất và cảng biển 

(cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách du lịch Phú Quốc, Hạ 

Long,...), qua đó, tăng cường khả năng kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực và 

thế giới. 

- Hạ tầng đường bộ: Một số tuyến giao thông đường bộ của Việt Nam đã 

được kết nối với các Lào, Campuchia và Trung Quốc. Trong đó, các tuyến 

đường Xuyên Á AH13, AH14, AH15, AH16 và AH17 (chạy qua Việt Nam với 

tổng chiều dài 2.265 km) góp phần quan trọng thúc đẩy du lịch đường bộ liên 

quốc gia, tạo ra kết nối giữa Việt Nam với khu vực.  

Thời kỳ 2013-2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường bộ 

liên tục tăng và chiếm tỷ trọng khá. Năm 2013, lượng khách quốc tế đến Việt 

Nam bằng đường bộ đạt 1,4 triệu lượt khách, chiếm 18,7% tổng lượng khách 

quốc tế đến Việt Nam. Năm 2019, con số này tăng lên gần 3,4 triệu lượt, chiếm 

18,9% tổng lượng khách quốc tế, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2013. 



189 

 

- Hạ tầng đường sắt: Mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam khá đa 

dạng, có tổng chiều dài 3.315 km với 297 nhà ga. Tuy nhiên, hạ tầng đường sắt 

của Việt Nam chưa được quan tâm, nâng cấp, phát triển, đang tụt hậu so với thế 

giới và khu vực. Năng lực khai thác trên nhiều tuyến đường sắt chính chỉ đạt 

khoảng 17-25 đôi tàu/ngày đêm, tốc độ khai thác hành khách lớn nhất 100 km/h 

và hàng hóa là 60 km/h. 

Khả năng kết nối của đường sắt Việt Nam với các nước khá hạn chế, lượng 

khách quốc tế bằng đường sắt hầu như không đáng kể do bất tiện so với đường 

bộ. Hiện đường sắt Việt Nam mới kết nối được với hệ thống đường sắt quốc tế 

thông qua đường sắt Trung Quốc tại 2 ga biên giới Lào Cai và Đồng Đăng. 

- Hạ tầng đường thủy (hàng hải): Khu vực Châu Á có 288 điểm được lựa 

chọn trở thành điểm dừng chân của các hãng du thuyền trên thế giới, trong đó, 

Việt Nam đứng thứ 4 sau Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan về số du thuyền ghé 

thăm. Hầu hết các tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Thái Bình Dương - Ấn 

Độ Dương, châu Âu - châu Á, châu Phi - châu Á, Tây Nam Á - Đông Bắc Á đều 

phải đi qua biển Đông, Việt nam có lợi thế rất lớn để trở thành điểm trung 

chuyển, đầu mối tiếp đón khách du lịch tàu biển. 

Cả nước hiện có 255 bến cảng thuộc 31 cảng biển. Tuy nhiên, hiện Việt 

Nam mới chỉ có một số cảng tàu du lịch chuyên dụng như: cảng tàu khách quốc 

tế Tuần Châu, cảng tàu khách quốc Tế Hạ Long, cảng tàu khách quốc tế Hòn 

Gai (Quảng Ninh), cảng quốc tế Cam Ranh, cảng Nha Trang (Khánh Hòa), cảng 

hành khác quốc tế Phú Quốc. Hầu hết các cảng đón tàu du lịch của Việt Nam là 

cảng hỗn hợp, tiêu biểu như các cảng: Hải Phòng, Chân Mây, Tiên Sa, Nha 

Trang, Vũng Tàu, Quy Nhơn và cảng Sài Gòn. Nhìn chung, Việt Nam còn thiếu 

cảng du lịch chuyên dụng và hạ tầng liên quan dẫn đến lượng khách tàu biển 

khai thác được thấp so với tiềm năng. Năm 2019, lượng khách du lịch quốc tế 

đến Việt Nam bằng đường biển chỉ đạt 264.115 lượt, chiếm khoảng 1,5% so với 

tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm này. 

- Hạ tầng đường không: Hệ thống cảng hàng không Việt Nam có 22 cảng, 

gồm 13 cảng nội địa và 9 cảng quốc tế. Hiện Việt Nam đã có hệ thống đường 

bay kết nối trực tiếp với hầu hết các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, các nước ASEAN, Úc, Nga, Anh, Pháp, Đức  

và một số quốc gia châu Âu khác. Tuy nhiên, trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, 

Việt Nam chưa có đường bay thẳng kết nối với một số thị trường tiềm năng, thị 

trường xa như: Mỹ, Canada, Mexico và các nước Nam Mỹ. 

Các cảng hàng không quốc tế lớn của Việt Nam là Nội Bài, Đà Nẵng, Cam 

Ranh và Tân Sơn Nhất chiếm khoảng trên 80% tổng sản lượng hành khách của 

ngành hàng không/năm. Các cảng hàng không này hiện đang hoạt động vượt 

công suất thiết kế, bị quá tải nhiều thời điểm trong năm, đặc biệt vào mùa cao 

điểm du lịch. 



190 

 

Nhìn chung, hạ tầng hàng không đã đáp ứng khá tốt yêu cầu phát triển du 

lịch trong thời kỳ 2013-2020. Năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam bằng 

đường hàng không đạt 14,3 triệu lượt, chiếm gần 80% tổng lượng khách quốc 

tế. 

- Hệ thống cửa khẩu Việt Nam: Cửa khẩu Việt Nam là nơi diễn ra các hoạt 

động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và qua lại biên giới 

quốc gia đối với người, phương tiện, hàng hoá và các tài sản khác. Từ năm 2018 

nhiều cửa khẩu tại Việt Nam đã thực hiện cấp hộ chiếu điện tử (e-visa). Một số 

cửa khẩu của Việt Nam có xây dựng khu kinh tế cửa khẩu.  

Hệ thống cửa khẩu của Việt Nam bao gồm: cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu 

quốc gia. Các cửa khẩu được phân loại theo hệ thống giao thông kết nối, bao 

gồm cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường không, cửa khẩu đường biển, cửa 

khẩu đường thủy (đường sông), cửa khẩu đường sắt. Việt Nam hiện có 92 cửa 

khẩu, trong đó có 34 cửa khẩu quốc gia, 58 cửa khẩu quốc tế gồm 26 cửa khẩu 

quốc tế đường bộ, 10 cửa khẩu quốc tế hàng không, 20 cửa khẩu quốc tế dường 

biển và đường sông, 02 cửa khẩu quốc tế đường sắt. Hệ thống cửa khẩu phong 

phú, đa dạng đã góp phần tích cực trong kết nối giao thương, đi lại, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và du lịch nói riêng. 

12. Đào tạo nhân lực du lịch 

12.1. Hệ thống cơ sở đào tạo nhân lực du lịch 

12.1.1. Hệ thống cơ sở đào tạo về du lịch trên toàn quốc 

Hệ thống cơ sở đào tạo du lịch đã được hình thành, phát triển, phân bố khá 

đều khắp theo các vùng du lịch. Cả nước hiện có 156 cơ sở tham gia đào tạo du 

lịch ở trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, gồm: 48 trường 

đại học; 43 trường cao đẳng (trong đó có 10 trường cao đẳng nghề); 40 trường 

trung cấp (trong đó có 04 trường trung cấp nghề); 02 công ty đào tạo và 23 

trung tâm, lớp đào tạo nghề. Trường duy nhất trực thuộc doanh nghiệp là 

Trường Trung cấp du lịch - Khách sạn Saigontourist của Tổng Công ty du lịch 

Saigontourist. Theo quy định, các cơ sở đào tạo có thể đào tạo các bậc đào tạo 

thấp hơn; cơ sở đào tạo du lịch chuyên nghiệp có thể tham gia đào tạo nghề, vì 

thế hiện nay cả nước có 169 lượt cơ sở đào tạo tham gia đào tạo du lịch các cấp 

đào tạo từ công nhân bán lành nghề đến sau đại học36 . Theo loại hình sở hữu có 

cơ sở đào tạo công lập và ngoài công lập, cơ sở đào tạo đầu tư trong nước và 

                                           

36 Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch thời kỳ 2011-2020 và Báo cáo công tác đào tạo văn hóa, 

thể thao và du lịch của Bộ VHTTDL giai đoạn 2015-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025. 
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các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài; Hình thức tổ chức đào tạo chính quy và 

không chính quy, các hệ ngắn hạn và dài hạn.  

Về các hình thức đào tạo và tổng số lao động được đào tạo hàng năm từ 

hệ thống cơ sở đào tạo du lịch: Các hình thức đào tạo bao gồm đào tạo mới 

(chính quy tập trung, tại chức), đào tạo lại, bồi dưỡng…Về đào tạo chính quy, 

hệ thống mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch hàng năm trên cả nước tuyển sinh trên 

22.000 thí sinh đào tạo về du lịch. Số lượng người tốt nghiệp các trình độ đào 

tạo về du lịch hàng năm khoảng trên 20.000 người37. 

 Bên cạnh hình thức đào tạo chính quy tập trung, ngành du lịch đã thực hiện 

cả đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức. Các cơ sở đào tạo du lịch đã phối hợp với 

cơ quản quản lý du lịch tại địa phương thực hiện hoạt động đào tạo lại và bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng kinh phí ngân sách của địa phương và kinh 

phí của doanh nghiệp. Các sở ban ngành tại địa phương cũng đã quan tâm đến 

việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, tổ chức liên kết với các cơ sở 

đào tạo để bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ lao động; tổ chức các phòng hoặc trung 

tâm đào tạo của địa phương cho hàng chục ngàn lượt HSSV hàng năm. Bộ Văn 

hóa, Thể thao và du lịch chỉ đạo Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du 

lịch phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương tổ chức các lớp bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch trong toàn quốc. Công chức hành 

chính của Tổng cục du lịch được bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà 

nước tiền công vụ và ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 

tương ứng với cơ cấu, cương vị công tác; cập nhật kiến thức tin học, ngoại ngữ và 

quản lý nhà nước về du lịch. Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học chuyển hướng mạnh 

từ đại trà, phong trào sang chiều sâu, nâng cao theo yêu cầu công vụ 

Về chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo 

Chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo trong toàn quốc đã có những 

bước tiến bộ. Hàng năm, ước có khoảng 70% sinh viên tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng du lịch và 80% học sinh tốt nghiệp trung cấp du lịch tìm được việc làm, cơ 

bản đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của công việc và làm việc có hiệu quả, có khả 

năng tiếp tục tự đào tạo, hòa nhập với tập thể lao động và cộng đồng. Một số 

trường, chủ yếu là các trường du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và du 

lịch, có học sinh, sinh viên đạt giải quốc gia và quốc tế trong các cuộc thi quốc 

gia về du lịch, thi tay nghề quốc gia, thi tay nghề ASEAN và thế giới. Trong 

điều kiện còn khó khăn, các cơ sở đào tạo du lịch đã có cố gắng đảm bảo và 

nâng cao chất lượng đào tạo. Đào tạo lý thuyết gắn với thực hành được quan 

tâm hơn, khắc phục cơ bản tình trạng dạy lý thuyết mà không có thực hành Hầu 

hết các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và các khoa, tổ bộ môn du 

lịch của các trường đại học, cao đẳng đã tổ chức cho học sinh, sinh viên thực 

                                           

37 Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch thời kỳ 2011-2020 ; Báo cáo công tác đào tạo văn hóa, 

thể thao và du lịch của Bộ VHTTDL giai đoạn 2015-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025; Viện Nghiên cứu 

Phát triển Du lịch (2020), "Kỷ yếu Hội thảo đánh giá chất lượng lao động nghề du lịch của Việt Nam". 
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hành, kiến tập, thực tập, tham gia các hoạt động du lịch và các hoạt động xã hội 

theo định hướng nghề nghiệp38   

Du lịch là ngành dịch vụ, ngoài vấn đề về kiến thức chuyên môn thì kỹ 

năng mềm là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với nhân lực du lịch. Tuy 

nhiên, theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp du lịch, nhân lực du lịch được đào 

tạo ở Việt Nam thiếu trải nghiệm thực tế, thiếu kỹ năng mềm như kỹ năng xử lý 

công việc, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp,… và khi 

tuyển dụng, hầu như đều phải đào tạo lại39. Kết quả điều tra ở một số tỉnh năm 

201940 cho thấy kết quả đánh giá trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, giao tiếp, xử 

lý tình huống và kiến thức chung của nhân lực được đào tạo chỉ đạt mức trung 

bình khá trở xuống. Riêng đối với các nhân lực được đào tạo về ngành khách 

sạn, nghiên cứu của các chuyên gia thuộc dự án EU cho thấy các kỹ năng giao 

tiếp bao gồm ngôn ngữ, dịch vụ liên quan đến khách hàng và bán hàng/ tiếp thị 

là các kỹ năng yếu nhất của người được đào tạo41  

Theo kết quả điều tra gần đây nhất của Bộ VHTTDL về mức độ đáp ứng 

nhu cầu xã hội hiện nay của đội ngũ nhân lực du lịch được đào tạo từ các cơ sở 

đào tạo42 cho thấy, nhìn chung kiến thức chuyên môn,  kỹ năng nghề nghiệp và  

thái độ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân lực du lịch được đào tạo về cơ 

bản là đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên chỉ ở mức trung bình. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo từng bước được nâng cao. Cơ 

sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được nâng cấp nhờ đầu tư của nhà nước, xã 

hội hóa và tài trợ quốc tế. Các cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và du lịch đã được hoặc đang xây dựng mới, nâng cấp; cơ sở vật chất - kỹ 

thuật được tăng cường, từng bước đổi mới, hiện đại hóa. Một số cơ sở đào tạo 

chuyên về du lịch được xây dựng, mở rộng khá khang trang, nhất là các trường 

trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, đặc biệt là chín trường được thụ hưởng 

dự án do Luxembourg tài trợ. Trong khuôn khổ Dự án đào tạo phát triển nhân 

lực ngành du lịch do EU tài trợ, cơ sở vật chất kỹ thuật của 14 trường thụ hưởng 

                                           

38 Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2025” (Ban 

hành theo Quyết định số 844/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch). 

39 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2020), "Kỷ yếu Hội thảo đánh giá chất lượng lao động nghề du 

lịch của Việt Nam" &  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch & Đại học Thương Mại (2020), Kỷ yếu Hội thảo 

Khoa học Quốc gia “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh CMCN 4.0”. 

40 Các đề tài nghiên cứu khoa học về nhân lực ngành du lịch các tỉnh/thành phố Quảng Bình, Bình Định, 

Tp. Hồ chí Minh 2019 

41  Dự án  EU(2015), Phân tích Nhu cầu Nguồn Nhân lực và Đào tạo của ngành Du lịch Việt Nam 

42 Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2025” (Ban 

hành theo Quyết định số 844/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch). &  B "Dự thảo đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch thích ứng với tác động  của đại dịch 

COVID-19 giai đoạn 2021-2030”". 
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Dự án được tăng cường và các trung tâm thẩm định kỹ năng nghề du lịch được 

trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn EU. Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao kỹ 

năng nghề vốn vay ân hạn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) của Tổng 

cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật 

đào tạo, dạy nghề du lịch của Trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu, Trường 

Cao đẳng nghề du lịch-Thương mại Nghệ An và Trường Cao đẳng nghề Phú 

Yên cũng được tăng cường. Công tác đầu tư nâng cấp và xây dựng mới cơ sở 

vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo ở một số cơ sở đào tạo du lịch khác được 

các Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở đào tạo quan tâm. Cơ sở đào tạo được 

mở rộng, nâng cấp, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thí nghiệm và thực hành 

được nâng cấp, từng bước đồng bộ hóa và hiện đại hóa. Một số cơ sở đào tạo đã 

đầu tư xây dựng cơ sở thực hành (xưởng trường, khách sạn trường...) tương đối 

hiện đại, đồng bộ. Một số trường đã có trung tâm thực hành nghề. Hiện có 03 cơ 

sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ đã được đề xuất đưa vào danh sách 45 trường 

được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao tại Quyết định số 761/QĐ-

TTg (Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng, Trường Cao đẳng du lịch Huế, 

Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu).  

Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và 

học tập của các trường tuy đã được đầu tư nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ. 

Nhiều nơi cơ sở vật chất đã xuống cấp, còn hạn hẹp về quỹ đất, mặt bằng, các 

điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục còn hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng 

đào tạo. Nhiều cơ sở chưa có xưởng thực hành, khách sạn thực hành đặc biệt là 

các khoa đào tạo du lịch thuộc các trường đại học, các trường không chuyên về 

du lịch nhưng vẫn được phép đào tạo du lịch. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19, các cơ sở đào tạo phải tập trung đầu tư hệ thống công nghệ thông 

tin phục vụ đào tạo, gây những khó khăn cho các trường. 

 Về đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đào 

tạo du lịch: đang từng bước được chuẩn hóa. Hiện cả nước có khoảng 5.120 

người tham gia đào tạo về du lịch, trong đó có 2.000 giảng viên, giáo viên, 2.580 

đào tạo viên và 540 cán bộ quản lý, phục vụ đào tạo các cấp43  . Thông qua các 

dự án do Luxembourg và EU tài trợ, nhiều giảng viên, giáo viên du lịch đã được 

đào tạo nghiệp vụ tại nước ngoài. Trong giai đoạn 2013-2016, Dự án EU đã 

tổ chức 178 khóa học do chuyên gia quốc tế và trong nước đào tạo được trên 

3.300 học viên chủ yếu là giảng viên, giáo viên của các cơ sở đào tạo, trong đó 

có 2.579 học viên được cấp chứng chỉ đào tạo viên du lịch của hội đồng cấp 

chứng chỉ du lịch Việt Nam.  

 

                                           

43 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2020), "Kỷ yếu Hội thảo đánh giá chất lượng lao động nghề du 

lịch của Việt Nam". 
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12.1.2. Hệ thống cơ sở đào tạo về du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao 

và du lịch 

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch hiện quản lý 8 cơ sở đào tạo du lịch (Phụ 

lục 1). Ngoài ra, có 02 cơ sở đào tạo đại học có đào tạo ngành du lịch trình độ 

đại học và Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đảm 

nhiệm đào tạo lại, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành du lịch. 

Về hệ thống ngành, nghề đào tạo,: 

- Hệ trung cấp, cao đẳng: các cơ sở đào tạo du lịch thuộc Bộ đào tạo 24 

ngành, nghề trình độ trung cấp; 15 ngành, nghề trình độ cao đẳng44 trong đó, 

các ngành, nghề đào tạo về du lịch bao gồm: Quản trị nhà hàng, Quản trị khách 

sạn, Quản trị lữ hành, Quản trị Lễ tân, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị khu 

Resort, Phiên dịch tiếng Anh du lịch, Hướng dẫn du lịch, Quản trị du lịch 

MICE.  

- Hệ đại học: Có 04 ngành trình độ đại học được đào tạo bao gồm du lịch, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,  Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống9 

Về quy mô đào tạo, chỉ tiêu được giao của các cơ sở đào tạo trung bình 

khoảng 6.500 học viên/năm. Quy mô đào tạo giai đoạn 2015-2020 của các cơ sở 

đào tạo lĩnh vực du lịch trực thuộc Bộ đạt 36.536 người. 

Bảng 22: Quy mô đào tạo giai đoạn 2015-2020 của các cơ sở đào tạo du lịch thuộc Bộ 

VHTTDL 

TT Năm Chỉ tiêu được giao Kết quả tuyển sinh Tỉ lệ % 

1 2015 6.307 5.026 83,2% 

2 2016 6.382 5.993 93,9% 

3 2017 6.619 6.388 96,5% 

4 2018 6.953 7.889 113,4% 

5 2019 6.655 6.042 90,7% 

6 2020 4.264 5.198 121,9% 

Nguồn: Bộ VHTTDL 

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kết quả tuyển sinh có 

những xu hướng thay đổi, cụ thể khối các trường đại học có đào tạo lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật và du lịch, kết quả tuyển sinh đạt kết quả tốt; khối các 

                                           

44 Báo cáo công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ VHTTDL giai đoạn 2015-2020, định 

hướng giai đoạn 2021-2025 
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trường cao đẳng du lịch tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, kết quả tuyển sinh đạt 

thấp, nhiều trường chỉ đạt dưới 70% chỉ tiêu. 

Về chất lượng đào tạo, hầu hết, học sinh, sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu 

cầu của thực tiễn; tìm được việc làm đúng ngành nghề được đào tạo. Nhiều học 

sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế trong các kỳ thi tay nghề quốc gia 

quốc tế đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong hệ thống các cơ sở đào tạo thuộc Bộ.  

Về xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, các trường thuộc Bộ đã 

chủ động rà soát, điều chỉnh và phát triển chương trình, giáo trình đào tạo theo 

quy định hiện hành. Các cơ sở đào tạo có cùng nhóm ngành, khối ngành phối 

hợp chặt chẽ, trao đổi, kinh nghiệm trong công tác đào tạo, biên soạn giáo trình 

dùng chung, đảm bảo các cơ sở đào tạo cơ bản có đủ giáo trình, tài liệu giảng 

dạy. Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, cho đến nay, các cơ sở 

đào tạo đã đảm bảo khoảng 80% có giáo trình đào tạo, 100% môn học có bài 

giảng để giảng dạy45. 

Đội ngũ giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong những 

năm gần đây tăng về số lượng, nâng cao về trình độ đào tạo. Tính đến đầu năm 

2020, tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc 

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch là 874 người, trong đó có 1 Phó giáo sư, 11 

tiến sĩ, 343 thạc sĩ (Phụ lục 3). Số lượng giảng viên/giáo viên và tỷ lệ giảng viên 

có trình độ cao trong tổng số giảng viên nhìn chung là thấp so với nhiều ngành 

khác, đặc biệt là so với khối ngành văn hóa, kinh tế 46. Cho đến nay, cũng chưa 

có điều tra cụ thể về tỷ lệ các giáo viên, giảng viên được đào tạo chính quy về 

du lịch trong tổng số giáo viên, giảng viên tại các cơ sở đào tạo du lịch nói 

chung và các cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ nói riêng ở tất cả các cấp đào 

tạo. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo du 

lịch, phần lớn giáo viên, giảng viên ở các trường có đào tạo về du lịch được đào 

tạo từ các ngành khác, cơ bản là từ các khối ngành văn hóa, xã hội hoặc quản trị 

kinh doanh. Việc giảng dạy về du lịch chủ yếu dựa vào vốn kiến thức tự học, 

tổng hợp từ nhiều nguồn và từ kinh nghiệm của các giảng viên11.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, nhiều lượt cán bộ, giáo viên 

giảng viên đã được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở 

trong nước và nước ngoài do Bộ tổ chức. Có 48 cán bộ giáo viên, giảng viên 

khối du lịch được cử đi đào tạo tại Australia năm 2018; năm 2019 có 40 giáo 

viên, giảng viên khối du lịch đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại Đức 

để thực hiện chương trình đào tạo chuyển giao từ Đức. 

                                           

45 Báo cáo công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ VHTTDL giai đoạn 2015-2020, định 

hướng giai đoạn 2021-2025 

46 Đào Mạnh Hùng (2017), Đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao &  Viện Nghiên cứu Phát 

triển Du lịch (2020), "Kỷ yếu Hội thảo đánh giá chất lượng lao động nghề du lịch của Việt Nam". 



196 

 

Về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo, các trường thuộc Bộ 

VHTTDL hàng năm được đầu tư trung bình khoảng 78,5 tỷ VND cho cả 8 

trường (gần 10 tỷ VND/trường) giai đoạn từ 2016-2020 (Phụ lục 4). Nguồn vốn 

đầu tư chủ yếu cho xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác 

giảng dạy và học tập của các trường. 

Bảng 23: Nguồn vốn đầu tư (từ ngân sách và các nguồn vốn khác) cho các cơ sở đào tạo du 

lịch trực thuộc Bộ 

TT 
Các trường cao 

đẳng du lịch 

Tổng vốn đầu tư (triệu VNĐ) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Hà Nội 3.690 3.440 11.070 19.667 20.201 29.782 

2 Hải Phòng 3.000 6.598 16.700 20.000 15.000 23.275 

3 Huế 10.280 18.000 706 24.298 22.582 7.200 

4 Đà Nẵng 9.500 9.000 - - 3.172 10.100 

5 Nha Trang 344 100 7.800 - - - 

6 Đà Lạt 26.800 15.000 13.445 16.000 14.285 - 

7 Vũng Tàu 100 9.946 - 6.000 300 1.664 

8 Cần Thơ 30.000 14.000 8.878 - 15.928 2.812 

 Tổng 83.714 76.084 58.599 85.965 91.468 74.833 

12.2. Các hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

12.2.1. Các nhóm ngành, nghề đào tạo 

 Hiện nay các cơ sở đào tạo về du lịch của cả nước đào tạo 55 ngành, 123 

chuyên ngành, nghề du lịch và liên quan đến du lịch 47. Hiện có 2 nhóm ngành 

chính là du lịch và khách sạn, nhà hàng48 đang được tuyển sinh rộng rãi là: 

* Nhóm ngành DU LỊCH gồm có các ngành: 

Mã ngành Tên ngành 

7810101 Du lịch 

7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

 * Nhóm ngành KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG gồm có các ngành: 

Mã ngành Tên ngành 

7810201 Quản trị khách sạn 

7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

                                           

47 Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2025” (Ban 

hành theo Quyết định số 844/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch). 

48 Trang Thông tin tuyển sinh https://thongtintuyensinh.vn và https://trangedu.com/blog/danh-sach-cac-

nganh-hoc/#Nhom_nganh_Van_tai_8211_Du_lich 

https://thongtintuyensinh.vn/
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Ngoài ra còn có một số ngành khác đã được đăng ký nhưng chưa được xếp 

vào nhóm ngành du lich như ngành Văn hóa du lịch (mã ngành 7810106)… 

Hiện có 65 Trường Đại học tuyển sinh theo hai nhóm ngành trên, trong đó 

Hà Nội có 19 trường, Tp. Hồ Chí Minh có 16 trường, còn lại là ở các địa 

phương khác. 

+  Các nghề chính đang được đào tạo hiện nay:  

Bảng 24: Các nghề chính đang được đào tạo hiện nay 

STT Nhóm nghề Nghề 

1 

Khách sạn, nhà 

hàng  

 

Lễ tân 

Phục vụ buồng 

Phục vụ bàn, bar 

Nhân viên chế biến món ăn 

2 
Lữ hành, vận 

chuyển du lịch 

Hướng dẫn viên 

Nhân viên lữ hành, đại lý du lịch 

Nguồn:  Quy hoạch phát triển nhân lực ngành du lịch thời kỳ 2011-2020. 

- Các chuyên ngành đào tạo Cao đẳng, Đại học phổ biến:  

Bảng 25: Thống kê các chuyên ngành đào tạo Cao đẳng, Đại học phổ biến (một số trường 

địa bàn khu vực Hà Nội) 

Tên Trường/Khoa Ngành/Chuyên ngành đào tạo 

Đại học Kinh tế quốc dân Quản trị du lịch và Khách sạn 

- Quản trị khách sạn,  

- Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành) 

Đại học KHXH&NV - Du lịch học  

- Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 

- Quản trị khách sạn 

Đại học Thủ đô Hà Nội Văn hóa - Du lịch 

- Quản trị dịch vụ du lịch khách sạn 

- Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 

Đại học Hà Nội Quản trị du lịch và Lữ hành 

Đại học Văn hóa Hà Nội Việt Nam học 
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Tên Trường/Khoa Ngành/Chuyên ngành đào tạo 

Viện Đại học Mở Hà Nội Quản trị du lịch khách sạn 

Đại học Thương mại - Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 

- Quản trị khách sạn 

Đại học Công nghiệp Hà Nội Sư phạm du lịch 

- Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 

- Quản trị khách sạn 

Đại học sư phạm Hà Nội Việt Nam học 

Đại học Nội vụ Ngành Văn hóa/ Việt Nam học 

Chuyên ngành Di sản văn hóa với phát 

triển du lịch 

Khối các đại học dân lập: Đại học 

Kinh Bắc; Thăng Long, Phương 

Đông,… 

- Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 

- Quản trị khách sạn 

- Việt Nam học 

Cao đẳng du lịch Hà Nội - Quản trị khách sạn, nhà hàng 

- Quản trị lữ hành, hướng dẫn 

- Quản trị Chế biến món ăn 

- Hệ Trung cấp/Vừa làm vừa học… 

Khối các trường Cao đẳng nghề, 

Trung cấp nghề du lịch trên cả nước 

(gần 30 trường) 

- Quản trị khách sạn, nhà hàng 

- Quản trị lữ hành, hướng dẫn 

- Quản trị Chế biến món ăn 

- Hệ Trung cấp/Vừa làm vừa học… 

 Nguồn: Tổng hợp từ các bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo đánh giá chất lượng lao động 

nghề du lịch của Việt Nam 

12.2.2.  Số lượng lao động du lịch đào tạo hàng năm 

- Phân theo ngành nghề  
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Bảng 26: Số lượng lao động du lịch đào tạo hàng năm phân theo ngành nghề 

Nhóm ngành nghề Ngành nghề 
Số lượng 

(ước tính) 

Quản lý du lịch            1.800 

Nghiệp vụ 

Khách sạn, nhà hàng  

Lễ tân 2.700 

Phục vụ buồng 3.700 

Phục vụ bàn, bar 3.800 

Nhân viên chế biến món ăn 3.000 

Lữ hành, vận chuyển du 

lịch 

Hướng dẫn viên 2.000 

Nhân viên lữ hành, đại lý du lịch 3.000 

Tổng 20.000 

Nguồn: Tổng hợp từ các bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo đánh giá chất lượng 

lao động nghề du lịch của Việt Nam 

-  Phân theo hình thức đào tạo  

Hiện nay chưa có số liệu thống kê nhân lực đào tạo theo hình thức tại chức. 

Đối với hình thức đào tạo chính quy, trong số khoảng 22.000 thí sinh đào tạo về 

du lịch hàng năm, có khoảng 1.800 sinh viên đại học, 2.200 sinh viên cao đẳng 

nghề du lịch, trên 18.000 sinh viên trung cấp. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo còn 

tuyển sinh khoảng trên 5.000 HSSV sơ cấp nghề du lịch49 .  

Bảng 27: Thống kê tỷ lệ các bậc đào tạo ngành, nghề du lịch tại Việt Nam năm 2022 

Bậc học Số lượng 

Đại học, cao đẳng 1.800 

Cao đẳng nghề 2.200 

Trung cấp 18.000 

Tổng số thí sinh của các cơ sở đào tạo du lịch 22.000 

Sơ cấp nghề và đào tạo du lịch dưới 3 tháng 5.000 

Tổng số tốt nghiệp  20.000 

Nguồn: Bộ VHTTDL và tổng hợp của nhóm chuyên gia thực hiện quy hoạch  

Từ năm 2003, một số trường đại học đã bắt đầu đào tạo thạc sỹ, nhưng quy 

mô còn hạn chế. Hiện nay chưa có cơ sở đào tạo sau đại học bậc thạc sĩ và tiến 

sĩ chuyên ngành du lịch với mã số riêng và cũng chưa có số liệu thống kê chính 

thức về hình thức đào tạo trình độ cao này50 .  

 

 

                                           

49 Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2025” (Ban 

hành theo Quyết định số 844/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch);   Báo cáo công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ VHTTDL giai đoạn 2015-2020, định 

hướng giai đoạn 2021-2025.  "Kỷ yếu Hội thảo đánh giá chất lượng lao động nghề du lịch của Việt Nam". 

50 Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2025” (Ban 

hành theo Quyết định số 844/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) 
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12.3. Hoạt động nâng cao nhận thức về du lịch 

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, ngày càng có vị trí quan trọng đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội. 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 đã nêu 

nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém của ngành du lịch giai đoạn 

2013- 2016 liên quan đến nhận thức; các cấp, các ngành chưa thực sự coi du 

lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hoá và hội 

nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hoá sâu sắc. Chính vì vậy, việc nâng cao 

nhận thức về vai trò, vị trí của du lịch trong nền kinh tế là nội dung quan trọng 

trong quản lý phát triển du lịch. Chỉ khi nhận thức đúng và đầy đủ về du lịch và 

phát triển du lịch thì mới có sự hợp sức liên kết giữa các bên là Nhà nước và 

khu vực tư nhân, giữa các ngành, các cấp, giữa cộng đồng doanh nghiệp và các 

địa phương để phát huy đúng vị trí, vai trò của du lịch và phát triển du lịch thực 

sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ ngày 8/12/2014 về một số giải 

pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới đã đưa giải pháp 

quan trọng đầu tiên là “Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch”, 

trong đó yêu cầu “các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 

của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính 

liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển 

kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa 

đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường cho phát triển 

du lịch”.  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 đã nêu nhiệm vụ và giải pháp đầu 

tiên là đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, trong đó nêu rõ: “…Đổi 

mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường....Nâng 

cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ 

hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy 

tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Việt Nam…”. 

Các địa phương trên toàn quốc đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn…để quán triệt, tuyên truyền sâu 

rộng nội dung của Nghị quyết số 92/NQ-CP, Nghị quyết số 08-NQ/TWcủa Bộ 

Chính trị và các văn bản liên quan khác của Đảng, Chính phủ về phát triển du 

lịch tới tất cả các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư của địa 

phương mình; cụ thể hóa thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp của các văn bản nêu trên đối với phát triển du lịch ở địa phương. Các địa 

phương cũng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các cơ quan truyền 

thông ở địa phương để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của ngành 

du lịch đối với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, 

các địa phương cũng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định, cơ chế 
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chính sách của nhà nước về du lịch đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân 

biết để tham gia đầu tư phát triển du lịch. 

Bên cạnh các nỗ lực của chính quyền, các cơ quan quản lý; tham mưu về 

du lịch các cấp trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò và 

những đóng góp của du lịch trong nền kinh tế quốc dân, các tổ chức phi chính 

phủ cũng có những đóng góp nhất định vào nhiệm vụ này với các đối tượng chủ 

yếu là cộng đồng dân cư, nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch. Đây cũng là 

công tác xuyên suốt được các tổ chức dưới dạng hình thức khác nhau (chính 

thức hoặc không chính thức) như tổ chức các lớp tập huấn; lồng ghép công tác 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về du lịch trong các sự kiện của cộng đồng, sự 

kiện kỷ niệm quốc tế liên quan đến du lịch, môi trường... Thông qua các hoạt 

động này, các tổ chức phi chính phủ đã tạo cơ hội khuyến khích cộng đồng phát 

huy các sáng kiến, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong hoạt động 

phát triển du lịch nói chung và công tác bảo vệ và giữ gìn môi trường tự nhiên 

của địa phương noí riêng. Hiện chưa có thống kê đầy đủ số lượng tổ chức phi 

chính phủ tham gia vào hoạt động này (Ở Việt Nam hiện nay có hơn 500 tổ 

chức phi chính phủ quốc tế và hơn 500 tổ chức phi chính phủ trong nước hoạt 

động trong các lĩnh vực khác nhau, chủ yếu tập trung vào xoá đói giảm nghèo, 

nâng cao năng lực cộng đồng, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường51). Một số tổ 

chức phi chính phủ có nhiều hoạt động liên quan là Trung tâm Bảo tồn sinh vật 

biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV)  Ngân 

hàng Phát triển Châu Á (ADB)…  

Với những nỗ lực trên, nhận thức về du lịch đã có nhiều chuyển biến tích 

cực. Đã có những thay đổi cơ bản nhận thức về ngành du lịch ở tất cả các cấp, 

các ngành, đặc biệt là ở các địa phương. Nhận thức về ngành du lịch hoạt động 

theo cơ chế kế hoạch hoạch hoá tập trung dần được thay thế bằng định hướng 

vận hành du lịch theo quy luật kinh tế thị trường. Các quan niệm về ngành du 

lịch, về lợi thế và các điều kiện phát triển, về phương thức phát triển cũng đã có 

sự thay đổi căn bản, theo đó, việc phát triển một ngành du lịch chất lượng cao 

gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch là định hướng quan trọng, thay 

thế cho phát triển du lịch với xu hướng thiên về số lượng. Bên cạnh đó, cùng 

với sự nỗ lực của chính quyền, các cơ quan quản lý; tham mưu về du lịch, sự 

tham gia của các tổ chức phi chính phủ đã giúp cho nhận thức của cộng đồng 

dân cư về phát triển du lịch nâng cao rõ  rệt, đặc biệt là ở các vùng núi, vùng 

sâu, vùng xa. 

 

 

 

                                           

51 https://vusta.vn/vai-tro-cua-cac-to-chuc-phi-chinh-phu-trong-su-nghiep-phat-trien-kinh-te-bien-bai-hoc-tu-

mcd-p65383.html 
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12.4. Đánh giá chung 

12.4.1. Đánh giá chung về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch 

12.4.1.1. Những thành công 

- Cơ sở đào tạo du lịch phân bổ theo 3 khu vực lớn trên phạm vi cả nước 

và tương đối hợp lý theo vùng miền, cơ cấu ngành nghề đào tạo.  Số cơ sở đào 

tạo, quy mô, ngành nghề, cơ cấu đào tạo du lịch về cơ bản tiếp cận nhu cầu xã 

hội. 

- Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, giáo viên dần được 

nâng cao, chuẩn hóa. Cán bộ, giáo viên, giảng viên được bồi dưỡng trình độ 

chuyên môn, tỷ lệ có trình độ sau đại học tăng dần.  

- Chương trình, giáo trình dần được hoàn thiện: Hiện nay, công tác xây 

dựng chương trình, giáo trình đang được các trường tích cực triển khai xây 

dựng, hoàn thiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội nhằm đảm bảo xây dựng hệ thống chương trình đào tạo 

du lịch áp dụng thống nhất trên toàn quốc.  

- Đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học ngày càng được 

chú trọng, tăng cường: Ngoài nguồn ngân sách nhà nước cấp, các trường đều có 

kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường. Công tác 

quản lý tài chính cũng đã từng bước chuẩn hóa theo đúng quy định của Nhà 

nước, đảm bảo phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý và hiệu quả cho các đơn vị và 

các hoạt động của trường.  

- Kết quả đào tạo và chất lượng sinh viên tốt nghiệp của các trường du lịch 

trực thuộc Bộ có khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc: Học sinh, sinh 

viên các trường du lịch sau khi tốt nghiệp ra trường phần lớn phát huy được khả 

năng tại lĩnh vực công tác của mình. Sinh viên tự khẳng định mình trong học 

tập, giao tiếp, bộc lộ tư chất và phát huy được khả năng.  

12.4.1.2. Hạn chế 

- Quy mô đào tạo chưa đủ lớn, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội (chỉ 

đáp ứng được khoảng 50% so với nhu cầu - xem bảng phía trên). Các cơ sở đào 

tạo chủ yếu đào tạo các nghiệp vụ cơ bản của ngành du lịch (hướng dẫn viên, 

khách sạn - buồng, bàn, bar, bếp…), trong khi đó, có nhiều ngành nghề mới 

phục vụ trong lĩnh vực du lịch mà các cơ sở đào tạo hiện chưa có như: Chăm 

sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, quản trị rủi ro, Digital Marketing..… Bên cạnh 

đó, cơ sở đào tạo du lịch chủ yếu  phân bổ ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà 

Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu trong khi nhu 
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cầu nhân lực du lịch ở các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, 

Trung du Miền núi phía Bắc ngày một tăng. 

- Tỷ lệ giảng viên, giáo viên có có trình độ cao trong các cơ sở đào tạo du 

lịch còn thấp so với yêu cầu và so với mặt bằng chung các ngành đào tạo khác. 

Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập đã được triển khai song 

hiệu quả chưa cao. Chương trình đào tạo còn chậm đổi mới, giáo trình một số 

nghề còn thiếu hoặc chưa hoàn chỉnh. Nhiều giáo trình không còn phù hợp, 

chưa chỉnh sửa, cập nhật, ảnh hưởng đến tính thống nhất, chuẩn mực trong hệ 

thống đào tạo.  

- Cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học chưa đồng bộ, còn thiếu. Xét về 

mặt tỷ trọng, tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản mới chỉ đáp ứng được khoảng 

50% nhu cầu thực tế của các trường, nhất là các trường mới được thành lập. 

Ngân sách sự nghiệp cho lĩnh vực đào tạo du lịch có tăng nhưng vẫn ở mức rất 

nhỏ so với yêu cầu phát triển, gây rất nhiều khó khăn cho các cơ sở đào tạo 

trong việc cân đối các nguồn kinh phí, vừa để bảo đảm bù đắp chi phí, vừa đảm 

bảo nâng cao chất lượng đào tạo để từng bước theo kịp các nước trong khu vực. 

- Thiếu sự quan tâm đúng mức về đào tạo ngoại ngữ, các kỹ năng mềm cho 

học sinh, sinh viên. Chưa có sự gắn kết và mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ 

giữa các cơ sở đào tạo với nhau, giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng nhân lực. 

Việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch giữa “3 nhà”: Nhà nước - nhà 

trường - nhà doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.  

12.4.2. Những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong những khâu đột phá của 

Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 để nâng cao chất lượng sản phẩm, 

cải thiện lợi thế cạnh tranh du lịch quốc gia. Việc phát triển nhân lực du lịch, 

một mặt, cần phải có tầm nhìn và chiến lược phát triển tổng thể và dài hạn, 

nhưng đồng thời, trong mỗi thời kỳ nhất định, cần xây dựng những định hướng 

cụ thể để từ đó đánh giá thời cơ, thách thức, những khó khăn, hạn chế và 

nguyên nhân…, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu và giải pháp thích hợp cho từng 

giai đoạn, phù hợp với bối cảnh phát triển du lịch trong nước và quốc tế.  Kết 

quả phân tích đánh giá hoạt động đào tạo nguồn nhân lực du lịch giai đoạn vừa 

qua cho thấy nhiều vấn đề cần được xử lý để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển 

du lịch trong giai đoạn tới. Theo đó, một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động đào 

tạo nguồn nhân lực du lịch là: 

- Cần nghiên cứu mở rộng các hình thức đào tạo (ví dụ đào tạo trực tuyến 

với  mô hình lớp học ảo, đào tạo liên thông ngang và liên thông dọc, đào tạo thí 

điểm nhân lực chất lượng cao gắn với doanh nghiệp…) để đáp ứng số lượng 

nhân lực du lịch yêu cầu hàng năm, đồng thời nghiên cứu tăng cường  đầu tư 

đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt trong bối cảnh 

cuộc CMCN 4.0. Lịch sử phát triển kinh tế thế giới cũng đã chứng minh rằng, 
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muốn đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao và ổn định thì nhất thiết phải nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lưc thông qua con đường đào tạo. Đào tạo nhân lực 

ngành du lịch cũng không ngoài xu thế đó. 

- Cần có điều tra thường xuyên về hiện trạng nhân lực và nhu cầu xã hội 

đối với nhân lực du lịch ít nhất 3 -5 năm một lần để có định hướng phù hợp 

trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Cho đến nay, các số liệu nhân 

lực ngành du lịch rất chậm được cập nhật. 

- Nên có sự thống nhất chương trình khung về đào tạo trong toàn ngành, 

nội dung giáo trình nghề cần được bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật để phù hợp với 

sự phát triển của ngành du lịch, đặc biệt là những kiến thức mới liên quan đến 

tác động của khoa học công nghệ, nhất là CMCN4.0 đến du lịch.  

- Đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm 

giải trình của các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, cần xây dưng cơ chế, chính sách 

phù hợp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng nhân 

lực du lịch. Trên thực tế chưa có những quy định trong các văn bản quy phạm 

pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng lao động đối với đào tạo 

nhân lực ban đầu của ngành tại các cơ sở đào tạo.    

- Cần thống nhất hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các 

nghề trong lĩnh vực du lịch để các cơ sở đào tạo căn cứ vào đó xây dựng 

chương trình, kế hoạch đào tạo sát với yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, các doanh 

nghiệp căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia để tuyển dụng, 

đánh giá và trả lương nhân viên. 

- Đưa tư duy của kinh tế thị trường vào hàng loạt các chính sách về đào 

tạo, tuyển dụng, bố trí và đãi ngộ với nhân lực du lịch chất lượng cao, trong đó 

đặc biệt chú trọng công tác dự báo các nhu cầu của xã hội để định hướng cho 

việc đào tạo, cung ứng nhân lực; phải coi “sức lao động là hàng hóa” trong thu 

hút, đãi ngộ, tuyển dụng và phải luôn quan tâm đến quy luật cạnh tranh trong 

vấn đề cung ứng nhân lực nói chung và nhân lực ngành du lịch nói riêng. 

13. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển du lịch 

Thời kỳ thực hiện quy hoạch 2013-2020 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ 

của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin - truyền 

thông và các nền tảng kỹ thuật số (digital platform). Với tính chất là ngành kinh 

tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và tính xã hội hóa cao, du lịch 

là ngành dễ tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ 

hiện đại, cả trong công tác quản lý, kinh doanh và tiêu dùng du lịch. 
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13.1. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác quản lý nhà nước 

về du lịch 

- Năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế với quan điểm: “Ứng dụng, phát triển công nghệ 

thông tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm” và mục tiêu 

cụ thể đến năm 2020: “triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, 

gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực”. Cụ thể hóa chủ trương của 

Đảng, năm 2015, Chính phủ đã ban Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ 

điện tử, với mục tiêu: “Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và 

doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử 

theo xếp hạng của Liên Hợp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng”. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chỉ thị số 16/2017/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 

CMCN 4.0.  

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

du lịch (VHTT&DL) đã tích cực xây dựng Chính phủ điện tử cấp Bộ và triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành du lịch.  

- Chỉ số xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin, truyền thông của Bộ VHTT&DL trong những năm gần đây khá cao, 

luôn đứng trong top 10 Bộ, ngành có chỉ số cao nhất, liên tục thăng hạng và có 

những chỉ số xếp vị trí số 1. Cụ thể: Chỉ số xếp hạng chung năm 2020 Bộ 

VHTT&DL xếp hạng 3, tăng 4 bậc so với năm 2015; chỉ số hạ tầng kỹ thuật xếp 

hạng 5, tăng 6 bậc so với năm 2015; chỉ số hạ tầng nhân lực CNTT xếp hạng 1, 

tăng 3 bậc so với năm 2015; chỉ số ứng dụng CNTT xếp hạng 3, tăng 8 bậc so 

với năm 2015. 

Bảng 28. Xếp hạng của Bộ VHTT&DL về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công 

nghệ thông tin, truyền thông 

Chỉ số xếp hạng 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Chỉ số xếp hạng chung 3 3 5 6 4 7 

Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật 5 8 8 11 4 11 

Chỉ số Hạ tầng nhân lực 1 1 4 6 3 4 

Chỉ số Ứng dụng CNTT 3 3 5 10 9 11 

Nguồn: Nhà xuất bản Thông tin truyền thông, năm 2021 

- Hiện tại, hạ tầng kết nối mạng nội bộ giữa Bộ với các đơn vị trực thuộc 

và các Sở du lịch/VHTT&DL địa phương đạt 100%, Bộ đang vận hành hệ thống 
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quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử Voffice trong toàn ngành, 

100% văn bản được xử lý trên hệ thống này. 100% cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc Bộ đều được trang bị máy tính riêng phục vụ công việc, có kỹ năng 

công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc, được tập huấn về 

phần mềm nguồn mở. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 đạt 85%, mức độ 2 đạt 

52%, mức độ 3 đạt 63%, mức độ 4 đạt 34,4%, xếp thứ 6/17 Bộ, ngành (năm 

2020). 

- Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp Trung ương (Bộ 

VHTT&DL, Tổng cục du lịch) và địa phương (các Sở du lịch/ VHTT&DL) 

cũng tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động 

quản lý, điều hành du lịch như: xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, số hóa tài 

nguyên du lịch; thực hiện marketing điện tử (e-marrketing) trong công tác xúc 

tiến, quảng bá du lịch; thực hiện thống kê du lịch qua tài quản vệ tinh du lịch 

(TSA); phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, xây dựng hệ thống website, 

cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và khách 

du lịch. 

13.2. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong kinh doanh du lịch và phát 

triển sản phẩm du lịch 

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cũng nhanh chóng nắm bắt 

xu thế phát triển của khoa học và công nghệ, tích cực triển khai ứng những 

thành tựu công nghệ hiện đại trong kinh doanh du lịch. 

- Hầu hết các doanh nghiệp đều trang bị máy tính kết nối internet phục vụ 

nhân viên kinh doanh; 100% doanh nghiệp lớn và đa số doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (DNNVV) có sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp nội bộ như: phần 

mềm quản lý bán hàng và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, phần mềm 

quản lý quan hệ khách hàng CRM, phần mềm kế toán MISA, phần mềm quản lý 

nhân sự HRIS,... 100% doanh nghiệp lớn đều có website riêng, đáp ứng yêu cầu 

kinh doanh, quảng cáo, cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ du lịch; hầu hết 

DNNVV, doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể đều sử dụng các nền 

tảng mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, kết 

nối với khách du lịch và cộng đồng 52. 

- Thời kỳ 2013-2020, kinh doanh du lịch trực tuyến phát triển mạnh mẽ. 

Đặc biệt từ những năm 2016, với sự xuất hiện của các công ty công nghệ kinh 

doanh nền tảng chia sẻ trực tuyến, các đại lý du lịch trực tuyến (OTA), hoạt 

động kinh doanh du lịch theo mô hình kinh tế chia sẻ trở nên phổ biến, các giao 

dịch giữa khách du lịch và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được thực hiện trên 

các nền tảng chia sẻ chiếm tỷ trọng 30% - 40%. Một số nền tảng công nghệ chia 

                                           

52 Nguồn: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM ), Báo cáo chỉ số thương mại điện tử năm 

2020 



207 

 

sẻ trực tuyến phổ biến tại Việt Nam gồm: Booking.com, Agoda.com, 

Traveloka.com, iVIVU.com, VnTrip.vn, Mytour.vn,... 

- Một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn kinh doanh khách sạn, khu nghỉ 

dưỡng cao cấp đã áp dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), internet 

kết nối vạn vật (IoT), hệ thống cảm biến, hệ thống định vị,... trong thiết kế 

phòng nghỉ thông minh, tự động hóa hệ thống cửa mở, điều chỉnh ánh sáng, âm 

thanh, nhiệt độ, thiết bị an ninh cảnh báo tự động, hệ thống check-in tự động, 

tăng tiện lợi và trải nghiệm cho khách du lịch. 

- Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ xanh, công nghệ sạch; công 

nghệ lọc nước; công nghệ xử lý rác thải; sử dụng vật liệu mới, năng lượng tái 

tạo, nhiên liệu sinh học trong kinh doanh, góp phần tích cực trong công tác bảo 

vệ môi trường. Một số doanh nghiệp điển hình đã và đang triển khai áp dụng 

các công nghệ này như: Topas Ecolodge Sapa, Amanoi Resort Ninh Thuận, 

chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng InterContinental, chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng 

Azerai,... 

Dưới tác động của cuộc CMCN 4.0, nhiều địa phương, khu, điểm du lịch, 

điểm di tích, điểm thăm quan và nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 

đã tích cực triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phát triển 

sản phẩm du lịch, hình thành một số sản phẩm du lịch công nghệ, du lịch thông 

minh, du lịch sáng tạo: 

- Các sản phẩm du lịch thực tế ảo (VR-Tourism) được xây dựng, đưa vào 

khai thác, phục vụ khách tại nhiều địa phương và khu, điểm du lịch, điểm di 

tích, bảo tàng phục vụ khách du lịch như: Tour du lịch thực tế ảo tại Quần thể di 

tích Cố đô Huế; trải nghiệm Scan 3D tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng; 

smart museum 3D/360 tại Bảo Tàng TP. Hồ Chí Minh; tour du lịch ảo khám 

phá Mộc Châu, tỉnh Sơn La;... 

- Các sản phẩm giải trí công nghệ cũng được khai thác, phát triển, phục vụ 

khách du lịch như: phim 3D, 4D ... 9D, 12D; trò chơi thực tế ảo; biểu diễn nhạc 

nước, âm thanh, ánh sáng laser, màn hình nước 3D; check-in, chụp hình với 

người nổi tiếng, địa danh nổi tiếng bằng công nghệ 3D và ghép cảnh;... Các khu, 

điểm đang khai thác các sản phẩm giải trí công nghệ tại hầu hết các công viên 

giải trí, công viên chủ đề của chuỗi Sun World, Vinpearl Land, Công viên suối 

khoáng nóng Núi Thần Tài, Công viên Ấn tượng Hội An,... 

- Các sản phẩm công nghệ hỗ trợ trải nghiệm của khách du lịch như: trợ lý 

ảo, thuyết minh tự động cũng được áp dụng tại các điểm thăm quan phục vụ 

khách du lịch (Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng 

Lịch sử Quốc gia,...). 
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13.3. Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ khách du lịch 

Thời kỳ thực hiện quy hoạch, nhiều phần mềm, tiện ích, ứng dụng công 

nghệ đã được nghiên cứu, đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ hoạt động du lịch và 

tăng trải nghiệm của khách du lịch. 

- Trong những năm 2013-2015, điện thoại thông minh, wifi miễn phí, 

mạng không dây 3G, website, mạng xã hội, các công cụ tìm kiếm 

(google.com),... là những công nghệ quen thuộc được khách du lịch thường sử 

dụng hỗ trợ cho các chuyến du lịch. Các hoạt động chủ yếu của khách du lịch là 

tìm hiểu thông tin điểm đến, giá cả dịch vụ trên các website, chia sẻ thông tin, 

hình ảnh du lịch trên các mạng xã hội. 

- Giai đoạn 2016 - 2020, các tiện ích du lịch thông minh được nghiên cứu, 

ứng dụng nhiều trên thực tế. Bằng việc tải App du lịch trên điện thoại thông 

minh, khách du lịch có thể sử dụng phục vụ các hoạt động: tìm kiếm khách sạn, 

nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí; tìm kiếm bến tàu, xe, trạm xe buýt; sử dụng 

bản đồ du lịch điện tử; quản lý hành trình, lựa chọn tuyến, điểm; xem thông tin, 

tham khảo ý kiến đánh giá; và các chức năng khác như thời tiết, đổi tiền, phản 

ánh đối với cơ quan chức năng. Một số Apps thịnh hành như: VietnamGo, 

Vietnam Tour Guiding, inVietnam, MobiFone Smart Travel, WeatherBug,... 

- Du lịch thực tế ảo là loại hình trải nghiệm du lịch bằng công nghệ VR, 

360O được nghiên cứu, đưa vào sử dụng, tăng trải nghiệm của khách du lịch tại 

một số điểm đến, đặc biệt tại các bảo tàng, khu vui chơi giải trí (phim 3D, 6D).  

- Các phần mềm trợ lý ảo, thuyết minh tự động, hướng dẫn viên tự động, 

QR code,... cũng đã được nghiên cứu, đưa vào sử dụng hỗ trợ khách du lịch 

trong thời kỳ này. 

13.4. Mức độ ứng dụng khoa học công nghệ theo lãnh thổ, địa phương, 

khu, điểm du lịch 

a) Đối với các địa phương 

- Xét ở khía cạnh chỉ số xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và 

phát triển công nghệ thông tin, truyền thông, 8 địa phương có du lịch phát triển 

đang đứng đầu bảng xếp hạng chung, theo thứ tự gồm: Đà Nẵng, Thừa Thiên - 

Huế, Quảng Ninh, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Lâm Đồng. Một số địa phương có du lịch phát triển nhưng mức độ sẵn sàng cho 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông ở mức trung bình và 

thấp như: Khánh Hòa (hạng 18), Lào cai (hạng 22), Quảng Nam (hạng 28), Kiên 

Giang (hạng 33), Ninh Bình (hạng 37), Hải Phòng (hạng 45). 
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Bảng 29. Xếp hạng về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền 

thông của các địa phương có du lịch phát triển năm 2020 

Tỉnh/Thành 
Chỉ số xếp 

hạng chung 

Xếp hạng Hạ 

tầng kỹ thuật 

Xếp hạng Hạ 

tầng nhân lực 

Xếp hạng Ứng 

dụng CNTT 

Đà Nẵng 1/63 2/63 2/63 1/63 

TT-Huế 2/63 1/63 3/63 4/63 

Quảng Ninh 3/63 5/63 4/63 3/63 

Cần Thơ 4/63 17/63 1/63 2/63 

TP. HCM 5/63 4/63 6/63 25/63 

Hà Nội 6/63 9/63 17/63 5/63 

BR-Vũng Tàu 7/63 3/63 18/63 28/63 

Lâm Đồng 8/63 6/63 11/63 34/63 

Khánh Hòa 18/63 19/63 32/63 13/63 

Lào Cai 22/63 16/63 43/63 11/63 

Quảng Nam 28/63 28/63 20/63 39/63 

Kiên Giang 33/63 21/63 42/63 36/63 

Ninh Bình 37/63 56/63 23/63 44/63 

Hải Phòng 45/63 50/63 38/63 43/63 

Nguồn: Nhà xuất bản Thông tin truyền thông, năm 2021  

- Hầu hết các địa phương có du lịch phát triển đều trang bị đủ máy tính cho 

công chức, viên chức (CCVC) theo tỷ lệ từ 1 - 1,25 máy/CCVC, riêng Ninh 

Bình có tỷ lệ trang bị máy tính chỉ đạt 0,48 máy/CCVC và Hải Phòng có tỷ lệ 

0,86 máy/CCVC; tỷ lệ kết nối mạng nội bộ (WAN tỉnh) và CPNet của các địa 

phương này hầu hết đạt 100%.  

- Trong những năm cuối của thời kỳ thực hiện quy hoạch (2018 - 2020), 

nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai xây dựng hệ sinh thái du lịch 

thông minh, áp dụng mô hình quản lý, kinh doanh và trải nghiệm du lịch thông 

minh trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu là Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng 

Ninh. Nhiều App du lịch thông minh đã được tạo ra và đưa vào sử dụng như: 

DaNang Fantasticity, DaNang Tourism, inDaNang, Vibrant Ho Chi Minh city, 

Sai Gon Bus, Ho Chi Minh City Travel Guide, du lịch Hà Nội, Hanoi Offline 

Map and Travel Guide, Hanoi Bus,... 
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- Nhiều địa phương có du lịch phát triển đã triển khai lắp đặt các trạm phát 

wifi miễn phí phục tại trung tâm các thành phố lớn, các khu du lịch, điểm du 

lịch, điểm vui chơi giải trí, công viên nhằm phục vụ khách du lịch và cộng 

đồng, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho khách du lịch. 

- Một số địa phương đã bước đầu triển khai thực hiện chuyển đổi số trong 

ngành du lịch, số hóa tài nguyên du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

ở địa phương. 

- Một số khu du lịch, điểm du lịch đã tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến 

trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động du lịch và hỗ trợ khách du lịch như 

lắp đặt hệ thống an ninh tự động; áp dụng thẻ điện tử (vé điện tử), máy soát vé 

tự động; lắp đặt hệ thống thuyết minh tự động, áp dụng mã QR quyét thông tin, 

tư liệu về hiện vật, di tích; số hóa hiện vật và sản xuất tư liệu, tour du lịch ảo 

bằng công nghệ in 3D, 360o, công nghệ thực tế ảo; công nghệ laser, nhạc nước, 

nghệ thuật âm thanh, ánh sáng;... Các khu, điểm du lịch áp dụng công nghệ điển 

hình tại: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Quần 

thể di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế), Công viên Ấn tượng Hội An (Quảng 

Nam) và nhiều bảo tàng, điểm di tích lớn trong cả nước. 

b) Đối với các vùng du lịch 

Trong 7 vùng du lịch thì vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Đông 

Bắc được đánh giá có mức độ ứng dụng công nghệ cho phát triển kinh tế - xã 

hội và du lịch cao hơn cả. Trong top 20 của Bảng xếp hạng chung về mức độ 

sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, có 7 tỉnh  

vùng ĐBSH và DHĐB, chiếm 35%. Quảng Ninh và Hà Nội là những địa 

phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ (lần lượt xếp hạng 3 và 6) 53. Tiếp 

theo là vùng Đông Nam Bộ, có 4 tỉnh trong top 20 của Bảng xếp hạng chung về 

mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, 

chiếm 20%. TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu có mức độ ứng dụng cao 

nhất trong vùng này (lần lượt xếp vị trí 5 và 7). Vùng duyên hải Nam Trung Bộ 

và đồng bằng sông Cửu Long mỗi vùng có 3 tỉnh nằm trong top 20 của Bảng 

xếp hạng chung về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin, truyền thông, chiếm 15%. Đà Nẵng và Cần Thơ không chỉ là hai địa 

phương đứng đầu 2 vùng này mà còn đứng đầu cả nước (lần lượt xếp hạng 1 và 

4). Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mức độ phát triển và ứng dụng công nghệ 

tương đối thấp, chỉ có Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng là có mức độ ứng dụng 

cao (lần lượt xếp hạng 2 và 8). Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức độ 

sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thấp nhất cả nước. Có đến 9/14 

tỉnh của vùng này nằm trong nhóm 20 địa phương có mức độ phát triển và ứng 

dụng công nghệ thấp nhất trong Bảng xếp hạng.  

                                           

53 Nguồn: Bộ TT-TT, Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông Việt Nam năm 2020, Nxb Thông tin Truyền thông. 



211 

 

 

Biểu đồ 15: Mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ của các Vùng xếp theo 

nhóm 20 địa phương mạnh nhất. 

 

Biểu đồ 16: Mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ của các Vùng xếp theo 

nhóm 20 địa phương yếu nhất. 

 

c) Đối với các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ và các điểm du lịch 

cộng đồng 

- Đối với các khu du lịch quốc gia đã được công nhận và các các khu du 

lịch được định hướng là khu du lịch quốc gia trong quy hoạch: 

+ Những khu du lịch gắn với các đô thị như Sapa (Lào Cai), Hạ Long 

(Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), phố cổ Hội An (Quảng Nam), Phú Quốc 

(Kiên Giang) là những khu du lịch có mức độ ứng dụng công nghệ cao hơn 
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trong hoạt động kinh doanh và phát triển du lịch, gắn với các đô thị, điểm thăm 

quan, điểm di tích, khu vui chơi giải trí. 

+ Những khu du lịch biệt lập có vị trí nằm xa các khu đô thị, khu dân cư, 

chưa được đầu tư phát triển bài bản như Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Phan Thiết - 

Mũi Né (Bình Thuận), Đan kia - Suối Vàng (Lâm Đồng), Côn Đảo (Bà Rịa - 

Vũng Tàu),... có mức độ ứng dụng công nghệ yếu hơn. Tuy nhiên, một số khu 

du lịch quốc gia gắn với các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cũng đang 

có xu hướng ứng dụng công nghệ cho công tác số hóa tài nguyên, kiểm soát an 

ninh, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã,... 

- Đối với các khu du lịch, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí do các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch khai thác thì mức độ phát triển, ứng dụng công nghệ 

cho hoạt động du lịch chủ yếu diễn ra mạnh ở các khu, điểm của các tập đoàn 

lớn như Vingroup, Sun Group, FLC,... 

- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ và các điểm du lịch cộng 

đồng, mức độ ứng dụng công nghệ cho các hoạt động du lịch còn rất hạn chế, 

chủ yếu sử dụng những sản phẩm, nền tảng công nghệ miễn phí (như mạng xã 

hội) hỗ trợ hoạt động quảng bá và kinh doanh du lịch. 

14. Bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch và ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

14.1. Thực trạng công tác bảo vệ tài nguyên du lịch 

14.1.1. Chính sách bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên 

Đối với các tài nguyên du lịch trên cạn như các vườn quốc gia, khu bảo tồn 

thiên nhiên thường nằm trong hệ thống rừng đặc dụng và khu bảo tồn, được sử 

dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, 

nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, tín ngưỡng, danh lam 

thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí (trừ phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) và cung ứng dịch vụ môi trường rừng.  

* Luật Lâm nghiệp số 16/2016/QH14, ngày 15/11/2017: Hoạt động du lịch 

sinh thái trong các khu bảo tồn (rừng phòng hộ và rừng đặc dụng) được quy 

định tại Điều 53 và Điều 56 của Luật Lâm nghiệp. 

Bên cạnh đó, Luật Lâm nghiệp còn quy định về việc chi trả dịch vụ môi 

trường rừng tại điều 63, theo đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ, duy trì vẻ đẹp 

cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng. Mức chi trả dịch 

vụ môi trường rừng được quy định tại Thông tư số: 22/2017/TT-BNNPTNT, 

ngày 15/11/2017, hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch 

vụ môi trường rừng. 
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* Luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH, ngày 10/120/2018: Điều 5, 

quy định về về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. 

Phát triển du lịch sinh thái gắn với việc xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm ổn 

định cuộc sống của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn; 

phát triển bền vững vùng đệm của khu bảo tồn. 

* Luật du lịch số 09/2017/QH14, ngày 19/6/2017: Điều 5, về các chính 

sách phát triển du lịch 

Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư 

phát triển sản phẩm du lịch mới có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự 

tham gia của cộng đồng dân cư; đầu tư phát triển sản phẩm du du lịch sinh thái, 

đặc biệt tại các khu bảo tồn. Trong đó nhấn mạnh, du lịch sinh thái là loại hình 

du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia 

của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục về bảo vệ môi trường. 

* Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó quy định về 

xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái; về hình thức kinh doanh du lịch sinh 

thái; về quản lý xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải 

trí trong hệ thống các vườn quốc gia và khu bảo tồn. 

Đối với các tài nguyên du lịch biển, công tác bảo vệ tài nguyên môi trường 

biển trong những năm qua đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thông qua 

việc ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật từ cấp 

trung ương đến địa phương như Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Biển Việt Nam năm 2012, 

Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Luật Thủy 

sản năm 2017… 

Luật Tài nguyên môi trường và hải đảo năm 2015; Luật BVMT năm 2020 

và các văn bản hướng dẫn thi hành có ý nghĩa trực tiếp và quan trọng nhất đến 

bảo vệ môi trường biển Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường quản 

lý nhà nước về biển và hải đảo nói chung, tài nguyên du lịch biển nói riêng, tạo 

điều kiện cho việc phát triển các ngành kinh tế biển trong đó có lĩnh vực du lịch 

phát triển hiệu quả và bền vững; thúc đẩy bảo vệ môi trường và sinh thái biển. 

Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2030 định hướng đến 2045 rất 

được quan tâm, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Chiến 

lược này đã được kết hợp, lồng ghép chặt chẽ với chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển theo quan điểm sử dụng tổng hợp, hợp lý đi đôi với bảo tồn 

biến, bảo tồn đa dạng sinh học biển, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi 

trường biển. 
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14.1.2. Đánh giá tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên du 

lịch tự nhiên 

Theo quy định của Luật Lâm Nghiệp, các vườn quốc gia và khu bảo tồn 

muốn tổ chức hoạt động du lịch sinh thái cần phải xây dựng đề án du lịch sinh 

thái và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Theo báo cáo kiểm tra 

hoạt động kinh doanh DLST tại VQG/KBT của Tổng cục Lâm nghiệp có 56/61 

VQG/KBT tổ chức hoạt động DLST khi chưa có đề án phát triển DLST, 60/61 

VQG/KBT chưa có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của pháp luật. Sự phát triển du lịch thiếu quy hoạch là một trong các 

nguyên nhân dẫn đến hệ quả tiêu cực như gây áp lực lên tài nguyên và môi 

trường, chất lượng dịch vụ du lịch chưa cao, còn thiếu sản phẩm DLST đích 

thực. Công tác xây dựng quy định về DLST trong rừng đặc dụng và củng cố 

năng lực cung cấp dịch vụ du lịch theo hướng tiếp cận các tiêu chí về du lịch 

sinh thái của quốc tế, trong đó có mục tiêu huy động sự tham gia và chia sẻ lợi 

ích với cộng đồng, đóng góp cho bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần thực 

hiện phương án tự chủ một phần về tài chính tại các khu rừng đặc dụng sẽ là ưu 

tiên của ngành lâm nghiệp trong những năm tiếp theo54. 

Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08/08/2017 của Chính phủ Ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quy định: “Không chuyển diện tích 

rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác trên phạm vi cả nước (trừ các 

dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định)”. 

Do vậy, các dự án phát triển du lịch có chuyển mục đích sử dụng đất từ rừng tự 

nhiên phải được phép của Thủ tướng chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực 

hiện một số vườn quốc gia đã xuất hiện sai phạm. 

Vườn quốc gia Hoàng Liên chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc 

dụng với diện tích 8,44 ha tại khu vực đỉnh Fansipan trong phân khu phục hồi 

sinh thái tại Quyết định số 4309/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 để thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng quần thể công trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui 

chơi giải trí, khách sạn Fansipan Sa Pa tại xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai. Tuy nhiên, trong đó, Vườn chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử 

dụng đối với diện tích 0,345 ha rừng đặc dụng là không đúng theo quy định. 

Vườn quốc gia Ba Bể, việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Sài 

Gòn - Ba Bể theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn nhưng chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng 

sang mục đích khác không phải lâm nghiệp (chưa có ý kiến thỏa thuận của Bộ 

                                           

54 Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ 2019, Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ Việt Nam 2017-2018. 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chưa có ý kiến cho phép của Thủ tướng 

Chính phủ) là không đúng quy định. 

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chưa tiến hành các thủ tục chuyển 

mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang mục đích khác để xây dựng các công 

trình phục vụ dự án “Xây dựng điểm du lịch suối nước Moọc (giai đoạn 1). 

Ngoài ra, theo quy định, việc xây dựng các công trình trong rừng đặc dụng phải 

phù hợp với quy hoạch khu rừng đặc dụng, tuy nhiên quy hoạch này chưa có, 

chưa được duyệt nên chưa có cơ sở để triển khai xây dựng. 

Vườn quốc gia Phú Quốc, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch 

Phú Quốc tiến hành triển khai xây dựng các hạng mục công trình phục vụ du 

lịch sinh thái của dự án “Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc” trên diện tích 

3,27 ha tại vườn quốc gia Phú Quốc. Tuy nhiên, Vườn chưa tiến hành các thủ 

tục chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác theo đúng quy 

định. 

14.2. Thực trạng hoạt động bảo vệ môi trường du lịch 

14.2.1. Chính sách bảo vệ môi trường du lịch 

Chính sách bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch được đã được quan 

tâm trước hết trong Luật Bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 quy định Tổ chức, cá nhân quản lý, 

khai thác khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du 

lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao, đơn vị tổ chức lễ 

hội phải thực hiện bảo vệ môi trường nơi công cộng. Theo đó Tổ chức, cá nhân 

quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, chợ, 

nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác có trách 

nhiệm: Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi 

quản lý; có nhân sự, tổ hoặc đội bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát; Xây 

dựng, lắp đặt công trình vệ sinh công cộng, công trình xử lý nước thải tại chỗ 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; có phương tiện, thiết bị thu gom, quản 

lý, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Ban hành, niêm yết 

công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi 

trường nơi công cộng thuộc phạm vi quản lý; Phát hiện kịp thời vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định 

của pháp luật (khoản 2 Điều 59). Ngoài ra cá nhân đến khu di tích, điểm di tích, 

khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, thi 

đấu thể dục, thể thao, địa điểm diễn ra lễ hội phải thực hiện các nghĩa vụ Tuân 

thủ quy định, quy chế giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; thải bỏ chất thải đúng 

nơi quy định; hạn chế phát sinh chất thải nhựa; giữ gìn vệ sinh công cộng; 

không xâm hại cảnh quan môi trường và các loài sinh vật (khoản 2 Điều 66). 

Luật du lịch 2017 đã đưa ra nguyên tắc phát triển du lịch gắn với bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên, khai thác lợi 
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thế của từng địa phương và tăng cường liên kết vùng (khoản 2, điều 4). Chính 

sách phát triển du lịch của Nhà nước là Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới 

có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư; 

đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng 

đồng, du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù khác (điểm d, khoản 4, điều 

5). Điều 8 của Luật du lịch 2017 đã đưa ra quy định Bảo vệ môi trường du lịch 

trong đó Môi trường du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hướng 

xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh, đồng thời quy định rõ 

trách nhiệm của các bên liên quan trong bảo vệ môi trường du lịch. Đồng thời 

cũng quy định Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch, trong đó 

nghiêm cấm xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch (khoản 3 điều 9). 

Luật Tài nguyên nước yêu cầu việc xây dựng các khu du lịch, vui chơi, 

giải trí tập trung và cơ sở kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm, suy 

thoái, cạn kiệt nguồn nước phải có phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, 

cạn kiệt nguồn nước (khoản 3, điều 26). Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước cho mục đích du lịch không được gây ô nhiễm nguồn nước 

(Khoản 3, Điều 33). Quy hoạch khu du lịch, khu vui chơi giải trí phải có hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải phù hợp với quy mô xả nước thải, khả năng tiếp 

nhận nước thải của nguồn nước và phải được cơ quan quản lý nhà nước về tài 

nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận trước khi trình phê duyệt (Khoản 1, 

Điều 37). Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho hoạt động 

giải trí, du lịch phải sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, không được gây ô 

nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, cản trở dòng chảy và các ảnh hưởng xấu 

khác đến nguồn nước (Điều 51). Trường hợp sử dụng mặt nước hồ chứa để kinh 

doanh du lịch, giải trí thì phải được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên 

nước chấp thuận bằng văn bản (điểm d, Khoản 3, Điều 53).  

Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ngay từ năm 2003 đã ban hành Quy chế 

Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch (Quyết định 02/2003/QĐ-BTNMT 

ngày 29/7/2003) nhằm bảo vệ môi trường du lịch, ngăn ngừa và giảm thiểu các 

tác động xấu đến môi trường trong quá trình tiến hành các hoạt động du lịch, 

bảo đảm phát triển du lịch một cách bền vững, góp phần bảo vệ môi trường của 

đất nước. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động liên quan trực tiếp đến môi 

trường du lịch và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động tại các khu, điểm, 

tuyến du lịch. 

Tiếp theo, năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo vệ môi trường trong 

hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại Thông tư 

19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013. Thông tư liên tịch này 

hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích. 
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Cụ thể hơn, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành bộ tiêu chí 

hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, 

điểm du lịch (Quyết định 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018). Bộ tiêu chí đã 

quy định các tiêu chí bảo vệ môi trường đối với 3 đối tượng là cơ sở ăn uống, cơ 

sở bán hàng lưu niệm, cơ sở vui chơi giải trí. Bộ tiêu chí là cơ sở để các tổ chức, 

cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện các quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường; các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, kiểm tra, đánh 

giá công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, 

điểm du lịch. 

Gần đây, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch đã Ban hành Quy tắc ứng xử về 

bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo Quyết định 

số 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2020 nhằm nâng cao nhận thức, định 

hướng hành vi ứng xử bảo vệ môi trường của các đối tượng có liên quan trong 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, tăng cường công tác truyền 

thông, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại địa điểm tổ chức 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Bộ Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường 

trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gồm 7 Điều Trong đó, Điều 6 nêu 

rõ 10 quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của khách du lịch, khách tham quan, 

khán giả và cộng đồng dân cư tại địa điểm, gồm: Thực hiện quy tắc ứng xử 

chung như: Nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; chủ động nâng cao nhận thức về bảo vệ 

môi trường; xây dựng thái độ và hành vi sống thân thiện với môi trường. Tích 

cực tham gia hoạt động, phong trào, mô hình, sự kiện bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu; chủ động, tự giác thực hiện quyền và trách nhiệm 

trong việc bảo vệ môi trường và vận động người khác cùng thực hiện. Phê phán, 

ngăn chặn và kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi 

xâm hại tới môi trường tại địa điểm. Không hủy hoại môi trường vì lợi ích kinh 

tế. Tuân thủ nội quy, hướng dẫn về bảo vệ môi trường. Không hút thuốc lá tại 

địa điểm cấm hút thuốc lá. Đi vệ sinh đúng chỗ, sử dụng nhà vệ sinh đúng quy 

định; giữ gìn và nhắc nhở người khác giữ gìn vệ sinh chung. Không xâm hại 

cảnh quan môi trường, hệ động - thực vật tại địa điểm; không viết, vẽ, khắc lên 

hang động, cây xanh và các yếu tố khác cấu thành địa điểm. Không mang vũ 

khí, chất nổ, chất cháy, chất độc hại và ô nhiễm đến địa điểm. Không mua bán, 

tiêu thụ, sử dụng động, thực vật hoang dã hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ động, 

thực vật hoang dã. Hạn chế mang theo hoặc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một 

lần, túi ni lông khó phân hủy; tích cực sử dụng sản phẩm, công nghệ thân thiện 

với môi trường. Hưởng ứng chính sách tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng 

chất tẩy rửa. Tham gia, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do tổ chức, cá nhân 

quản lý địa điểm phát động. 
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14.2.2. Đánh giá tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường du 

lịch 

Thực thi các chính sách bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, thời 

gian qua, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; bố trí lực lượng 

hướng dẫn, nhắc nhở du khách; tăng cường hệ thống biển báo, thùng rác, nhà vệ 

sinh tại các khu, điểm du lịch, nhiều địa phương cũng đã có nhiều giải pháp 

sáng tạo và quyết liệt. Thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch kiểm tra và xử 

phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xả rác ra bãi biển, các khu nhà 

tắm nước ngọt và bãi tắm công cộng trên địa bàn, với mức tiền phạt từ 50.000 

đến 500.000 đồng/người/lần. Tỉnh Ninh Thuận ban hành bộ quy tắc ứng xử 

trong hoạt động du lịch, trong đó có nội dung yêu cầu du khách khi tới địa 

phương du lịch phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường; không vứt rác, khạc 

nhổ bừa bãi; đi vệ sinh đúng nơi quy định; không hái hoa, bẻ cành, dẫm đạp lên 

cỏ, chọc phá thú nuôi tại các khu, điểm du lịch và nơi công cộng; không viết, 

vẽ, khắc lên tường, tượng, cây xanh. Tỉnh Lâm Đồng kêu gọi du khách khi tới 

địa phương tham quan “không để lại gì ngoài những dấu chân” và tổ chức tour 

du lịch vì môi trường “Trồng cây lưu dấu, góp xanh đại ngàn”. Những biện 

pháp này bước đầu đã phát huy tác dụng, tuy nhiên, hiệu quả mới chỉ dừng lại ở 

phạm vi hẹp, tại nhiều địa phương, công tác tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý 

những hành vi thiếu ý thức của du khách vẫn chưa được quan tâm đúng mức.55 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bảo vệ môi trường 

trong du lịch còn nhiều tồn tại. Mặc dù pháp luật có các quy định rất cụ thể đối 

với hoạt động BVMT trong lĩnh vực du lịch, thực tế cho thấy việc phát triển du 

lịch thời gian qua kéo theo những vấn đề môi trường lớn, nhưng việc xử lý thì 

chưa tương xứng, chưa triệt để, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Ý thức du 

khách trong bảo vệ môi trường chưa cao, còn xả rác tại các khu, điểm du lịch và 

đặc biệt khâu thu gom chưa có đầu tư sâu, chưa tập trung thành hệ thống nhất 

khiến cho các vấn đề về rác thải du lịch trở nên nghiêm trọng. Theo kết quả điều 

tra của Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch trong năm 2017 khi tham vấn khách 

du lịch và cộng đồng dân cư tại các khu du lịch lớn của Việt Nam về các vấn đề 

môi trường du lịch hiện nay, có 63,33% người cho rằng là rác thải; 43,33% là 

nước thải; 10% là vấn đề tệ nạn xã hội và 3,33% vấn đề ô nhiễm môi trường 

không khí. Các vấn đề môi trường nêu trên chính là nguyên nhân làm giảm sức 

hấp dẫn, chất lượng của các dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch 

Việt Nam (trong Báo cáo Năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu năm 2017, nhiều 

chỉ số liên quan đến môi trường của Việt Nam đạt mức thấp như mức độ bền 

vững về môi trường xếp hạng 129/136, mức độ chất thải hạng 128/136, tình 

trạng phá rừng hạng 103/136, hạn chế về xử lý nước thải hạng 107/136…; trong 

báo cáo Báo cáo Năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu năm 2019, Việt Nam xếp 

                                           
55 https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/bao-ve-tai-nguyen-du-lich-va-trach-nhiem-cua-du-khach-499293 
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hạng 121/140 đối với chỉ số Sự bền vững môi trường, hạ tầng dịch vụ du lịch 

xếp hạng 106/140, y tế và vệ sinh xếp hạng 91/140). 

Chất thải rắn phát sinh trong một số khu vực du lịch chưa được thu gom và 

xử lý kịp thời theo quy định, nhất là rác thải. Phần lớn rác thải từ các khu, điểm 

du lịch vẫn được chuyển về bãi chôn lấp tập trung và hầu hết chưa có khu xử lý 

chất thải rắn đạt tiêu chuẩn. Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa được 

thực hiện đồng bộ, hoặc có thực hiện nhưng không thường xuyên tại các điểm, 

khu du lịch. 

Nước thải từ các cơ sở du lịch phần lớn chưa được xử lý tập trung đạt 

chuẩn trước khi thải ra môi trường, ngoại trừ các cơ sở lưu trú, nhà hàng cao 

cấp, các cơ sở dịch vụ du lịch còn lại, hoặc chỉ xử lý sơ bộ qua bể lắng, hoặc xả 

thẳng ra môi trường gây ra tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng, một số nơi rất 

nghiêm trọng. 

Ngoài ra, do phát triển quá nhanh để đáp ứng nhu cầu của lượng khách du 

lịch ngày một tăng, hệ thống các khách sạn, nhà hàng, các điểm vui chơi giải 

trí… tăng lên một cách nhanh chóng. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát của các 

cơ quan quản lý nhà nước và ngành du lịch chưa theo kịp… cho nên nhiều cơ sở 

kinh doanh dịch vụ được xây dựng thiếu hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi 

trường. Ðáng chú ý, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch mới chỉ chú ý đến lợi ích 

kinh tế trước mắt đã khai thác nguồn tài nguyên phục vụ nhu cầu của du khách 

một cách không hợp lý. Ðiển hình như, đối với tài nguyên biển, nhiều doanh 

nghiệp đã sử dụng các phương tiện để khai thác quá mức các nguồn tài nguyên 

như rạn san hô, hải sản… dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi hải sản. Một số vùng đã sử 

dụng các loại phương tiện đánh bắt có tác động nghiêm trọng đến tài nguyên 

thiên nhiên như thuốc nổ, kích điện, thuốc độc đã phá hủy nghiêm trọng đa dạng 

sinh học trong vùng... Ðây đang được coi là một trong những nguyên nhân làm 

giảm sức hấp dẫn, giảm chất lượng các dịch vụ du lịch, khiến du khách có ấn 

tượng không tốt về hình ảnh du lịch Việt Nam. 

Du lịch và môi trường là hai vấn đề có tác động qua lại, môi trường được 

xem như yếu tố sống còn với sự phát triển du lịch. Tuy nhiên trong bối cảnh 

hiện nay năng lực hạ tầng quản lý bảo vệ môi trường còn hạn chế, các nguồn 

vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu là thách thức 

lớn đối với ngành du lịch. Mặc dù phát triển song song với các ngành kinh tế 

khác, tuy nhiên ngành du lịch ít được đầu tư cơ sở hạ tầng để xử lý các vấn đề ô 

nhiễm môi trường (xử lý chất thải và nước thải, sử dụng tài nguyên du lịch, 

quản lý nguồn nước, vv) trong khi đó các hoạt động phát triển kinh tế như nuôi 

trồng thủy sản, sơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá đang phát sinh chất thải, công tác 

quản lý chất thải, nước thải hạn chế, phát triển du lịch ven biển và dịch vụ du 

lịch hoạt động thể thao giải trí trên biển tập trung ảnh hưởng khá nhiều đến việc 

sử dụng tài nguyên thiên nhiên và chất lượng môi trường du lịch. 
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14.3. Các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu 

14.3.1. Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động du lịch 

Du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải gánh chịu 

những hậu quả nặng nề của BĐKH, gây ra nhiều tác động tiêu cực và thách thức 

lớn đối với tài nguyên, cơ sở vật chất và sản phẩm du lịch. Để thích ứng và ứng 

phó với BĐKH trong hoạt động du lịch, Việt Nam đã và đang tiến hành nhiều 

hoạt động như xây dựng các chương trình, dự án thích ứng và giảm thiểu tác 

động của BĐKH, lồng ghép BĐKH trong hoạt động du lịch vào các quy hoạch, 

kế hoạch phát triển, đồng thời kết hợp xây dựng các thể chế, chính sách để huy 

động sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, các cá nhân, tổ chức và kêu 

gọi sự hỗ trợ, tài trợ của quốc tế hỗ trợ nhằm thích ứng BĐKH, trong đó có lĩnh 

vực du lịch. 

Luôn chủ động và tích cực thực hiện những cam kết quốc tế và nỗ lực ứng 

phó, cùng với việc phê duyệt Thoả thuận Paris về BĐKH, Việt Nam đã ban 

hành nhiều chính sách, hành động thể hiện nỗ lực và quyết tâm ứng phó với 

BĐKH trong lĩnh vực du lịch. Các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án 

đều hướng tới mục tiêu giảm nhẹ và thích ứng trong bối cảnh BĐKH diễn biến 

ngày càng phức tạp và được lồng ghép vào các kế hoạch của các Bộ, ngành và 

được cụ thể hóa bằng các hành động tại địa phương.  

Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 

năm 2050 ban hành kèm Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/07/2020 đã đưa 

ra các nhiệm vụ chính trong ngành Văn hóa - Du lịch (VH-DL): (i) Xây dựng đề 

án duy tu, bảo tồn các khu di tích văn hóa trong điều kiện biến đổi khí hậu, chú 

trọng công tác duy tu, bảo tồn các khu di tích văn hóa; (ii) Rà soát, điều chỉnh 

quy hoạch các khu du lịch, các điểm nghỉ dưỡng nhằm thích ứng với biến đổi 

khí hậu; (iii) Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực 

du lịch, đặc biệt chú trọng đối với các khu, điểm du lịch; (iv) Nâng cấp, cải tạo 

hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình, di tích văn hóa, lịch sử, thể thao nhằm 

nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và xây dựng các sản phẩm 

du lịch phù hợp thích ứng với biến đổi khí hậu; (v) Xây dựng và nhân rộng các 

mô hình ổn định đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng địa phương trong 

quá trình tái định canh, định cư dưới tác động của biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ 

các thiết chế văn hoá cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, 

các tri thức địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu; (vi) Tổng kiểm kê, 

sưu tầm, nghiên cứu tri thức địa phương về thích ứng và ứng phó với biến đổi 

khí hậu; phổ biến tri thức địa phương trong cộng đồng, đặc biệt chú trong vai 

trò của nghệ nhân và xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí 

hậu; (vii) Nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương nhằm bảo vệ và phát huy 

giá trị văn hóa phi vật thể trước tác động của biến đổi khí hậu bằng các tri thức 

địa phương. 
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Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được phê duyệt tại 

Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu 

rõ quan điểm phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng 

xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững 

của Liên Hợp Quốc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 

môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với BĐKH. Chiến lược 

cũng nêu rõ trách nhiệm của quản lý nhà nước về du lịch trong việc bảo vệ môi 

trường, thích ứng với BĐKH và phòng chống thiên tai. 

Chiến lược du lịch thể hiện rõ rệt quan điểm về bảo vệ môi trường và ứng 

phó với BĐKH. Trong chương trình, đề án phát triển du lịch đã xác định một 

trong những nhiệm vụ cụ thể là triển khai thực hiện là: Chương trình hành động 

thích ứng với BĐKH trong ngành du lịch. Trên cơ sở này, khi xây dựng quy 

hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, yếu tố BĐKH đã được xem xét, 

đánh giá trong mối tác động qua lại, từ đó có những đề xuất, biện pháp nhằm 

giảm thiểu ảnh hưởng của BĐKH tới hoạt động du lịch và ngược lại. 

Theo quy hoạch 201 đã chỉ ra 47 khu du lịch có tiềm năng trở thành khu du 

lịch quốc gia. Trong quá trình lập quy hoạch và thẩm định, phê duyệt các nội 

dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH đã được đưa vào trở thành một 

yêu cầu bắt buộc với các quan điểm, định hướng và giải pháp cụ thể, chẳng hạn 

“Phát triển du lịch thích ứng với các diễn biến của tình trạng BĐKH, phòng, 

chống thiên tai, mực nước biển dâng và các biến động bất thường về thủy văn 

sông Mê kông”56 hay “Phát triển Cao nguyên đá Đồng Văn phải chú trọng bảo 

tồn, ĐDSH, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó hiệu quả với 

BĐKH”57 

Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

Lịch giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2235/QĐ-

BVHTTDL ngày 19/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 

với các nhiệm vụ chính: (i) Đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đến 

các lĩnh vực văn hóa, du lịch; (ii) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của 

ngành Văn hóa - Du lịch (VHDL) và các địa phương, cộng đồng; (iii) Đánh giá 

về năng lực ứng phó với BĐKH trong lĩnh vực VHDL; (iv) Xác định các giải 

pháp ứng phó với BĐKH và nước biển dâng đối với lĩnh vực thuộc bộ 

VHTTDL; (v) Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ 

VHTTDL. 

Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

Lịch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 ban hành kèm theo Quyết đinh số 

4864/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

du lịch với các mục tiêu bao gồm: (i) Nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH, 

                                           
56 Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau 

57 Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn 
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đảm bảo sự phát triển bền vững các lĩnh vực của ngành VHDL trên phạm vi 

toàn quốc, giảm nhẹ những hiểm họa của BĐKH, tận dụng cơ hội do BĐKH 

mang lại; (ii) Xác định được các thách thức, cơ hội của BĐKH đối với các hoạt 

động và quá trình phát triển của ngành VHDL; (iii) Xác định được các giải pháp 

ưu tiên nhằm thích ứng với BĐKH, lộ trình triển khai các nguồn lực thực hiện 

cho từng giai đoạn (2021-2025, 2026-2030), tầm nhìn đến 2050; (iv) Rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung yếu tố BĐKH trong chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển của ngành VHDL ở cấp trung ương và địa phương. 

Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

Lịch giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1326/QĐ-

BVHTTDL ngày 06/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch. 

Các nhiệm vụ chính bao gồm: (i) 100% các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam 

thắng cảnh và khu, điểm du lịch ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng cao được 

nghiên cứu đánh giá và dự báo những tác động của BĐKH và nước biển dâng 

cho việc xây dựng các giải pháp ứng phó và giảm nhẹ tác động của BĐKH; 

(ii)Trên 90% địa phương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của 

ngành văn hóa thể thao và du lịch, lồng ghép vấn đề bảo vệ di tích và phát triển 

du lịch, lồng ghép vào vấn đề bảo vệ di tích và phát triển du lịch, ứng phó với 

BĐKH trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; (iii) 100% 

quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch, quy hoạch bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích tại các địa phương được lồng ghép các biện pháp ứng phó một 

cách hiệu quả; (iv) Đến năm 2030, chủ động ứng phó với tác động của BĐKH; 

bảo tồn hiệu quả hệ thống di sản văn hóa và các khu, điểm du lịch trước tác 

động của BĐKH. 

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du Lịch (VHTTDL) được ban hành tại Quyết định số 4863/QĐ-BVHTTDL 

ngày 32/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch với các mục 

tiêu bao gồm: (i) Về giảm nhẹ phát thải Khí nhà kính (KNK): Phấn đấu đến năm 

2030 giảm 1,5% đến 2% lượng phát thải KNK mỗi năm tại các cơ sở lưu trú du 

lịch (CSLTDL) theo kịch bản phát thải thông thường; (ii) Về thích ứng với 

BĐKH: Cập nhật và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với 

BĐKH giai đoạn 2021-2030, trong đó phấn đấu đến năm 2030 xác định được 

100 các khu, điểm di tích, du lịch, ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng cao bởi 

BĐKH được nghiên cứu đánh giá và dự báo những tác động của BĐKH làm cơ 

sở cho việc xây dựng các giải pháp ứng phó và giảm nhẹ tác động của BĐKH. 

Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du Lịch được ban hành tại Quyết định số 2292/QĐ-

BVHTTDL ngày 13/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 

trong đó đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm là Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ 

an toàn, chủ động thích ứng có hiệu quả với BĐKH, môi trường và dịch bệnh 

tại các khu, điểm du lịch. Theo đó, cần phối hợp với Bộ TN & MT tổ chức tập 
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huấn và triển khai đối với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến môi trường, 

BĐKH tác động đến du lịch; 

Bên cạnh đó, một số Luật, Chương trình, Đề án và các văn bản khác liên 

quan cũng đã được ban hành bao gồm: Luật bảo vệ môi trường (2014 và 2020); 

Luật đa dạng sinh học (2008); Luật Khí tượng thủy văn (2015); Luật phòng 

chống thiên tai (2013); Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 

(Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012); Đề án phát triển các đô thị Việt 

Nam ứng phó với BĐKH đến 2020 (Quyết đinh số 2623-TTg ngày 31/12/2013); 

Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-

2020 (Quyết đinh số 1679/QĐ-TTg ngày 31/10/2017); Chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 886/QĐ-

TTg ngày 16/06/2017); Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với 

BĐKH giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 120/QĐ-TTG ngày 22/01/2015 và 

Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 23/06/2019); Phát triển bền vững ĐBSCL 

thích ứng với BĐKH (Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017); Nghị quyết 

số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương 

trình hành động tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường theo kết luận số - KL/TW ngày 23/08/2019 của 

Bộ Chính trị. 

14.3.2. Đánh giá tình hình thực hiện các biện pháp ứng phó với biến đổi 

khí hậu 

14.3.2.1. Tình hình thực hiện các biện pháp ứng phó với BĐKH 

Ở quy mô quốc gia, "Chủ động ứng phó với BĐKH" trở thành một trong 

những đề án quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 

2020, tầm nhìn 203058.  Khả năng thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực du lịch 

được lồng ghép trong các quy hoạch cấp vùng. Theo đó các quy hoạch được 

điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển và mức độ tác động của BĐKH đối 

với từng khu vực lãnh thổ cụ thể.  

Thực hiện đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển ứng phó với 

BĐKH và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 (Phê duyệt tại Quyết 

định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ) và giai đoạn 

2021-2030 (Phê duyệt tại Quyết định 1662/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ). Các tỉnh khu vực ven biển, các đảo, Việt Nam đã tích cực 

trồng rừng đặc biệt là rừng phòng hộ ven biển, từ đó hạn chế tác động trực tiếp 

của các hiện tượng thời tiết cực đoan bão, tố, lốc..., nước dâng do bão và gió 

mùa, xói lở đường bờ do mực nước biển dâng... đến hạ tầng, cơ sở vật chất thuật 

                                           
58 http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/3484/Thach-thuc-cua-du-lich-Viet-Nam-truoc-tac-dong-cua-bien-doi-khi-hau.html 
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du lịch; đến các di tích lịch sử - văn hoá, các công trình kiến trúc nghệ thuật, các 

di chỉ khảo cổ có giá trị du lịch.  

Thực hiện Luật di sản văn hóa (ít nhất 5 năm/lần), Chương trình mục tiêu 

về trùng tu, tôn tạo di tích cấp quốc gia của Chính phủ, Chương trình mục tiêu 

Phát triển văn hóa, hầu hết các Tỉnh dưới sự tham mưu của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du Lịch tổ chức tổng kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, các di tích lịch sử văn hóa phi vật thể trên địa bàn, quan tâm tu bổ, tôn tạo, 

chống xuống cấp di tích các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Một 

số dự án điển hình như:  

+ Dự án xây kè bảo vệ phố cổ Hội An (Quảng Nam). Công trình nằm trong 

danh mục dự án ưu tiên thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài việc bảo vệ phố cổ trước nguy cơ sạt lở, 

công trình còn kết hợp nạo vét lòng sông, tạo cảnh quan môi trường sinh thái 

thân thiện cho phố cổ Hội An.  

+ Để bảo vệ di tích, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng lắp 

đặt hệ thống chống sét tại lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh, 

lăng Thiệu Trị, Cung Diên Thọ (Đại Nội Huế) và Cơ Mật Viện (Tam Tòa, Kinh 

thành Huế).    

Các cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đặc biệt là các khu lưu 

trú du lịch ngày càng được quan tâm, đầu tư, xây dựng kiên cố, hiện đại nhằm 

hạn chế mức thấp nhất của tác động BĐKH. Hiện nay, cả nước có 41/63 tỉnh, 

thành phố trong cả nước có suất hiện cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao. Phân khúc 4-

5 sao ngày càng chiếm tỷ trọng lớn tại khu vực Nam Trung Bộ, Phú Quốc và 

các trung tâm du lịch (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh…)59. Ngoài ra, 

việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước, kêu gọi người dân chung tay trong việc 

bảo vệ môi trường, chủ động thích nghi và ứng phó với BĐKH được coi là ưu 

tiên hàng đầu ở các các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM. 

Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và các loại hình du lịch 

thân thiện với môi trường được khuyến khích phát triển. Ở các tỉnh miền Tây có 

thêm các tour du lịch BĐKH. Du khách sẽ được đưa đến những nơi đã và đang 

phải chịu sự tác động mạnh của biến đổi khí hậu như: tình trạng sạt lở, mất rừng 

phòng hộ ở huyện Thạnh Phú; xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt ở chợ Lách, 

các huyện Ba Tri, Bình Đại... 

TP Cần Thơ triển khai dự án "Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long 

thích ứng biến đổi khí hậu". Kế hoạch phát triển du lịch tổng thể này có thể đảm 

bảo các khoản đầu tư sẽ được sử dụng nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh 

tế khu vực và hỗ trợ người dân địa phương trong thời gian dài. 

                                           
59 Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch, Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019, NXB Lao Động, 2020. 
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Dự án sẽ sử dụng các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất toàn cầu để đảm bảo 

tính bền vững, qua đó bảo tồn và nuôi dưỡng các tài nguyên văn hoá then chốt ở 

đồng bằng sông Cửu Long như chợ nổi, các cộng đồng bên sông và văn hóa 

sống địa phương. 

14.3.2.2. Kết quả thực hiện các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

Việc triển khai và thực hiện các biện pháp ứng phó với BĐKH trong lĩnh 

vực du lịch và các lĩnh lực liên quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp 

phần tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng 

đồng, tài nguyên, cơ sở hạ tầng cũng như sản phẩm du lịch; chủ động, sẵn sàng 

ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ rủi ro và thiệt hại đối với các lĩnh vực thuộc 

ngành du lịch.  

Đồng thời nâng cao khả năng khai thác các hoạt động du lịch, bảo tồn phát 

huy văn hóa truyền thống, tri thức địa phương trong thích ứng BĐKH. Hơn nữa, 

việc thực hiện các biện pháp ứng phó với BĐKH cũng đã có những đóng góp 

đối với các mục tiêu phát triển du lịch bền vững của Việt Nam như: bảo vệ môi 

trường thông qua hoạt động phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, ngăn 

ngừa suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng 

sinh học, bảo vệ và phát triển rừng,… Chương trình công trợ, hỗ trợ kinh phí đã 

kịp thời tu bổ, sửa chữa cấp thiết các di tích bị xuống cấp nghiêm trọng và cùng 

với nguồn kinh phí do các địa phương xã hội hóa góp phần tu bổ, tôn tạo di tích 

kíp thời và đảm bảo thực thi các quy định pháp luật về di sản văn hóa, bảo vệ 

giá trị tại di tích, bảo tồn điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của cộng 

đồng dân cư. 

Mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, tuy nhiên, việc thực hiện các 

biện pháp ứng phó với BĐKH còn nhiều hạn chế, bất cập do khai thác tài 

nguyên du lịch thiếu bền vững, hiệu quả chưa cao. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã 

được quan tâm đầu tư phát triển song vẫn còn những yếu kém, bất cập. 

14.3.2.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế 

Một số tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, chưa cân đối được 

ngân sách, nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch còn nhiều khó khăn. Hạ tầng 

dịch vụ chưa đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh du lịch. Công tác nghiên 

cứu, tham mưu đề xuất về ứng phó BĐKH trong phát triển du lịch của các cơ 

quan quản lý nhà nước còn hạn chế; chính sách hỗ trợ và khuyến khích tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch còn thiếu đồng bộ. 

Với tình hình BĐKH diễn biến khó dự đoán trong tương lai, hoạt động ứng 

phó với BĐKH cần được tăng cường hơn nữa, các giải pháp thích ứng với 

BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK có hiệu quả cần được nhân rộng cho các địa 

phương trên cả nước để các hoạt động ứng có có thể đạt được mức hiệu quả cao 

nhất. 
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14.4. Đánh giá công tác bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch, ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

14.4.1. Điểm mạnh 

Nước ta có nguồn tài nguyên hệ sinh thái, đa dạng sinh học và các di sản 

thiên nhiên vô cùng phong phú, đa dạng với nhiều hệ sinh thái, cảnh quan đặc 

thù có thể mạng lại nhiều giá trị lớn trong phát triển du lịch; nhiều khu bảo tồn 

đã thành lập và được thế giới công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, khu 

DTSQTG, khu Ramsar... đây là cơ hội để bảo vệ các giá trị tài nguyên phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội nói chung, du lịch nói riêng.  

Nhờ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, môi trường tự nhiên đa 

dạng, trong lành, môi trường xã hội ổn định nên Việt Nam là điểm đến an toàn 

của du khách. 

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với phát triển du lịch trong bối 

cảnh tác động của BĐKH thông qua các Nghị quyết các kỳ Đại hội đảng, các 

Chiến lược quốc gia cùng với sự ủng hộ, vào cuộc của các Bộ, ngành, địa 

phương và toàn xã hội đối với phát triển du lịch, đã từng bước đưa du lịch Việt 

Nam thích ứng với BĐKH. 

Kinh nghiệm được đúc rút trong quản lý, đặc biệt công tác ứng phó với 

BĐKH trong những năm vừa qua là bài học cho thời kỳ phát triển du lịch mới. 

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch ngày càng hiện đại, đồng bộ 

nâng cao khả năng thích ứng với. Các mô hình du lịch sinh thái, du lịch có trách 

nhiệm ngày càng được nhân rộng. 

14.4.2. Điểm yếu 

Nguồn tài nguyên du lịch phong phú nhưng khai thác còn thiếu bền vững, 

chưa hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như kỳ vọng đặt ra. 

Du lịch chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thông qua việc khai thác thô các tài 

nguyên du lịch, thiếu đầu tư vào tài nguyên. 

Một số khu vực đang phát triển du lịch theo hướng nóng vội, thiếu lồng 

ghép yếu tố bảo vệ và giữ gìn hệ sinh thái, đa dạng sinh học và di sản thiên 

nhiên; chưa tính toán đầy đủ đến vấn đề phát triển du lịch bền vững.  

Do các tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu cũng như quá trongh phát 

triển kinh tế xã hội, một số hệ sinh thái đang có chiều hướng suy giảm và suy 

thoái; Khai thác du lịch tại một số khu bảo tồn và di sản thiên nhiên còn chưa 

tuân thủ đúng các quy định pháp luật. 

Phát triển du lịch thiếu bền vững tại một số khu vực kéo theo các tác động 

tiêu cực đối với các thành phần môi trường và tài nguyên thiên nhiên, làm suy 

giảm môi trường, quy thoái tài nguyên. 
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Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại 

một số khu vực làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên, ảnh hướng đến các di sản, di 

tích và các vấn đề khác như tái định cư, các tác động xã hội v.v… 

Ngành du lịch là ngành hướng tới sự dịch chuyển, con người di chuyển từ 

các vùng này sang các vùng khác, đôi khi bị hạn chế bởi các vấn đề về bất đồng 

ngôn ngữ, bất đồng văn hóa, dịch bệnh, xung đột an ninh chính trị, vv. 

Sự cạnh tranh và trách nhiệm của các bên thiếu rõ ràng trong quản lý sử 

dụng tài nguyên du lịch, cùng với BĐKH dẫn tới nguy cơ suy thoái nhanh hơn 

giá trị của tài nguyên du lịch. 

Cơ sở vật chất tại nhiều điểm du lịch dưới tác động của thiên tai, BĐKH bị 

xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. 

Thiều nguồn lực ứng phó với BĐKH, nhất là ứng phó với thiên tai và mực 

nước biển dâng tại nhiều khu du lịch ven biển, do cần nguồn vốn lớn, trong khi 

các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đa số có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực hạn 

chế.  

Nhiều địa bàn có tài nguyên du lịch hấp dẫn nhưng chưa được quan tâm 

bảo vệ, một số tiềm năng du lịch bị đánh mất do BĐKH. 

14.4.3. Cơ hội 

Thế giới và Việt Nam đang dành sự quan tâm đặc biệt tới bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường; 

Các thành tựu phát triển kinh tế xã hội tạo nguồn lực và cơ sở hạ tầng cho 

công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH nói chung trong đó có bảo vệ 

môi trường trong lĩnh vực du lịch; 

Xu thế du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm cùng với các mô hình du 

lịch thân thiện môi trường được thế giới ngày càng hưởng ứng, gián tiếp cải 

thiện cách thức phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. 

BĐKH phần nào cũng tạo ra những loại hình du lịch mới. Ngoài ra BĐKH 

kéo theo sự gia tăng thời thiết khắc nghiệt, từ đó làm gia tăng nhu cầu và thời 

gian trong năm để du lịch biển, nhất là các vùng biển phía Bắc. 

BĐKH trong dài hạn có thể gắn với các quá trình tái định cư, có thể thay 

đổi hoặc tạo ra các nền văn hóa, phong tục mới tạo thêm sự hấp dẫn cho điểm 

đến du lịch. 

14.4.4. Thách thức 

Áp lực tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế tác động mạnh hơn đối 

với tài nguyên, môi trường du lịch. 
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Biến đổi khí hậu, xu thế thiên tai ngày càng gia tăng áp lực tới tài nguyên 

môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch. 

Nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi trường nói chung còn chưa đầy đủ và 

toàn diện. Nghị quyết số 24-NQ/TW đã nêu “Nhận thức và tầm nhìn của các 

cấp uỷ, chính quyền doanh nghiệp và cộng đồng về công tác này chưa đầy đủ, 

thiếu thống nhất, còn thiên về lợi ích kinh tế trước mắt, chưa coi trọng phát triển 

bền vững”. 

Thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên nói chung và trong hoạt động du 

lịch làm tài nguyên đất đai, nguồn nước bị khan hiếm. 

Vấn đề gia tăng dân số cơ học và vấn đề về di cư trong các khu vực phát 

triển du lịch, di dân do thiên tai và BĐKH có ảnh hưởng đến phân bố dân cư, 

phát sinh nhiều vấn đề xã hội như chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng, người 

dân mất đất sản xuất dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng.  

Địa hình nước ta trải dài, đa dạng và khá phức tạp dẫn đến tính dễ bị tổn 

thương dưới tác động của BĐKH, hạn hán, lũ lụt và vấn đề liên kết, kết nối giao 

thông, đặc biệt là kết nối tuyến du lịch ven biển và đồi núi. 

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch ứng phó với 

BĐKH, nước biển dâng rất lớn. 

BĐKH, thiên tai kéo theo sự gia tăng thời tiết khắc nghiệt làm thu hẹp 

không gian và thời gian hoạt động du lịch, gây khó khăn về kết nối tua, tuyến du 

lịch. 

15. Đánh giá chung  

15.1. Những thành tựu đạt được 

- Ngành du lịch đã đạt được những thành tựu lớn, với hiệu quả phát triển 

vượt mức chỉ tiêu của quy hoạch đề ra năm 2030 ở giai đoạn đến 2019. Bên 

cạnh đó, du lịch Việt Nam đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý, với nhiều điểm 

đến vươn tầm khu vực, quốc tế, trở thành nước có thứ hạng cao trong đánh giá 

năng lực cạnh tranh du lịch trên phạm vi toàn cầu. 

- Phát huy được những ưu thế về tài nguyên cũng như sự ưu tiên của hệ 

thống chính trị, quản lý nhà nước, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp 

phần quan trọng vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội Việt Nam. 

- Thu hút được đầu tư từ nhiều thành phần, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư từ 

các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, xây dựng được hệ thống sản phẩm 

và dịch vụ đa dạng, hấp dẫn. Ngành du lịch Việt Nam đã kết nối được với thị 

trường khách, thị trường lao động, thị trường đầu tư khu vực và thế giới. 

- Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch ở giai 

đoạn 2020-2021 cũng đã có những bước phục hồi đáng kể, chủ yếu đến từ thị 
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trường trong nước. Đồng thời ngành cũng đã xây dựng được các kế hoạch, các 

chính sách phục vụ cho việc mở cửa trở lại, đi cùng vị thế ngày càng cao của đất 

nước sau dịch bệnh, gắn với ý nghĩa là điểm đến an toàn đối với khách du lịch 

quốc tế. 

15.2. Những hạn chế và nguyên nhân  

- Hạn chế về hệ thống sản phẩm và dịch vụ: Tài nguyên cả tự nhiên và văn 

hóa đều không kém cạnh so với các nước trong khu vực ASEAN, có nhiều điểm 

vượt trội so với cả Trung Quốc (ví dụ tài nguyên du lịch biển đảo). Song sau 

quá trình khai thác, chế biến thành sản phẩm lại không thể cạnh tranh được với 

các nước khác.  

Nguyên nhân chủ yếu: 

+ Chưa có các định hướng, quy hoạch tốt; đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật chưa đồng bộ; tổ chức sản phẩm và dịch vụ kém chuyên nghiệp, …  

+ Việc tổ chức khai thác sản phẩm, dịch vụ gắn với giá trị tài nguyên văn 

hóa - lịch sử còn hạn chế, chủ yếu là tham quan, rất ít trải nghiệm và tìm hiểu 

sâu sắc, … 

+ Các dịch vụ bổ trợ như mua sắm và vui chơi giải trí còn ít, đồng thời các 

dịch vụ này chất lượng chưa tốt, … 

- Khách quốc tế đang có tốc độ tăng trưởng nhanh (năm 2019 Tăng trưởng 

khách quốc tế đến Việt Nam đạt 16,2%; cao hơn đáng kể so với các nước trong 

khu vực như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po; tổng lượng khách du lịch xếp 

thứ 4 ASEAN) song thu từ du lịch chưa tương xứng.  

Nguyên nhân chủ yếu:   

+ Hệ thống quy định về visa chưa thực sự phù hợp: một số thị trường có tỷ 

trọng lớn lại chưa được hưởng quy chế miễn Visa; số lượng nước được miễn 

visa còn thấp. Năm 2022, Việt Nam miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 25 

nước, trong khi từ năm 2017, các nước trong khu vực: Indonesia miễn cho 169 

nước và vùng lãnh thổ; Singapore là 158, Philippines 157, Malaysia 155 và Thái 

Lan là 61 nước và vùng lãnh thổ. 

+ Thiếu nguồn lực và chính sách, chiến lược quảng bá xúc tiến chuyên 

nghiệp. Năm 2017, khi Việt Nam chưa có Văn phòng đại điện du lịch Việt Nam 

tại nước ngoài, Malaysia có 35 văn phòng, Thái Lan 28 văn phòng, Singapore 

23 văn phòng….  Năm 2020, Việt Nam có 02 Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc 

và Anh quốc, 01 văn phòng tại Nhật Bản đã dừng hoạt động. Ngoài ra còn do 

các nguyên nhân như: Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến du lịch thiếu một cơ chế thực 

chất, trong khi hệ thống thủ tục quá chậm, mất thời gian; Kinh phí hạn chế, 

hàng năm mới dừng ở mức 30-40 tỷ VNĐ (tương đương 2 triệu USD), bằng 

khoảng 1 - 2% so với các nước trong khu vực; Chậm chạp trong hoạt động 
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quảng bá, xúc tiến. Trong khi các nước trong khu vực rất nhanh nhạy trong các 

chiến dịch quảng bá, ngay cuối năm 2020 Thái Lan ra mắt chiến dịch quảng bá 

“Amazing Thailand, The Healthy Journey” để ứng phó với hoàn cảnh chung 

sống với COVID... 

- Hạn chế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất ngành: Năng lực cạnh 

tranh du lịch Việt Nam còn hạn chế đối với một số chỉ số quan trọng như hạ 

tầng dịch vụ du lịch, y tế và vệ sinh, hạ tầng mặt đất và cảng, tính bền vững về 

môi trường. Các yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng duy trì tăng trưởng và sự 

phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng 

này đến từ xuất phát điểm của nền kinh tế, Việt Nam có thời gian dài phải đối 

mặt với chiến tranh, nền kinh tế đi lên từ nông nghiệp; do đó sự thay đổi về hạ 

tầng mới diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây, khó cạnh tranh được với các 

nước khác và xuất hiện tình trạng quá tải. 

- Hạn chế về lao động và hệ thống kinh doanh: Nguồn lao động chất lượng 

còn hạn chế, trình độ thấp, tỷ lệ lao động qua đào tạo dưới 50%. Tình trạng mất 

cân đối, quá tập trung dẫn đến phức tạp, khó kiểm soát về môi trường, hoạt 

động tại các trung tâm du lịch và thiếu vắng, khó phục vụ, hạn chế khách ở các 

vùng sâu vùng xa. Thiếu vắng các mô hình kinh doanh lưu trú, thương mại (cửa 

hàng tiện lợi) gắn với các điểm dừng chân, đặc biệt tại các khu vực có nhiều 

khách quốc tế du lịch tự do. Tình trạng tư duy ngắn, chộp giật trong phát triển 

du lịch và hiện tượng chèo kéo, chặt chém khách xuất hiện ở cả các hoạt động 

kinh doanh tự phát và các cơ sở kinh doanh, mang lại hình ảnh xấu cho du lịch 

Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các yếu kém trước đó của nền kinh tế, 

sẽ được cải thiện nhanh chóng trong thời gian tới. 

15.3. Một số bài học rút ra từ thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

* Phát triển du lịch bền vững là con đường tất yếu, chú trọng tôn tạo, bảo 

vệ và khai thác tài nguyên bền vững; 

* Tạo môi trường du lịch hấp dẫn cho khách du lịch trong nước và quốc tế, 

phát huy được vị thế của Việt Nam - điểm đến của hòa bình và các giá trị nhân 

văn, đặc biệt là sau dịch COVID-19; 

* Chủ động ứng phó với dịch bệnh, các xung đột quốc tế, thiên tai và 

BĐKH...  

* Phát triển du lịch đảm bảo sự linh hoạt và chủ động cho hệ thống kinh 

doanh du lịch, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhà nước tập trung vào quản lý và 

tạo được các cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển của du lịch. 

* Tiếp tục bố trí nguồn vốn và các chương trình hỗ trợ cộng đồng trong 

phát triển du lịch, đặc biệt là các khu vực dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu 

vùng xa, các vùng nông thôn, ... 
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* Tạo hành lang pháp lý, chính sách từ cấp trung ương tới địa phương cho 

phát triển du lịch, các cơ chế hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư. Chú trọng đặc 

biệt đến hệ thống pháp luật đất đai để tạo thuận lợi cho du lịch phát triển, phù 

hợp với đặc thù và bản chất của hoạt động du lịch. 

* Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở vật chất ngành, kết cấu hạ tầng kỹ 

thuatah; đặc biệt là các đầu mối kết nối với khách quốc tế. 

* Cần có sự chuẩn bị để giải quyết được các “điểm nghẽn” của du lịch Việt 

Nam: 

- Hệ thống quy định về visa chưa thực sự phù hợp: một số thị trường có tỷ 

trọng lớn lại chưa được hưởng quy chế miễn Visa; số lượng nước được miễn 

visa còn thấp. Năm 2022, Việt Nam miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 25 

nước, trong khi từ năm 2017, các nước trong khu vực: Indonesia miễn cho 169 

nước và vùng lãnh thổ; Singapore là 158, Philippines 157, Malaysia 155 và Thái 

Lan là 61 nước và vùng lãnh thổ. Trong các 10 thị trường lớn có 04 thị trường 

chưa được miễn Visa: Trung Quốc >30%, Đài Loan >5%, Mỹ >4% và Úc >2% 

- riêng 04 thị trường này chiếm hơn 40% trong tổng số khách quốc tế đến Việt 

Nam (2019) 

- Hệ thống pháp luật đất đai:  

+ Thực sự gây khó khăn cho du lịch khi không phù hợp với đặc thù và bản 

chất của hoạt động du lịch.  

Khó khăn, vướng mắc Ảnh hưởng đến du lịch 

Không có đất du lịch trong quy 

hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai 

Rất khó có được các quy định 

riêng phù hợp với các đặc thù của hoạt 

động kinh doanh du lịch. 

Tài nguyên du lịch gắn với đất 

(chủ yếu là tài nguyên tự nhiên và văn 

hóa vật thể) song đất thuộc quyền quản 

lý của chủ thể khác 

Khó khăn công tác quản lý và 

hoạt động kinh doanh do mỗi chủ thế 

và mỗi đối tượng có cách thức, 

phương pháp quản lý riêng, hệ thống 

pháp luật riêng, đôi khi không phù hợp 

hoặc mâu thuẫn với hoạt động du lịch. 

Ví dụ điển hình là các quy định 

về bảo vệ rừng - trong khi rừng là tài 

nguyên du lịch rất có giá trị đối với du 

lịch. Hay đất nông nghiệp khi phát 

triển các dự án du lịch nông trại trong 

thời gian vừa qua. 

Các hạng mục công trình (cơ sở 

vật chất) du lịch rất đa dạng có thể 

phát triển trên nhiều loại đất khác 

nhau: đất hạ tầng kỹ thuật, đất thương 

mại dịch vụ, đất ở, đất nông nghiệp… 

Các dự án du lịch thường có ranh 

giới lớn với đa dạng mục đích sử dụng 

Các dự án gặp khó khăn, trong 

việc tính toán hiệu quả kinh tế, đặc 
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Khó khăn, vướng mắc Ảnh hưởng đến du lịch 

đất, trong khi các loại đất trực tiếp sử 

dụng cho mục đích du lịch thường 

chiếm tỷ lệ nhỏ. 

biệt khi du lịch không còn được coi là 

ngành được ưu đã đầu tư. 

+ Các quy định pháp luật về đầu tư, về bất động sản còn gây trở ngại khi 

chưa theo kịp sự phát triển của thực tế. Ví dụ condotel, bất động sản du lịch sinh 

thái… 

+ Các quy định và tiêu chuẩn về du lịch, đặc biệt tiêu chí khu du lịch quốc 

gia cần phải tiếp cận dưới góc độ mới. Một số quy định về kinh doanh du lịch 

cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ví dụ: ký quỹ 500 triệu đối với lữ hành 

quốc tế để giải quyết các vụ việc tai nạn… trong khi hoàn toàn có thể kết hợp 

với bảo hiểm để giải quyết. 

- Quảng bá, xúc tiến: Thiếu nguồn lực và thiếu một định hướng quảng bá 

xúc tiến chuyên nghiệp 

+ Năm 2017, khi Việt Nam chưa có Văn phòng đại điện du lịch Việt Nam 

tại nước ngoài, Malaysia có 35 văn phòng, Thái Lan 28 văn phòng, Singapore 

23 văn phòng…. Năm 2020, Việt Nam có 02 Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc 

và Anh quốc, 01 văn phòng tại Nhật Bản đã dừng hoạt động. 

+ Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến du lịch thiếu một cơ chế thực chất, trong khi hệ 

thống thủ tục quá chậm, mất thời gian. Nghị quyết 08 phát triển du lịch thành 

ngành kinh tế mũi nhọn ban hành năm 2017 đến tháng 12/2018, sau hơn 1 năm, 

mới có quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Quyết định 

49/2018/QĐ-TTg, ngày 12/12/2018) và đến tháng 02/2022, sau 4 năm, mới ban 

hành được Thông tư hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ 

trợ phát triển du lịch (Thông tư 12/2022/TT-BTC, ngày 22/02/2022, có hiệu lực 

ngày 09/4/2022). Tuy nhiên để đi vào thực tiễn có lẽ cần phải chờ thêm một thời 

gian không ngắn nữa.  

+ Kinh phí hạn chế, hàng năm mới dừng ở mức 30-40 tỷ VNĐ (tương 

đương 2 triệu USD), bằng khoảng 1 - 2% so với các nước trong khu vực. Từ 

năm 2017, ngân sách quảng bá du lịch của Việt Nam mới đạt khoảng 2 triệu 

USD/năm, đến nay vẫn đến nay vẫn không tăng thêm. Trong khi cùng thời kỳ ở 

Malaysia là 69 triệu USD, Singapore 80 triệu USD, Thái Lan 105 triệu USD…  

+ Chậm chạp trong hoạt động quảng bá, xúc tiến. Trong khi các nước trong 

khu vực rất nhanh nhạy trong các chiến dịch quảng bá, ngay cuối năm 2020 

Thái Lan ra mắt chiến dịch quảng bá “Amazing Thailand, The Healthy Journey” 

để ứng phó với hoàn cảnh chung sống với COVID. 

- Hạ tầng kỹ thuật  
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+ Chất lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đều ở mức thang điểm thấp.  

+ Hệ thống giao thông đường bộ mật độ lớn song chất lượng đường xá và 

dịch vụ vận chuyển kém.  

+ Hàng không thường xuyên lỡ chuyến do các sân bay lớn hầu như quá tải, 

chưa thực hiện được thủ tục sân bay tại khách sạn, hệ thống hạ tầng kết nối đến 

các sân bay ở các đô thị lớn là vấn nạn nhức nhối, đặc biệt là Tân Sơn Nhất - 

Sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam. 

+ Giao thông công cộng trong các đô thị chất lượng kém, chưa đủ tiêu 

chuẩn phục vụ du lịch; 

+ Đường biển và đường sông: có lợi thế tự nhiên nhưng không khai thác 

được. Thiếu những cơ sở hạ tầng và dịch vụ thiết yếu. 

+ Đường sắt: mạng lưới thuận lợi, phát triển theo chiều dài đất nước, tuy 

nhiên chất lượng kém, lạc hậu, dịch vụ không đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch, các dịch vụ gia tăng chưa được khai thác tương xứng.  

+ Sự liên kết giữa hạ tầng, đặc biệt giao thông, với du lịch mới dừng lại ở 

việc "thực hiện đúng chức năng hạ tầng kỹ thuật với chất lượng chưa đảm bảo, 

chưa tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh doanh du lịch để tạo thành các sản 

phẩm du lịch". Các dịch vụ vận chuyển hàng không, đường thủy, đường sắt… 

chưa thực sự tham gia sâu hơn để thực sự đủ chất lượng, điều kiện của một bộ 

phận cấu thành sản phẩm du lịch. 

- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch  

+ Tài nguyên cả tự nhiên và văn hóa đều không kém cạnh so với các nước 

trong khu vực ASEAN, có nhiều điểm vượt trội so với cả Trung Quốc (ví dụ tài 

nguyên du lịch biển đảo). Song sau quá trình khai thác, chế biến thành sản phẩm 

lại không thể cạnh tranh được với các nước khác. 

+ Du lịch biển đảo: Thái Lan và Indonesia cùng Việt Nam được đánh giá 

ngang nhau về giá trị tài nguyên, và một số điểm Việt Nam còn được đánh giá 

cao hơn Thái Lan. Song Thái Lan và Indonesia đã xây dựng được những thương 

hiệu điểm đến nổi bật nhờ quy hoạch tốt, đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

đồng bộ, tổ chức sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao hơn hẳn… 

thêm vào đó là các quy định thông thoáng về kinh doanh, môi trường…  

+ Du lịch văn hóa - lịch sử: tuy không thể cạnh tranh bề dầy cùng giá trị 

nổi bật với Trung Quốc, song sức hấp dẫn từ văn hóa lịch sử của Việt Nam 

không kém gì Trung Quốc, có điểm còn nổi bật hơn so với Thái Lan, Indonesia 

và Malaysia…, đặc biệt là văn hóa phi vật thể cùng sắc tộc đa dạng. Tuy nhiên, 

các sản phẩm du lịch văn hóa rất khó cạnh tranh được với Truong Quốc. Việc tổ 

chức khai thác sản phẩm, dịch vụ gắn với giá trị tài nguyên văn hóa - lịch sử của 

Thái Lan cũng chuyên nghiệp và đa dạng hơn Việt Nam nhiều. Việt Nam vẫn 
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chỉ khai thác một cách đơn thuần "tham quan", yếu tố "trải nghiệm" hầu như bị 

bỏ quên. 

+ Du lịch sinh thái, du lịch gắn với thiên nhiên: Việt Nam cùng Thái Lan 

và Malaysia được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, Việt Nam không thể cạnh tranh 

về dịch vụ khai thác phục vụ du khách, đặc biệt hệ thống hạ tầng.  

+ Du lịch đô thị, MICE: Việt Nam hoàn toàn thua sút so với Trung Quốc, 

Thái Lan, Malaysia, Singapore. Đặc biệt là du lịch mua sắm. Việt Nam chưa 

định vị được trên bản đồ mua sắm thế giới, chưa có một trung tâm mua sắm nào 

đạt đẳng cấp thế giới. Trong khi Thái Lan, Malaysia, Singapore được đánh giá 

là thiên đường mua sắm của khu vực Đông Nam Á do những chính sách về giá 

cả, các mùa giảm giá v.v. được coi là các chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy 

thương mại và thu hút khách du lịch. So với Trung Quốc, Việt Nam cũng chẳng 

sánh được về du lịch đô thị và mua sắm. 

+ Vui chơi giải trí: Còn hạn chế, mờ nhạt, chưa có được những trung tâm 

vui chơi giải trí lớn, hấp dẫn. 

 - Nhân lực du lịch  

+ Về nhân lực: Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, chỉ có 45% lao 

động nghề đã qua đào tạo và khoảng 38% có trình độ từ cao đẳng trở lên, nhân 

lực có thể sử dụng ngoại ngữ còn ít, đặc biệt rất thấp đối với các khu vực vùng 

cao xa trung tâm lớn.  

+ Tiêu chuẩn ngành nghề du lịch của Việt Nam chưa được công nhận trên 

thị trường lao động khu vực và thế giới. 

15.4. COVID-19 và sự phục hồi của ngành du lịch 

- Quan điểm và chính sách “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đlà điều kiện tiên 

quyết cho việc phục hồi du lịch.  

- Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tuy đã tăng trở lại nhưng số lượng 

còn hạn chế do nhiều nguyên nhân, đồng thời cũng cần thời gian từ 2 - 4 năm để 

phục hồi trở lại kết quả của 2019 và tiếp tục phát triển ở các năm tiếp theo. 

- Các chính sách về thị thực tuy đã được khôi phục như thời điểm trước 

dịch COVID-19 nhưng thời gian và thủ tục xét duyệt visa chưa thật sự tạo thuận 

lợi cho khách du lịch. 

- Nhân lực ngành du lịch vẫn bị thiếu hụt nghiêm trọng cần chú ý cải thiện, 

đây cũng là bài toán lâu dài phải được thực hiện liên tục và có tầm nhìn xa, 

tránh các giải pháp chắp vá ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch. 

- Tình trạng quá tải hạ tầng, đặc biệt là giao thông vẫn xảy ra trong thời 

gian cao điểm, cần tiếp tục có các giải pháp liên ngành. 
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- Doanh nghiệp du lịch còn gặp rất nhiều khó khăn do tác động của đại 

dịch COVID-19, thiếu nhân lực, thiếu nguồn lực tài chính, cần có thời gian, cần 

tiếp tục được hỗ trợ để hồi phục. 
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II. ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

1.  Tài nguyên du lịch  

1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Việt Nam nằm ở Đông Nam Á, bờ Tây của Thái Bình Dương - khu vực 

phát triển kinh tế năng động nhất thế giới, với diện tích đất liền là 331.212 km2, 

phía bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia, phía Tây Nam 

giáp vịnh Thái Lan, phía Đông và phía Nam giáp biển Đông. Việt Nam có hơn 

4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, có vùng nội thủy, lãnh hải, 

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được Chính phủ Việt Nam xác định gần 

gấp ba lần diện tích đất liền (trên 1 triệu km²).  

Lãnh thổ Việt Nam vừa gắn liền với lục địa vừa thông rộng với đại dương, 

có vị trí giao lưu quốc tế thuận lợi cả về đường biển, đường sông, đường sắt, 

đường bộ và đường không. Đây là tiền đề rất quan trọng trong việc mở rộng và 

phát triển du lịch quốc tế. Tuy nhiên, do có vị trí chuyển đổi giữa lục địa và đại 

dương cùng với đường bờ biển dài, Việt Nam trở thành nước chịu ảnh hưởng 

trực tiếp, hứng chịu tác động tiêu cực của thiên tai từ biển đầu tiên và nặng nề 

nhất, là một trong 5 quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và 

hiện tượng nước biển dâng 60. Thiên tai xuất hiện hàng năm đã gây nhiều ảnh 

hưởng xấu trực tiếp đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người nói 

chung và hoạt động phát triển du lịch nói riêng. 

b. Địa hình 

Việt Nam có đặc điểm địa hình khá phức tạp, bao gồm các dạng địa hình 

đồi núi, cao nguyên và đồng bằng.  

Địa hình đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi 

thấp; trong đó diện tích đồi núi thấp dưới 1.000m chiếm tới 85% vùng đồi núi; 

núi cao trên 2.000 m chỉ chiếm 1%. Đồi núi Việt Nam tạo thành một cánh cung 

lớn hướng ra biển Đông, chạy dài 1.400 km (từ Tây Bắc tới Đông Nam Bộ). 

Những dãy núi đồ sộ nhất đều nằm ở phía Tây và Tây Bắc với đỉnh Phan xi 

phăng cao nhất bán đảo Đông Dương (3.143 m). Đặc trưng cho dạng địa hình 

đồi núi là vùng Trung du và miền núi phía Bắc.  

Càng ra phía Đông, các dãy núi thấp dần và thường kết thúc bằng một dải 

đất thấp ven biển tạo nên một chuỗi đồng bằng nhỏ hẹp, phân bố dọc theo 

                                           
60 David Eckstein, Vera Künzel và Laura Schäfer 2017, “Global climate risk index 2018: Who Suffers 

Most From Extreme Weather Events?” 
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Duyên hải miền Trung. Dạng địa hình đồi núi và đồng bằng nhỏ hẹp đan xen đó 

là đặc điểm địa hình của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 

Vùng Tây Nguyên có địa hình mang tính phân bậc rõ ràng, các bậc cao 

gồm các khối núi Kon Tum và khối núi cực Nam Trung Bộ. Bên cạnh các khối 

núi còn có các cao nguyên và bình nguyên ở nhiều độ cao từ 300 m - 1.700 m 

với lớp vỏ phong hóa dày có chỗ tới 50 m; các cao nguyên xếp tầng tiêu biểu 

như Kon Tum, Lâm Viên, Mơ Nông…. 

Địa hình đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích trên đất liền và bị đồi núi ngăn 

cách thành nhiều khu vực. Ở hai đầu đất nước có hai đồng bằng rộng lớn, phì 

nhiêu: ở phía Bắc là đồng bằng sông Hồng, phần hạ lưu của hai hệ thống sông 

Hồng - Thái Bình có địa hình khá bằng phẳng hơi nghiêng ra biển theo hướng 

Tây Bắc - Đông Nam với độ cao trung bình 3 m, ở ven biển có các dải cát cao 

vài mét; ở phía Nam là đồng bằng sông Cửu Long phần hạ lưu của sông Mê 

Kông với địa hình khá bằng phẳng nhưng không đều, có một số vùng trũng 

(Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên), ven biển có các dải cát. Đây cũng là 

đặc điểm địa hình đặc trưng của hai vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Ngoài phần đất liền, nước ta còn có hàng nghìn quần đảo và đảo lớn nhỏ 

như quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, đảo Phú Quốc, đảo Thổ Chu, đảo 

Côn Sơn (Côn Đảo),... các đảo ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và một số 

đảo ở ven biển miền Trung và khu vực phía Nam. Địa hình các đảo khá đa 

dạng, chủ yếu là đồi núi thấp. 

Địa hình là một thành phần quan trọng của tự nhiên, là nơi diễn ra mọi hoạt 

động của con người. Đối với hoạt động du lịch, các dạng địa hình tạo nền cho 

phong cảnh, một số kiểu địa hình đặc biệt và các di tích tự nhiên có giá trị phục 

vụ cho nhiều loại hình du lịch. Các dạng địa hình nước ta có tiềm năng lớn về 

du lịch chủ yếu là địa hình Karst, địa hình bờ biển… 

c. Địa chất 

Lãnh thổ Việt Nam được chia thành 8 miền địa chất: Đông Bắc bộ, Bắc 

Bắc bộ, Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Kontum, Nam Trung bộ và Nam bộ, cực 

Tây Bắc bộ và Trường Sa - Hoàng Sa. Đặc điểm địa chất Việt Nam trải qua các 

thời kỳ như sau:  

- Tiền Cambri: Các thành tạo địa chất thời kỳ Tiền Cambri cấu thành nền 

móng kết tinh và phức hệ uốn nếp hoặc lớp phủ Paleozoi lộ ra ở khối Kontum, 

Phan Xi Păng, đới sông Hồng có tuổiArkei, Proterozoi hạ và thượng.  

- Cambri - Ordovic hạ: Các trầm tích Cambri - Ordovic hạ phân bố ở bắc 

Bắc bộ, Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ đặc trưng bởi các trầm tích carbonat xen 

kẽ đá lục nguyên thuộc tướng biển nông, biển ven bờ chứa Bọ ba thùy.  

- Odorvic - Silur: Các trầm tích trong giai đoạn này phân bố ở các miền 

Đông bắc Bắc bộ, Bắc Bắc bộ, Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam bộ, chủ yếu từ 
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Quảng Nam - Đà Nẵng trở ra phía bắc. Miền tây Bắc bộ đặc trưng bởi các trầm 

tích lục nguyên - carbonat còn ở miền bắc Trung bộ chủ yếu là các trầm tích lục 

nguyên - phun trào. Các trầm tích này phủ bất chỉnh hợp lên các trầm tích cổ 

hơn.  

- Devon: Các trầm tích trong giai đoạn này phân bố ở đông Bắc bộ, bắc 

Bắc bộ, Tây Bắc bộ, bắc Trung bộ gồm các trầm tích lục nguyên - carbonat phát 

triển liên tục với bề dày từ 1600 - 1800m đến 2200 - 2400 m.  

- Carbon - Permi: Các trầm tích trong giai đoạn này phân bố ở đông Bắc 

bộ, Bắc Bắc bộ, Bây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và bắt đầu xuất hiện phổ biến ở 

Nam Trung bộ và Nam bộ. Các trầm tích trong giai đoạn này bị chi phối bởi hai 

chu kỳ tích tụ liên quan đến hai ranh giới phân kỳ. Chu kỳ thứ nhất, các trầm 

tích chủ yếu là carbonat đôi khi có ít trầm tích lục nguyên ở phần dưới. Chu kỳ 

thứ hai xảy ra trong thời gian thành tạo tầng Veoschwagerina phổ biến khắp 

Việt Nam và lãnh thổ kế cận đặc trưng bởi các trầm tích núi lửa.  

- Paleogen - Neogen: Các trầm tích Paleogen - Neogen (đệ Tam) chủ yếu 

phân bố trong các hố sụt, các vùng trũng trên lục địa hoặc trên các thềm lục địa, 

đây là những kiến trúc được hình thành do hoạt động kiến tạo đứt gãy trẻ hoặc 

đứt gãy cổ tái hoạt động phân bố kéo dài theo hướng Tây bắc - Đông nam. Các 

trầm tích đặc trưng bởi chủ yếu bởi các thành tạo lục địa và châu thổ, đôi nơi 

xem kẽ núi lửa, với bề dày thay đổi từ vài chục mét đến 5000 m.  

- Đệ tứ: Các trầm tích đệ Tứ phân bố chủ yếu ở các đồng bằng ven biển. 

Các sự kiện địa chất đáng chú ý nhất trong lịch sử Việt Nam và vịnh Hạ Long 

trong 1.000 năm gần đây, bao gồm sự mở rộng của biển, tăng lên của diện tích 

vịnh và xói mòn mạnh đã tạo thành san hô và nước biển màu xanh lam với độ 

mặn cao. Quá trình xói mòn của nước biển ăn sâu vào đá, Vịnh Hạ Long là kết 

quả của quá trình tiến hóa địa chất kéo dài và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. 

d. Khí hậu 

- Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình tại Việt Nam dao động từ 21oC đến 

27oC và tăng dần từ Bắc vào Nam. Mùa hè, nhiệt độ trung bình trên cả nước là 

25oC (Hà Nội 23oC, Huế 25oC, thành phố Hồ Chí Minh 26oC). Mùa đông ở 

miền Bắc, nhiệt độ xuống thấp nhất vào các tháng 12 và tháng 1. Ở vùng núi 

phía Bắc, như Sa Pa, Tam Đảo, Hoàng Liên Sơn, nhiệt độ xuống tới 0oC, có 

tuyết rơi.  

- Chế độ nắng: Việt Nam có lượng bức xạ mặt trời rất lớn với số giờ nắng 

từ 1.400 - 3.000 giờ/năm.  

- Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 đến 2.000 mm. 

Độ ẩm không khí trên dưới 80%. Do ảnh hưởng gió mùa và sự phức tạp về địa 

hình nên Việt Nam thường gặp bất lợi về thời tiết như bão, lũ lụt, hạn hán. 

Bên cạnh đó, do cấu tạo của địa hình, Việt Nam còn có những vùng tiểu 

khí hậu. Có nơi có khí hậu ôn đới như tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Đà Lạt, tỉnh Lâm 
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Đồng; có nơi thuộc khí hậu lục địa như Lai Châu, Sơn La; có nơi khí hậu khô 

nóng, nhiều gió như Ninh Thuận - Bình Thuận.  

Các điều kiện khí hậu được xem như các tài nguyên khí hậu du lịch và đã 

được khai thác để phục vụ cho các mục đích du lịch khác nhau. Số ngày có thời 

tiết tốt, nắng ráo, không có mưa hoặc không có diễn biến thời tiết phức tạp được 

xem như nguồn tài nguyên khí hậu có thể khai thác để phục vụ mục đích du 

lịch. Tuỳ vào các thời kỳ khác nhau, ở mỗi khu vực có điều kiện khí hậu thuận 

lợi hoặc không thuận lợi đối với sức khoẻ con người. Thời kỳ khí hậu thuận lợi 

là thời kỳ có thể triển khai các hoạt động du lịch và ngược lại. Bởi vậy,  hoạt 

động du lịch thường có tính chất mùa vụ. Để khắc phục tính chất mùa vụ do các 

điều kiện khí hậu, rất cần thiết phải đa dạng hoá các loại hình du lịch và tạo 

thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, thích hợp. 

e. Thủy văn, hải văn 

- Thủy văn: Việt Nam có một mạng lưới sông ngòi dày đặc (2.360 con 

sông dài trên 10 km), chảy theo hai hướng chính là Tây Bắc - Đông Nam và 

vòng cung. Hai sông lớn nhất là sông Hồng và sông Mê Kông tạo nên hai vùng 

đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu. Hệ thống các sông suối hàng năm được bổ 

sung tới 310 tỷ m3 nước. Chế độ nước của sông ngòi chia thành mùa lũ và mùa 

cạn. Mùa lũ chiếm tới 70-80% lượng nước cả năm và thường gây ra lũ lụt. 

- Hải văn: Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông. Biển Đông 

nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, trải rộng từ Xích đạo tới chí 

tuyến Bắc, thông với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương qua các eo biển hẹp. 

Diện tích Biển Đông là 3.447.000 km2. Biển Đông có hai vịnh lớn là vịnh Bắc 

Bộ và vịnh Thái Lan, độ sâu trung bình của các vịnh dưới 100 m. 

Đối với hoạt động du lịch, điều kiện về thuỷ văn/hải văn cũng được xem 

như một dạng tài nguyên quan trọng. Nhiều loại hình du lịch gắn bó với đối 

tượng nước. Các đối tượng nước chính đã được khai thác như một tài nguyên du 

lịch như: Bề mặt nước và các bãi nông ven bờ; các điểm nước khoáng, suối 

nước nóng. 

f. Đa dạng sinh học 

Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học vào nhóm 

cao nhất Thế giới với những kiểu hệ sinh thái tự nhiên, nguồn gen phong phú và 

đặc hữu. Đây là những tài nguyên có giá trị để khai thác phát triển du lịch.  

Theo ghi nhận, Việt Nam có 8 vùng sinh thái rừng với 47 loại hệ sinh thái 

có hệ thực vật và đặc điểm cảnh quan đặc biệt. Các hệ sinh thái đất ngập nước 

ven biển Việt Nam gồm 20 kiểu, hệ sinh thái đất ngập nước nội địa rất đa dạng 

bao gồm các thủy vực nước đứng như hồ, hồ chứa, ao, đầm, ruộng lúa nước; các 

thủy vực nước chảy như suối, sông, kênh rạch. Về vùng biển với 6 vùng sinh 

thái biển và 20 loại hệ sinh thái biển bao gồm bãi triều, cửa sông, đầm phá, 

vịnh, rạn san hô, thảm cỏ biển, cũng như các đảo ven biển và ngoài khơi và 
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vùng đáy biển sâu. Việt Nam là nơi sống của gần 51.400 loài sinh vật đã được 

xác định, bao gồm: 7.500 loài/giống vi sinh vật; 20.000 thực vật trên cạn và 

dưới nước; 10.900 động vật trên cạn; 2.000 động vật không xương sống nước 

ngọt và các loài cá biển; và hơn 11.000 loài sinh vật biển khác. Việt Nam cũng 

được công nhận là một trong những quốc gia có nguồn giống cây trồng và vật 

nuôi lớn nhất thế giới, bao gồm hơn 6000 giống lúa, 800 loài cây nông nghiệp 

và 40 giống vật nuôi chứa các đặc điểm di truyển có giá trị.  

Tuy nhiên, ĐDSH tại nước ta đang bị suy thoái nghiêm trọng. Các hệ sinh 

thái bị tác động và khai thác quá mức; diện tích rừng, nhất là rừng tự nhiên bị 

thu hẹp một cách báo động. Tốc độ tuyệt chủng của một số loài ngày một tăng. 

Hậu quả tất yếu là làm giảm/mất các chức năng của hệ sinh thái như điều hoà 

nước, chống xói mòn, tiêu hủy chất thải, làm sạch môi trường, đảm bảo vòng 

tuần hoàn vật chất và năng lượng trong tự nhiên, giảm thiểu thiên tai/các hậu quả 

cực đoan về khí hậu. Và cuối cùng hệ thống kinh tế sẽ bị suy giảm do mất đi các 

giá trị về tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 

g. Những đặc điểm tự nhiên và những biến đổi của tự nhiên tác động đến 

phát triển du lịch 

- Bão và áp thấp nhiệt đới: Các cơn bão lớn thường làm hư hỏng các công 

trình hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, tổn hại đến tài nguyên du 

lịch đặc biệt là các tài nguyên du lịch văn hóa vật thể làm xuống cấp, hư hỏng 

và thậm chí biến mất. Bão và áp thấp nhiệt đới còn hạn chế việc tiếp cận các 

điểm du lịch cũng như hủy hoãn các chuyến bay, tàu; các tour, sự kiện du lịch… 

Thực tế, rất nhiều sự kiện du lịch lớn ở Việt Nam được tổ chức từ tháng 5 đến 

tháng 9, tuy nhiên thời gian này lại chính là mùa có tần suất xuất hiện bão và áp 

thấp nhiệt đới nhiều nhất. Điều này cho thấy, có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn đến 

hoạt động du lịch. 

- Gia tăng nhiệt độ: Sự gia tăng nhiệt độ có ảnh hưởng nhiều đến việc tổ 

chức các hoạt đông du lịch. Nhiệt độ tăng đã khiến mùa nóng ở Việt Nam kéo 

dài hơn, trong khi đó, ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thời gian tốt nhất cho 

khách du lịch quốc tế là mùa thu, mùa đông và mùa xuân khi nhiệt độ từ 15 - 

22oC.   

- Mực nước biển dâng: Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng rất lớn 

trong phát triển du lịch biển. Hiện cả nước có hơn 125 bãi tắm lớn và nhỏ cùng 

với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên với cảnh quan văn hóa- xã hội 

của biển, vùng ven biển đã tạo cho du lịch biển của Việt Nam có lợi thế phát 

triển hơn hẳn so với nhiều các loại hình du lịch trên đất liền. Thực tế, du lịch 

Việt Nam đã và sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển du lịch biển. Hàng năm, khu vực 

biển thu hút khoảng 60% lượng du khách quốc tế; 50% lượng du khách nội địa 

và đóng góp khoảng 60% tổng thu từ du lịch của cả nước. Tuy nhiên, những 

năm gần đây, nước biển dâng đã cho làm nhiều bãi biển bị thu hẹp, sạt lở làm 

hư hỏng nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Điều này 
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làm cho khả năng phát triển sản phẩm du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng và tất 

yếu sẽ dẫn đến suy giảm các tiền đề phát triển du lịch biển đảo nói riêng và cả 

nước nói chung. 

- Sa mạc hóa và tác động đến du lịch: Sa mạc hóa hay hoang mạc hóa là 

hiện tượng suy thoái đất đai ở những vùng khô cằn, gây ra bởi sinh hoạt con 

người và biến đổi khí hậu. Quá trình thoái hóa đất và hoang mạc hóa ở Việt 

Nam là kết quả của sự xói mòn đất, đá ong hóa, hạn hán, cát bay, cát chảy, đất 

bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Các vấn đề cơ bản của hoang mạc hóa ở Việt Nam 

là hạn hán, thoái hóa đất và cồn cát di động theo mùa gió trong năm61 ; tập 

trung chủ yếu tại Tây Bắc, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sa mạc 

hóa ảnh hưởng sâu sắc tới sản xuất nông nghiệp; làm suy thoái hệ sinh thái, suy 

giảm các tài nguyên du lịch gắn với rừng, thảm thực vật độc đáo; … đồng thời 

hạn chế khả năng cấp nước cho các hoạt động du lịch; … 

1.1.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

 Với những đặc điểm về vị trí địa lý; đa dạng về địa hình, địa mạo; đặc 

trưng về khí hậu; mạng lưới thủy văn dày đặc và mức độ đa dạng sinh học cao 

là điều kiện cơ bản để hình thành hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên của Việt 

Nam.  

a. Cảnh quan thiên nhiên 

Việt Nam có nhiều cảnh quan thiên nhiên gắn với các đỉnh núi cao, các 

sông, suối, ao hồ, thác nước, các bãi biển, vịnh, đảo... có giá trị cao về mặt du 

lịch và đã được quy hoạch đánh giá và định hướng khai thác phục vụ mục đích 

du lịch bao gồm: 

- Cảnh quan thiên nhiên vùng núi cao: Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai), Mẫu Sơn 

(Lạng Sơn), Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang); Non nước Cao Bằng (Cao 

Bằng); Mộc Châu (Sơn La); Tam Đảo (Vĩnh Phúc); Ba Vì (Hà Nội); Măng Đen 

(Kon Tum), Đà Lạt (Lâm Đồng)... 

- Cảnh quan hang động, thác nước: Hang Pác Pó, động Ngườm Ngao, thác 

Bản Giốc (Cao Bằng); Động Nhị Thanh, Tam Thanh (Lạng Sơn); Động Hương 

Tích (Hà Nội); Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình); Động Phong Nha, hang Sơn 

Đòong, động Thiên Đường (Quảng Bình); Thác Đray Nur, Đray Sáp (Đắk Lắk - 

Đắk Nông)... 

- Cảnh quan thiên nhiên gắn với hệ thống sông, hồ: hồ Hoà Bình (Hoà 

Bình); hồ Thác Bà (Yên Bái); hồ Ba Bể (Bắc Kạn); hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); 

hồ Pá Khoang (Điện Biên); Hồ Tam Chúc (Hà Nam); Biển Hồ (Gia Lai); hồ 

Tuyền Lâm; hồ Dankia (Lâm Đồng); Hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh)... 

                                           

61 https://moitruong.net.vn/sa-mac-hoa-thach-thuc-lon-nhat-cua-bien-doi-khi-hau-43177.html 
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- Cảnh quan thiên nhiên vùng biển, đảo: Trà Cổ, Bái Tử Long, Vân Đồn, 

Hạ Long, (Quảng Ninh); Đồ Sơn, Cát Bà (Hải Phòng); Sầm Sơn (Thanh Hóa); 

Cửa Lò (Nghệ An); Thiên Cầm (Hà Tĩnh); Cảnh Dương; Lăng Cô (Thừa Thiên- 

Huế), bán đảo Sơn Trà, vịnh Đà Nẵng (Đà Nẵng); đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); 

vịnh Xuân Đài (Phú Yên); vịnh Nha Trang, vịnh Cam Ranh (Khánh Hoà); Mũi 

Né (Bình Thuận); Côn Đảo (Vũng Tàu); vịnh Hà Tiên, đảo Phú Quốc (Kiên 

Giang)... 

Trong số các tài nguyên du lịch cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu kể trên, có 

nhiều tài nguyên du lịch có giá trị đặc biệt, gắn với di sản thiên nhiên, văn hóa 

thế giới, di tích cấp quốc gia đặc biệt, khu dự trữ sinh quyển, VQG và KBTTN 

có đa dạng sinh học cao hoặc đã được vinh danh là khu vực cảnh quan hấp dẫn 

như: vịnh Hạ Long, đảo Phú Quốc; Côn Đảo; vịnh Cam Ranh hệ thống hang 

động Phong Nha - Kẻ Bàng, quần thể danh thắng Tràng An, công viên địa chất 

toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, công viên địa chất Non Nước Cao Bằng và 

Công viên địa chất Đăk Nông; Hồ Đan Kia - Suối Vàng… đã được tập trung 

khai thác nhằm phát huy tối đa các giá trị, phục vụ khách du lịch. 

Bên cạnh đó, còn có những tài nguyên du lịch là các cảnh quan thiên nhiên 

gắn liền với các sự tích và truyền thuyết  tạo thành các di tích danh thắng nổi 

tiếng như thác Bản Giốc, Mẫu Sơn, hồ Ba Bể, hang Từ Thức, hòn Phụ Tử, núi 

Vọng Phu, hòn Trống Mái, hòn Đá Chông, hồ Lăk, hồ Tơ Nưng... Những điểm 

tài nguyên này đều được khai thác kết hợp các giá trị văn hoá góp phần làm làm 

tăng thêm tính hấp dẫn và khả năng trải nghiệm cho các hoạt động du lịch. 

Các tài nguyên du lịch về cảnh quan thiên nhiên trải đều trên cả nước, đặc 

biệt, một số khu vực cảnh quan đã trở thành thương hiệu du lịch của Việt Nam 

như Sa Pa (Lào Cai), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình), Bà 

Nà (Đà Nẵng), Phú Quốc (Kiên Giang)... 

b. Địa hình, địa chất 

* Địa hình: Việt Nam được đánh giá có địa hình phong phú, đa dạng. Các 

dạng địa hình khác nhau đã tạo nên nhiều cảnh quan, danh thắng độc đáo đã và 

đang được khai thác thành sản phẩm du lịch hấp dẫn như vọng cảnh, nghỉ dưỡng, 

thể thao mạo hiểm... các dạng địa hình đã và đang được khai thác phát triển du 

lịch bao gồm:  

+ Địa hình núi cao và trung du: Với ¾ diện tích là đồi núi, Việt Nam có 

những dãy núi với những đỉnh núi cao, khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, 

cảnh quan đẹp được khai thác phục vụ mục đích du lịch. Điển hình là dãy 

Hoàng Liên Sơn ở Tây Bắc, vùng núi Đông Bắc, vùng núi Bắc Trường Sơn, 

Nam Trường Sơn và Tây Nguyên. Đây là những khu vực tập trung nguồn tài 

nguyên du lịch gắn với các hoạt động tham quan, vọng cảnh, nghỉ mát, thể thao 

khám phá v.v... 
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Với hệ thống tài nguyên du lịch núi cao thời gian qua du lịch Việt Nam đã 

khai thác phát triển được nhiều sản phẩm du lịch thu hút đông đảo khách du 

lịch. Đặc biệt, một số đỉnh núi cao trên 1.500 m mang nhiều sắc thái của thiên 

nhiên vùng ôn đới đã được xây dựng thành điểm du lịch tham quan nghỉ mát, 

vui chơi giải trí tạo dựng được thương hiệu và khả năng cạnh tranh như Phan xi 

phăng (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh 

Phúc), Ba Vì (Hà Nội),  Bà Nà (Đà Nẵng), Langbiang (Lâm Đồng)... 

Vùng núi cao và trung du cũng tạo nên nhiều cảnh quan thiên nhiên được 

quy hoạch đánh giá và định hướng phát triển du lịch như cảnh quan ruộng bậc 

thang, đồi chè... Điển hình trong đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên 

Bái), đồi chè Mộc Châu (Sơn La) đang được khai thác phục vụ du lịch trong hệ 

thống các khu, điểm du lịch quốc gia và ngày càng thu hút khách du lịch. 

+ Đồng bằng ven biển: Vùng đồng bằng ven biển như Đồng bằng châu thổ 

sông Hồng, ven biển Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long đều có những đặc điểm riêng trở thành những nguồn tài 

nguyên du lịch giá trị và đã được quy hoạch định hướng phát triển theo các 

vùng du lịch. Các sản phẩm du lịch đã được hình thành và đang được khai thác 

trên cơ sở dạng tài nguyên đồng bằng ven biển bao gồm: sản phẩm du lịch sinh 

thái biển gắn với nền văn minh lúa nước; sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan 

nông thôn...  

+ Các bãi biển: Với đường bờ biển dài hơn 3.260 km tài nguyên du lịch 

bãi tắm biển được đánh giá có vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch Việt 

Nam. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 125 bãi biển có khả năng khai thác phục 

vụ du lịch. Các bãi biển ở Việt Nam đặc tính độ dốc vừa phải, mịn, nước trong, 

có chứa khoáng chất, có điều kiện tiếp cận khá thuận lợi để khai thác phục vụ 

du lịch.  

Những bãi biển tiêu biểu đang được khai thác hiện nay bao gồm: Trà Cổ 

(Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hoá), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà 

Tĩnh), Nhật Lệ (Quảng Bình), Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế), Mỹ Khê (Đà Nẵng), 

Mỹ Khê, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hoà (Phú Yên), 

Phương Mai (Bình Định) Nha Trang, Bắc Cam Ranh (Khánh Hoà), Ninh Chữ 

(Ninh Thuận), Mũi Né (Bình Thuận), Long Hải, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vùng 

Tàu), Hà Tiên (Kiên Giang) v.v... 

Đặc biệt, một số khu vực có bãi biển có giá trị du lịch cao, nằm tại các 

trung tâm đô thị được quy hoạch định hướng thành đô thị du lịch như Hạ Long, 

Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu và các 

khu du lịch quốc gia như Trà Cổ, Vân Đồn, Thiên Cầm, Lăng Cô, Mỹ Khê, Tuy 

Hoà, Phương Mai, Bắc Cam Ranh, Long Hải, Vũng Tàu... đã phát huy được các 

giá trị tài nguyên để hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, có thương hiệu và 

khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế. 
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+ Các đảo và quần đảo ven bờ: Vùng biển ven bờ Việt Nam có khoảng 

3.000 hòn đảo lớn, nhỏ với nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ, môi trường trong lành 

và những điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch biển. 

Tiêu biểu nhất là các đảo Cái Bầu, Quan Lạn (Quảng Ninh); Cát Bà (Hải 

Phòng); Cù Lao Chàm (Quảng Nam); Lý Sơn (Quảng Ngãi); Phú Quý (Bình 

Thuận); Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu); Phú Quốc  (Kiên Giang) v.v... 

Hầu hết các đảo ven bờ đều đã được định hướng đầu tư khai thác phát triển 

thành những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch cho các địa 

phương. Đặc biệt, các đảo Cát Bà, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, 

Côn Đảo, Phú Quốc đã được quy hoạch định hướng thành các khu, điểm du lịch 

quốc gia và đã được đầu tư, khai thác phát triển thành các điểm đến có thương 

hiệu và có sức cạnh tranh cao.  

Tài nguyên du lịch bãi biển và đảo ven bờ tập trung nhiều tại vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, đặc biệt là các khu vực động lực Quảng 

Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam và Bình Định - 

Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận. Các bãi biển cà đảo ven bờ hầu hết đều 

nằm ở các vị trí dễ tiếp cận, thuận lợi khai thác các loại hình du lịch nghỉ dưỡng 

biển, du lịch thể thao, vui chơi giải trí, tìm hiểu các giá trị sinh thái… 

- Địa chất: Hiện nay, Việt Nam có 3 công viên địa chất được UNESCO 

công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, bao gồm: Cao nguyên đá Đồng Văn 

(Hà Giang), Non nước Cao Bằng (Cao Bằng) và Đăk Nông (Đăk Nông). Trong 

đó, Cao nguyên đá Đồng Văn đã được định hướng phát triển thành khu du lịch 

quốc gia. 

Bên cạnh đó, các giá trị địa chất của Di sản thế giới Hạ Long (Quảng 

Ninh), Gành Đá Đĩa (Phú Yên) cũng đã được định hướng khai thác phục vụ 

khách du lịch tham quan, nghiên cứu bên cạnh các giá trị cảnh quan tạo thành 

các điểm du lịch hấp dẫn. 

Ngoài ra, các địa điểm có dấu tích của núi lửa như Lý Sơn (Quảng Ngãi), 

núi Hàm Rồng (Gia Lai)... cũng đã được khai thác phục vụ khách du lịch tham 

quan, nghiên cứu. Trong đó, Lý Sơn được định hướng phát triển thành điểm du 

lịch cấp quốc gia cùng với những đặc điểm tài nguyên khác. 

- Hang động: Các hang động ở Việt Nam chủ yếu nằm trong các vùng núi 

đá vôi có kiểu địa hình karst rất phát triển. Hiện nay, với khoảng 1.000 đã được 

phát hiện và nghiên cứu ở Việt Nam, trong đó có rất nhiều hang động có khả 

năng khai thác phục vụ du lịch. Các hang động có nhiệt độ mát mẻ, cảnh đẹp 

lộng lẫy nhiều hang động có mạch sông, suối ngầm chảy xuyên qua vùng núi đá 

vôi với hệ thống sông suối bên ngoài tạo nên cảnh quan đẹp thu hút khách du 

lịch. Bên cạnh những vẻ đẹp tự nhiên, nhiều hang động còn là nơi lưu giữ 

những di chỉ khảo cổ, những di tích lịch sử - văn hoá có giá trị. 
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Các hang động được đánh giá hấp dẫn khách du lịch bao gồm: động Nhị 

Thanh, Tam Thanh (Lạng Sơn), động Ngườm Ngao (Cao Bằng), hệ thống hang 

động ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), động Hương Tích (Hà Nội), Tam Cốc - 

Bích Động (Ninh Bình), Phong Nha (Quảng Bình). Trong đó, đặc sắc nhất phải 

kể đến  động Phong Nha nằm trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO 

công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2003 và được định hướng phát 

triển thành khu du lịch quốc gia. 

Tài nguyên du lịch hang động tập trung chủ yếu tại vùng Trung du miền 

núi phía Bắc và Bắc trung bộ, cụ thể: Tây Bắc từ Lai Châu - Sơn La; Đông Bắc 

từ Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Sơn đến biên giới Việt - Trung; khối đá vôi Hoà 

Bình - Thanh Hoá nối Tây Bắc với Bắc Trung Bộ; khối đá vôi Kẻ Bàng - Khe 

Ngang, khối đá vôi Ngũ Hành Sơn... 

c. Khí hậu 

Đối với hoạt động du lịch, khí hậu là một trong những yếu tố quan trọng để 

tổ chức các hoạt động du lịch. 

Những vùng núi cao trên 1.000m, khí hậu quanh năm mát mẻ được xác 

định là những khu vực thuận lợi. Tiêu biểu như các khu vực khí hậu Sa Pa, Mẫu 

Sơn, Tam Đảo, Mộc Châu, Măng Đen, Đà Lạt. Đặc điểm khí hậu thuận lợi đó 

trở thành yếu tố quyết định về tài nguyên để hình thành các khu nghỉ dưỡng du 

lịch lý tưởng. 

Bên cạnh đó, với khí hậu ấm áp quanh năm, đặc biệt là khí hậu biển nhiệt 

đới ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng là yếu tố thuận lợi để 

phát triển loại hình du lịch biển. 

Ngoài ra, với khí hậu 4 mùa rõ rệt ở miền Bắc đã tạo nên sự đa dạng cũng 

hấp dẫn khách du lịch đến từ những vùng lãnh thổ không phân mùa rõ rệt.  

Trong số 49 khu du lịch có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia 

có 20 khu vực khai thác yếu tố khí hậu phục vụ du lịch và trong số 12 đô thị du 

lịch có 10 đô thị khai thác tài nguyên khí hậu. Tiêu biểu phải kế đến như ở Sa 

Pa, Mẫu Sơn, Tam Đảo, Măng Đen, Đà Lạt... và các khu nghỉ mát, tắm biển như 

Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Sơn Trà, Lăng Cô, Mỹ Khê, Cam Ranh, Vũng 

Tàu... đã được khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch gắn với điều kiện khí 

hậu. 

d. Thủy văn 

- Hệ thống sông, hồ: Việt Nam có hệ thống sông ngòi dày đặc và nhiều hồ 

tự nhiên, hồ nhân tạo là tài nguyên giá trị cho phát triển du lịch. Các hồ tự nhiên 

và nhân tạo như Ba Bể (Bắc Kạn), Thác Bà (Yên Bái), Hòa Bình (Hoà Bình), 

Sơn La (Sơn La), Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), Phú Ninh (Quảng Nam), Trị An (Đồng 

Nai), Dầu Tiếng (Tây Ninh)... Bên cạnh đó, các dòng sông lớn như sông Hồng, 

sông Đà, sông Mã, sông Lam, sông Hương, sông Hàn, sông Đồng Nai, hệ thống 
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sông Mêkông... đều là những nguồn tài nguyên du lịch có giá trị và được khai 

thác phục vụ du lịch với các sản phẩm du thuyền, thể thao, khám phá.  

Hiện nay, nhiều hồ đã được quy hoạch thành khu, điểm du lịch quốc gia 

như hồ Ba Bể, hồ Thác Bà, hồ Sơn La, hồ Hòa Bình, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng... 

Các sông được khai thác hiệu quả phục vụ phát triển du lịch như sông Hương, 

sông Hàn, sông Sài Gòn...  

Bên cạnh đó, hệ hống kênh, rạch dày đặc tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long đặc biệt vào mùa nước nổi đã hình thành nên nhiều sản phẩm du lịch hấp 

dẫn như chợ nổi, tham quan rừng ngập mặn... 

- Hệ thống suối, thác nước: Với địa hình dốc, bị cắt xẻ, Việt Nam có nhiều 

suối, thác nước được đánh giá là nguồn tài nguyên có giá trị khai thác phục vụ 

phát triển du lịch. Nhiều thác nổi tiếng như thác Bản Giốc (Cao Bằng); thác 

Bạc, thác Tình Yêu (Lào Cai); thác Đray Nur, thác Thuỷ Tiên (Đăk Lăk); thác 

Đray Sáp (Đăk Nông); thác Phú Cường (Gia Lai); thác Đatala, thác Voi, thác 

Bảo Đại, thác Pourour, thác Cam Ly (Lâm Đồng); thác Yang Bay (Khánh 

Hoà)... đều đã được quy hoạch định hướng và đầu tư khai thác phát triển trở 

thành các điểm tham quan, ngắm cảnh, vui chơi thể thao... thu hút đông đảo 

khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt là thác Bản Giốc đã được định 

hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia.  

Tài nguyên du lịch suối, thác nước tập trung chủ yếu tại vùng Trung du 

miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên,  đặc biệt là các khu vực động lực Sơn 

La - Điện Biên - Lào Cai - Hà Giang và Lâm Đồng - Đắk Lắk. 

- Nước khoáng nóng: Các điểm nước khoáng, suối nước nóng là tài nguyên 

thiên nhiên của Việt Nam rất quý giá để triển khai các loại hình du lịch tham 

quan, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, chăm sóc sắc đẹp... Nguồn nước khoáng tự nhiên 

của Việt Nam phần lớn có nhiệt độ trên 350C. Nhiều nguồn nước khoáng nổi 

tiếng như Mỹ Lâm (Tuyên Quang), Thanh Thủy (Phú Thọ), Kim Bôi (Hoà 

Bình), Kênh Gà (Ninh Bình), Quang Hanh (Quảng Ninh), Nước Sốt (Hà Tĩnh), 

Bang (Quảng Bình), Mỹ An (Thừa Thiên - Huế), Phú Ninh (Quảng Nam), 

Thạch Bích (Quảng Ngãi), Đảnh Thạnh (Khánh Hòa), Vĩnh Hảo (Bình Thuận)... 

đã được các khai thác phục vụ khách du lịch và trở thành các điểm đến hấp dẫn.  

- Hệ thống đầm, phá: Hệ thống đầm, phá ở Việt Nam cũng được đánh giá 

là tài nguyên du lịch có giá trị. Những đầm nước nổi tiếng như Phá Tam Giang 

(Thừa Thiên - Huế), Đầm Vân Long (Ninh Bình), Đầm Nha Phu (Khánh Hòa), 

Đầm Thị Nại (Bình Định), Đầm Ô Loan (Phú Yên) là nơi lưu giữ nguồn 

giống sinh vật thủy sinh và đa dạng hệ sinh thái nên tính đa dạng sinh học cao. 

Tiêu biểu phải kể đến Đầm Vân Long nằm trong KBTTN đất ngập nước Vân 

Long được Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar số 2.360 của 

thế giới và là khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam trong đó có hệ đầm, phá Tam 

Giang - Cầu Hai là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, các đầm, phá 
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này đều đã được định hướng phát triển du lịch sinh thái kết hợp ẩm thực và trở 

thành những điểm đến thu hút khách du lịch tham quan, nghiên cứu, khám phá. 

e. Tài nguyên sinh vật 

Nguồn tài nguyên sinh vật ở nước ta có giá trị hấp dẫn du lịch bởi tính đa 

dạng sinh học, bảo tồn được nhiều nguồn gen, loài quý hiếm đặc trưng cho vùng 

nhiệt đới, trong đó có nhiều loài đặc hữu. 

Hiện nay, Việt Nam có 176 khu rừng đặc dụng với diện tích khoảng 2,4 

triệu ha, đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái quan trọng trên cạn, trên biển và 

đất ngập nước, trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh với hầu hết các loài động, 

thực vật quý, hiếm. Bên cạnh hệ thống các VQG, khu bảo tồn loài, sinh cảnh... 

có nhiều khu đạt các tiêu chí quốc tế bao gồm 9 khu Ramsar62, 11 khu dự trữ 

sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận63, 10 vườn di sản ASEAN64. Mặt 

khác, theo quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030, Việt Nam hướng đến năm 2030 sẽ có 219 khu 

bảo tồn. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch, đặc biệt là du 

lịch sinh thái. 

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm Nghiệp65, đến nay đã có 26/34 VQG, 

35/122 KBTTN và bảo vệ cảnh quan tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ 

DLST. Điển hình là các VQG Ba Bể (Bắc Kạn), Cát Bà (Hải Phòng), Cúc 

Phương (Ninh Bình), Bến En (Thanh Hoá), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng 

Bình), Yok Đôn (Đăk Lắc), Cát Tiên (Lâm Đồng), Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng 

Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang)... các khu bảo tồn Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, vịnh 

Nha Trang, Núi Chúa, Hòn Cau, Côn Đảo và Phú Quốc. Trong đó, VQG Phong 

Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là di sản tự nhiên thế giới, VQG 

Cát Bà, Cát Tiên là các khu dự trữ sinh quyển và VQG Ba Bể đang hoàn tất hồ 

sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới đã và đang thu hút 

lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu, trải nghiệm. 

Nhìn chung, tài nguyên sinh vật của Việt Nam với tính đa dạng sinh học 

cao cùng với các giá trị về cảnh quan, địa hình, khí hậu. Một số khu vực có tài 

nguyên sinh vật đa dạng và đặc thù đã được đánh giá và định hướng phát triển 

thành khu, điểm du lịch quốc gia. 

 

                                           
62 Xuân Thủy (Nam Định), Ba Bể (Bắc Kan), Bàu Sấu - Cát Tiên (Đồng Nai), Tràm Chim (Đồng Tháp), 

Mũi Cà Mau (Cà Mau), Láng Sen (Long An), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), U Minh Thượng (Kiên Giang), 

Vân Long (Ninh Bình) 

63 Rừng ngập mặn Cần Giờ; Đồng Nai; Châu thổ sông Hồng; Cát Bà, Kiên Giang, Tây Nghệ An; Cù 

Lao Chàm, Mũi Cà Mau, Lang Biang, Núi Chúa, Kon Hà Nừng 

64 VQG Chư Mom Ray (Kon Tum), VQG Kon Ka Kinh (Gia Lai), VQG Hoàng Liên (Lào Cai), VQG U 

Minh Thượng (Kiên Giang), VQG Ba Bể (Bắc Kan), VQG Bái Tử Long (Quảng Ninh), Lò Gò - Xa Mát (Tây 

Ninh), Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng), KBT Ngọc Linh (Kon Tum), VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh) 

65 Báo cáo công tác quản lý hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2019 và giải pháp phát triển bền 

vững 



248 

 

1.2. Đặc điểm xã hội và tài nguyên du lịch văn hóa 

1.2.1. Đặc điểm xã hội 

a. Các điều kiện kinh tế 

Giai đoạn 2013-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả nước đạt 

6,17%/năm. Trong đó, giai đoạn 2016 - 2019, kinh tế Việt Nam có bước tăng 

trưởng mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 7,0%/năm; riêng năm 2018 

và 2019 đạt 7,20%, cao nhất trong giai đoạn 2013-2020. 

Bảng 30: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam và một số ngành giai đoạn 20131 - 2020 

Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng GDP 5,6 6,4 7,0 6,7 6,9 7,2 7,2 2,9 

- Nông, lâm, thủy sản 2,5 3,2 2,5 1,7 3,2 4,0 2,3 2,9 

- Công nghiệp - Xây dựng 5,1 6,2 9,2 7,8 8,3 8,9 8,4 4,9 

- Dịch vụ 6,8 7,3 7,0 7,5 7,1 6,9 7,6 1,8 

- Thuế trừ trợ cấp 6,2 7,9 5,5 6,2 6,3 6,0 6,5 1,0 

(Nguồn: Bộ Kế hoạch - Đầu tư, 2022) 

 

Biểu đồ 17: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam và một số ngành giai đoạn 2013-2020 

Ngành công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất đạt trung bình 

7% trong giai đoạn 2013-2015 và đạt 8,36% trong giai đoạn 2016 - 2019. Riêng 
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ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,09%/năm trong, cao hơn nhiều giai 

đoạn 2013-2015 (8,61%/năm). Nguyên nhân chủ yếu là nhờ Việt Nam thu hút 

được lượng vốn FDI lớn, hơn 10 tỉ USD mỗi năm, trong đó hơn 60% đầu tư vào 

ngành này. Tăng trưởng GDP ngành dịch vụ được nâng lên, từ bình quân 

7,17%/năm giai đoạn 2013-2015 lên 7,28%/năm giai đoạn 2016 - 2019.  

Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID - 19, rất nhiều ngành 

kinh tế bị ảnh hưởng, đặc biệt nghiêm trọng là các ngành du lịch, vận tải kho bãi, 

lưu trú, ăn uống, xây dựng… Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 giảm 

mạnh, chỉ đạt 2,9%, tính chung giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 

bình quân 6,17%/năm. Riêng ngành dịch vụ có mức tăng trưởng thấp nhất trong 

10 năm qua chỉ đạt 1,8%/năm, giảm 4,2 lần so với năm 2019. 

Cơ cấu kinh tế theo các khu vực: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP theo 

khu vực kinh tế là tích cực, giảm tỉ trọng GDP nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 

sản và tăng tỷ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng. Tuy nhiên, nhìn tổng 

thể, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế còn nhiều điểm hạn chế, thể hiện ở 

sự thay đổi tỉ trọng của các ngành phân ngành kinh tế cấp I, các ngành xây 

dựng, vận tải, kho bãi có mức tăng tỉ trọng rất khiêm tốn.  

Bảng 31: Cơ cấu kinh tế cả nước theo khu vực kinh tế 

Đơn vị: % 

STT Cơ cấu theo khu vực Năm 2013 Năm 2015 Năm 2019 Năm 2020 

1 Nông nghiệp 17,96 17,0 13,96 14,85 

2 
Công nghiệp - xây 

dựng 
33,19 33,25 34,49 33,72 

3 Dịch vụ 38,74 39,73 41,64 41,63 

4 Thuế và trợ cấp 10,11 10,02 9,91 9,8 

 
Tổng GRDP (giá hiện 

hành) 
100 100 100 100 

(Nguồn: Bộ Kế hoạch - Đầu tư 2022) 
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Biểu đồ 18: Cơ cấu kinh tế theo khu vực của Việt Nam 2013-2020 

Đối với khu vực dịch vụ, ngành du lịch đóng góp trực tiếp vào GDP cả 

nước năm 2015 đạt 6,33%; năm 2016 đạt 6,96%, năm 2017 đạt 7,9%, năm 2018 

đạt 8,39% và năm 2019 đạt trên 9,2%. 

Cơ cấu kinh tế theo vùng: Ba vùng TDMNPB, ĐBSH và BTB&DHMT có 

tỷ trọng tăng lên đáng kể trong cơ cấu kinh tế cả nước, trong khi đó vùng Đông 

Nam Bộ và ĐBSCL có tỷ trọng giảm, đặc biệt là Đông Nam Bộ giảm khá mạnh. 

Bảng 32: Cơ cấu kinh tế theo các vùng 

Đơn vị: % 

STT Cơ cấu theo khu vực Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

1 Vùng TDMNPB 6,9 7,8 8,5 

2 Vùng ĐBSH 26,9 27,7 29,4 

3 Vùng BTB&DHMT 13,1 14,2 14,3 

4 Vùng Tây Nguyên 3,6 3,9 3,6 

5 Vùng ĐNB 37,3 34,3 32,1 

6 Vùng ĐBSCL 12,4 12,2 12 

 Tổng 100 100 100 

(Nguồn: Bộ Kế hoạch - Đầu tư 2022) 
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Biểu đồ 19: Cơ cấu kinh tế theo vùng của Việt Nam năm 2020 

Năm 2020, mặc dù giảm tỷ trọng nhưng vùng kinh tế Đông Nam Bộ vẫn 

chiếm dẫn đầu với 32,1%; thấp nhất là vùng Tây Nguyên chỉ chiếm 3,6%. 

Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người: Theo số liệu Tổng 

cục Thống kê, GDP theo giá hiện hành của Việt Nam năm 2020 đạt gần 343,6 tỉ 

USD tăng 1,95 lần so với năm 2013, đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á. Tốc độ 

tăng trưởng tương đối cao đã giúp tăng nhanh thu nhập bình quân đầu người của 

Việt Nam, đạt 3.561 USD năm 2020, tăng 1,81 lần so năm 2013. Tuy nhiên, 

khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam so với các nước 

trên thế giới vẫn còn rất xa (mức thu nhập bình quân của thế giới đạt 10.909 

USD). 

Cân đối ngân sách Nhà nước: Giai đoạn 2013-2019, Việt Nam đã kiểm 

soát được thâm hụt ngân sách và giảm dần tỉ lệ nợ công. Trong cơ cấu thu ngân 

sách, tỉ trọng thu nội địa tăng nhanh, từ bình quân 68,5% năm 2013-2015 lên 

bình quân 82,13% năm 2019, do vậy, thu ngân sách bền vững hơn. Đồng thời, 

việc cơ cấu lại các khoản chi theo hướng tăng tỉ trọng chi đầu tư phát triển, 

giảm tỉ trọng chi thường xuyên. Năm 2020, tỉ trọng chi thường xuyên đã giảm 

xuống dưới 64% trong bối cảnh thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở hàng 

năm, lương hưu và trợ cấp người có công được đảm bảo, chi cho quốc phòng, 

an ninh được tăng cường... Chính vì vậy, cân đối ngân sách của Việt Nam đã 

được cải thiện, tỉ lệ bội chi ngân sách Nhà nước và tỷ trọng nợ công trên GDP 

giảm dần.  

b. Các điều kiện xã hội 

* Đặc điểm về dân số 

 Năm 2020, dân số của Việt Nam khoảng 97,58 triệu người, tăng 7,82 triệu 

người so với năm 2013. Quy mô dân số nước ta đứng thứ 15 trên thế giới, xếp 

thứ ba so với các quốc gia trong khu vực ASEAN (sau Indonesia và 
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Philippines). Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2013-2020 đạt 1,15%, 

trong đó giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1,25%, cao hơn giai đoạn 2013-2015 ở mức 

1,05%. Mật độ dân số tăng liên tục trong giai đoạn 2013-2020, từ 272 

người/km2 năm 2013 lên mức 293 người/km2 năm 2020 và hiện đang đứng đầu 

khu vực ASEAN. Vùng ĐBSH có mật độ dân số cao nhất cả nước (1.071 

người/km2), xếp thứ hai là vùng Đông Nam Bộ (778 người/km2), đứng thứ ba là 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long (422 người/km2). 

Quá trình đô thị hóa trong thời gian qua đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

dân số thành thị - nông thôn. Năm 2020, dân số thành thị trung bình đạt 35,9 

triệu người, tăng 7 triệu người so với năm 2013 và làm gia tăng tỷ trọng dân số 

thành thị trong tổng dân số từ 32% năm 2013 lên 36,8% năm 2020. 

Về cơ cấu theo giới tính: dân số nữ chiếm tỷ trọng trên 50%, cao hơn tỷ 

trọng dân số nam. Tuy nhiên, cơ cấu dân số theo giới tính có sự chuyển dịch nhẹ 

theo hướng tăng tỷ trọng dân số nam từ 49,55% năm 2013 lên 49,8% năm 2020. 

* Phân bố dân cư 

Dân số phân bố tập trung ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ 

gắn với hai trung tâm kinh tế lớn và Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Dân số vùng 

Đồng bằng sông Hồng năm 2020 là 22,9 triệu người, chiếm 23,5% dân số cả 

nước, với mật độ dân số là 1.078 người/km2. Đồng bằng sông Hồng là vùng tập 

trung đông dân cư nhất cả nước. Tỷ trọng dân số của vùng Đồng bằng sông 

Hồng gia tăng từ 23,05% năm 2013 lên 23,5% năm 2020. Vùng Đông Nam Bộ 

có quy mô dân số đạt 18,3 triệu người năm 2020, chiếm 18,8% tổng dân số cả 

nước. Vùng Tây Nguyên là vùng có dân số và mật độ dân số thấp nhất cả nước. 

Dân số của vùng chỉ chiếm 6% dân số cả nước, và mật độ dân số là 109 

người/km2 (năm 2020), bằng 1/10 mật độ dân số vùng Đồng bằng sông Hồng 

và 1/8 mật độ dân số vùng Đông Nam Bộ. Là vùng có mật độ dân số cao thứ 

hai, sau vùng Đồng bằng sông Hồng.  

* Dân tộc 

Việt Nam có 54 dân tộc gồm dân tộc Kinh và 53 dân tộc ít người. Tính đến 

01/4/2019, quy mô dân số của 53 dân tộc ít người tại Việt Nam đạt 14,1 triệu 

người, tăng gần 1,9 triệu người so với năm 2009. Tốc độ tăng dân số bình 

quân/năm giai đoạn 2009 - 2019 của các dân tộc ít người đạt 1,42%, cao hơn tốc 

độ tăng bình quân/năm của dân tộc Kinh (1,09%). Trong đó, một số dân tộc ít 

người có tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm giai đoạn 2009 - 2019 ở mức 

khá cao như dân tộc Ngái (4,66%), Cơ Lao (4,18%), Rơ Măm (3,82%), Bố Y 

(3,52%). Ngược lại, một số dân tộc có tốc độ tăng dân số bình quân/năm thấp 

như: dân tộc Hoa, Khmer, Lô Lô. 

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn sinh sống chủ yếu của 

người dân tộc với 56,15% tổng số (khoảng 7 triệu người). Một số tỉnh có số 

lượng người dân tộc lớn như: Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Cao 
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Bằng, Điện Biên, Lào Cai. Người dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền 

núi phía Bắc phần lớn là người dân tộc Tày, Mông, Thái, Mường, Nùng và Dao.  

Ngoài ra, Tây Nguyên cũng là vùng tập trung đông người dân tộc với 

37,65% tổng số (khoảng 2,2 triệu người), chủ yếu là người dân tộc Gia Rai, Ê 

Đê, Ba Na và Cơ Ho. 

c. Sự phát triển của hệ thống đô thị và các dịch vụ xã hội 

 * Hệ thống đô thị 

Tốc độ và tỷ lệ đô thị hóa: Giai đoạn 2013-2020, hệ thống đô thị Việt Nam 

đã tăng về số lượng và quy mô dân số đô thị, năm 2013 có 770 đô thị (tỷ lệ đô 

thị hóa 32%), năm 2015 có 787 đô thị (tỷ lệ đô thị hóa khoảng 33,48%), năm 

2020 là 862 đô thị (tỷ lệ đô thị hóa 36,82%). Tốc độ đô thị hóa đạt trung bình 

3,5%/năm và tỷ lệ đô thị hóa sau mỗi 10 năm tăng từ 5 - 6%. 

Mật độ đô thị: Khoảng cách giữa các đô thị ngày càng được rút ngắn với 

sự xuất hiện mới các đô thị trên các trục giao thông huyết mạch quốc gia. Nhìn 

chung mạng lưới đô thị của Việt Nam chưa phát triển tập trung cao, phân bố 

phân tán đồng đều trong các vùng và khoảng cách giữa các đô thị trung bình đạt 

năm 2020 từ 18 - 22 km (năm 2007 khoảng 20 - 25 km), khoảng cách này đang 

có xu hướng giảm từ 1-2 km trong 10 năm trở lại đây. Mật độ đô thị trong cả 

nước có tăng lên nhưng không nhiều trong suốt thời kỳ 2013-2020; nguyên 

nhân là do sự phát triển dàn đều nhiều khu vực dân cư kiểu đô thị nhưng chưa 

đáp ứng các điều kiện để nâng cấp lên đô thị loại V nên số lượng tăng đô thị đạt 

thấp 

Phân cấp, phân loại hệ thống đô thị: Đến năm 2020, trong tổng số đô thị cả 

nước đô thị đặc biệt có 02 đô thị; Loại I: 22 đô thị; Loại II: 31 đô thị; Loại III: 

48 đô thị; Loại IV: 87 đô thị và loại V: 672 đô thị). Hệ thống đô thị toàn quốc 

có 862 đô thị. Các đô thị trung tâm cấp tỉnh được tập trung đầu tư nâng cấp đạt 

tiêu chuẩn,181 tiêu chí đô thị loại I, II. Số lượng đô thị không đạt được theo 

định hướng tập trung chủ yếu vào đô thị loại III và loại V, riêng các đô thị loại 

IV nâng cấp đạt loại III đạt thấp. 

Phân bố đô thị theo vùng miền cũng có nhiều chênh lệch. Vùng Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải miền Trung có tổng số đô thị lớn nhất cả nước, trong đó số đô 

thị loại 1 và loại 5 cùng đứng đầu. Đồng bằng sông Hồng có trình độ phát triển 

kinh tế, quy mô và mật độ dân số cao nhất cả nước nhưng số lượng đô thị vẫn 

thấp hơn Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và ngoài thủ đô Hà Nội 

là đô thị loại đặc biệt thì số đô thị lớn của Đồng bằng sông Hồng cũng không 

cao hơn các vùng khác. Điều này cho thấy cần xem lại công tác phân loại đô thị 

để phản ánh đúng mức độ phát triển đô thị tại các vùng miền. 

* Các dịch vụ xã hội 

Dịch vụ vận tải: Về thị phần khối lượng vận tải, vận tải đường bộ liên tục 

tăng và luôn chiếm ở mức cao nhất, năm 2019 chiếm 92,99%, tiếp theo vận tải 
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đường thủy nội địa chiếm 5,03%, vận tải hàng không chiếm 1,65% và có xu 

hướng tăng, ngành vận tải đường sắt liên tục giảm, hiện tại chỉ chiếm 0,17% . 

Về khối lượng luân chuyển hành khách, tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai 

đoạn 2013-2019 đạt 9,99%/năm, trong đó giai đoạn 2013-2015 tăng 9,57%/năm 

và giai đoạn 2016 - 2019 tăng 10,52%/năm. Cơ cấu thị phần đảm nhận khối 

lượng luân chuyển hành khách của đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đều 

có xu hướng giảm, chỉ duy nhất hàng không có xu hướng tăng lên. Điều này cho 

thấy xu hướng đi lại bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt và đường thủy 

trong cự ly ngắn ngày càng nhiều, những chặng cự ly dài có xu hướng chuyển 

sang sử dụng phương tiện hàng không. 

Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe: Hiện nay, Việt Nam có khoảng có 

13.638 cơ sở với 303.515 giường bệnh, trong đó có 1.189 bệnh viện (34 bệnh 

viện tuyến Trung ương (chưa bao gồm các bệnh viện trường đại học); tuyến tỉnh 

có 471 bệnh viện/phòng khám chuyên khoa; tuyến huyện có 1.034 bệnh 

viện/phòng khám đa khoa/nhà hộ sinh với; các Bộ, ngành khác có 755 cơ sở y tế 

(22 bệnh viện, 7 phòng khám đa khoa, 11 trung tâm điều dưỡng, 5 trung tâm y 

tế và 710 trạm y tế cơ quan không giường bệnh) và bệnh viện phục hồi chức 

năng. Tổng số bệnh viện chuyên khoa hạng 1 tuyến TW có 23 bệnh viện (22 

bệnh viện hạng 1 và 1 bệnh viện hạng đặc biệt). Tuyến tỉnh hiện có 39 bệnh 

viện chuyên khoa hạng 1. Khối tư nhân hiện có 231 bệnh viện tư nhân và bán 

công với tổng số giường bệnh là 12.068 giường bệnh (chiếm 4% tổng số giường 

bệnh). Bệnh viện tư nhân chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội có 

36 bệnh viện, TP. Hồ Chí Minh có 55 bệnh viện, Đà Nẵng có 8 bệnh viện, Bình 

Dương có 12 bệnh viện, Thanh Hóa có 11 bệnh viện, Nghệ An có 11 bệnh viện. 

Dịch vụ bưu chính - viễn thông: Giai đoạn 2013-2020, mạng bưu chính 

dịch chuyển trở thành hạ tầng của thương mại điện tử, tham gia vào chuỗi cung 

ứng logistics và dần trở thành hạ tầng quan trọng của kinh tế số. Việt Nam hiện 

đứng thứ 49/170 nước và xếp thứ 4/10 trong khu vực ASEAN về chỉ số 2IPD 

(sau Singapore, Thái Lan và Malaysia), là một trong số ít nước thuộc nhóm 

nước có thu nhập trung bình thấp nhưng có chỉ số 2IPD cao. Đối với dịch vụ 

viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông được phát triển theo hướng đồng bộ, hiện 

đại và rộng khắp, hình thành cơ sở hạ tầng kết nối quan trọng, đồng bộ dung 

lượng lớn, tốc độ cao… đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dưới sự 

phát triển của công nghệ số, hạ tầng viễn thông đang chuyển dịch thành hạ tầng 

số phục vụ chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển Chính phủ số, 

kinh tế số, xây dựng xã hội số. 

Các dịch vụ xã hội khác: Các dịch vụ xã hội khác như ngân hàng, bảo hiểm, 

chăm sóc sức khỏe... đã và đang được chú trọng đầu tư, mở rộng phục vụ khách 

du lịch. Tuy nhiên, chất lượng của một số dịch vụ, mức độ sẵn sàng, và vấn đề 

ngôn ngữ giao tiếp với khách quốc tế còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt được nhu 

cầu của khách du lịch. 
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1.2.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 

a. Hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa 

Di tích lịch sử - văn hóa công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, 

khoa học. Bên cạnh giá trị về văn hóa, lịch sử, hệ thống di tích - lịch sử văn hóa 

còn mang giá trị lớn trên phương diện kinh tế, nhất là kinh tế du lịch. 

Hiện nay, Việt Nam có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh đã được Chủ tịch 

UBND 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đưa vào Danh mục kiểm kê. 

Trong đó có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (5 di sản văn hoá, 2 di sản 

tự nhiên và 1 di sản hỗn hợp)66, 14 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO 

ghi danh67.  07 Di sản Tư liệu được UNESCO ghi danh (gồm 03 Di sản Tư liệu 

Thế giới và 04 Di sản Tư liệu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương)68. Có 123 di 

tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (trong đó có 31 di tích lịch sử cách 

mạng); 3.598 di tích được xếp hạng di tích quốc gia (trong đó có 539 di tích lịch 

sử cách mạng); có trên 10.000 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh. 

Mật độ và số lượng di tích tập trung chủ yếu tại vùng đồng bằng sông 

Hồng (chiếm 56% số di tích quốc gia và 46% tổng số di tích). Các tỉnh có số 

lượng di tích lớn gồm: Hà Nội; Thái Bình, Bắc Giang, Ninh Bình; Bắc 

Ninh; Đồng Nai; Hà Nam; Nam Định; Thanh Hóa. Các tỉnh có mật độ gồm: Hà 

Nam; Bắc Ninh; Hà Nội; Ninh Bình và Hưng Yên. 

Hầu hết các di tích cấp quốc gia đặc biệt đã được quy hoạch định hướng 

phát triển thành khu, điểm du lịch cấp quốc gia với sản phẩm du lịch tham quan, 

nghiên cứu, giáo dục… như Pác Bó (Cao Bằng), Tân Trào (Tuyên Quang), Điện 

Biên Phủ (Điện Biên), Kim Liên (Nghệ An) v.v… 

Đặc biệt, trong hệ thống di tích, các di sản thế giới như Hoàng thành Thăng 

Long (Hà Nội); Tràng An (Ninh Bình); Thành nhà Hồ (Thanh Hoá), Cố đô Huế 

(Thừa Thiên - Huế); Đô thị cổ Hội An, Đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam).... đã 

được quy hoạch định hướng phát triển thành các khu, điểm du lịch quốc gia và 

đang được các cấp, các ngành, địa phương quản lý khai thác xây dựng thành 

những sản phẩm du lịch độc đáo của Việt Nam, có sức cạnh tranh cao trong khu 

vực. 

Hiện nay, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, 

di tích cách mạng vẫn đang được tiếp tục đánh giá, xếp hạng bổ sung để bảo tồn 

                                           
66 Vịnh Hạ Long; VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; Quần thể Cố đô Huế; Phố cổ Hội An; Thánh địa Mỹ 

Sơn; Hoàng thành Thăng Long; Thành nhà Hồ; Quần thể danh thắng Tràng An. 

67 Nhã nhạc cung đình Huế; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca quan họ Bắc Ninh; 

Ca trù; Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc; Hát Xoan; Tín ngưỡng thờ Hùng Vương; Đờn ca tài tử Nam Bộ; 

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; Nghi lễ và trò chơi kéo co; Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt; 

Nghệ thuật Bài chòi; Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái; Nghệ thuật xòe Thái 

68 Mộc bản triều Nguyễn; Bia Tiến sỹ Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm; Châu 

bản Triều Nguyễn; Văn thơ trên kiến trúc cung đình Huế; Mộc bản trường Phúc Giang; Hoàng hoa sứ trình đồ 



256 

 

và phát huy giá trị phục vụ tham quan, trải nghiệm du lịch làm giàu thêm nguồn 

tài nguyên du lịch văn hoá của Việt Nam.  

b. Các giá trị văn hóa truyền thống 

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững, những 

tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử 

hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, đó là truyền thống lao động 

cần cù, sáng tạo với nhiều ngành nghề cổ truyền, nhiều kỹ năng độc đáo và các 

hoạt động văn hoá - văn nghệ đặc sắc. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa 

truyền thống, phong tục tập quán riêng, tạo nên bản sắc vùng miền độc đáo tạo 

nên một nền văn hóa Việt Nam đa dạng và phong phú trở thành nguồn lực quan 

trọng thúc đẩy phát triển du lịch. 

Nước ta có 54 dân tộc anh em, mỗi một dân tộc có những đặc sắc riêng 

biệt về văn hóa, kiến trúc nhà ở, làng bản, trang phục truyền thống, ẩm thực, ... 

54 dân tộc được xếp theo 3 ngữ hệ và 8 nhóm ngôn ngữ: Việt – Mường, Tày - 

Thái, Mông - Dao, Ka Đai, Tạng Miến, Nam Đảo, Hán. 

Nhóm  Việt - Mường gồm 4 dân tộc: Kinh, Mường, Thổ, Chứt. Đhoạt 

động kinh tế chính là trồng lúa nước và đánh cá, tín ngưỡng thờ cùng ông bà tổ 

tiên và các nghề thủ công truyền thống phát triển ở trình độ cao. 

Nhóm Tày - Thái gồm 8 dân tộc: Tày, Thái, Nùng, Giáy, Lào, Lự, Sán 

Chay, Bố Y, cư trú chủ yếu ở các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc. Hoạt 

động kinh tế chính là lúa nước kết hợp với làm nương rẫy. Các nghề thủ công 

điển hình như: Rèn, dệt thổ cẩm. Họ có quan niệm chung về vũ trụ, con người 

và những vị thần. Bên cạnh đó, mỗi tộc người lại có những bản sắc riêng, được 

biểu hiện thông qua trang phục, nhà cửa, tập quán ăn uống, phong tục, lối sống 

và nếp sống tộc người. 

Nhóm ngôn ngữ Mông - Dao có 3 dân tộc: Mông, Dao, Pà Thẻn. Nhóm 

ngôn ngữ Ka Đai có 4 dân tộc: La Chí, La Ha, Cờ Lao, Pu Péo. Nhóm ngôn ngữ 

Tạng Miến có 6 dân tộc: Lô Lô, Phù Lá, Hà Nhì, La Hủ, Cống, Si La. Kiến trúc 

nhà ở đa dạng từ nhà sàn, nhà đất, nhà nửa sàn nửa đất... Đồng bào giỏi canh tác 

ngô, lúa nếp, lúa tẻ và các loại rau, đậu trên nương rẫy và ruộng bậc thang, đồng 

thời phát triển các nghề thủ công như rèn, dệt vải, đan lát. Đặc biệt phụ nữ vùng 

cao rất giỏi dệt vải, thêu thùa, làm ra những bộ trang phục độc đáo cho bản thân, 

gia đình và cộng đồng.  

Chợ phiên là nơi thể hiện rõ bản sắc văn hoá vùng cao, phô diễn toàn bộ 

đời sống kinh tế từ văn hoá ẩm thực, văn hoá mặc, nghệ thuật thêu thùa, in hoa, 

biểu diễn âm nhạc, múa khèn... mang đậm dấu ấn văn hóa tộc người, là những 

địa điểm thu hút khách du lịch. 

Nhóm ngôn ngữ Môn Khơ Me có 21 dân tộc: Ba Na, Brâu, Bru - Vân 

Kiều, Chơ Ro, Co, Cơ Ho, Cơ Tu, Giẻ Triêng, H’rê, Kháng, Khơ Me, Khơ Mú, 

Mảng, Xinh Mun, Mnông, Ơ Đu, Mạ, Rơ Măm, Tà ôi, Xơ Đăng, Xtiêng. Đồng 
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bào cư trú rải rác ở khu vực Tây Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Kiến trúc nhà rông, nhà dài Tây Nguyên, chùa của dân tộc Khơ Me; nghề thủ 

công đan lát và lễ hội văn hoá cộng đồng là những nét văn hoá độc đáo của cư 

dân Môn - Khơ Me. 

Nhóm ngôn ngữ Nam Đảo có 5 dân tộc: Chăm, Gia Rai, Ê Đê, Raglai, Chu 

Ru. Đồng bào cư trú tập trung trên các cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên và dải 

đất ven biển miền Trung; Văn hoá Nam Đảo mang đậm nét mẫu hệ. 

Nhóm ngôn ngữ Hán có 3 dân tộc: Hoa, Ngái, Sán Dìu. Đồng bào cư trú 

trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, văn hoá Hán mang đậm nét phụ hệ. 

Các khu vực gắn với giá trị văn hoá các dân tộc đặc trưng của cộng đồng 

dân tộc ít người đã thu hút đông đảo lượng khách du lịch đặc biệt là khách du 

lịch quốc tế góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đồng thời tăng thu 

nhập, giảm nghèo cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. 

c. Lễ hội 

So với các quốc gia khác trong khu vực, Việt Nam được coi là quốc gia có 

nhiều lễ hội truyền thống nhất. Các lễ hội truyền thống tại Việt Nam diễn ra 

quanh năm, mang nhiều nét văn hóa đặc trưng của địa phương và quốc gia. 

Hiện nay, cả nước có gần 9.000 lễ hội, trong đó có khoảng 7.000 lễ hội dân gian 

truyền thống, gần 1.400 lễ hội tôn giáo, hơn 400 lễ hội lịch sử, cách mạng... và 

khoảng gần 30 lễ hội du nhập từ nước ngoài. Một số lễ họi tiêu biểu gồm: Lễ 

hội truyền thống tiêu biểu như lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), lễ hội Chùa Hương 

(Hà Nội), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), 

lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (Quảng Ngãi), lễ hội Bà Chúa Xứ (An Giang); các 

lễ hội đương đại như Festival Huế, lễ hội bắn pháo hoa Đà Nẵng, lễ hội hoa Đà 

Lạt, lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột... các lễ hội đã trở thành tài nguyên du lịch 

đặc sắc hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. 

Trong những năm qua, nhiều lễ hội trở thành những sự kiện văn hóa, du 

lịch của quốc gia, của vùng và của địa phương. Hệ thống các lễ hội đang được 

lồng ghép trong các sản phẩm du lịch và trở thành yếu tố đặc sắc để quảng bá 

hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa và du lịch Việt Nam. 

d. Làng nghề 

Làng nghề được là một dạng tài nguyên du lịch văn hóa có ý nghĩa; bởi sở 

hữu cảnh quan hấp dẫn, văn hoá đặc sắc. Du lịch làng nghề đang là hướng đi 

đầy triển vọng của du lịch Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng. 

Theo thống kê của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cả nước hiện có khoảng hơn 

5.400 làng nghề, trong đó có khoảng gần 2.000 làng nghề truyền thống, với 115 

nghề truyền thống đã được công nhận. Thực tế cho thấy, làng nghề đã góp phần 

thay đổi diện mạo nhiều làng quê Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào sự 

phát triển chung của nền kinh tế. Các nghề nổi tiếng của Việt Nam có giá trị 

khai thác du lịch như: Nghề gốm ở Bát Tràng (Hà Nội), Hương Canh (Vĩnh 
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Phúc), Thổ Hà (Bắc Ninh), Chu Đậu (Hải Dương), Phước Tích (Huế); Biên Hoà 

(Đồng Nai); làng lụa Vạn Phúc (Hà Nội)...; làng rau Trà Quế (Quảng Nam), 

khai thác tốt để phục vụ khách du lịch tham quan, trải nghiệm, đồng thời sản 

xuất hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch. 

e. Ẩm thực 

Lợi thế từ nền văn hoá đa dạng, đa vùng miền, đa dân tộc, Việt Nam cũng 

có nền ẩm thực nhiều màu sắc. Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc ở Việt Nam có các 

món ăn đặc trưng riêng. Du khách quốc tế yêu thích món ăn Việt bởi sự cân 

bằng mùi vị và hài hòa về dinh dưỡng, nhiều rau xanh, không chất béo, mỗi 

món lại có nước chấm riêng biệt theo vùng miền. Các món ăn nổi tiếng như 

Phở, Nem, Giò, Chả, Cao Lầu, Hủ Tiếu… trở thành không thể thiếu trong các 

thực đơn phục vụ khách của các chương trình du lịch. Năm 2021, Hiệp hội Kỷ 

lục Thế giới (World Record association - WRA) chính thức thông qua 5 kỷ lục 

thế giới về ẩm thực đặc sản của Việt Nam, bao gồm: (i) Việt Nam - đất nước sở 

hữu nhiều món sợi và nước hấp dẫn nhất thế giới; (ii) Việt Nam - đất nước có 

nhiều món mắm và các món ăn chế biến từ mắm với hương vị đặc trưng nhất 

thế giới; (iii) Việt Nam - đất nước có nhiều món bánh làm từ bột gạo hấp dẫn 

nhất thế giới; (iv) Việt Nam - đất nước sở hữu nhiều món cuốn nhất thế giới; 

(iii) Việt Nam - đất nước sở hữu món ăn làm từ hoa nhất thế giới.  

Với những giá trị trên, ẩm thực Việt Nam đã trở thành tài nguyên du lịch 

thu hút khách, đồng thời đã được quy hoạch định hướng khai thác phát triển, 

quảng bá trở thành thương hiệu mạnh cho du lịch Việt Nam. 

f. Nghệ thuật diễn xướng dân gian 

 Diễn xướng dân gian là sinh hoạt văn nghệ của người dân sáng tạo ra trong 

quá trình lao động, tiếp xúc với thiên nhiên bằng lối: nói, kể, ví, vè, hát, hò, trò, 

múa, ca, vũ, lễ, nhạc, họa... thể hiện tất cả những tâm trạng trong lúc vui, lúc 

buồn của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Mỗi vùng miền lại có những làn điệu 

diễn xướng dân gian đặc trưng riêng biệt mang đặc trưng văn hóa của vùng 

miền đó. Mỗi làn điệu lại có những đặc điểm riêng, những kỹ thuật riêng tạo 

nên những nét tinh túy của văn hóa dân gian Việt Nam và trở thành nguồn tài 

nguyên du lịch văn hoá hết sức giá trị. 

 Các loại hình diễn xướng dân gian phổ biến của Việt Nam hiện nay đã và 

đang được khai thác tốt để phục vụ phát triển du lịch bao gồm: Chầu văn (Đồng 

bằng Bắc bộ và Thừa Thiên - Huế), Chèo (Đồng bằng Bắc bộ, Trung du miền 

núi phía Bắc và Bắc trung bộ), Cải lương (đồng bằng sông Cửu Long), Dân ca 

Quan họ (Bắc Ninh và Bắc Giang), Xẩm (Trung du miền núi phía Bắc), Ca Trù 

(Bắc bộ và Bắc trung bộ), Tuồng, Múa rối nước, Hát bài chòi (Nam trung bộ), 

Hát xoan (Phú Thọ). 
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g. Các công trình lao động sáng tạo 

Các công trình lao động sáng tạo thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, kiến 

trúc, công trình xây dựng… thời gian qua đã xuất hiện nhiều ở Việt Nam cùng 

với sự phát triển kinh tế của đất nước.  

Một số công trình đã và đang được khai thác tốt để phục vụ phát triển du 

lịch bao gồm: Thủy điện Sơn La (Sơn La), Thủy điện Hòa Bình (Hòa Bình), 

Thủy điện Yaly (Gia Lai - Kon Tum); các hầm đèo Hải Vân, Cù Mông; các 

công trình kiến trúc nghệ thuật như Cầu Rồng (Đà Nẵng), Cầu Cần Thơ (Cần 

Thơ), Cầu Mỹ Thuận (Tiền Giang - Vĩnh Long), Cầu Rồng, Cầu Vàng (Đà 

Nẵng)... các công trình này phần nào đã tạo được sự nổi bật, ấn tượng, điểm 

nhấn thu hút khách du lịch đến Việt Nam. 

1.3. Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch 

1.3.1. Những kết quả đạt được 

Tài nguyên du lịch Việt Nam phong phú, đa dạng, đặc sắc, được phân bố 

rộng rãi trong cả nước. Bên cạnh đó, vị trí các tài nguyên du lịch nhìn chung dễ 

tiếp cận tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác với thời gian khai thác quanh năm. 

Các tài nguyên du lịch hầu hết đều đã được nhìn nhận, đánh giá đầy đủ tiềm 

năng và khả năng khai thác. Trên cơ sở đó, ngành du lịch và các địa phương đã 

quản lý, quy hoạch và đầu tư để khai thác phục vụ phát triển du lịch. Nhiều tài 

nguyên du lịch đã được đưa vào khai thác, sử dụng để phát triển hệ thống sản 

phẩm du lịch Việt Nam đa dạng và đặc thù, có sức cạnh tranh như du lịch biển, 

du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng… 

a. Đối với tài nguyên du lịch tự nhiên 

* Đánh giá chung trên cả nước:  

- Nhiều điểm cảnh quan đã được khai thác hiệu quả và trở thành thương 

hiệu du lịch của Việt Nam như Sa Pa, Hạ Long, Tràng An, Bà Nà, Phú Quốc... 

các bãi biển được khai thác và sử dụng để phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng 

biển cao cấp dọc ven biển miền Trung và Phú Quốc, Côn Đảo.  

- Các di sản thiên nhiên thế giới như vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng 

đã và đang được khai thác tốt các loại hình tham quan nghỉ dưỡng, nghiên cứu, 

khám phá. Quá trình khai thác cũng được quản lý chặt chẽ, giới hạn lượng 

khách tham quan nhằm hạn chế tối đa các tác động tới môi trường tự nhiên.  

- Việc khai thác tài nguyên du lịch một cách bền vững bền vững tại các di 

sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam đã góp phần tạo nên các sản phẩm du lịch 

sinh thái đúng nghĩa và cao cấp.  

- Bên cạnh đó, các VQG&KBTTN khu bảo tồn thiên nhiên cũng được khai 

thác hiệu quả với loại hình du lịch sinh thái, nhiều loại hình/sản phẩm du lịch 
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dựa vào thiên nhiên và trở thành các sản phẩm hấp dẫn thị trường ngách như du 

lịch mạo hiểm, du lịch tham quan thắng cảnh, du lịch khám phá… 

* Đánh giá theo 07 vùng du lịch:  

- Giai đoạn vừa qua, các tài nguyên du lịch tự nhiên như các bãi biển, cảnh 

quan đẹp đã được khai thác và phát huy tốt giá trị.  

- Về các bãi biển: (i) vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc 

(Hạ Long, Cát Bà); (ii) vùng Bắc Trung Bộ (Sầm Sơn, Lăng Cô); (iii) vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ (Mỹ Khê, Cù Lao Chàm, Nha Trang, Mũi Né); (iv) 

vùng Đông Nam Bộ (Côn Đảo, Vũng Tàu); (v) vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(Phú Quốc). 

- Về các cảnh quan đẹp: Cảnh quan vùng núi cao: (i) vùng Trung du miền 

núi Bắc Bộ (Mẫu Sơn, Sa Pa, Mộc Châu, Đồng Văn), (ii) vùng Đồng bằng Sông 

Hồng (Tam Đảo, Ba Vì); (iii) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Bà Nà; (iv) vùng 

Tây Nguyên Măng Đen, Đà Lạt. Cảnh quan hang động: (i) vùng Đồng bằng 

sông Hồng (Tam Cốc - Bích Động ); (ii) vùng Bắc Trung Bộ (Phong Nha, Sơn 

Đoòng, Thiên Đường )…  

- Bên cạnh đó, hệ thống tài nguyên sinh vật là các vườn quốc gia và khu 

bảo tồn thiên nhiên như VQG Hoàng Liên, VQG Ba Bể (vùng Trung du miền 

núi Bắc Bộ), Tam Đảo, Bà Vì (vùng Đồng bằng Sông Hồng); khu bảo tồn Pù 

Luông, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (vùng Bắc Trung Bộ), VQG Yok Đôn, 

VQG Bidoup Núi Bà (vùng Tây nguyên); VQG Phú Quốc, VQG Tràm Chim 

(vùng Đồng bằng sông Cửu Long); VQG Cát Tiên, VQG Côn Đảo (vùng Đông 

Nam Bộ) cũng đã được khai thác tích cực và phát huy khá tốt giá trị của tài 

nguyên. 

b. Đối với tài nguyên du lịch văn hóa 

* Đánh giá chung trên cả nước:  

- Tài nguyên du lịch văn hóa đã và đang được khai thác và phát huy giá trị 

tạo nền tảng, sự khác biệt, đậm đà bản sắc cho du lịch Việt Nam. Ngoài việc 

khai thác tài nguyên văn hóa tại các điểm du lịch truyền thống như Khu phố cổ 

Hà Nội, khu di tích danh thắng Hương Sơn, Đền Hùng, Sapa, Yên Tử, Khu di 

tích Kim Liên, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Đền tháp Mỹ Sơn, Tháp Chàm, Địa 

đạo Củ Chi… nhiều tiềm năng du lịch văn hóa của cả nước đang được tiếp tục 

mở rộng khai thác và thu hút sự quan của các nhà đầu tư. Trong giai đoạn 2013 

– 2019, việc phát huy giá trị văn hóa phục vụ cho du lịch đã có nhiều bước tiến 

mới nổi bật và hiệu quả, đặc biệt phục dựng được nhiều giá trị văn hóa đang dần 

mai một, đồng thời phát triển được nhiều giá trị mới như lễ hội (caravan Huế, 

Hạ Long, …) tạo nhiều điểm nhấn hấp dẫn. Nhiều di tích sau khi được tu bổ, 

tôn tạo trở thành những điểm đến du lịch hoàn chỉnh, hình thành các tuyến, 

điểm du lịch (cả vùng đệm và khu vực xung quanh) với các hình thức du lịch có 

trách nhiệm, bền vững như du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch làng 
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vườn, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch biển... vừa tạo ra sản phẩm 

du lịch văn hóa mới, vừa góp phần giảm tải trong vùng lõi di tích, góp phần giải 

quyết việc làm và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương, góp phần không 

nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những đại diện nổi 

bật phải kể đến là: Cụm di tích núi Sam – hiện đã trở thành Khu du lịch quốc 

gia Núi Sam; Đền Hùng và lễ hội đền Hùng – đại diện của văn hóa và lịch sử, 

cội nguồn dân tộc Việt Nam – đã được công nhận là Khu du lịch quốc gia, … 

Điều này đã thúc đẩy sự phát triển du lịch của cả nước, góp phần tích cực vào 

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội. 

- Các tài nguyên du lịch là di tích cấp quốc gia đều được các địa phương 

lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và thống nhất với quy hoạch 

phát triển du lịch, tạo điều kiện cho việc bảo vệ khai thác và phát huy giá trị 

phục vụ du lịch, trong đó, nhiều di tích cấp quốc gia đặc biệt đã trở thành điểm 

đến và sản phẩm du lịch hấp dẫn.  

- Các di sản văn hóa đã tạo động lực cho phát triển du lịch mang lại nhiều 

lợi ích về thu nhập, việc làm và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.  

- Bên cạnh đó, hệ thống các lễ hội, làng nghề, ẩm thực… với nét đặc trưng 

riêng đã được khai thác hiệu quả góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, 

đồng thời cũng tạo nên sự khác biệt cho hệ thống điểm đến và sản phẩm du lịch 

của Việt Nam.  

* Đánh giá theo 07 vùng du lịch: Các giá trị tài nguyên du lịch văn hóa nổi 

trội như các di sản văn hóa thế giới phân bố chủ yếu tại vùng Bắc Trung Bộ 

(Quần thể di tích Cố đô Huế; Thành nhà Hồ), vùng Đồng bằng sông Hồng và 

duyên hải Đông Bắc (Quần thể danh thắng Tràng An, Khu Trung tâm Hoàng 

Thành Thăng Long Hà Nội), vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Đô thị cổ Hội An, 

Đền tháp Mỹ Sơn). Đây là các tài nguyên có giá trị lớn, dễ tiếp cận nên đã được 

khai thác hiệu quả và phát huy tốt trong thời gian qua.  

* Tình hình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và khai thác, phát huy giá trị 

di tích: 

- Tính đến thời điểm hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt: Quy 

hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với 29/123 Quy hoạch di tích quốc 

gia đặc biệt (trong đó có 07 di tích lịch sử cách mạng); 16 Nhiệm vụ lập Quy 

hoạch di tích quốc gia đặc biệt (trong đó có 04 di tích lịch sử cách mạng). Trong 

giai đoạn 2012-2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thẩm định 1.950 hồ 

sơ Dự án tu bổ và Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích quốc gia, quốc gia đặc 

biệt, di sản thế giới. Nhìn chung, hệ thống di tích đã được các cấp quản lý từ 

Trung ương đến địa phương quan tâm, chỉ đạo, đặc biệt đối với các di tích có ý 

nghĩa lớn. 

- Hiện có khoảng 1.210 cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di 

tích, 306 tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di 
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tích. Đây là nguồn nhân lực đóng góp mạnh mẽ cho công tác bảo tồn, tu bổ và 

phát huy giá trị di tích cũng như giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc. 

- Công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau được chú trọng. Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp với Bộ Giáo dục 

và Đào tạo giai đoạn 2022 - 2026 về công tác giáo dục truyền thống cho học 

sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa, làm cơ sở hướng dẫn các Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 

ương xây dựng, ký kết kế hoạch phối hợp với các đơn vị thuộc ngành giáo dục 

tại địa phương hàng năm. 

1.3.2. Những tồn tại, khó khăn 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, quá trình khai thác, sử dụng 

tài nguyên du lịch còn gặp phải những khó khăn và tồn tại nhất định. Hệ thống 

tài nguyên du lịch Việt Nam chưa được điều tra, phân loại do vậy ảnh hưởng 

đến quá trình quản lý, khai thác phục vụ du lịch. Nhiều tài nguyên được quản lý 

bởi các bên khác nhau gây ra sự chồng chéo, làm giảm hiệu quả khai thác, phát 

huy giá trị cũng như tạo sức mạnh, sức hấp dẫn cho tài nguyên để phát triển du 

lịch. Bên cạnh đó, việc khai thác tài nguyên du lịch còn chưa gắn với nghiên cứu 

đánh giá thị trường, vì vậy chưa xây dựng được chiến lược khai thác tài nguyên 

du lịch hợp lý, dẫn đến hệ thống sản phẩm du lịch chưa có sức thu hút mạnh, 

chưa khai thác được các thị trường khách chi tiêu cao, khách lưu trú dài ngày. 

* Đối với tài nguyên du lịch tự nhiên 

- Tại nhiều khu vực cảnh quan đang diễn ra tình trạng khai thác quá mức 

đặc biệt tại một số khu vực cảnh quan thiên nhiên có điều kiện giao thông thuận 

tiện. 

- Đối với tài nguyên du lịch biển - đảo, việc quản lý phát triển bãi tắm thời 

gian qua còn thiếu sự quan tâm đến quyền lợi của dân cư địa phương, hình 

thành các dự án bất động sản du lịch... đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát 

triển bền vững trong quá trình khai thác. Tại các đảo do quỹ đất hạn chế, điều hạ 

tầng kỹ thuật như giao thông, cung cấp điện, nước khó khăn, quy định chặt chẽ 

về quốc phòng an ninh... nên quá trình khai thác phục vụ du lịch cũng gặp nhiều 

yếu tố bất lợi, còn nhiều đảo ven bờ có tiềm năng du lịch những chưa có được 

khai thác. Bên cạnh đó, việc khai thác tài nguyên du lịch biển đảo còn chịu 

nhiều ảnh hưởng bởi tính thời vụ, đặc biệt là khu vực miền Bắc và Bắc trung bộ.  

- Do điều kiện tiếp cận khó khăn, đầu tư còn hạn chế nên đến nay hệ thống 

các hang động được khai thác sử dụng phục vụ du lịch chưa nhiều. Hầu hết các 

hang động đều chỉ dừng lại ở mức độ khai thác cho khách du lịch tham quan. 

Bên cạnh đó, việc đầu tư khai thác một số nơi còn chạy theo hình thức, thiếu 

bền vững. Việc tổ chức kiến trúc cảnh quan, đặc biệt là chiếu sáng tại một số 

hang động thiếu nghiên cứu bài bản đã làm giảm giá trị của tài nguyên, tạo điều 

kiện cho các loài vi sinh vật phát triển gây hại đến cấu trúc của tài nguyên. 
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- Việt Nam có mạng lưới thủy văn dày đặc, tuy nhiên việc khai thác tài 

nguyên du lịch sông, hồ còn hạn chế, chưa tương xứng tiềm năng, do vậy chưa 

phát huy hết các giá trị của loại tài nguyên du lịch này. 

- Đối với tài nguyên phục vụ phát triển du lịch tại các VQG&KBTTN, việc 

xây dựng, phát triển các công trình dịch vụ, hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu của 

khách du lịch đã là ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh 

thái và đa dạng sinh học vồn dĩ rất nhạy cảm với tác động bên ngoài. Bên cạnh 

đó, ý thức của khách du lịch về bảo tồn đa dạng sinh học chưa cao đã gây ảnh 

hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển tự nhiên của các loài sinh vật. 

* Đối với tài nguyên du lịch văn hóa 

Việc khai thác tài nguyên du lịch văn hóa đang đứng trước khó khăn rất 

lớn đó là đảm bảo sự hài hòa giữa “khai thác” và “bảo tồn”. Điều này được thể 

hiện rõ nét qua việc khai thác quá mức dẫn đến làm giảm tính hấp dẫn của tài 

nguyên. Vẫn còn hiện tượng xâm hại di tích, vi phạm trong hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích như thực hiện dự án tu bổ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho 

phép, thực hiện không đúng với nội dung được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm định… đặc biệt là những dự 

án tu bổ di tích từ nguồn vốn xã hội hóa. 

Bên cạnh các hoạt động khai thác tích cực, nhiều tài nguyên du lịch văn 

hóa có giá trị của Việt Nam vẫn chưa được đầu tư khai thác tương xứng với 

tiềm năng, nhiều điểm tài nguyên văn hóa có giá trị chưa được đầu tư khai thác 

thành các sản phẩm du lịch. 

Trong xu hướng thị trường, nhiều bản sắc văn hóa, lễ hội, làng nghề đã bị 

biến tướng, thương mại để phục vụ khách du lịch; các yếu tố truyền thống 

không được bảo tồn đúng quy cách, do đó làm mai một và suy giảm giá trị của 

tài nguyên. 

Các di tích cấp tỉnh và di tích trong danh mục kiểm kê chưa được xếp hạng 

nhìn chung chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích còn thấp, đôi khi xảy ra vi phạm nhưng chưa được kịp thời xử lý dứt 

điểm. 

Nguồn vốn dành cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích còn hạn chế, chủ yếu 

tập trung vào các di tích cấp quốc gia đặc biệt. Các di tích thu hút được nguồn 

vốn đầu tư và xã hội hóa chủ yếu là các di tích có khả năng khai thác du lịch 

lớn, có quy mô rộng lớn. Những di tích nhỏ, đặc biệt là di tích kiến trúc và lịch 

sử đối mặt với nguy cơ xuống cấp và suy giảm nghiêm trọng. 

* Tóm lại, bên cạnh những tài nguyên du lịch được đánh giá là khai thác 

hiệu quả và phát huy tốt các giá trị trong thời gian qua, Việt Nam còn rất nhiều 

dạng tài nguyên có giá trị khác. Tuy nhiên, phần lớn chưa được tận dụng để 

khai thác hiệu quả và phát huy giá trị, đặc biệt là các hòn đảo xa bờ, hệ thống 

hang động sâu trong núi, các vùng sông, hồ, suối, thác nước khó tiếp cận, hệ 
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thống di tích, di sản gắn với các khu vực văn hóa cộng đồng độc đáo, ... Trong 

thời gian tới, ngành du lịch cần thực hiện phân loại và đánh giá tài nguyên du 

lịch để đưa ra những định hướng đầu tư, bảo tồn cũng như khai thác tốt các giá 

trị của tài nguyên phục vụ phát triển du lịch. 

1.4. Đánh giá khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực 

Khu vực ASEAN và Việt Nam được coi là những điểm đến có nhiều đặc 

điểm và tài nguyên du lịch tương đồng. Khu vực này được đánh giá có tốc độ 

phát triển du lịch nhanh nhất trên thế giới, trong đó vị thế của Việt Nam ngày 

càng được củng cố và nâng cao. 

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam trong những năm vừa qua 

cao hơn đáng kể so với các điểm đến hàng đầu khu vực như Thái Lan, 

Indonesia, Singapore, Malaysia tăng. Tuy nhiên, số lượt khách quốc tế đế Việt 

Nam (18,5 triệu lượt) mới chỉ xếp thứ 4 về chỉ số thu hút khách quốc tế sau Thái 

Lan (40 triệu lượt), Malaysia (30 triệu lượt), và Singapore (19,1 triệu lượt). 

Xếp hạng chung về chỉ số năng lực phát triển du lịch: Diễn đàn Kinh tế thế 

giới đã tính toán lại kết quả năm 2019 theo bộ chỉ số mới về năng lực phát triển 

du lịch. Theo đó, năm 2019, Việt Nam xếp thứ 60/140 nền kinh tế về năng lực 

cạnh tranh du lịch. Năm 2021, Việt Nam xếp thứ 52/117 nền kinh tế về năng lực 

phát triển du lịch, tăng 8 bậc so với năm 2019. Mức tăng cao thứ 3 thế giới, sau 

Indonesia (tăng 12 bậc) và Ả rập Xê út (tăng 10 bậc). Về điểm số, Việt Nam đạt 

4,1 điểm (thang điểm từ 1 đến 7), tăng 4,7%, mức tăng cao nhất thế giới. So 

sánh trong khu vực ASEAN, Việt Nam tiến bộ vượt bậc, tăng 8 bậc, trong khi 

các điểm đến nổi tiếng khác như Thái Lan giảm 1 bậc, xếp thứ 36, Malaysia 

giảm 9 bậc, xếp thứ 38, Philippines giảm 2 bậc, xếp thứ 75. Với xếp hạng 52, 

trong Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5, sau Singapore (xếp hạng 9), 

Indonesia (32), Thái Lan (36), Malayssia (38), tuy nhiên khoảng cách giữa Việt 

Nam với các nước xếp trên đã thu hẹp đáng kể. Việt Nam xếp trên Philippines 

(75), Campuchia (79), Lào (93). 

Xếp hạng chỉ số năng lực phát triển du lịch theo 5 nhóm: (i) Nhóm Môi 

trường hoạt động xếp thứ 55, tăng 8 bậc; (ii) Nhóm Chính sách và tạo điều kiện 

cho du lịch xếp thứ 50, tăng 29 bậc; (iii) Nhóm Hạ tầng xếp thứ 58, tăng 8 bậc; 

(iv) Nhóm Động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch xếp thứ 24, giảm 1 bậc; (v) Nhóm 

Sự bền vững của du lịch: xếp thứ 76, bằng năm 2019. 

Xếp hạng chỉ số năng lực phát triển du lịch theo 17 chỉ số trụ cột: Việt 

Nam có 6 chỉ số dẫn đầu thế giới (hạng 1 - 35), bao gồm: (i) Sức cạnh tranh về 

giá, xếp hạng 15, tăng 20 bậc; (ii) Tài nguyên tự nhiên, xếp hạng 24, tăng 1 bậc; 

(iii) Tài nguyên văn hóa xếp hạng 25, bằng năm 2019; (iv) Hạ tầng hàng không: 

xếp hạng 27, tăng 15 bậc; (v) Tài nguyên phi giải trí xếp hạng 29, tăng 2 bậc; 

(vi) An toàn, an ninh xếp hạng 33, tăng 16 bậc. Việt Nam có 7 chỉ số hạng trung 

bình cao của thế giới (hạng 36-70), bao gồm: (i) Môi trường kinh doanh xếp 
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hạng 42, tăng 30 bậc; (ii) Nhân lực và thị trường lao động xếp hạng 49, tăng 27 

bậc; (iii) Hạ tầng mặt đất và cảng xếp hạng 50, tăng 15 bậc; (iv) Mức độ sẵn 

sàng về công nghệ thông tin và truyền thông xếp hạng 54, giảm 2 bậc; (v) Sức 

chống chịu kinh tế-xã hội xếp hạng 61, tăng 1 bậc (vi) Sức ép và tác động của 

nhu cầu du lịch xếp hạng 66, tăng 2 bậc; (vii) Mức độ mở cửa quốc tế xếp hạng 

69, tăng 6 bậc. Việt Nam có 4 chỉ số hạng trung bình thấp và thấp của thế giới 

(hạng 71-117), bao gồm: (i) Y tế và vệ sinh xếp hạng 73, tăng 3 bậc; (ii) Hạ 

tầng dịch vụ du lịch xếp hạng 86, giảm 1 bậc. (iii) Mức độ ưu tiên cho ngành du 

lịch xếp hạng 87, giảm 3 bậc; (iv) Sự bền vững về môi trường xếp hạng 94, 

giảm 2 bậc. Trong đó, chỉ số rất quan trọng là mức độ ưu tiên cho ngành du lịch 

chỉ xếp hạng 87, giảm 3 bậc so với năm 2019, đây là hạn chế của du lịch Việt 

Nam. 

Nhìn chung, giai đoạn 2020-2021, du lịch quốc tế trên thế giới và Việt 

Nam gần như bị đóng băng, tuy nhiên đến nay phần lớn các quốc gia đã mở cửa 

trở lại theo từng mức độ khác nhau. Tại thời điểm này, tình hình về số ca nhiễm, 

tỷ lệ bao phủ vaccine và các quy định về xuất nhập cảnh… có thể thấy Việt 

Nam có ưu thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Với số ca nhiễm nặng 

và ca tử vong thấp; tỷ lệ bao phủ vaccine đủ liều và liều tăng cường của Việt 

Nam nằm trong nhóm hàng đầu thế giới; việc dỡ bỏ những hạn chế đi lại của 

khách quốc tế khi đến Việt Nam trong trong khi nhiều quốc gia vẫn có những 

hạn chế đối với du khách quốc tế được xem là những lợi thế cạnh tranh rất lớn. 

Khoảng cách xếp hạng giữa Việt Nam và các điểm đến nổi tiếng trong khu vực 

như Thái Lan, Malaysia đang được thu hẹp đáng kể. Việt Nam chỉ còn cách 

Thái Lan 16 bậc, cách Malaysia 14 bậc. 

Như vậy, có thế thấy giai đoạn vừa qua, với nỗ lực rất lớn của ngành du 

lịch nói riêng và sự chung tay, vào cuộc của hệ thống chính trị, du lịch Việt 

Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ và có nâng cao được khả năng cạnh tranh. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đều vận động theo chiều tích 

cực, sự tăng hạng ở Việt Nam chưa thực sự đủ để có sự đột phá trong năng lực 

cạnh tranh, trong đó còn một số các chỉ tiêu liên quan đến du lịch cần phải cải 

thiện rất nhiều về thứ hạng. 

2. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch  

Hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch được đánh giá trong khuôn khổ 

nhiệm vụ bao gồm: Hệ thống giao thông quốc gia và các cửa khẩu; Hệ thống 

cung cấp điện; Hệ thống cung cấp nước sạch; Hệ thống thoát nước; Hệ thống 

thông tin, truyền thông; Hệ thống đô thị; Các công trình hạ tầng xã hội khác 

gồm: Các công trình văn hóa (bảo tàng, nhà văn hóa), các công trình thể thao, 

các cơ sở vui chơi giải trí,… 
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2.1. Hệ thống giao thông và các cửa khẩu 

Hệ thống giao thông được xác định là có vị trí đặc biệt quan trọng đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của ngành du lịch nói riêng. Hệ thống 

giao thông được đánh giá gồm: Đường bộ (cao tốc, quốc lộ); Đường sắt; Đường 

không và Đường thủy nội địa. 

Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch, mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông 

vận tải kể trên được quan tâm đầu tư và có sự phát triển vượt bậc, đóng góp 

quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có du lịch. 

Thực trạng phát triển mạng lưới và phân bố không gian mạng lưới giao thông 

quốc gia đến năm 2020 cụ thể như sau: 

2.1.1. Đường bộ: 

a) Hiện trạng phát triển: 

Mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia được định hướng phát triển trên 

cơ sở các trục giao thông vận tải chính đảm bảo kết nối thuận lợi các trung tâm 

kinh tế, trung tâm hành chính, cảng biển, sân bay, nhà ga, cửa khẩu,… 

Có thể nhận thấy, hệ thống đường cao tốc, quốc lộ được phân bố theo các 

trục dọc, trục ngang, trục hướng tâm về Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh và các trung tâm quốc gia khác, các tuyến vành đai…tạo thành các hành 

lang vận tải (32 hành lang chính), cụ thể: 

- Các trục dọc chính gồm cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1, đường Hồ Chí 

Minh, đường ven biển và đường hành lang biên giới. 

- Các trục ngang (các trục ngang chính là các trục theo hướng Đông - Tây 

từ Thanh Hóa đến Bình Thuận), các trục hướng tâm Thủ đô Hà Nội, hướng tâm 

thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các trục hướng tâm từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc và từ Thành phố Hồ 

Chí Minh đi các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Các tuyến (trục) vành đai: khu vực phía Bắc gồm các hệ quốc lộ 4 (4, 4B, 

4C, 4D, 4H), quốc lộ 279, quốc lộ 37; khu vực miền Trung gồm QL.14C và khu 

vực miền Nam gồm các tuyến N1, N2. 

a1) Hệ thống đường cao tốc: 

- Các tuyến đã đưa vào khai thác: Giai đoạn 2013- 2020 đã đưa vào khai 

thác thêm 1.074 km, năm 2021 thêm 51 km nâng tổng số chiều dài đường bộ 

cao tốc của nước ta đến hết năm 2020 lên 1.214 km.  

Cụ thể trong bảng sau: 
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Bảng 33. Tổng hợp các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác phân theo các vùng 

TT 
Khu vực/Vùng 

Đi qua các địa phương 
Tuyến đường/Đoạn 

Chiều dài 

(km) 

Tiêu chuẩn  

đường 

1 

Trung du và miền núi 

phía Bắc 

(8): Bắc Giang, Hòa 

Bình, 

Vĩnh Phúc, Yên Bái, 

Lào Cai, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn. 

Bắc Giang-Lạng Sơn  64 
Cấp II 

(100km/h) 

2 Hòa Lạc - Hòa Bình  26 
Cấp III 

(80km/h) 

3 Nội Bài - Lào Cai  264 
Cấp I 

(120km/h) 

4 Hà Nội - Thái Nguyên  66 
Cấp II  

(100km/h) 

5 
Thái Nguyên - Chợ Mới 

(Bắc Kạn)  
40 

Cấp II 

(100km/h) 

6 

Đồng bằng sông Hồng 

(9): Hà Nội, Bắc Ninh, 

Bắc 

Giang, Hà Nam, Nam 

Định, 

Hải Dương, Hưng Yên, 

Hải 

Phòng, Quảng Ninh. 

Hà Nội - Bắc Giang  46 
Cấp II 

(100km/h) 

7 
Vành đai 3 đoạn Phù 

Đồng - Nam Thăng Long  
33 

Cấp II 

(100km/h) 

8 
Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà 

Nam)  
30 

Cấp II 

(100km/h) 

9 Cầu Giẽ - Ninh Bình  50 
Cấp I 

(120km/h) 

10 Láng - Hòa Lạc  30 
Cấp I 

(120km/h) 

11 Nội Bài - Nhật Tân  21 
Cấp II 

(100km/h) 

12 Hà Nội - Hải Phòng  105 
Cấp I 

(120km/h) 

13 Quảng Ninh - Hải Phòng  25 
Cấp Ii 

(100km/h) 

14 Hạ Long - Vân Đồn  60 
Cấp II 

(100km/h) 

15 

Bắc Trung Bộ và 

duyên hải 

miền Trung 

La Sơn (Thừa Thiên 

Huế) - Túy Loan (Đà 

Nẵng)  

66 

Cấp III 

(80km/h) 
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TT 
Khu vực/Vùng 

Đi qua các địa phương 
Tuyến đường/Đoạn 

Chiều dài 

(km) 

Tiêu chuẩn  

đường 

16 
(3):Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Quảng Ngãi. Đà Nẵng - Quảng Ngãi  127 
Cấp II 

(100km/h) 

17 
Tây Nguyên 

(1) Lâm Đồng  
Đà Lạt - Liên Khương  19 

Cấp II 

(100km/h) 

18 

Đông Nam Bộ 

(2) TP. HCM, Đồng 

Nai. 

TP. Hồ Chí Minh - Long 

Thành - Dầu Giây (Đồng 

Nai)  

51 

Cấp I 

(120km/h) 

19 

Đồng bằng sông Cửu 

Long 

(3) TP. HCM, Long An, 

Tiền Giang. 

TP. Hồ Chí Minh - Trung 

Lương- Mỹ Thuận (Tiền 

Giang) 

91 

Cấp I 

(120km/h) 

20 Tộng cộng: 1.214 km    

Nguồn: Viện Chiến lược và phát triển GTGT. 

- Các dự án đang triển khai xây dựng: 

Hiện nay, cả nước đang triển khai xây dựng 16 tuyến, đoạn tuyến với tổng 

chiều dài 865 km, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào khai thác trong giai đoạn 

2021-2030, bao gồm:  

Bảng 34. Tổng hợp các tuyến cao tốc đang xây dựng phân theo các vùng 

TT Vùng Chiều dài (km) 

1 Trung du và miền núi phía Bắc 130 

1.1 Tuyên Quang - Phú Thọ 40 

1.2 Trục Vân Đồn 10 

1.3 Vân Đồn - Móng Cái 80 

2 Đồng bằng sông Hồng 78 

2.1 Cao Bồ - Mai Sơn 15 

2.2 Mai Sơn - QL.45 63 

3 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 569 

3.1 QL45 - Nghi Sơn 43 



269 

 

TT Vùng Chiều dài (km) 

3.2 Nghi Sơn - Diễn Châu 50 

3.3 Diễn Châu - Bãi Vọt 50 

3.4 Cam Lộ - La Sơn 98 

3.5 Nha Trang - Cam Lâm 49 

3.6 Cam Lâm - Vĩnh Hảo 79 

3.7 Vĩnh Hảo - Phan Thiết 101 

3.8 Phan Thiết - Dầu Giây 99 

4 Tây Nguyên 0 

5 Đông Nam Bộ 0 

6 Đồng bằng sông Cửu Long 139 

6.1 Trung Lương - Mỹ Thuận 51 

6.2 Cầu Mỹ Thuận 2 7 

6.3 Mỹ Thuận - Cần Thơ 23 

6.4 Bến Lức - Long Thành 58 

  Tổng 916 

Ngoài ra một số tuyến khác cũng đã được đầu tư xây dựng giai đoạn 1 theo 

hướng tuyến quy hoạch đường cao tốc như một số đoạn đường Hồ Chí Minh từ 

Chợ Bến đến Hà Tĩnh; đoạn đi trùng cao tốc Bắc Nam phía Đông như tuyến 

tránh Đèo Con, đoạn từ Bùng đến Cam Lộ... 

Về phân bố không gian, các tuyến đường cao tốc được đầu tư xây dựng 

trên các trục giao thông chính để hỗ trợ mạng lưới đường quốc lộ, đường địa 

phương đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng miền. Hiện 

nay mật độ đường cao tốc vùng Đồng bằng sông Hồng khá cao so bình quân 

chung cả nước. Tuy nhiên, mạng lưới đường cao tốc nói chung còn thiếu, đặc 

biệt trên các trục vận tải có lưu lượng lớn như trục Bắc Nam và một số vùng 

chưa có đường cao tốc kết nối như: Tây Bắc, Tây Nguyên hay có mật độ thưa 

như Miền Trung và Miền Nam. 
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a2) Hệ thống đường quốc lộ: 

Mạng lưới quốc lộ hiện tại cũng tạo thành 02 hành lang Bắc Nam, ven 

biển, các tuyến hướng tâm, vành đai khu vực phía Bắc và các trục Đông Tây 

khu vực miền Trung và miền Nam. Ở khu vực phía Bắc các tuyến quốc lộ tạo 

thành hình nan quạt, còn ở khu vực miền Trung và phía Nam các quốc lộ tạo 

thành các trục dọc và trục ngang tạo thành dạng bàn cờ. Tổng chiều dài đường 

bộ đến năm 2020 là 24.321 km, phân bổ theo các vùng như sau: 

Bảng 35. Chiều dài và diện tích đường hệ thống quốc lộ theo vùng 

Vùng 
Chiều dài QL hiện 

trạng (km) 

Diện tích 

(km2) 

Trung du và miền núi phía Bắc 7.256 95.264 

Đồng bằng sông Hồng 2.133 21.068 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

MiềnTrung 
8.366 95.876 

Tây Nguyên 3.059 54.508 

Đông Nam Bộ 855 23.598 

ĐBSCL 2.652 40.548 

Tổng 24.321 330.863 

Nguồn: Viện Chiến lược Giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể quốc gia 

Mật độ hệ thống quốc lộ nói chung của cả nước đã tiệm cận đến mật độ 

phù hợp theo khuyến cáo của JICA (tỉ lệ chiều dài hệ thống đường quốc lộ và 

cao tốc so với diện tích là 0,076 km/km2; mật độ phù hợp (gồm cao tốc và quốc 

lộ) là lớn hơn 0,08 km/km2). Tuy nhiên, mật độ giữa các vùng miền có sự khác 

biệt, chủ yếu do điều kiện về địa hình, phân bổ dân cư, nhu cầu kết nối của phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Về cơ bản, tất cả các điểm chính trên cả nước đều có kết nối bằng đường 

bộ, tuy nhiên các vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung, Tây Nguyên có tỉ lệ khá lớn so với các khu vực khác. Mặc dù tỉ 

lệ đường quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ thấp, song 

nhìn chung hệ thống giao thông đường bộ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu vận tải lớn 

của khu vực do hệ thống đường địa phương, đường đô thị và đường chuyên 

dụng của các khu vực này được quan tâm đầu tư tốt. 

Về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, hệ thống quốc lộ hiện tại có cấp kỹ 

thuật từ cấp VI đến cấp I, trong đó chủ yếu là đường cấp IV và cấp III; các 

tuyến đường miền núi cơ bản đạt cấp VI, cấp V. Đường có quy mô 1 làn xe 

chiếm khoảng 11,04%, đường có quy mô 2 làn xe chiếm khoảng 74,53%, đường 
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có quy mô 4 làn xe chiếm khoảng 13,93%, đường từ 6 đến 10 làn xe chiếm 

khoảng 0,5%,còn lại là đường xen kẽ bề rộng khác nhau. 

Mạng lưới quốc lộ có ảnh hưởng lớn đối với hoạt động du lịch bao gồm 

các tuyến theo trục Bắc Nam và Đông Tây. Trong đó, những tuyến quốc lộ gắn 

với các cửa khẩu quốc tế đường bộ với Trung Quốc, Lào, Cămpuchia đều kết 

nối với các tuyến liên vận quốc tế nên có vai trò vai trò quan trọng đối với việc 

khai thác dòng khách du lịch quốc tế bằng đường bộ. 

Bảng 36: Hệ thống tuyến quốc lộ có ảnh hưởng quan trọng đối với phát triển du lịch 

TT Tên đường Chiều 

dài 

(km) 

Cấp đường Gắn với cửa khẩu 

quốc tế 

1 Quốc lộ 1A (Lạng Sơn-

Cà Mau) 

2360 Cấp III đồng 

bằng 

Hữu Nghị (Lạng 

Sơn) 

2 Quốc lộ 2 (Hà Nội-Hà 

Giang) 

300 18 m (cấp III 

đồng bằng và 

miền núi) 

Thanh Thủy (Hà 

Giang) 

3 Quốc lộ 3 (Hà Nội-Cao 

Bằng) 

366 Cấp III đồng 

bằng và miền 

núi 

Tà Lùng (Cao 

Bằng) 

4 Quốc lộ 4 (A,B,C,D) 

(Lai Châu-Quảng Ninh) 

 Cấp III miền núi Vành đai biên giới 

phía Bắc 

5 Quốc lộ 5 (Hà Nội-Hải 

Phòng) 

116 Đường cấp III 

đồng bằng 

 

6 Quốc lộ 6 (Hà Nội-Điện 

Biên) 

478 Cấp III đồng 

bằng và miền 

núi 

 

7 Quốc lộ 7 (Nghệ an) 220 Cấp III miền núi Mường Xén (Nghệ 

An) 

8 Quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) 85 Cấp III đồng 

bằng và miền 

núi  

Cầu Treo (Hà Tĩnh) 

9 Quốc lộ 9 (Quảng Trị) 83,5 Cấp III đồng 

bằng và miền 

núi  

Lao Bảo (Quảng 

Trị) 

10 Quốc lộ 10 (Quảng 

Ninh-Thanh Hóa) 

212 Cấp III đồng 

bằng 

Đường ven biển 

11 Quốc lộ 13 (TP.Hồ Chí 140,5 Cấp III đồng Hoa Lư (Bình 
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TT Tên đường Chiều 

dài 

(km) 

Cấp đường Gắn với cửa khẩu 

quốc tế 

Minh-Bình Phước) bằng và miền 

núi  

Phước) 

12 Quốc lộ 14 (Quảng Trị-

Bình Phước) 

980 Cấp III đồng 

bằng và miền 

núi  

 

13 Quốc lộ 18 (Hà Nội-

Quảng Ninh) 

303 Cấp III đồng 

bằng  

Móng Cái (Quảng 

Ninh) 

14 Quốc lộ 19 (Bình Định-

Gia Lai) 

239 Cấp III đồng 

bằng và miền 

núi  

Cửa khẩu Lệ Thanh 

(Gia Lai) 

15 Quốc lộ 20 (Đồng Nai-

Lâm Đồng) 

279 Cấp III đồng 

bằng và miền 

núi  

 

16 Quốc lộ 22 (TP. Hồ Chí 

Minh-Tây Ninh) 

58,5 Cấp III đồng 

bằng  

Mộc Bài (Tây Ninh) 

17 Quốc lộ 40 (Kon Tum) 20 Cấp III miền núi  Cửa khẩu Bờ Y 

(Kon Tum) 

18 Quốc lộ 51 (TP.Hồ Chí 

Minh- Vũng Tàu) 

86 Cấp III đồng 

bằng  

 

19 Quốc lộ 80 (Vĩnh Long-

Kiên Giang) 

215 Cấp IV đồng 

bằng  

Hà Tiên (Kiên 

Giang) 

20 Tuyến quốc lộ 91 (Cần 

Thơ-An Giang) 

142 Cấp IV đồng 

bằng  

Tịnh Biên (An 

Giang) 

21 Quốc lộ 279 (Quảng 

Ninh-Điện Biên) 

931 Cấp III miền núi Cửa khẩu Tây 

Trang (Điện Biên) 

22 Đường Hồ Chí Minh 

(Cao Bằng-Cà Mau) 

2744 Cấp III đồng 

bằng và miền 

núi 

 

Nguồn: - Viện Chiến lược Giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể quốc gia; 

Ngoài ra, hiện nay các địa phương đang thi công tuyến đường ven biển, dài 

khoảng 3.041 km từ Móng Cái (Quảng Ninh) tới Hà Tiên (Kiên Giang) đi qua 

tất cả 28 tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam. Đây là tuyến đường bộ thứ 3 chạy 

từ Bắc vào Nam  sau Quốc lộ 1A; đường Hồ Chí Minh và cao tốc phía Tây. 

Tuyến đường này được xây dựng trên cơ sở làm mới hoặc nâng cấp, mở rộng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Ti%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
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một số đoạn đường ven biển sẵn có (gồm cả quốc lộ, tỉnh lộ, đê biển...) theo 

Quyết định số: 129/2010/QĐ-TTg, ngày 18/01/2010, của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam. Quy mô tối 

thiểu của các đoạn tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đạt 

cấp III; Từ Phú Yên Kiên Giang đạt cấp IV. 

Sau khi hoàn thành đây sẽ là tuyến giao thông quan trọng đối với hoạt 

động kinh tế biển Việt Nam trong đó có du lịch. 

a3) Giao thông đô thị 

Trong giai đoạn từ 2013 đến nay, hệ thống giao thông tại các đô thị lớn đã 

được tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu giao 

thông đô thị. Tại các đô thị lớn, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 

hệ thống đường chính đô thị được tập trung đầu tư xây dựng. Nhiều đoạn đường 

vành đai, trục xuyên tâm và các điểm đầu mối giao thông đối ngoại, các nút 

giao thông trọng điểm đã được xây dựng giúp cải thiện tình trạng ùn tắc và tai 

nạn giao thông đô thị. Các công trình đường sắt đô thị đang được đầu tư xây 

dựng, một số tuyến dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong thời gian tới. 

Hệ thống hạ tầng giao thông đô thị tuy đã được chú ý đầu tư xây dựng 

nhưng chưa đồng bộ, hệ thống bến bãi đỗ xe còn thiếu và chưa được quan tâm 

đúng mức. Hệ thống giao thông kết nối giữa các đô thị lớn với các đầu mối giao 

thông liên vùng và quốc tế còn hạn chế, tổ chức vận tải chưa hợp lý. Mạng lưới 

các đường chính đô thị, các đường xuyên tâm và đường vành đai đô thị chưa 

được hoàn thiện khép kín, nhiều nút giao thông quan trọng, điểm đầu mối giao 

thông chưa được đầu tư xây dựng. 

Tỷ lệ đất dành cho giao thông trong các đô thị còn thấp, hầu hết chưa bảo 

đảm theo quy định, hiện mới đạt khoảng 10%-20%, trong đó tỷ lệ đất dành cho 

bến bãi đỗ xe rất thấp và chưa được chú trọng phát triển, hầu hết tỷ lệ này đạt 

dưới 1%. Tại hai đô thị đặc biệt, tỷ lệ đất dành cho giao thông đô thị trên đất 

xây dựng đô thị tại Hà Nội khoảng 9%, TP Hồ Chí Minh hiện đạt trên 8%. Tỷ lệ 

đất dành cho bến bãi đỗ xe tại cả hai đô thị đặc biệt còn rất thấp hiện đạt dưới 

1% đất xây dựng đô thị. 

Vận tải công cộng chưa đáp ứng kịp nhu cầu, tỷ lệ đảm nhận vận chuyển 

hành khách công cộng tại Thủ đô Hà Nội khoảng 15%, TP Hồ Chí Minh 10%, 

Đà Nẵng và Hải Phòng khoảng 3% (theo mục tiêu đặt ra trong quy hoạch là 

khoảng 25% - 30% vào năm 2020). Hệ thống vận tải hành khách công cộng mới 

chỉ có các tuyến xe Bus, các tuyến đường sắt đô thị mặc dù đã được quy hoạch 

nhưng hiện mới chỉ có tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được đưa vào 

sử dụng. 
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b) Định hướng phát triển mới: 

- Đến năm 2030: Hình thành hệ thống đường cao tốc kết nối các trung tâm 

kinh tế, chính trị, các vùng kinh tế trọng điểm, cảng biển và cảng hàng không 

cửa ngõ quốc tế; từng bước nâng cấp các quốc lộ, cụ thể: 

- Đến năm 2050: Hoàn thiện mạng lưới đường bộ trong cả nước đồng bộ, 

hiện đại, bảo đảm sự kết nối và phát triển hợp lý giữa các phương thức vận tải. 

Chất lượng vận tải và dịch vụ được nâng cao, bảo đảm thuận tiện, an toàn, chi 

phí hợp lý. 

b1) Hệ thống cao tốc: 

Mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch 41 tuyến, tổng chiều dài 

khoảng 9.014 km, cụ thể; 

* Trục dọc Bắc - Nam 

- Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 

2.063 km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe. 

- Tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây từ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chiều dài khoảng 1.205 Km, 

quy mô từ 4 đến 6 làn xe. 

- Khu vực phía Bắc, gồm 14 tuyến, chiều dài khoảng 2.305 km, quy mô từ 

4 đến 6 làn xe. 

- Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 

1.431 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. 

- Khu vực phía Nam, gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 1.290 km, quy mô từ 

4 đến 10 làn xe. 

- Vành đai đô thị Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: 

+ Vành đai đô thị Hà Nội, gồm 3 tuyến, chiều dài khoảng 429 km (không 

bao gồm các đoạn đi trùng các tuyến cao tốc khác), quy mô 6 làn xe. 

+ Vành đai đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 2 tuyến, chiều dài khoảng 

291 km, quy mô 8 làn xe. 

b2. Hệ thống quốc lộ: Mạng lưới quốc lộ gồm 172 tuyến, tổng chiều dài 

khoảng 29.795 km, cụ thể: 

* Trục dọc Bắc - Nam: 

- Quốc lộ 1: Từ Cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến 

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 2.482 km, đạt tiêu chuẩn cấp 

III, 4 làn xe. 

- Đường Hồ Chí Minh: Từ Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đến 

Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 2.744 km, đạt tiêu 
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chuẩn tối thiểu cấp III, 2 - 4 làn xe. Trong đó có 634 km đạt tiêu chuẩn đường 

cao tốc. 

* Khu vực phía Bắc: 

- Tuyến quốc lộ chính yếu, gồm 21 tuyến, chiều dài khoảng 6.954 km, quy 

mô tối thiểu cấp III, 2 đến 6 làn xe, một số đoạn tuyến qua khu vực địa hình khó 

khăn quy mô tối thiểu cấp IV, 2 làn xe. 

- Tuyến quốc lộ thứ yếu, gồm 34 tuyến, chiều dài khoảng 4.007 km, quy 

mô tối thiểu cấp III, 2 đến 4 làn xe, một số đoạn tuyến qua khu vực địa hình khó 

khăn quy mô tối thiểu cấp IV, 2 làn xe. 

- Các tuyến quốc lộ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội từ vành đai 4 trở vào được 

tổ chức quản lý, bảo trì theo Luật Thủ đô. 

* Khu vực miền Trung và Tây Nguyên 

- Tuyến quốc lộ chính yếu, gồm 24 tuyến, chiều dài khoảng 4.407 km, quy 

mô tối thiểu cấp III, 2 đến 4 làn xe, một số đoạn tuyến qua khu vực địa hình khó 

khăn quy mô tối thiểu cấp IV, 2 làn xe. 

- Tuyến quốc lộ thứ yếu, gồm 47 tuyến, chiều dài khoảng 4.618 km, 

quy mô tối thiểu cấp III, 2 đến 4 làn xe, một số đoạn tuyến qua khu vực địa hình 

khó khăn quy mô tối thiểu cấp IV, 2 làn xe. 

* Khu vực phía Nam 

- Tuyến quốc lộ chính yếu, gồm 17 tuyến, chiều dài khoảng 2.426 km, quy 

mô tối thiểu cấp III, 2 đến 4 làn xe, một số tuyến có lưu lượng vận tải lớn quy 

mô cấp III, 4 đến 6 làn xe. 

- Tuyến quốc lộ thứ yếu, gồm 27 tuyến, chiều dài khoảng 3.139 km, quy 

mô quy hoạch tối thiểu cấp III, 2 đến 4 làn xe. 

Nguồn: Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

c) Khả năng đáp ứng đối với yêu cầu phát triển du lịch: 

Nhìn chung, các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ được hình thành và phân 

bố khá hợp lý trên toàn quốc tạo ra được sự kết nối liên thông với toàn bộ mạng 

lưới đường bộ và nối đến các khu du lịch, điểm du lịch tại các địa phương mà 

các tuyến đường đi qua và đáp ứng cơ bản yêu cầu về phát triển du lịch. Hệ 

thống giao thông đường bộ là cơ sở để du lịch Việt Nam hình thành các tuyến 

du lịch quốc gia, quốc tế thông qua các cửa khẩu đường bộ. Đây là hình thức 

giao thông chính trong hoạt động du lịch, được chú trọng phát triển ở mọi nơi. 

Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện nay còn tồn tại một 

số vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch: 
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- Trên toàn bộ các tuyến quốc lộ dẫn đến các cửa khẩu quốc tế chưa có 

đường cao tốc. Đường có tiêu chuẩn kỹ thuật cao (đường cấp I, II) chiếm tỷ lệ 

thấp. Đây là hạn chế đối với phát triển du lịch so với nhiều nước trong khu vực. 

 - Còn nhiều tuyến đường chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, ở một số 

vùng, đặc biệt là vùng miền núi, vùng xa gây mất an toàn cho khách du lịch khi 

tham gia giao thông, đồng thời gia tăng thời gian di chuyển tới điểm đến do chất 

lượng đường giao thông xấu. 

- Dịch vụ trên tuyến chưa đồng bộ (trạm dừng, nghỉ, cung cấp xăng dầu, 

bảo dưỡng sửa chữa…). 

- Đường nối từ các khu du lịch, điểm du lịch đến các quốc lộ chưa được 

xây dựng đồng bộ theo quy hoạch thống nhất. 

 - Hành lang bảo vệ an toàn giao thông chưa đảm bảo đúng quy định, bị lấn 

chiếm, hai bên đường quốc lộ có nhiều khu dân cư, công nghiệp, các công trình 

khác. Việc giải phóng mặt bằng để cải tạo, mở rộng đường tiến hành rất chậm, 

khó khăn, khối lượng đền bù lớn. 

- Một số hoạt động dân sinh như phơi rơm rạ, lưu lượng xe máy nhiều, ý 

thức tham gia giao thông kém gây cản trở giao thông, chưa đảm bảo yêu cầu 

của vận chuyển khách du lịch. 

 - Nhiều cầu, cống trên tuyến đường hoặc một số đoạn tuyến được xây 

dựng trước đây có khẩu độ cầu cống, cao độ nền đường không còn phù hợp với 

chế độ thủy văn hiện nay nên trong mùa mưa lũ, cầu cống bị hư hỏng, nhiều 

đoạn đường bị ngập và sụt lở, đặc biệt khu vực Trung du và miền núi phía Bắc 

(Các tuyến quốc lộ 2, 3, 4, 6, 12, 34, 279…), miền Trung (các quốc lộ 7, 8, 9…) 

và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Các quốc lộ 80, 91…) gây tắc ngẽn, mất 

an toàn trong quá trình vận chuyển khách du lịch . 

 - Các tuyến có lưu lượng lớn khách du lịch quốc tế thường qua lại như 

tuyến QL1, QL 2, QL 3, QL 6, QL 18, QL7, QL8, QL 9, QL 22, QL12…chưa 

có hệ thống các biển báo, hướng dẫn theo tiêu chuẩn quốc tế và bằng hai thứ 

tiếng hoặc biển báo không rõ ràng gây khó khăn cho việc hướng dẫn khách du 

lịch (đặc biệt là các tuyến QL8, QL9, QL22 khi có đoàn khách du lịch carnavan 

đi bằng đường bộ từ Thái Lan và Cămpuchia sang Việt Nam). 

Trong giai đoạn phát triển mới với việc mở rộng, nâng cấp hệ thống giao 

thông đường bộ theo định hướng của quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ 

đảm bảo đáp ứng đầy đủ hơn đối với yêu cầu phát triển ngày càng cao của 

ngành du lịch Việt Nam. 
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2.1.2. Đường sắt: 

a) Hiện trạng phát triển: 

Mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam có tổng chiều dài 3.315 km với 

297 ga, trong đó có 2.646,9 km đường chính tuyến và 515,5 km đường ga, 

đường nhánh.  

Hệ thống đường sắt có 3 loại khổ đường: Khổ đường 1.000 mm có chiều 

dài 2.246,9 km, chiếm 85%; khổ đường 1.435 mm dài 166,4 km, chiếm 6%; khổ 

đường lồng 1.000 mm và 1.435 mm dài 234,2 km, chiếm 9%. Chất lượng kỹ 

thuật kết cấu hạ tầng đường sắt hầu hết là lạc hậu, chắp vá, nhiều tuyến đường 

sắt được xây dựng cách đây 50 đến trên 100 năm và hầu hết chưa được vào cấp 

kỹ thuật. Năng lực khai thác trên nhiều tuyến đường sắt chính chỉ đạt khoảng17-

25 đôi tàu/ngày đêm, tốc độ khai thác hành khách lớn nhất 100 km/h và hàng 

hóa là 60 km/h. 

Các tuyến đường sắt hiện có gồm 07 tuyến: 

- Tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn: 

đường đơn, khổ 1.000 mm, chiều dài 1.726 km. 

- Tuyến Hà Nội - Lào Cai từ ga Yên Viên đến ga Lào Cai: đường đơn, khổ 

1.000 mm, chiều dài 296 km. Xây dựng đoạn đấu nối ray giữa ga Lào Cai với 

ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), đường đơn, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, 

dài khoảng 4,8 km. 

- Tuyến Hà Nội - Hải Phòng từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng: đường đơn, 

khổ 1.000 mm, chiều dài 102 km. 

- Tuyến Hà Nội - Thái Nguyên từ ga Đông Anh đến ga Quán Triều: đường 

đơn, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, chiều dài 55 km. 

- Tuyến Hà Nội - Lạng Sơn từ ga Hà Nội đến ga Đồng Đăng: đường đơn, 

khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, chiều dài 167 km. 

- Tuyến Kép - Chí Linh từ ga Kép đến ga Chí Linh: đường đơn, khổ 1.435 

mm, chiều dài 38 km. 

- Tuyến Kép - Lưu Xá từ ga Kép đến ga Lưu Xá: đường đơn, khổ 1.435 

mm, chiều dài 56 km. 

Các tuyến nhánh hiện có: Bắc Hồng - Văn Điển, Phố Lu - Xuân Giao, Mai 

Pha - Na Dương, Diêu Trì - Quy Nhơn, Bình Thuận - Phan Thiết... 

Như vậy, có 02 tuyến quốc tế: Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh (Trung Quốc) 

qua cửa khẩu Lào Cai và Hà Nội - Lạng Sơn - Nam Ninh (Trung Quốc) qua cửa 

khẩu Hữu Nghị. Hai tuyến này nằm trong khuôn khổ hợp tác kinh tế “Hai hành 

lang, một vành đai” giữa Việt Nam và Trung Quốc nên thời gian qua đã đóng 

vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển du lịch. 
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Tuyến đường sắt Bắc Nam, cũng là tuyến giữ vai trò quan trọng trong việc 

vận chuyển khách theo chiều dài đất nước. Đây là một trong những tuyến du 

lịch xuyên Việt của du lịch Việt Nam. 

Một số tuyến đường sắt nội địa được khai thác phục vụ du lịch khá hiệu 

quả như tuyến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai, tuyến Hà Nội - Vinh hay tuyến TP. 

Hồ Chí Minh - Nha Trang. Trong vòng một vài năm gần đây, ngành đường sắt 

đã triển khai trên một số tuyến đường sắt loại hình toa đường sắt chất lượng cao 

phục vụ du lịch, như:   

- Tàu The Vietage chuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn: Phục vụ tuyến trình giữa 

Ga Đà Nẵng và Ga Diêu Trì (Quy Nhơn), cung đường dọc theo miền duyên hải 

Nam Trung Bộ. 

- Tàu hoả chất lượng máy bay tuyến Hà Nội - Sài Gòn: Được đưa vào hoạt 

động từ Tết Nguyên đán 2018, hai đoàn tàu SE3/4 và SE5/6 chạy dọc Bắc  - 

Nam (tuyến Hà Nội - Sài Gòn) hiện đang đi đầu trong khoản dịch vụ và chất 

lượng của ngành đường sắt Việt Nam. 

- Tàu hoả 5 sao tuyến Sài Gòn - Đà Lạt: Phục vụ tuyến du lịch Sài Gòn - 

Đà Lạt, ngoài ra cũng phục vụ cả tuyến Phan Thiết, Phan Rang. 

Tuy nhiên, khả năng kết nối của đường sắt với các loại hình giao thông 

khác còn rất hạn chế. Hầu hết các ga đường sắt chính đều có vị trí gắn liền với 

những tuyến quốc lộ lớn tại thời điểm được xây dựng nhưng đến nay, do quá 

trình đô thị hoá mạnh mẽ nhưng không kèm theo việc đầu tư bảo vệ không gian 

đường sắt hoặc di dời ga ra khỏi trung tâm, đồng thời nhiều quốc lộ trở thành 

đường đô thị đã khiến cho vị trí các ga lớn trở thành nằm giữa trung tâm đô thị 

mà không có giải pháp tổ chức giao thông hiệu quả, đặc biệt là đường bộ kết nối 

cho xe container vào ga.  

Hiện chưa có kết nối đường sắt với cảng hàng không, có 2 cảng thủy nội 

địa có kết nối với đường sắt nhưng không hoạt động. 

Nhìn chung, giao thông đường sắt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và du lịch nói riêng chưa thực sự hiệu quả. 

b) Định hướng mới69: 

- Đến năm 2030: Nâng cấp, cải tạo bảo đảm an toàn chạy tàu 07 tuyến 

đường sắt hiện có; triển khai đầu tư hai đoạn ưu tiên của tuyến đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam (Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh); ưu tiên 

xây dựng một số tuyến đường sắt kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế đặc biệt khu 

vực Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu; kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cần 

Thơ, kết nối quốc tế với Trung Quốc, Lào và Campuchia phù hợp với các hiệp 

định vận tải quốc tế và đồng bộ với tiến độ đầu tư của các nước trong khu vực; 

                                           
69 Nguồn: Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 

mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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- Tầm nhìn 2050:  Hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tiếp 

tục đầu tư hoàn thành các tuyến đường sắt mới tại khu đầu mối Hà Nội, khu đầu 

mối Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối các cảng biển, khu công nghiệp, 

khu kinh tế, kết nối các tỉnh Tây Nguyên, đường sắt ven biển, đường sắt 

kết nối quốc tế. Duy trì, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có đáp ứng 

nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa. 

Quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km: 

- Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ 

Thiêm: đường đôi, khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 1.545 km. 

- Tuyến Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân từ ga Yên Viên Bắc đến 

ga Cái Lân: đường đơn, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, chiều dài 129 km. 

- Tuyến vành đai phía Đông Thành phố Hà Nội từ Ngọc Hồi - Lạc Đạo - 

Bắc Hồng: đường đôi, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, chiều dài khoảng 59 

km; chuyển đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên, Gia Lâm - Lạc Đạo thành đường sắt đô 

thị phù hợp với lộ trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội và đường 

sắt vành đai phía Đông. 

- Tuyến Hà Nội - Hải Phòng (thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - 

Hải Phòng) song song với tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội Hải Phòng (đến ga 

Nam Hải Phòng) kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với các khu bến 

cảng Đình Vũ, Nam Đồ Sơn và Lạch Huyện: đường đôi, khổ 1.435 mm, chiều 

dài khoảng 102 km. 

- Tuyến Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ từ cảng Vũng Áng đến biên giới 

Việt Nam - Lào (đèo Mụ Giạ): đường đơn, khổ 1.435 mm, chiều dài khoảng 

103 km. 

- Tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu từ ga Trảng Bom đến ga Vũng Tàu: chiều 

dài khoảng 84 km, khổ 1.435 mm; trong đó, đoạn Biên Hòa - Thị Vải đường 

đôi, đoạn Thị Vải - Vũng Tàu đường đơn. 

- Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ từ ga An Bình đến ga Cái 

Răng: đường đôi, khổ 1.435 mm, chiều dài khoảng 174 km. 

- Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Lộc Ninh từ ga Dĩ An đến điểm nối ray 

biên giới Việt Nam - Campuchia (cửa khẩu Hoa Lư): khổ 1.435 mm, chiều dài 

khoảng 128 km; trong đó, đoạn Dĩ An - Chơn Thành đường đôi, 

đoạn Chơn Thành - Lộc Ninh đường đơn. 

- Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành từ ga Thủ Thiêm đến ga Cảng hàng 

không quốc tế Long Thành chỉ phục vụ hành khách: đường đôi, khổ 1.435 mm, 

chiều dài khoảng 38 km. 

Liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch, ngành đường sắt sẽ khôi phục 

tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang - Đà Lạt trong giai đoạn trước năm 2025. 
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Đây là tuyến đường sắt đặc biệt với vai trò như một sản phẩm du lịch phục vụ 

khách đi lại, tham quan, khám phá, mạo hiểm. 

c) Khả năng đáp ứng đối với yêu cầu phát triển du lịch: 

Đối với yêu cầu phát triển du lịch, hệ thống giao thông đường sắt vừa qua 

đã góp phần vận chuyển được một lượng khách du lịch lớn, giá cả tương đối 

thấp, ít chịu ảnh hưởng của thời tiết, vì vậy ít xảy ra sự cố, có thể đảm bảo an 

toàn cho khách du lịch, xuất phát và vận hành tương đối đúng giờ. 

Tuy nhiên, mạng lưới giao thông đường sắt thưa thớt, chỉ có 4 tuyến chính 

nên không thể kết hợp với tham quan du lịch và do đó không thuận lợi cho 

khách tiếp cận khu, điểm du lịch. 

Tốc độ vận chuyển thấp do thiếu đường sắt tốc độ cao là rào cản đối với 

vận chuyển khách du lịch. 

Phương tiện vận chuyển và chất lượng dịch vụ còn yếu nên chưa đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của du lịch. 

Nhìn chung, hiện nay khả năng dáp ứng của giao thông đường sắt đối với 

yêu cầu phát triển du lịch còn rất thấp. 

Theo định hướng mới: Khả năng vận chuyển khách trong nước sẽ nhanh và 

tiếp cận được nhiều điểm đến hơn. Các tuyến quốc tế rộng mở hơn: Kết nối với 

đường sắt Trung Quốc thông qua hai tuyến hiện có Hà Nội - Đồng Đăng và Hà 

Nội - Lào Cai;  Kết nối với Lào thông qua tuyến Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ 

và tuyến Mỹ Thủy - Đông Hà - Lao Bảo;  Kết nối với Campuchia thông qua 

tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Dĩ An - Lộc Ninh. 

Như vậy, định hướng mới phát triển giao thông đường sắt đến năm 2030, 

tầm nhìn đến 2050 sẽ có tác động tích cực, góp phần nâng cao khả năng đáp 

ứng đối với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung trong đó có du lịch. 

2.1.3. Đường thủy nội địa và đường biển 

2.1.3.1. Đường biển 

a) Hiện trạng phát triển 

Tính đến hết năm 2020, cả nước có 286 bến cảng/96 km bến (gấp hơn 4,5 

lần năm 2000), với tổng lượng hàng hóa thông qua đạt 692,2 triệu tấn (gấp 

khoảng 8,4 lần năm 2000). Đã hình thành các cảng cửa ngõ kết hợp trung 

chuyển quốc tế tại khu vực phía Bắc và phía Nam. Về tuyến vận tải đã thiết lập 

được 32 tuyến vận tải biển, trong đó 25 tuyến vận tải quốc tế và 7 tuyến vận tải 

nội địa, trong đó ngoài các tuyến nội Á, khu vực phía Bắc đã khai thác 2 tuyến 

đi Bắc Mỹ; Phía Nam đã hình thành được 16 tuyến tàu xa đi Bắc Mỹ và Châu 

Âu vượt trội hơn các nước khu vực Đông Nam Á (chỉ sau Malaysia và 
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Singapore). Đã đưa vào khai thác 44 luồng hàng hải công cộng, 34 luồng hàng 

hải chuyên dùng. 

Theo quy hoạch không gian hệ thống Cảng biển Việt Nam thời kỳ mới 

gồm 5 nhóm cảng như sau:  

Nhóm 1: Nhóm cảng biển phía Bắc gồm 04 cảng biển: Cảng biển Hải 

Phòng, cảng biển Quảng Ninh, cảng biển Thái Bình và cảng biển Hải Thịnh - 

Nam Định. Phạm vi phục vụ trực tiếp là các tỉnh vùng núi phía Bắc và vùng 

Thủ đô (hay vùng ĐBSH mở rộng), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

vận tải hàng hóa bằng đường biển của khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, 

đặc biệt là vùng tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Phạm vi 

phục vụ gián tiếp là khu vực Tây Nam Trung Quốc và vùng Bắc Trung Bộ  

Nhóm 2: Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ gồm 06 cảng biển: Cảng biển 

Nghi Sơn - Thanh Hóa, cảng biển Nghệ An, cảng biển Hà Tĩnh, cảng biển 

Quảng Bình, cảng biển Quảng Trị và cảng biển Thừa Thiên Huế. Phạm vi phục 

vụ trực tiếp là các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội, vận tải hàng hóa bằng đường biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. 

Phạm vi phục vụ gián tiếp là khu vực Bắc, Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan.  

Nhóm 3: Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ gồm 08 cảng biển: Cảng biển Đà 

Nẵng (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa), cảng biển Quảng Nam, cảng biển 

Quảng Ngãi, cảng biển Quy Nhơn, cảng biển Phú Yên, cảng biển Khánh Hòa 

(bao gồm cả quần đảo Trường Sa), cảng biển Ninh Thuận, và cảng biển Bình 

Thuận. Phạm vi phục vụ trực tiếp là các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và vùng Tây 

Nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vận tải hàng hóa bằng 

đường biển của khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phạm vi phục vụ gián tiếp 

là khu vực Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và Bắc Campuchia.  

Nhóm 4: Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ gồm 06 cảng biển: Cảng biển 

thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển Đồng Nai, cảng biển Vũng Tàu (bao gồm cả 

Côn Đảo), cảng biển Bình Dương, cảng biển Long An và cảng biển Tiền Giang 

(sông Soài Rạp). Phạm vi phục vụ trực tiếp là các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vận tải hàng hóa bằng đường biển của 

khu vực. Phạm vi phục vụ gián tiếp là khu vực Campuchia (theo tuyến sông 

Tiền) và một phần Tây Nguyên (Lâm Đồng).  

Nhóm 5: Nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long gồm 12 cảng biển: 

Cảng biển Cần Thơ, cảng biển Đồng Tháp, cảng biển Tiền Giang, cảng biển 

Vĩnh Long, cảng biển Bến Tre, cảng biển An Giang, cảng biển Hậu Giang, cảng 

biển Sóc Trăng, cảng biển Trà Vinh, cảng biển Cà Mau, cảng biển Bạc Liêu, 

cảng biển Kiên Giang. Phạm vi phục vụ trực tiếp là các tỉnh vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vận tải hàng hóa 

bằng đường biển của khu vực. Phạm vi phục vụ gián tiếp là khu vực Campuchia 

(theo tuyến sông Hậu). 
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Hầu hết các cảng gắn liền với các trung tâm, các vùng kinh tế lớn của cả 

nước, có vai trò là đầu mối phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và tạo động lực 

phát triển toàn vùng như: Quảng Ninh, Hải Phòng gắn với vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn gắn với 

vùng kinh tế trọng điểm miền Trung,  Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai gắn với vùng kinh tế phía Nam, Cần Thơ, An Giang gắn với vùng 

kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều bến cảng đầu tư mới với 

quy mô hiện đại cho phép tiếp nhận tàu trọng tải lớn đến hàng trăm ngàn tấn 

như các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bến 

cảng Lạch Huyện - Hải Phòng, kết nối trực tiếp hàng xuất nhập khẩu Việt Nam 

với thị trường châu Âu, châu Mỹ.  

Du lịch và dịch vụ biển phát triển mạnh mẽ. Hệ thống kết cấu hạ tầng du 

lịch phát triển nhanh ở các tỉnh ven biển. Du lịch biển trong những năm qua 

tăng trưởng nhanh cả về doanh thu và số lượt du khách, tính bình quân chiếm tỷ 

trọng 71,5% doanh thu du lịch lữ hành của cả nước. Xét theo địa phương, bình 

quân doanh thu du lịch lữ hành của một địa phương giáp biển cao gấp 3,2 lần so 

với một địa phương không giáp biển. Du lịch biển đóng góp quan trọng vào kết 

quả chung của ngành du lịch. Năm 2018, du lịch Việt Nam đón 95,5 triệu du 

khách (trong đó có 15,5 triệu du khách quốc tế) với tổng doanh thu toàn ngành 

du lịch vượt 620.000 tỷ đồng (khoảng 27 tỷ USD), tăng khoảng 11% so với năm 

trước và đưa tổng doanh thu của ngành du lịch tăng gấp hơn 10 lần kể từ năm 

2008.  

Hệ thống cảng biển Việt Nam hiện có 278 bến cảng. Theo quy mô, chức 

năng hệ thống cảng biển quốc gia Việt Nam có các loại cảng: 

03 cảng trung chuyển và cửa ngõ quốc tế (loại IA): Cảng cửa ngõ quốc tế 

Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu và cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh 

Khánh Hòa - Loại IA (chưa hình thành); 

12 cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I): gồm: Quảng Ninh, 

Nghi Sơn (Thanh Hóa), Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Dung 

Quất (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng 

Nai, Cần Thơ. 

Trong mỗi cảng biển có thể có nhiều khu bến cảng, mỗi khu bến cảng có 

thể có nhiều bến cảng, mỗi bến cảng có thể có nhiều cầu cảng với công năng và 

quy mô khác nhau, bổ trợ nhau về tổng thể. 

Cho tới nay mới có 01 cảng tàu du lịch chuyên dụng phục vụ du lịch là cảng 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

b) Định hướng phát triển mới 

Ưu tiên phát triển các khu bến cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Hải 

Phòng), Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu).  
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Phát triển từng bước cảng trung chuyển quốc tế tại Vân Phong (Khánh 

Hòa) để khai thác tiềm năng về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý.  

Quy hoạch định hướng phát triển bến cảng Trần Đề (Sóc Trăng) phục vụ 

đồng bằng sông Cửu Long;  

Các cảng biển quy mô lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước 

hoặc liên vùng; 

Các bến cảng khách quốc tế gắn với các vùng động lực phát triển du lịch; 

các bến cảng tại các huyện đảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc 

phòng - an ninh và chủ quyền biển đảo. 

2.1.3.2. Đường thủy nội địa: 

a) Hiện trạng phát triển: 

a1) Các tuyến đường thủy nội địa: 

Mạng lưới đường thủy nội địa tập trung ở vùng ĐBSH và vùng 

ĐBSCL, nơi có 2 con sông lớn nhất cả nước, và một số tuyến tại khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên, cụ thể như sau: 

- Hệ thống ĐTNĐ khu vực phía Bắc nằm ở Đồng bằng sông Hồng, tập 

trung vào trung tâm kinh tế Hà Nội và kết nối với cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải 

Phòng, bao gồm các hành lang vận tải chính: 

+ Hành lang số 1: Tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Việt Trì qua sông 

Đuống, tổng chiều dài 279 km, đạt cấp II - ĐTNĐ. 

+ Hành lang số 2: Tuyến Hải Phòng - Ninh Bình qua sông Luộc, tổng 

chiều dài 265 km, 90% tuyến đạt cấp II - ĐTNĐ. 

+ Hành lang số 3: Tuyến Hà Nội - Lạch Giang; tổng chiều dài 179 km, đạt 

cấp I - ĐTNĐ. 

- Hệ thống ĐTNĐ khu vực phía Nam tập trung tại vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long, kết nối với trung tâm kinh tế TP Hồ Chí Minh và các cảng biển lớn 

của khu vực Đông Nam Bộ, bao gồm các tuyến và hành lang vận tải chính: 

+ Tuyến TP Hồ Chí Minh đi Kiên Lương qua kênh Chợ Gạo có chiều dài 

313 km, trong đó khoảng 180 km đạt cấp II - ĐTNĐ và khoảng 68 km trên sông 

Vàm Cỏ, sông Tiền và sông Hậu cấp đặc biệt. 

+ Hành lang số 1: Tuyến TP Hồ Chí Minh đi Cà Mau - Năm Căn qua kênh 

Chợ Gạo có chiều dài 387 km, trong đó khoảng 180 km đạt cấp II - ĐTNĐ và 

khoảng 51 km cấp đặc biệt. 

+ Hành lang số 2: Tuyến TP Hồ Chí Minh đi Kiên Lương qua kênh Tháp 

Mười số 1 có chiều dài 278 km, đạt cấp III - ĐTNĐ và 36 km cấp đặc biệt. 
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+ Hành lang số 3: Tuyến duyên hải từ TP Hồ Chí Minh đi Cà Mau - Năm 

Căn qua kênh Trà Vinh - kênh Bạc Liêu - Cà Mau có chiều dài 342 km, trong 

đó khoảng 180 km đạt cấp II - ĐTNĐ và khoảng 41 km cấp đặc biệt. Hành lang 

này hiện chưa được đầu tư hoàn chỉnh. 

Ngoài ra, còn có các tuyến nhánh nhu cầu vận tải tương đối lớn là: Tuyến 

cảng Sài Gòn - Hiếu Liêm (sông Đồng Nai); tuyến cảng Sài Gòn - Bến Súc 

(sông Sài Gòn); tuyến TP Hồ Chí Minh đi Mộc Hóa (Long An) - Đồng Tháp 

Mười quasông Vàm Cỏ Tây; tuyến Sài Gòn - Bến Kéo (Tây Ninh); tuyến nối 

Thị Vải - Soài Rạp. 

- Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên bao gồm 19 tỉnh, thành phố từ 

Thanh Hoá đến Bình Thuận. Chủ yếu là các tuyến đường thủy nội địa độc lập 

hoặc chỉtrong phạm vi địa bàn từng tỉnh. Các tuyến sông có địa hình dốc, nối từ 

cửa biểnvào sâu trong nội địa đến các huyện vùng sâu của địa phương. Phạm vi 

khai thácvận tải cho tàu sông biển chủ yếu từ quốc lộ 1 trở ra biển, một số tỉnh 

có các tuyếnsông có khả năng vận tải thủy vào sâu trong nội địa. 

a2) Cảng, bến thủy nội địa: 

Tính đến hết tháng 5/2021, tuyến đường thủy nội địa quốc gia có 264 cảng 

(miền Bắc 123 cảng; miền Nam 81 cảng)  và 4.434 bến thủy nội địa (trong đó 

bến đã được cấp phép hoạt động là 3.137 bến, bến không phép là 1.297 bến).  

Số lượng bến quá nhiều, quy mô nhỏ lẻ dàn trải nằm rải rác trên các tuyến 

sông, nhưng trên thực tế số lượng bến không hoạt động hoặc ít hoạt động chiểm 

tỷ lệ cao; số lượng bến chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động còn chiếm tỷ 

lệ cao (bến hàng hoá 23%, bến khách ngang sông 18,5%). Các cảng, bến thuỷ 

nội địa phần lớn kết nối rất kém với đường bộ, bị hạn chế tải trọng dưới 13 tấn, 

giao thông kết nối phần lớn tận dụng đường giao thông nông thôn. 

b) Định hướng phát triển mới70: 

Cải tạo nâng cấp các tuyến chính có mật độ vận tải cao, đáp ứng chạy tàu 

24/24 giờ; Tổng chiều dài các tuyến khai thác đồng bộ theo cấp kỹ thuật đạt 

khoảng 5.000 km;  

Phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa đáp ứng nhu cầu vận tải hàng 

hóa và hành khách trên các hành lang vận tải thủy; hiện đại hóa hạ tầng công 

nghệ thông tin phục vụ quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

Tầm nhìn đến năm 2050; Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

hiện đại, đồng bộ, an toàn, có chất lượng dịch vụ vận tải cao. 

Quy hoạch 09 hành lang vận tải thủy gồm: 01 hành lang ven biển từ Quảng 

Ninh đến Kiên Giang (khu vực miền Trung thuộc hành lang ven biển), 04 hành 

                                           
70 Nguồn: Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 

tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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lang khu vực miền Bắc (Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, Quảng Ninh - Hải 

Phòng - Ninh Bình, Hà Nội - Nam Định - Ninh Bình và Hà Nội - Việt Trì - Lào 

Cai) và 04 hành lang khu vực miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - 

Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh - An Giang - Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh và hành lang vận tải thủy kết nối với 

Campuchia qua sông Tiền, sông Hậu). Trên hành lang gồm các tuyến vận tải 

chính và một số tuyến vận tải nhánh. 

2.1.3.3. Khả năng đáp ứng đối với yêu cầu phát triển du lịch: 

Giao thông đường thủy thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho 

phát triển du lịch về khả năng vận chuyển khách lớn, đáp ứng được yêu cầu 

tham quan của khách du lịch trong quá trình vận chuyển. Nhiều tuyến du lịch 

bằng đường thủy đã tạo dựng được thương hiệu và đáp ứng yêu cầu của du lịch 

như: Tuyến tham quan Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô; Tuyến Đà 

Nẵng, Hội An - Cù Lao Chàm; Tuyến thành phố Hồ CHí Minh - Vũng Tàu, 

Trung tâm thành phố Hồ CHí Minh - Cần Giờ…; Các tuyến đường sông trên 

sông Hồng, sông Hương, sông Hàn, sông Sài Gòn hay các tuyến trên hệ thống 

sông, rạch Đồng bằng sông Cửu Long 

Tuy nhiên, việc thiếu các cảng chuyên dụng về du lịch chưa đáp ứng với 

yêu cầu phát triển du lịch nói chung và du lịch tàu biển nói riêng. 

Chất lượng phương tiện vận chuyển, khả năng đảm bảo an toàn giao thông 

thủy nhìn chung còn yếu chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển khách du lịch. 

Trong quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có định hướng 

phát triển tuyến du lịch quốc gia bằng đường biển, nhưng do nhiều lý do khách 

quan, trong đó có yếu tố thời tiết không thực sự thuận lợi, vì vậy không hình 

thành được tuyến du lịch này. Đây có thể coi là hạn chế của giao thông đường 

thủy đối với phát triển du lịch. 

Các định hướng phát triển giao thông thủy đến năm 2030, tầm nhìn 2050 

của quốc gia, trong đó đặc biệt việc xây dựng mới một số cảng chuyên dụng về 

du lịch ở Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc,v.v… sẽ góp phần 

cải thiện đáng kể khả năng đáp ứng đối với nhu cầu phát triển du lịch của loại 

hình giao thông này. 

2.1.4. Hàng không: 

a) Hiện trạng phát triển: 

Hệ thống cảng hàng không (CHK) Việt Nam hiện có 22 cảng, gồm 13 

CHK quốc nội và 9 CHK quốc tế (trong đó 04 CHK Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn 

Nhất, Cam Ranh là cửa ngõ quốc tế). Các cảng hàng không được chia theo 03 

khu vực: Bắc - Trung - Nam, ở mỗi khu vực có các cảng hàng không quốc tế 
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đóng vai trò trung tâm và các cảng hàng không nội địa vây quanh tạo thành một 

cụm cảng hàng không, cụ thể: 

- Khu vực miền Bắc: 7 CHK gồm 3 CHK quốc tế (Nội Bài, Vân Đồn, Cát 

Bi) và 4 CHK quốc nội (Điện Biên, Vinh, Thọ Xuân, Đồng Hới). 

- Khu vực miền Trung: 7 CHK gồm 03 CHK quốc tế (Phú Bài, Đà Nẵng, 

Cam Ranh) và 4 CHK quốc nội (Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa). 

- Khu vực miền Nam: 8 CHK gồm 03 CHK quốc tế (Tân Sơn Nhất, Cần 

Thơ, Phú Quốc) và 5 CHK quốc nội (Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Côn Đảo, 

Rạch Giá, Cà Mau). 

Bảng 37. Hiện trạng các cảng hàng không đến năm 2020 

TT  Tên CHK Tỉnh, Thành phố 
Năng lực khai 

thác (Kh/năm) 
Khai thác hiện trạng 

A Cảnh hàng không quốc tế 

1 Nội Bài  Hà Nội  25.900.000 Đang khai thác 

2 Vân Đồn  Quảng Ninh  6.600.000 Đang khai thác 

3 Cát Bi  Hải Phòng  3.600.000 Đang thác khai 

4 Phú Bài Thừa Thiên -Huế 1.830.000 Đang khai thác 

5 Đà Nẵng  Đà Nẵng  15.500.000 Đang khai thác 

6 Cam Ranh Khánh Hoà  8.250.000 Đang khai thác 

7 
Tân Sơn 

Nhất 
TP. HCM  38.000.000 Đang khai thác 

8 Cần Thơ  Cần Thơ  3.000.000 Đang khai thác 

9 Phú Quốc  Kiên Giang  3.200.000 Đang khai thác 

B Cảng hàng không nội địa 

1 
Điện Biên 

Phủ 
Điện Biên  300.000 Đang khai thác 

2 Vinh  Nghệ An  2.750.000 Đang khai thác 

3 Thọ Xuân  Thanh Hóa  1.200.000 Đang khai thác 

4 Đồng Hới  Quảng Bình  500.000 Đang khai thác 

5 Chu Lai  Quảng Nam  1.700.000 Đang khai thác 

6 Pleiku  Gia Lai  750.000 Đang khai thác 

7 Phù Cát  Bình Định  1.500.000 Đang khai thác 
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TT  Tên CHK Tỉnh, Thành phố 
Năng lực khai 

thác (Kh/năm) 
Khai thác hiện trạng 

8 Tuy Hoà Phú Yên  550.000 Đang khai thác 

9 
Buôn 

MaThuột 
Đắk Lắk  2.000.000 Đang khai thác 

10 
Liên 

Khương 
Lâm Đồng  2.000.000 Đang khai thác 

11 Côn Đảo Bà Rịa -Vũng Tàu 500.000 Đang khaithác 

12 Rạch Giá  Kiên Giang  200.000 Đang khai thác 

13 Cà Mau  Cà Mau  200.000 Đang khai thác 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay 

toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo cuối kỳ) 

- Cảng hàng không quốc tế:  

+ Theo tiêu chuẩn phân cấp của ICAO, hầu hết các cảng hàng không quốc 

tế của Việt Nam (09 CHK) thuộc cấp 4E, đường cất hạ cánh được trang bị các 

thiết bị hỗ trợ cất hạ cánh (01 CHK Phú Bài hiện đang là CHK đạt cấp 4C).  

+ Các Nhà ga hành khách đạt tiêu chuẩn quốc tế với tổng công suất năm 

2019 tại đạt khoảng 82,3 triệu hành khách/năm, sản lượng khai thác đạt 106,57 

triệu HK (tình trạng quá tải đặc biệt nghiêm trọng tải 03 CHK cửa ngõ Quốc tế 

là Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất). Dẫn đến tình trạng, một số CHK có sự 

ùn tắc, quá tải, tàu bay khi hạ cánh phải bay chờ trên không, tàu bay dưới mặt 

đất chờ đến lượt cất cánh, ảnh hưởng đến công suất khai thác cảng.  

- Cảng hàng không nội địa: 

+ Các cảng hàng không nội địa của Việt Nam hiện nay có quy mô từ cấp 

3C đến cấp 4E, được trang bị các hệ thống dẫn đường, một số được trang bị 

thiết bị hạ cánh bằng khí tài (ILS). Khoảng 64% số CHK này có khả năng tiếp 

thu tàu bay A320/A321, còn lại 04 Cảng hàng không (Điện Biên, Rạch Giá, 

Côn Đảo, Cà Mau) chỉ khai thác được ATR72 hoặc tương đương do hạn chế 

của đường cất hạ cánh.  

+ Tổng công suất thiết kế của các cảng hàng không nội địa năm 2019 là 

10,7 triệu hành khách/năm, Trong khi các CHK Quốc nội hầu hết dư thừa công 

suất, như CHK Chu Lai, Phù Cát, Buôn Ma Thuật… (tổng công suất khai thác 

đạt 8,9 triệu so với sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không thực tế 

7,77 triệu HK). 
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b) Định hướng phát triển mới: 

- Giai đoạn năm 2021-2030 sẽ ưu tiên tập trung đầu tư một số cảng hàng 

không lớn, đóng vai trò đầu mối tại vùng thủ đô Hà Nội (cảng hàng không Nội 

Bài) và vùng Thành phố Hồ Chí Minh (cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Long 

Thành); Từng bước nâng cấp và khai thác có hiệu quả 22 cảng hàng không hiện 

hữu; Đầu tư 06 cảng hàng không mới, tổng công suất thiết kế hệ thống cảng 

hàng không đáp ứng khoảng 278 triệu hành khách. 

Mạng cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với 2 đầu 

mối chính tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hình thành 28 cảng 

hàng không, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế (Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, 

Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long 

Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc); 14 cảng hàng không quốc nội 

(Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, 

Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo). 

Duy trì vị trí quy hoạch cảng hàng không quốc tế Hải Phòng đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 640/2011 để thay thế cho cảng 

hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn sau năm 2030. 

 Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành 29  cảng hàng không, bao gồm 14 

cảng quốc tế (Vân Đồn, Hải Phòng, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà 

Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ 

và Phú Quốc); 15 cảng quốc nội (Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Cao Bằng, Nà 

Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan 

Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo). 

Đặc biệt, trong giai đoạn này sẽ hình thành cảng thứ 2 hỗ trợ cho cảng 

hàng không quốc tế Nội Bài về phía Đông Nam Thủ đô Hà Nội) và một số cảng 

hàng không, sân bay tại các đảo, quần đảo có nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh và có điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

c) Khả năng đáp ứng đối với yêu cầu phát triển du lịch: 

Giao thông đường không những năm qua đã phát triển không ngừng với 

việc mở rộng, nâng cấp các cảng hàng không, trang bị mới các phượng tiện bay; 

mở thêm các hãng hàng không, công tác an toàn bay…đã cơ bản đáp ứng nhu 

cầu của phát triển du lịch. 

Ưu điểm của giao thông đường hàng không là tiêu tốn ít thời gian của 

khách du lịch, đáp ứng yêu cầu vận chuyển du lịch trong thời kỳ hiện đại.  

Tuy nhiên, phân bố mạng lưới cảng hàng không không đồng đều, các tỉnh 

vùng núi cao, biên giới rất hạn chế loại hình giao thông này. Đây là yếu tố ảnh 

hưởng không tốt đến phát triển du lịch. 
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Cũng như giao thông đường sắt hệ thống giao thông này chỉ kết nối các đô 

thị lớn với nhau. Nên khả năng tiếp cận các khu, điểm du lịch phát kết hợp với 

các phương tiện giao thông khác. 

Bên cạnh đó, vận chuyển bằng đường hàng không giá cả cao hơn các loại 

hình giao thông khác nên chưa đáp ứng nhu cầu của những đối tượng khách du 

lịch thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt là khách nội địa. 

2.1.5. Các phương tiện và cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải du lịch 

Mặc dù đạt được các thành tựu, hạ tầng giao thông vẫn còn một số hạn chế 

sau:  

- quy hoạch kết nối các phương thức vận tải và logistics chưa được quan 

tâm đúng mức, chưa đặt mục tiêu giảm chi phí logistics lên hàng đầu. Kết nối 

giao thông nói chung còn nhiều hạn chế, là điểm nghẽn cản trở quá trình phát 

triển của đất nước khi nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao hơn.   

- Mật độ mạng lưới đường một số khu vực chưa đồng đều. Năng lực của hệ 

thống đường bộ nói chung và quốc lộ nói riêng còn nhiều hạn chế, mạng lưới 

đường chính yếu chủ yếu 2 làn xe, quy mô chủ yếu cấp III-VI, còn nhiều cầu 

hạn chế tải trọng.  

- Kết cấu hạ tầng đường sắt lạc hậu, xuống cấp, tồn tại nhiều khổ đường, 

toàn bộ là đường đơn, chưa xử lý được các nút thắt về vận tải; tốc độ khai thác 

và năng lực thông qua các tuyến thấp; cơ bản các tuyến chưa khai thác hết năng 

lực. Kết nối đường sắt với các phương thức vận tải, đầu mối vận tải lớn và kết 

nối quốc tế còn nhiều hạn chế. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chưa 

được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư. Việc triển khai đầu tư các 

dự án đường sắt còn chậm.  

- Một số tuyến đường thủy nội địa thường xuyên bị bồi lắng nhưng chưa 

được đầu tư nạo vét làm hạn chế khả năng khai thác. Số lượng bến quá nhiều, 

quy mô nhỏ lẻ, nằm rải rác trên các tuyến sông; số lượng bến không hoạt động 

hoặc ít hoạt động chiếm tỷ lệ cao; các cảng, bến thuỷ nội địa phần lớn kết nối 

rất kém với đường bộ.  

- Chức năng, vai trò của các cảng trong hệ thống cảng biển Việt Nam chưa 

được phân định rõ, còn dàn trải. Thiếu cảng nước sâu, cảng container cho tàu 

trọng tải lớn, đạt tiêu chuẩn quốc tế, khu vực (hiện tại mới chỉ có các cảng tại 

khu vực Cái Mép - Thị Vải khu vực Đông Nam Bộ và cảng Lạch Huyện khu 

vực phía Bắc tiếp nhận trực tiếp tàu mẹ ra vào). Luồng tàu hẹp, độ sâu bị hạn 

chế lại yêu cầu thường xuyên phải nạo vét duy tu để đảm bảo độ sâu chạy tàu an 

toàn khi ra vào cảng. Quản lý điều hành thiếu đồng bộ, năng suất thấp, chưa đáp 

ứng kịp yêu cầu của thị trường hàng hải khu vực đặc biệt là đón tiếp các tàu chở 

khách lớn. 
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2.2. Hệ thống cấp điện và cấp, thoát nước 

2.2.1. Cấp điện: 

a) Hiện trạng phát triển:  

Ước tính đến hết năm 2020, hệ thống điện Việt Nam có tổng công suất lắp 

đặt nguồn điện khoảng 69 GW (gồm cả các nhà máy thủy điện nhập khẩu từ 

Lào và điện mặt trời áp mái), ngoài ra hệ thống điện miền Bắc còn nhập khẩu 

điện từ Trung Quốc qua đường dây truyền tải với tổng quy mô công suất cực đại 

khoảng 700 MW. Trong cơ cấu công suất nguồn điện toàn quốc năm 2020, 

nhiệt điện than chiếm khoảng 30%, thủy điện chiếm 30%, tuabin khí và nhiệt 

điện chạy dầu chiếm 13%, điện mặt trời (gồm cả điện mặt trời áp mái) chiếm 

24%, điện gió 1%, điện sinh khối khoảng 1%, nhập khẩu thủy điện Lào chiếm 

1%. Tổng số nhà máy điện đang hoạt động khoảng 162 (không bao gồm các nhà 

máy thủy điện nhỏ và NLTT).  

Công suất phụ tải cực đại của hệ thống điện năm 2020 khoảng 38,7 GW, tỷ 

lệ dự trữ thô của hệ thống điện (trừ điện gió và mặt trời) là 34,3%. Cơ cấu 

nguồn theo chủ sở hữu đã khá đa dạng do sự phân chia các nguồn điện thuộc 

EVN trước đây thành các công ty phát điện, ước tính nguồn điện năm 2020 của 

EVN chỉ chiếm khoảng 13% tổng công suất nguồn điện, trong khi tỷ trọng công 

suất nguồn điện thuộc sở hữu tư nhân đã lên tới khoảng 38%, chiếm tỷ trọng 

cao nhất trong cơ cấu chủ sở hữu. 

Cùng với tốc độ tăng trưởng công suất cực đại của phụ tải điện toàn quốc 

trong giai đoạn 2013-2020 là 9,6%/năm, tổng công suất đặt nguồn điện tăng với 

tốc độ trung bình 12,9%/năm. Giai đoạn 2013-2020 đánh dấu sự tăng trưởng 

của nhiệt điện than với tốc độ trung bình 18%/năm, công suất nguồn thủy điện 

tăng với tốc độ 9,2%/năm, nhiệt điện khí và dầu tăng không đáng kể trong giai 

đoạn này. Đặc biệt là sự tăng trưởng đột ngột của điện mặt trời vào các năm 

2019-2020 do cơ chế trợ giá FIT. Hết năm 2019 điện mặt trời (cả điện mặt trời 

áp mái) mới đạt khoảng 4,7 GW, nhưng đến hết năm 2020 ước tính điện mặt 

trời toàn quốc khoảng 16,7 GW. 

Trong những năm qua, hạ tầng điện của Việt Nam đã được cải thiện đáng 

kể, nhiều nhà máy điện được xây mới, nâng cấp; chất lược dịch vụ được nâng 

cao; giá dịch vụ điện được cải thiện phù hợp với mục đích tiêu dùng và mức 

sống dân cư. Theo Tổng công ty Điện lực Việt Nam, quy mô hệ thống điện Việt 

Nam hiện nay đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 30 trên thế giới với tổng công 

suất của toàn hệ thống tính đến hết năm 2017 đạt 45.253 MW. Kết quả trên đã 

có những tác động tích cực đến đời sống xã hội trong đó có hoạt động du lịch. 

Tuy nhiên, năng lực của hệ thống cấp, phát, chuyển tải điện ở Việt Nam 

hiện nay còn nhiều bất cập, nguy cơ thiếu điện trầm trọng, tình trạng gián đoạn 

cung cấp điện cục bộ diễn ra ở nhiều khu vực, sự phân phối điện thiên về các 

trung tâm đô thị, một số vùng nông thôn, miền núi, hải đảo chưa có điện. Sự 
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thiếu hiệu quả của hệ thống phân phối điện hiện hành và thiếu công suất các nhà 

máy điện sẽ tiếp tục là vấn đề ảnh hưởng tới phát triển du lịch. 

Về cung cấp điện dân dụng: Cho đến năm 2020, đã đạt được 100% số 

xã/phường có điện lưới quốc gia, và 99.54% dân số (theo số liệu đến 

31/12/2019) , 99,26% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện, góp phần thay 

đổi cơ bản diện mạo nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. 

Trong số 12 huyện đảo của cả nước có 6 huyện đảo đã có điện lưới quốc 

gia gồm huyện Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh); Cát Hải (Hải Phòng); Lý 

Sơn (Quảng Ngãi); Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang) và 6 huyện đảo gồm Bạch 

Long Vỹ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Hoàng Sa (Đà Nẵng), Trường Sa 

(Khánh Hòa), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện được 

cấp điện bằng nguồn điện tại chỗ. 

Đến năm 2021, vẫn còn 0,46% số hộ trên cả nước, chủ yếu là vùng núi 

chưa được cung cấp điện tại Việt Nam. 

Căn cứ vào báo cáo vận hành trong các năm qua, nhìn chung hệ thống điện 

Việt Nam được vận hành khá an toàn, tin cậy, đảm bảo cung cấp điện cho toàn 

hệ thống.Việc khai thác các nhà máy thủy điện về công suất và sản lượng ngày 

càng hiệu quả hơn, các nguồn nhiệt điện mới đã vận hành tương đối ổn định, 

góp phần quan trọng trong việc cung ứng điện cho phụ tải. 

b)  Định hướng phát triển mới: 

Quy hoạch điện VIII phân chia hệ thống điện Việt Nam thành 6 tiểu vùng: 

Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Nam bộ; 

giữa các vùng có liên kết với nhau bằng hệ thống truyền tải điện xương sống. 

Tổng quy mô công suất nguồn điện dự kiến phát triển đến năm 2030 vào 

khoảng 146.000 MW. Nhu cầu công suất cực đại dự kiến vào năm 2030 vào 

khoảng 93.000 MW. Nguồn điện được bố trí hài hoà, đảm bảo phát huy lợi thế 

từng vùng miền, tiết kiệm tối đa truyền dẫn. 

c) Khả năng đáp ứng đối với yêu cầu phát triển du lịch: 

Sản lượng điện ngày càng tăng, hệ thống dây dẫn, mạng lưới điện ngày 

càng phổ cập đến mọi nơi, tỷ lệ hộ dân được cấp điện đạt xấp xỉ 100% nên đáp 

ứng cơ bản nhu cầu tiêu dùng của xã hội nói chung trong đó có du lịch. 

Trong giai đoạn từ 2021-2025, ngành điện sẽ tiếp tục nâng cấp, bổ sung 

điện lưới quốc gia hoặc năng lượng tái tạo cho các đảo Thổ Chu, An Sơn, Nam 

Du (Kiên Giang), một số thôn đảo của tỉnh Khánh Hòa và cấp điện lưới quốc 

gia cho Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là những khu vực có tiềm năng phát 

triển du lịch, vì vậy việc phát triển theo định hướng trên sẽ đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của du lịch. 

Việc khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch cũng góp 

phần đáp ứng yêu cầu du lịch về môi trường tự nhiên và xã hội. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n_%C4%90%E1%BB%93n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4_T%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1t_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
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Một số công trình thủy điện như thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Na Hang, 

Yaly…trở thành điểm tài nguyên phục vụ tham quan du lịch. 

Tuy nhiên, với việc tỷ lệ sử dụng năng lượng nhiệt điện cao (theo quy 

hoạch điện VII đến năm 2025, 2030 đạt tỷ lệ 50% và 55%) làm ảnh hưởng đến 

môi trường, giá thành cao đều tác động không tốt đến phát triển du lịch. Bên 

cạnh đó, việc phát triển hệ thống hồ thủy điện tập trung nhiều ở khu vực miền 

núi phía Bắc, miền Trung gây nguy cơ mất an toàn cho đời sống xã hội và hoạt 

động du lịch trong mùa mưa lũ. 

Năng lực của hệ thống cấp, phát, chuyển tải điện ở Việt Nam hiện nay còn 

nhiều bất cập, nguy cơ thiếu điện trầm trọng, tình trạng gián đoạn cung cấp điện 

cục bộ diễn ra ở nhiều khu vực, sự phân phối điện thiên về các trung tâm đô thị, 

một số vùng nông thôn, miền núi, hải đảo chưa có điện. Sự thiếu hiệu quả của 

hệ thống phân phối điện hiện hành và thiếu công suất các nhà máy điện sẽ tiếp 

tục là vấn đề ảnh hưởng tới phát triển du lịch. 

2.2.2. Hệ thống cấp, thoát nước:  

a) Thực trạng phát triển: 

- Cấp nước: Đến nay, cả nước có gần 100 doanh nghiệp cấp nước, quản lý 

trên 500 hệ thống cấp nước lớn, nhỏ tại các đô thị toàn quốc với tổng công suất 

cấp nước đạt 7 triệu m3/ngày, đêm; mức sử dụng nước sinh hoạt bình quân đạt 

105 lít/người/ngày, đêm. 

Theo Báo cáo Tổng điều tra dân số và nhà ở của Tổng cục Thống kê năm 

2019, tỷ lệ hộ tiếp cận nước máy chỉ chiếm khoảng 52%. Ngoài ra, có 22,8% hộ 

sử dụng nguồn nước giếng khoan. 

Đặc biệt, xem xét tỷ lệ này giữa thành thị và nông thôn trên toàn quốc có 

thể thấy sự chênh lệch rất lớn khi tỷ lệ hộ gia đình tại thành thị tiếp cận được 

nước máy đạt 84,2%, trong khi tại nông thôn chỉ đạt 34,8%. 

Theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, 

Quốc hội đặt mục tiêu tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư 

thành thị là 95 - 100% và nông thôn là 93 - 95% Nhưng theo đánh giá của các 

chuyên gia là không thể đạt được. 

* Thoát nước thải sinh hoạt:  

- Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2020, môi trường 

phải tiếp nhận hơn 3.650 triệu m3 nước thải sinh hoạt; trong đó nước thải sinh 

hoạt tại khu vực nông thôn chưa qua xử lý vẫn đang tiếp tục là nguồn thải lớn 

(chiếm khoảng 60% lượng nước thải), gây tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở cả 

đô thị và nông thôn. 

- Cả nước hiện có 49 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung đã đi vào 

vận hành với tổng công suất thiết kế 1.181.380 m3/ngày đêm; hệ thống thoát 
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nước trên toàn quốc đạt 60% nhưng tổng lượng nước thải được thu gom, xử lý 

tại các đô thị còn rất thấp, mới chỉ đạt khoảng 15%. 

- Nguyên nhân của việc hạ tầng chưa đáp ứng được với tình hình thực tế 

nêu trên là do tỷ lệ các hộ đấu nối vào mạng lưới thoát nước đô thị nhiều nơi 

còn thấp (trong khi 90% hộ gia đình xả nước thải vào bể tự hoại chỉ 4% lượng 

phân bùn được xử lý); giá dịch vụ thoát nước vả xử lý nước thải quá thấp (trung 

bình chỉ bằng khoảng 10% giá nước sạch), chỉ đáp ứng được khoảng 10% chi 

phí xử lý thực tế. 

- Hạ tầng kỹ thuật xử lý nước thải thiếu đồng bộ đã không thể ngăn được 

tình trạng khối lượng nước thải không được thu gom và xử lý được xả thẳng ra 

môi trường, đe dọa đến môi trường sống, nguồn nước, sức khỏe… và trở thành 

thách thức với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

* Quản lý chất thải rắn sinh hoạt:  

Các địa phương đã hoàn thành nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý 

CTR tập trung, một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã đầu tư 

và xây dựng các khu liên hợp xử lý CTR có quy mô lớn. Tỷ lệ CTR được thu 

gom xử lý tại khu vực nội thành các đô thị trung bình đạt khoảng 93,7%, tại khu 

vực nông thôn đạt khoảng 83%. Tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom, tái chế liên 

tục tăng; tỷ lệ phải chôn lấp giảm. CTR được kiểm soát, quản lý tốt hơn thông 

qua việc kiểm soát chặt chẽ nguồn phát, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý. 

b) Khả năng đáp ứng đối với yêu cầu phát triển du lịch: 

Mặc dù hệ thống cấp nước thời gian qua ngày càng được nâng cấp hoàn 

thiện, tiêu chuẩn cung cấp nước sạch được tăng lên, diện cung cấp nước được 

mở rộng hơn…tuy nhiên, hệ thống cấp và thoát nước của Việt Nam đang trong 

giai đoạn đầu phát triển, về cơ bản chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội và là thách thức lớn đối với phát triển du lịch: 

Tiêu chuẩn cấp nước hiện vẫn còn thấp (Trung bình 105 lít/người/ngày, 

đêm) chưa đáp ứng nhu cầu của du lịch, đặc biệt đối với những khu du lịch nghỉ 

dưỡng biển, đảo nơi có nhu cầu cấp nước 200 - 300l/ngày/người/ngày, đêm… 

Diện cấp nước được mở rộng nhưng chưa đầy đủ. Một số khu vực vùng 

sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo hay vùng ĐBSCL khả năng cùng cấp nước sạch 

còn khó khăn, gây cản trở đối với hoạt động du lịch nói chung, đặc biệt là du 

lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn. 

Nhiều khu vực hệ thống đường ống cung cấp chất lượng thấp ảnh hưởng 

đến quá trình cung cấp nước cho sinh hoạt trong đó có du lịch. 

Hệ thống thoát nước và xử lý chất thải, nước thải chưa được đầu tư đồng 

bộ, hiện đại, chất lượng chưa cao…Nhiều khu vực nước thải trực tiếp ra môi 

trường mà chưa được xử lý. Do đó, hệ thống thoát nước và xử lý chất thải, nước 
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thải chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói 

riêng. 

2.3. Hệ thống thông tin, truyền thông 

a) Thực trạng phát triển: 

Hệ thống thông tin viễn thông ở Việt Nam những năm qua có bước phát 

triển vượt bậc cả về hạ tầng viễn thông, internet, phương tiện và dịch vụ đi kèm. 

Về internet, tính đến tháng 3 năm 2019, cả nước đã có khoảng 13,4 triệu 

thuê bao internet băng rộng cố định và khoảng 61,4 triệu thuê bao internet băng 

rộng di động71. Năm 2018, số lượng người dùng internet ở Việt Nam khoảng 64 

triệu người (chiếm 67% dân số cả nước), cao hơn mức trung bình của thế giới 

(hơn 4,3 tỷ người dùng internet, chiếm 57,2% tổng dân số thế giới)72. Việt Nam 

liên tục là nước có số lượng tên miền quốc gia đăng ký cao nhất khu vực 

ASEAN với tổng số tên miền “.vn” hiện đang duy trì trên hệ thống khoảng 

477.088 tên miền, tổng số tên miền phát triển mới khoảng 12.766 tên miền (tính 

đến tháng 4/2019)73. Đây là nguồn lực rất lớn để ngành du lịch Việt Nam khai 

thác và triển khai các hình thức xúc tiến du lịch qua internet. 

Về mạng di động, theo số liệu của Bộ TT&TT, số lượng thuê bao di động 

năm 2021 ước đạt 123,76 triệu. Trong đó, có 92,88 triệu thuê bao là 

smartphone, chiếm khoảng 75%. Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ thuê bao sử dụng 

smartphone trên tổng thuê bao điện thoại di động đã liên tục tăng, từ 59,2% năm 

2018 lên 65,09% năm 2019, đạt 69,55% vào năm 2020 và đến năm nay tỷ lệ 

này là 75%. Cùng với đó, tỷ lệ phủ cáp quang đến hộ gia đình năm 2021 đã đạt 

65%, tăng 10% so với năm 2020.  Theo đó, Việt Nam đứng thứ 25 trong danh 

sách các quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu smartphone nhiều nhất trên thế giới 

và đứng đầu khu vực Đông Nam Á với khoảng 75% người sử dụng smartphone 

trên tổng dân số sử dụng điện thoại di động. 

Cả nước hiện có khoảng 74 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn 

thông cố định mặt đất và 5 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông di 

động mặt đất (Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile và Gtel).  

Tính đến nay, Bộ TT&TT đã cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông di 

động, gồm: Viettel, VNPT, MobiFone triển khai thử nghiệm thương mại dịch 

vụ mạng và mạng di động đã được phủ sóng hầu khắp cả nước…  

                                           

71 Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, http://vnta.gov.vn/thongke  

72 Wearesocial, 2018 digital yearbook: https://www.slideshare.net/wearesocial/2018-digital-yearbook-

86862930  

73 Trung tâm internet Việt Nam - VNNIC: http://www.thongkeinternet.vn/jsp/trangchu/index.jsp. (Số 

liệu được tính tại thời điểm 30/10/2018) 
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Cũng theo BroadBandChoices, chất lượng Internet tại Việt Nam hiện xếp ở 

vị trí thứ 71, với tốc độ trung bình đạt 6,1Mb/s, giảm đáng kể so với năm 2021 

khi Việt Nam đang tốc độ Internet trung bình 9,87Mb/s. So với các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp sau Thái Lan (vị trí thứ 33), 

Indonesia (vị trí thứ 49), Malaysia (vị trí thứ 59), Philippines (vị trí thứ 64), 

không tính Singgapore. 

Mạng di động đã phủ sóng đến hầu hết các khu, điểm tham quan du lịch ở 

trên lãnh thổ Việt Nam (vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) đáp ứng tốt nhu 

cầu của khách du lịch. 

Theo BroadBandChoices, công ty chuyên tư vấn và so sánh các dịch vụ 

truyền hình cáp, Internet và viễn thông có trụ sở tại London (Anh) thì Việt Nam 

nằm trong top 10 quốc gia có giá cước Internet rẻ nhất thế giới (8/10). Đây là 

yếu tố thuận lợi cho khách du lịch. 

Hạ tầng và công nghệ viễn thông được đầu tư tiến kịp với khu vực và quốc 

tế với hệ thống cáp quang, truyền hình cáp với trên 100 kênh, mỗi tỉnh đều có 

kênh truyền hình tỉnh, truyền số liệu công nghệ 3G, 4G và sự tham gia của Vệ 

tinh VINASAT. Có thể nói, hệ thống thông tin, truyền thông của Việt Nam đạt 

trình độ phát triển trong khu vực và đã tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhất của 

thế giới. Hệ thống bưu chính cũng ngày càng phát triển với sự tham gia của nhiều 

doanh nghiệp lớn trong nước cũng như nước ngoài. 

b) Khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch: 

Hiện nay khách du lịch sử dụng internet, các tiện ích thông minh, các thiết 

bị thông minh để tìm kiếm thông tin du lịch, tham khảo điểm đến, so sánh và 

lựa chọn các dịch vụ du lịch hợp lý, thực hiện các giao dịch mua tour, đặt 

phòng, mua vé máy bay, thanh toán trực tuyến… ngày càng có xu hướng gia 

tăng. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong 

phát triển du lịch của Việt Nam.Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát 

triển du lịch của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả sau:  

-Thứ nhất, hỗ trợ cung cấp thông tin và góp phần quảng bá du lịch. 

Hình thức cung cấp thông tin du lịch phổ biến nhất hiện nay là thông qua 

các hệ thống website, cổng thông tin, trang thông tin điện tử, báo điện tử. Trong 

những năm gần đây, 100% cơ quan quản lý du lịch và hầu hết các doanh nghiệp 

du lịch Việt Nam đã có website riêng. Ngoài ra, các nhà lập trình còn thiết kế, 

tích hợp nhiều tính năng, tiện ích đa dạng trên nền tảng web hỗ trợ các hoạt 

động du lịch, như: bản đồ du lịch điện tử, chức năng booking online, thanh toán 

trực tuyến, tư vấn trực tuyến, chăm sóc khách hàng trực tuyến, các chức năng 

quy đổi tiền tệ, dự báo thời tiết… Thậm chí, nó còn có thể tạo sự tương tác trực 

tiếp với khách du lịch, như: góp ý, phản ánh, bình luận về các sự kiện du lịch. 

Bên cạnh các hệ thống website, mạng xã hội cũng là một trong những kênh 
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quan trọng trong việc chia sẻ thông tin, trải nghiệm và góp phần quảng bá du 

lịch. 

- Thứ hai, hình thành và phát triển nhiều phần mềm, tiện ích thông minh 

trong du lịch. 

Năm 2018, Hà Nội đã đưa vào sử dụng 2 phần mềm hỗ trợ du khách, gồm: 

hệ thống thuyết minh tự động tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phần 

mềm hướng dẫn tham quan Hoàng Thành Thăng Long. 

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa vào sử dụng một số trạm thông tin du 

lịch thông minh; phần mềm du lịch “Vibrant Ho Chi Minh City” và một số phần 

mềm tiện ích khác, như: “Sai Gon Bus”, “Ho Chi Minh City Travel Guide”, 

“Ho Chi Minh City Guide and Map”. 

Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch. Ngoài việc thường xuyên sử 

dụng các phương pháp marketing điện tử để quảng bá du lịch, Đà Nẵng rất quan 

tâm xây dựng các hệ thống phần mềm, tiện ích hỗ trợ du khách như “Da Nang 

Tourism”, “inDaNang”, “Go! Đà Nẵng”, “Da Nang Bus”. Đặc biệt, đầu năm 

2018, Đà Nẵng đưa vào sử dụng ứng dụng Chatbot “Da Nang Fantasticity”, đây 

là công nghệ được sử dụng đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á (cùng với 

Singapore). 

Ngoài ra, một số địa phương khác - như Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh 

Bình, Quảng Bình, Cần Thơ…, cũng đang phối hợp tích cực với các tập đoàn 

viễn thông để triển khai những dự án du lịch thông minh, sản xuất các phần 

mềm, tiện ích thông minh cho ngành du lịch. 

-Thứ ba, góp phần phát triển và hoàn thiện hạ tầng mạng. 

Phát triển và hoàn thiện hạ tầng mạng là điều kiện quan trọng để triển khai 

các hoạt động du lịch trực tuyến. Nhận thức được điều này, nhiều điểm đến du 

lịch trong nước đã và đang lắp đặt các trạm phát wifi miễn phí. Tại Hà Nội, các 

điểm được lắp đặt trạm phát wifi miễn phí như: khu vực quanh bờ hồ Hoàn 

Kiếm, các khu phố cổ, đường hoa, chợ hoa, công viên, bến xe, tuyến buýt… hay 

tại một số điểm du lịch như: Bát Tràng, Vạn Phúc, Hoàng Thành Thăng Long, 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 100 điểm phát wifi miễn phí đã được triển khai 

cho 3 khu vực bệnh viện, trường học, điểm công cộng tại các quận trung tâm và 

gần 1000 điểm phát wifi miễn phí tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa 

bàn thành phố. 

Tại Đà Nẵng, từ năm 2012, Thành phố đã đầu tư gần 2 triệu USD cho dự 

án phủ sóng wifi. Đến nay, trên địa bàn đã có tới gần 500 trạm phát trên tất cả 

các tuyến đường phố chính, các điểm du lịch dọc bờ biển, các điểm du lịch dọc 

bờ sông Hàn, các trung tâm mua sắm, trung tâm hành chính, các điểm du lịch và 

các điểm công cộng khác. Ngoài ra, rất nhiều địa phương khác trong cả nước đã 
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và đang tích cực triển khai phủ sóng wifi miễn phí, như: Quảng Ninh, Hải 

Phòng, Huế, Quảng Bình, Đà Lạt, Cần Thơ… 

Năm 2016, sàn giao dịch du lịch trực tuyến (Tripi) đầu tiên xuất hiện tại 

Việt Nam, cho phép giao dịch các tour trọn gói, khách sạn và vé máy bay. Đặc 

biệt, Tripi còn cho phép khách hàng tìm kiếm, so sánh giá các sản phẩm du lịch 

và cập nhật chính xác 24/24 tình trạng sản phẩm. IVIVU (ivivu.com) cũng là 

một trong những sàn giao dịch du lịch lớn, cho phép khách du lịch tìm kiếm 

thông tin, so sánh, lựa chọn và thực hiện các giao dịch đặt tour, mua vé máy 

bay, đặt phòng khách sạn với hơn 300 tour du lịch, hơn 5.000 khách sạn tại Việt 

Nam và 345.000 khách sạn toàn thế giới. Đến nay, Việt Nam có khoảng 10 sàn 

giao dịch du lịch. 

*Những hạn chế còn tồn tại 

Ngành du lịch Việt Nam đang từng bước tiếp cận và ứng dụng rộng rãi 

CNTT trong phát triển du lịch, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: 

- Mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin chưa 

cao. 

Điều này thể hiện thông qua chỉ số xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của Bộ Văn hóa - Thể 

thao và du lịch, trong giai đoạn từ năm 2015-2018 chỉ xếp ở vị trí trung bình 

khá trong tổng số 19 bộ, ngành. Đặc biệt, các chỉ số về hạ tầng kỹ thuật và chỉ 

số ứng dụng CNTT nhiều năm xếp ở vị trí trung bình yếu. 

Đối với cấp địa phương, ngoại trừ 5 địa phương có du lịch phát triển - gồm 

Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế - đứng đầu 

bảng xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông 

tin - truyền thông, còn nhiều địa phương có du lịch phát triển nhưng chỉ số xếp 

hạng lại rất thấp, như: Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm 

Đồng, Lào Cai,… 

- Trình độ khoa học công nghệ còn hạn chế. 

So với các quốc gia trên thế giới,  trình độ khoa học công nghệ của Việt 

Nam còn thấp. Do đó, việc nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ ứng 

dụng cho du lịch còn nhiều hạn chế. 

- Tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp du lịch còn thấp. 

Theo khảo sát của Hiệp hội du lịch Việt Nam, hiện nay, các hệ thống 

khách sạn cao cấp, thương hiệu quốc tế và các hãng hàng không, doanh nghiệp 

lữ hành lớn như Saigontourist, Vietravel, Vietnamtourism… đều tích cực ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh du lịch với khối lượng 

sản phẩm phong phú, có thông tin cụ thể về thời điểm, giá cả, các dịch vụ. 

Với các doanh nghiệp du lịch khác hay các điểm tham quan, các đơn vị vận 

chuyển, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kinh doanh du lịch chiếm tỷ lệ 
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rất thấp. Nguyên nhân chính do doanh nghiệp du lịch Việt Nam chủ yếu là các 

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. 

- Thị trường du lịch trực tuyến chưa phát triển. 

Các công ty lữ hành online thương hiệu toàn cầu - như Agoda.com, 

Booking.com, Traveloka.com, Expedia.com - đang độc chiếm thị trường Việt 

Nam với khoảng 80% thị phần. Trong khi đó, chỉ có khoảng 10 doanh nghiệp 

Việt Nam có kinh doanh du lịch trực tuyến, như Ivivu.com, chudu24.com, 

mytour.vn, tripi.vn, vntrip.vn… Tuy nhiên, các công ty này cũng chỉ phục vụ thị 

trường khách nội địa với số lượng giao dịch còn thấp. 

Thời gian qua, có thể thấy ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động du 

lịch đã mang lại những kết quả đáng kể cho sự tăng trưởng ấn tượng của ngành. 

Mặc dù vậy, việc ứng dụng CNTT trong phát triển du lịch mới chỉ dừng ở mức 

cơ bản, chưa khai thác được tối ưu các lợi thế của công nghệ trong cạnh tranh, 

thu hút khách hàng cũng như trong quản lý, điều hành kinh doanh du lịch. Vì 

vậy, các cơ quan quản lý, các địa phương đến các đơn vị kinh doanh cần tăng 

cường hiệu quả hơn nữa việc ứng dụng CNTT để quảng bá du lịch Việt Nam và 

đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

2.4. Hệ thống đô thị 

a) Thực trạng phát triển: 

Hệ thống Đô thị Việt Nam bao gồm các thành phố, thị xã, thị trấn được các 

cơ quan nhà nước Việt  Nam có thẩm quyền ra quyết định công nhận. Đây là 

những khu vực tập trung dân cư, có hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật 

tương đối tốt so với mặt bằng chung. Vì vậy, rất có ý ngĩa với hoạt động du lịch. 

Đến tháng 4 năm 2022, tổng số đô thị cả nước là 869 đô thị, bao gồm 2 đô 

thị loại đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 22 đô thị loại I, 33 đô thị 

loại II, 47 đô thị loại III, 91 đô thị loại IV, 674 đô thị loại V.  

- Hệ thống đô thị đặc biệt: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là Thủ đô 

hoặc trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, quốc tế về kinh tế, tài chính, văn hóa, 

giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, 

giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 

của cả nước. Đối với du lịch Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng là các 

trung tâm du lịch quốc gia, giữ vai trò là đầu mối phân phối khách du lịch cho 

các địa phương trên cả nước. 

- Hệ thống đô thị loại I: Là những đô thị giữ vai trò trung tâm quốc 

gia hoặc trung tâm vùng lãnh thổ liên tỉnh. Việt Nam có 22 đô thị loại I, bao 

gồm: 

+ 03 thành phố trực thuộc trung ương: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
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+ 19 thành phố thuộc các tỉnh: Huế, Vinh, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, 

 Buôn Ma Thuột, Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì, Vũng Tàu, Hạ 

Long, Thanh Hóa, Biên Hòa, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, Bắc Ninh, Hải 

Dương, Pleiku, Long Xuyên. 

Trong các thành phố trên: 

Hải Phòng là trung tâm của vùng Duyên hải Bắc Bộ;  

Đà Nẵng là trung tâm của miền Trung;  

Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong đó có vai 

trò là trung tâm du lịch; 

Việt Trì là thành phố du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, là trung 

tâm của liên tỉnh phía Bắc và 1 trong 2 trung tâm của vùng Trung du và miền 

núi phía Bắc; 

Thái Nguyên là 1 trong 2 trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc; 

Bắc Ninh là thành phố công nghiệp, công nghệ cao của vùng Đồng bằng 

sông Hồng; 

Hải Dương là thành phố công nghiệp sản xuất, chế tạo, lắp ráp, có vai trò 

quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng Thủ đô 

Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng; 

Hạ Long là thành phố dịch vụ, du lịch biển quốc tế; nơi có kỳ quan thiên 

nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; 

Nam Định là trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng; 

Thanh Hóa và Vinh là hai trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ; 

Huế là trung tâm du lịch di sản quốc gia, nơi có hai di sản văn hóa thế giới 

là Cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế; 

Quy Nhơn và Nha Trang là hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của 

vùng Nam Trung Bộ; 

Pleiku là trung tâm của tiểu vùng Bắc Tây Nguyên; 

Buôn Ma Thuột và Đà Lạt là hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục, 

khoa học công nghệ, du lịch của vùng Tây Nguyên; 

Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Vũng Tàu là các trung tâm công nghiệp, dịch 

vụ của vùng Đông Nam Bộ; 

Mỹ Tho là trung tâm của vùng Bắc Sông Tiền; 

Long Xuyên là trung tâm của vùng Tứ giác Long Xuyên. 

- Hệ thống đô thị loại II: là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên 

ngành cấp vùng, cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nha_Trang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_Nh%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Tr%C3%AC
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9ng_T%C3%A0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_Tho
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_D%E1%BA%A7u_M%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Ninh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pleiku
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Tr%C3%AC
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_du_v%C3%A0_mi%E1%BB%81n_n%C3%BAi_ph%C3%ADa_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_du_v%C3%A0_mi%E1%BB%81n_n%C3%BAi_ph%C3%ADa_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_du_v%C3%A0_mi%E1%BB%81n_n%C3%BAi_ph%C3%ADa_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_du_v%C3%A0_mi%E1%BB%81n_n%C3%BAi_ph%C3%ADa_B%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Ninh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_H%E1%BA%A1_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
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lịch, y tế, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính cấp tỉnh, đầu mối giao 

thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh hoặc một 

vùng liên tỉnh. 

Tính đến ngày 20/4 năm 2022, cả nước có 33 đô thị loại II, bao gồm các 

thành phố thuộc tỉnh: Phan Thiết, Cà Mau, Tuy Hòa, Uông Bí, Thái Bình, Rạch 

Giá, Bạc Liêu, Ninh Bình, Đồng Hới, Phú Quốc, Vĩnh Yên, Lào Cai, Bà 

Rịa, Bắc Giang, Phan Rang - Tháp Chàm, Châu Đốc, Cẩm Phả, Quảng 

Ngãi, Tam Kỳ, Trà Vinh, Sa Đéc, Móng Cái, Phủ Lý, Bến Tre, Hà Tĩnh, Lạng 

Sơn, Sơn La, Tân An, Vị Thanh, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Sóc 

Trăng. 

- Hệ thống đô thị loại III: Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên 

ngành về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh, vùng liên tỉnh. 

Tính đến ngày 20/4 năm 2022, cả nước có 47 đô thị loại III, bao gồm: 

+ 29 thành phố: Yên Bái, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Hội An, Hưng 

Yên, Kon Tum, Đông Hà, Bảo Lộc, Hà Giang, Cam Ranh, Cao Bằng, Lai 

Châu, Tây Ninh, Bắc Kạn, Tam Điệp, Sông Công, Sầm Sơn, Phúc Yên, Hà 

Tiên, Đồng Xoài, Chí Linh, Long Khánh, Gia Nghĩa, Dĩ An, Ngã Bảy, Thuận 

An, Hồng Ngự, Từ Sơn, Phổ Yên; 

+ 18 thị xã: Sơn Tây, Cửa Lò, Phú Thọ, Bỉm Sơn, Gò Công, La Gi, Bến 

Cát, Tân Uyên, Sông Cầu, Long Mỹ, Tân Châu, Cai Lậy, Quảng Yên, Kỳ 

Anh, Bình Minh, Đông Triều, Phú Mỹ, An Nhơn. 

- Ngoài ra còn 91 đô thị loại IV và  674 đô thị loại V phân bố trên khắp cả 

nước. 

- Trong hệ thống các đô thị trên, các đô thị có sân bay, bến cảng, ga đường 

sắt… như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh ở khu vực phía Bắc, các đô thị Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Đà Lạt, Gia Lai, Buôn Mê thuột khu vực 

Tây Nguyên; thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ khu vực phía Nam có ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động du lịch; Đây đều là các trung tâm du lịch cấp quốc gia, 

cấp vùng và tiểu vùng.  

Các đô thị là trung tâm hành chính của tỉnh cũng đồng thời giữ vai trò là 

trung tâm du lịch của tỉnh. 

Một số đô thị như Sa Pa, Huế, Hội An, Đà Lạt,v.v…còn là tài nguyên du 

lịch.  

Bên cạnh đó, việc cải tạo cảnh quan đô thị, việc xuất hiện những công trình 

kiến trúc mới như Cầu Rồng, Cầu Vàng (Đà Nẵng), các cao ốc ở Hà Nội, Thành 

phố Hồ Chí Minh,v.v…đã làm cho vai trò của đô thị đối với hoạt động du lịch 

được nâng cao. 
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Trong số hệ thống đô thị Việt Nam đã có 10 đô thị được Chiến lược và quy 

hoạch tổng thể du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng phát 

triển thành đô thị du lịch theo những quy định của Luật du lịch năm 2005. 

Ngày 01/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 

2018 - 2025 định hướng đến năm 2030. Hiện đã có 41/63 tỉnh thành phố trên cả 

nước đang tiến hành xây dựng đô thị thông minh. Trong số đó, có 03 thành phố 

là Đà Nẵng, Bình Dương, Huế là những thành phố tiêu biểu cho mô hình đô thị 

thông minh. Thực trạng này đã đóng góp tích cực cho quá trình phát triển du 

lịch. 

b) Khả năng đáp ứng đối với yêu cầu phát triển du lịch: 

Hệ thống đô thị có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế dịch vụ nói 

chung và du lịch nói riêng. Hiện nay các trung tâm du lịch ở Việt nam đều là đô 

thị trung tâm quốc gia và vùng như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ… Sự gia tăng đô thị hóa những năm gần đây tạo sức 

ép về sinh hoạt, giá cả, việc làm và giao thông đô thị. Một mặt dân số đô thị 

tăng lên nhanh chóng góp phần quan trọng vào hoạt động dịch vụ ở các đô thị 

lớn trong đó có đội ngũ lao động phục vụ du lịch. Hoạt động dịch vụ du lịch ở 

trung tâm đô thị trở thành hình mẫu cho các địa phương khác học tập. Mặt khác 

cũng do sức ép đô thị hóa cùng với thu nhập tăng lên, dân cư tại các đô thị lớn 

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… có thu nhập trung bình khá trở lên có nhu 

cầu du lịch ngày càng nhiều. Ước tính 30-35% dân số ở 2 thành phố lớn thực 

hiện ít nhất 1 chuyến du lịch trong năm. Với dân số sống tại các đô thị khoảng 

33 triệu người, chiếm khoảng 34,4% tổng dân số cả nước, trong xu hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đi liền với đô thị hóa thì dân số thành thị tiếp tục tăng, 

phần đông có thu nhập trung bình khá trở lên và hình thành lực lượng nòng cốt 

phát triển dịch vụ đô thị trong đó có du lịch và trở thành tầng lớp tiên phong tiêu 

dùng dịch vụ và đi du lịch.  

Đô thị vừa là tài nguyên du lịch vừa là nơi cung cấp hệ thống dịch vụ du 

lịch với chất lượng cao. Trong khuôn khổ điểm đến đô thị, số lượng, sự đa dạng 

và quy mô của các điểm tham quan đóng vai trò quan trọng trong phát triển du 

lịch đô thị. So với các yếu tố môi trường tự nhiên, các yếu tố di sản văn hóa và 

các yếu tố dân cư được cho là quan trọng hơn trong phát triển du lịch đô thị. Thị 

trường khách du lịch đô thị thường khá đa dạng và là những người có trình độ 

cao nên các yếu tố thu hút sẽ tập trung ở các thuộc tính di sản văn hóa của khu 

đô thị, thành phố hay thị trấn. Họ thường là những người lớn tuổi, đi du lịch 

thưởng ngoạn và thích các giá trị di sản văn hóa lịch sử; những người trẻ tuổi, 

những người thường bị thu hút bởi yếu tố mới lạ của môi trường đô thị bên cạnh 

các yếu tố giải trí, sự kiện thể thao, cuộc sống về đêm; những người khách du 

lịch kinh doanh tham dự các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm. 
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Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhiều 

giai đoạn lịch sử, nhiều triều đại, nhà nước trước đó nên được đầu tư phát triển 

so với các khu vực khác trong cùng thời kỳ, có giá trị tài nguyên du lịch, dịch 

vụ vượt trội hơn các khu vực khác, có cơ sở hạ tầng chất lượng cao, …là điều 

kiện để phát triển du lịch; đối với cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và cơ sở vật 

chất kỹ thuật du lịch như: Cơ sở lưu trú, vận chuyển, cơ sở dịch vụ vui chơi giải 

trí chất lượng cao đã và đang được ưu tiên đầu tư. 

Cùng với Thủ đô Hà Nội, thành phố Huế, thành phố Việt Trì từng là cố đô 

của các triều đại trước đó, hay như Vân Đồn, Phố Hiến (TP. Hưng Yên), Hội 

An, Quy Nhơn, Hà Tiên, Mỹ Tho,… là những đô thị - thương cảng cổ có tiềm 

năng lớn để phát triển du lịch. Vì các khu vực này phản ánh lên được quá trình 

lịch sử phát triển của nước nhà, thông qua hệ thống kiến trúc, hạ tầng, nhà cửa, 

đền thờ, phong tục, tập quán, lễ hội, lối sống, sinh hoạt cộng đồng…, đặc biệt 

để lại nhiều di sản, các di tích lịch sử, nhiều phong cảnh…  thu hút được nhiều 

khách du lịch. 

Lịch sử phát triển đô thị Việt Nam không thể không nhắc đến các đô thị 

nghỉ mát do người Pháp tìm kiếm, đặt nền móng xây dựng đầu tiên, như Đà Lạt, 

Bà Nà, Tam Đảo, Sa Pa, Sầm Sơn, Đồ Sơn,… đã và đang là những đô thị phát 

triển du lịch mạnh mẽ.  

Các thành phố lớn khác như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần 

Thơ,.. lại là các thành phố buôn bán, trung tâm thương mại, … có thế mạnh phát 

triển du lịch ở một góc độ khác. Các thành phố này thu hút được một số lượng 

khách du lịch đến tham quan, kết hợp trao đổi mua bán hàng hóa. Sự sầm uất và 

nét văn hóa trao đổi mua bán bán hàng hóa tại các khu phố chợ, trung tâm 

thương mại đã tạo nên tính đặc sắc về tài nguyên du lịch. 

Một số đô thị mới, khu đô thị mới như TP. Phú Quốc, khu đô thị Ecopark 

(Hưng Yên), khu đô thị Ocean park (Hà Nội), khu đô thị Phú Mỹ Hưng (tp. Hồ 

Chí Minh), Vinhome Center park (TP. Hồ Chí Minh) đang là những điểm đến 

du lịch hấp dẫn, với đặc điểm chung là các khu vực này có kiến trúc hạ tầng 

hiện đại, được ưu tiên các dịch vụ như điện nước, vệ sinh môi trường đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu, nơi đây cũng được đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí, cơ sở vật 

chất kỹ thuật là điểm nhấn cho khu vực đô thị. 

Với đường bờ biển trải dài từ Móng Cái đến Hà Tiên dài 3.260km (Việt 

Nam đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven  biển, các quốc đảo và các lãnh thổ 

trên thế giới). Chỉ số chiều dài bờ biển trên diện tích đất liền của nước ta xấp xỉ 

0,01 (nghĩa là cứ 100km2 đất liền có 1km bờ biển), đứng thứ nhất ở ba nước 

Đông Dương, trên Thái Lan và ngang với Malaisia (đất nước có một nửa là 

quần đảo). Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì 28 tỉnh, thành phố có biển 

và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Một số đô thị có 

khu vực nội thị/nội thành giáp biển, hình thành các phố biển, như: Hạ Long, 

Cẩm Phả, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Rang - 



303 

 

Tháp Chàm, Phan Thiết, Vũng Tàu, Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, … đang được 

xem là các cực mũi nhọn phát triển kinh tế biển trong đó có du lịch gắn với bản 

sắc văn hóa và đặc thù tự nhiên của khu vực ven biển, đảo, đồng thời những đô 

thị ven biển, đô thị đảo đang là những khu vực thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng du 

lịch để tạo sự đột phá và kéo các nhà đầu tư lớn tạo động lực thúc đẩy phát triển 

nhanh và bền vững. 

 Từ góc độ kinh tế du lịch, một số nước đã xem du lịch đô thị là loại hình 

thu hút khách du lịch quan trong và mang lại hiệu quả cao trong phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội và môi trường. Do đó cần nghiên cứu, theo dõi và quản lý 

hoạt động, phát triển du lịch tại các điểm đến đô thị (thành phố) và thực hiện 

chiến lược quản trị và quản lý du lịch đô thị. 

Nhìn chung, sự phát triển hệ thống đô thị thời gian qua có ảnh hưởng tích 

cực đến sự phát triển du lịch của quốc gia và các địa phương, đáp ứng cơ bản 

các yêu cầu về phát triển du lịch. Đảm bảo vai trò là nơi đến và đầu mối phân 

phối các dòng khách và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho khách du lịch. 

Các đô thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đáp ứng được 

yêu cầu là trung tâm du lịch quốc gia và vùng; 

Các đô thị như Huế, Hội An, Đà Lạt đã trở thành các đô thị du lịch, thu hút 

đông đảo khách du lịch. 

Nhiều công trình đô thị là tài nguyên du lịch và trở thành điểm đến, nơi 

tham quan cho loại hình du lịch đô thị. 

Một số đô thị như Đà Nẵng, Bình Dương, Huế phát triển mô hình đô thị 

thông minh đáp ứng yêu cầu cao của khách du lịch. 

Tuy nhiên, đô thị Việt Nam đang trong quá trình phát triển nên vẫn còn 

nảy sinh nhiều bất cập như công trình xây dựng ngổn ngang, giao thông đô thị 

dang dở,…ảnh hưởng đến về môi trường, cảnh quan và chưa đáp ứng với yêu 

cầu phát triển du lịch  

2.5. Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội 

2.5.1. Thực trạng phát triển: 

Hệ thống hạ tầng xã hội được đánh giá trong quy hoạch hệ thống du lịch 

quốc gia gồm: 1) Các cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề thuộc lĩnh vực giáo 

dục đào tạo; 2) Các công trình văn hóa, các cơ sở vui chơi giải trí, các công 

trình thể thao thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao; 3) Mạng lưới cơ sở khám chữa 

bệnh, phục hồi chức năng thuộc lĩnh vực y tế và một số cơ sở dịch vụ xã hội 

khác đều có vai trò nhất định đối với phát triển du lịch. 

- Cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có 

vai trò đạo tạo phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao cho ngành 

du lịch;  
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- Các công trình văn hóa, các cơ sở vui chơi giải trí, các công trình thể 

thao… thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao phục vụ khách du lịch tham quan, tìm 

hiểu, vui chơi giải trí, thư giãn và giữ vai trò như một trong những nguồn tài 

nguyên du lịch; 

- Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng thuộc lĩnh vực y tế 

hỗ trợ khám chữa bệnh, dịch vụ y tế phục vụ với khách du lịch trong trường hợp 

cần thiết 

Đánh giá thực trạng phát triển các công trình hạ tầng xã hội trên như sau: 

a) Các cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề: 

Về số lượng, phân bố và cơ cấu các cơ sở GDĐH: Đến nay cả nước đã có 

236 cơ sở GDĐH (không tính các trường đại học trực thuộc Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng), bao gồm 171 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập và 05 

trường 100% vốn nước ngoài, trong đó có 61 trường đại học sư phạm và trường 

đa ngành có đào tạo giáo viên. 

Các cơ sở GDĐH và đào tạo giáo viên đã bao phủ hầu khắp các vùng miền 

trong cả nước; việc thành lập mới các cơ sở GDĐH cơ bản đã đáp ứng nhu cầu 

về cơ cấu vùng, miền; đồng thời mở rộng cơ hội được tiếp cận GDĐH của nhân 

dân ở các vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn, góp phần thực hiện chính sách 

dân tộc của Đảng và Nhà nước. 

Một số cơ sở GDĐH quy mô lớn, trường ĐH xuất sắc, trọng điểm bao 

gồm: 

- Đại học: có 7 ĐH, trong đó có 2 ĐH Quốc gia là ĐH Quốc gia Hà Nội và 

ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 3 ĐH vùng là ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế và 

ĐH Đà Nẵng; 

- Trường ĐH xuất sắc: Trường ĐH Việt - Đức và Trường ĐH Khoa học và 

Công nghệ Hà Nội; 

- Trường ĐH trọng điểm: có 16 ĐH, học viện và trường ĐH bao gồm 2 

ĐH Quốc gia, 3 ĐH vùng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế 

Quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Nông nghiệp Hà 

Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 

Trường ĐH Y Hà Nội; Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Trường ĐH Y 

Dược Huế; Trường ĐH Cần Thơ; Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường ĐH 

Vinh. Đối với đào tạo giáo viên, sự phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo 

viên (ĐTGV) trong thời gian vừa qua đã mở rộng cơ hội học tập ở bậc đại học 

vàtiếp cận các chương trình đào tạo giáo viên cho người học thông qua việc 

tăng số lượng, quy mô và loại hình đào tạo. Tính đến năm 2018, Việt Nam có 

113 cơ sở đào tạo giáo viên, trong đó có: 

- 14 trường đại học sư phạm, bao gồm: 06 trường đại học sư phạm (ĐHSP 

Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, ĐHSP - Đại học Huế, 



305 

 

ĐHSP - Đại học Đà Nẵng, ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh); 05 trường đại học 

sư phạm kỹ thuật (ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên, ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, 

ĐHSP Kỹ thuật Vinh, ĐHSP Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vĩnh Long); 02 trường đại học sư phạm TDTT (Trường Đại học 

Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao 

TP Hồ Chí Minh) và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

- 48 trường đại học đa ngành và trường đại học đặc thù (ngoại ngữ, nghệ 

thuật, thể thao) có đào tạo giáo viên; 

- 31 trường cao đẳng sư phạm ở các địa phương (không tính Trường CĐSP 

Hà Nam đã sáp nhập và Trường CĐSP Cà Mau đã giải thể); 

- 18 trường cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên; 

- 02 trường trung cấp sư phạm (Trường TCSP mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội, 

Trường Trung cấp Sư phạm mầm non Đắk Lắk). 

Về cơ cấu mạng lưới theo hình thức sở hữu, mặc dù số các trường đại học 

ngoài công lập liên tục tăng lên trong những năm qua, nhưng vai trò của khối 

cáccơ sở giáo dục ngoài công lập trong phát triển hệ thống GDĐH còn hạn chế. 

Tỷ lệ cơ sở GDĐH ngoài công lập ở nước ta chiếm tỷ lệ còn thấp 27,4% so 

với một số nước trong khu vực châu Á. 

Về cơ cấu ngành nghề đào tạo, trong tổng số SV hệ chính quy đang học tập 

tại các cơ sở GDĐH trong năm học 2016-2017, tỷ lệ SV ngành nghề được phân 

bổ theo 07 khối ngành nghề đào tạo là: khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 

(11%), khoa học xã hội và nhân văn (16%); công nghệ, kỹ thuật giao thông, xây 

dựng (32%); kinh doanh, quản lý luật (30%). Một số cơ sở GDĐH mới được 

thành lập và nâng cấp đã bước đầu tập trung vào đào tạo các khối ngành công 

nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sức khỏe, luật, khoa học giáo dục 

và du lịch, đáp ứng sát thực hơn nhu cầu nguồn lực đất nước. 

b) Các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí:  

- Các công trình văn hóa: 

Hệ thống các công trình văn hóa có tầm cỡ mới thấy ở các thành phố lớn 

như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng. 

+ Nhà hát: Hà Nội có các nhà hát nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Nhà hát 

Chèo, Nhà hát Cải lương, múa rối nước Thăng Long. Thành phố Hồ Chí Minh 

có Nhà hát Bến Thành, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hat Hòa 

Bình,v.v…Các nhà hát thu hút nhiều khách du lịch đặc biệt là khách quốc tế là 

rạp múa rối nước Thăng Long. Các loại hình nghệ thuật truyền thống vốn có sức 

hấp dẫn du lịch cao, đã được quan tâm đầu tư phục vụ khai thác phát triển du 

lịch. 

+ Hệ thống bảo tàng: Đến nay trên cả nước có 70 bảo tàng được phân bố ở 

hầu hết các tỉnh thành. Trong số đó, Hà Nội: 21, thành phố Hồ Chí Minh: 13, 
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Đà Nẵng: 03; Hải Phòng: 02, Cần Thơ: 01. Một số tỉnh có khá nhiều bảo tàng 

như: Ninh Bình: 03; Quảng Nam: 03; Gia Lai: 03.v.v… 

Có nhiều bảo tàng có ý nghĩa quan trong đối với hoạt động du lịch như: 

Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt 

Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng 

Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên (Hà Nội); Bảo tàng Nghệ 

thuật điêu khắc Chăm (Đà Nẵng); Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Chứng 

tích Chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP.Hồ Chí Minh),v.v… 

- Các công trình thể thao: 

Hiện nay các công trình thể thao hiện đã được đầu tư tương đối rộng khắp. 

Các công trình liên hợp thể thao lớn có ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 

Phần lớn các địa phương đều có sân vận động và các nhà thi đấu, tuy nhiên chất 

lượng và quy mô còn khác nhau. Ở quy mô nhỏ hơn có các sân chơi thể thao 

quần chúng được khai thác tương đối quy củ ở các thành phố lớn. 

Một số ngành cũng có các cơ sở thể thao phục vụ cán bộ công nhân viên 

cũng như làm dịch vụ, một số đơn vị quân đội, công an cũng có các cơ sở thể 

dục thể thao quy mô lớn, đặc biệt là tại các quân khu. 

Hệ thống các công trình thể thao từng bước được đầu tư phát triển phủ 

khắp các địa bàn. Các công trình có sức chứa lớn như Khu Liên hợp Thể thao 

Mỹ Đình (Hà Nội), Sân vận động Thiên Trường (Nam Định), Nhà thi đấu đa 

năng Vĩnh Phúc, Hải Dương, cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)...và các công 

trình khác tuy chưa đủ năng lực và tính đồng bộ để tạo điểm nhấn thu hút các sự 

kiện thể thao lớn tầm quốc tế nhưng có thể đăng cai các sự kiện khu vực như 

SEA Games 31 năm 2022, AFF Cup... Sự tham gia của các công trình thể thao 

góp phần quan trọng cho thúc đẩy du lịch MICE phát triển đồng thời tạo hình 

ảnh cho Việt Nam trước bạn bè quốc tế. 

- Các cơ sở vui chơi giải trí: 

Các khu vui chơi giải trí thời gian qua được nhiều đối tượng quan tâm đầu 

tư phát triển và trở thành tài nguyên du lịch. Các khu vui chơi giải trí tập trung 

nhiều ở các đô thị lớn, chủ yếu là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương. Các 

khu VCGT này chủ yếu thu hút khách du lịch nội địa. 

Các khu VCGT tại các khu resort ven biển cũng thu hút được đáng kể 

khách quốc tế, tuy nhiên thị trường khách nội địa vẫn là đối tượng chính, do 

nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Hiện nay, tại các trung tâm thương mại lớn cũng xuất hiện các khu vui 

chơi giải trí phục vụ nhiều lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên thị trường 

chính vẫn là khách nội địa. Các khu giải trí thể thao gắn với du lịch như sân 

Golf gần đây được phát triển mạnh. Tuy nhiên, nhìn chung các loại hình dịch vụ 

giải trí còn rất đơn sơ, nghèo nàn chưa thu hút được khách quốc tế. 
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c) Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng:  

Đến năm 2019, cả nước có 13.638 cơ sở với 303.515 giường bệnh, trong 

đó có 1.189 bệnh viện (34 bệnh viện tuyến Trung ương với 28.585 giường bệnh 

(chưa bao gồm các bệnh viện trường đại học); tuyến tỉnh có 471 bệnh 

viện/phòng khám chuyên khoa, với 253.781 giường; tuyến huyện có 1.034 bệnh 

viện/phòng khám đa khoa/nhà hộ sinh với 83.863 giường; các Bộ, ngành khác 

có 755 cơ sở ytế với 6.230 giường (22 bệnh viện, 7 phòng khám đa khoa, 11 

trung tâm điều dưỡng, 5 trung tâm y tế và 710 trạm y tế cơ quan không giường 

bệnh) và bệnh viện phục hồi chức năng với 9.415 giường bệnh 

Tổng số bệnh viện chuyên khoa hạng 1 tuyến TW có 23 bệnh viện (22 

bệnh viện hạng 1 và 1 bệnh viện hạng đặc biệt) với 17.138 giường bệnh. Tuyến 

tỉnh hiện có 39 bệnh viện chuyên khoa hạng 1 với 19.629 giường bệnh tập trung 

chủ yếu vào các chuyên khoa ngoại, sản, nhi, lao và bệnh phổi, ung bướu, mắt, 

răng -hàm - mặt, tai - mũi - họng, tâm thần, chấn thương chỉnh hình, bỏng, tim 

mạch, lão khoa, nội tiết, huyết học và truyền máu, lâm sàng nhiệt đới, điều 

dưỡng phục hồi chức năng, y học cổ truyền. 

Khối tư nhân hiện có 231 bệnh viện tư nhân và bán công với tổng số 

giường bệnh là 12.068 giường (chiếm 4% tổng số giường). Bệnh viện tư nhân 

chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội có 36 bệnh viện với 1.192 

giường, TP. Hồ Chí Minh có 55 bệnh viện với 3.248 giường, Đà Nẵng có 8 

bệnh viện với 663 giường, Bình Dương có 12 bệnh viện với 517 giường, Thanh 

Hóa có 11 bệnh viện với 993 giường, Nghệ An có 11 bệnh viện với 529 giường. 

Ngoài ra các địa phương khác có dưới 6 bệnh viện với số giường trung bình 

khoảng 50 giường bệnh/1 cơ sở. 

Tổng số có 34 bệnh viện tuyến trung ương chủ yếu tập trung tại vùng Đồng 

bằng sông Hồng với 20/34 bệnh viện; Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền 

trung có 8/34 bệnh viện; Vùng Đông Nam bộ 2 bệnh viện đa khoa và 2 bệnh 

viện chuyên khoa; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 1 bệnh viện đa khoa 

trung ương là Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ và và vùng Trung du MNPB có 

1 BV là Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên. Tây Nguyên là vùng duy nhất 

không có bệnh viện tuyến TW. 

Phân bố giường bệnh tuyến TW hiện đang tập trung vào khu vực ĐBSH 

(53%), tiếp đó là khu vực Bắc Trung bộ và DHMT (22%), Đông Nam bộ 

(19%), Đồng bằng sông Cửu long và khu vực Trung du-MNPB chiếm dưới 5%.  

Tuy nhiên, tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các BV tuyến 

trung ương lại có sự dịch chuyển đáng kể, tập trung chủ yếu ở vùng ĐBSH 

(49%) và Đông Nam Bộ (34%). Nguyên nhân là do tại hai vùng này có nhiều 

BV đa khoa trung ương và BV chuyên khoa trung ương thuộc hai thành phố lớn 

là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Vùng Bắc Trung bộ - DHMT có quy mô giường 

bệnh lớn thứ 2 cả nước nhưng tổng số lượt KCB chỉ chiếm 11%. Hai vùng 

Trung du và MNPB, ĐBSCL chỉ chiếm 3% tổng số lượt khám chữa bệnh tuyến 
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TW trên toàn quốc. Tây Nguyên hiện là vùng duy nhất không có bệnh viện 

tuyến TW. Như vậy, có thể thấy các đơn vị KCB tuyến TW tại khu vực ĐBSH 

(11 tỉnh), ĐNB (6 tỉnh) không chỉ phục vụ cho người dân các tỉnh trong vùng 

mà còn phục vụ cho các tỉnh lân cận thuộc khu vực khác như: Trung du, MNPB 

- 14 tỉnh; Đồng bằng sông Cửu long - 13 tỉnh; Tây Nguyên - 5 tỉnh, thậm chí 

các tỉnh thuộc khu vực Bắc trung bộ và DHMT (14 tỉnh) cũng sẽ về Hà Nội 

hoặc TP Hồ Chí Minh để khám, chữa bệnh. 

Trên cả nước có 56 BV đa khoa tỉnh Hạng I và 39 BV chuyên khoa tỉnh 

Hạng I. Các bệnh viện này vừa cung ứng dịch vụ y tế cho người dân trên địa 

bàn của tỉnh và cũng vừa cung ứng dịch vụ cho người dân các tỉnh lân cận 

d) Các cơ sở dịch vụ xã hội khác: Các cơ sở dịch vụ xã hội khác như ngân 

hàng, bảo hiểm... thời gian vừa qua được mở rộng phát triển phục vụ các tầng 

lớp nhân dân trong đó có khách du lịch.  

2.5.2. Khả năng đáp ứng đối với yêu cầu phát triển du lịch: 

- Các cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề được mở rộng, trang thiết bị 

giảng dạy ngày càng hiện đại, chương trình đào tạo được cải tiến…đã đáp ứng 

cơ bản yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch. 

- Các công trình văn hóa, các cơ sở vui chơi giải trí, các công trình thể thao 

thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao đã được quan tâm đầu tư phát triển phục vụ 

phúc lợi xã hội, các sự kiện thể thao, văn hóa lớn…nên đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu của du lịch đặc biệt đối với du lịch MICE.  

- Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng thuộc lĩnh vực y tế 

đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho khách du lịch 

trong quá trình đi du lịch. Đặc biệt, một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa 

Trung ương hạng I ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh còn có thể đáp 

ứng nhu cầu du lịch chữa bệnh. 

- Các cơ sở dịch vụ xã hội khác như ngân hàng, bảo hiểm...đều cơ bản đáp 

ứng nhu cầu của du lịch. 

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực thì sự kết nối, phối hợp giữa 

các công trình hạ tầng xã hội với du lịch còn bất cập nên chưa đáp ứng nhu cầu 

khách du lịch đặc biệt đối với khách quốc tế. 

Chất lượng dịch vụ và mức độ sẵn sàng, chu đáo và đặc biệt khả năng giao 

tiếp ngôn ngữ với khách quốc tế của nhiều cơ sở dịch vụ xã hội hạn chế vì vậy 

chưa đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu của khách quốc tế tại điểm đến. 
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2.6. Đánh giá chung khả năng đáp ứng của kết cấu hạ tầng phục vụ 

phát triển du lịch 

2.6.1. Hệ thống giao thông: 

a) Hệ thống giao thông đường bộ: So với giai đoạn trước đây hệ thống 

đường bộ đã được tập trung đầu tư, mở rộng, nâng cấp,v.v…nên đã đáp ứng 

được cơ bản nhu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn vừa qua, cụ thể: 

 - Nhiều công trình giao thông hình thành đã có những ảnh hưởng tích cực 

đến hoạt động du lịch như tuyến cao tốc Hà Nội - Nội Bài; Hà Nội - Hải Phòng 

- Quảng Ninh, TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Bắc Mỹ Thuận, cầu Rạch 

Miễu trên quốc lộ 60, v.v…tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách theo các tuyến 

du lịch quốc gia; 

- Các tuyến quốc lộ gắn liền với cửa khẩu đường bộ như QL1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 12, 13, 14, 18, 40… đã được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi và đáp 

ứng được cơ bản nhu cầu đón khách du lịch quốc tế qua các cửa khẩu với Trung 

Quốc, Lào và Campuchia và phát triển du lịch biên giới. 

- Một số công trình giao thông như hầm đèo Hải Vân, Đèo Ngang, Đèo Cù 

Mông,v.v… trở thành điểm tài nguyên phục vụ tham quan và thu hút khách du 

lịch; 

Tuy nhiên, khả năng đáp ứng vẫn còn có những hạn chế nhất định, đặc biệt 

trong điều kiện nhu cầu du lịch ngày càng cao hơn. Cụ thể như sau: 

- Mạng lưới đường bộ nói chung và cao tốc nói riêng phân bố không đều, 

tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng gây khó khăn cho sự phát triển du lịch đối 

với khu vực núi cao, biên giới…; 

- Một số tuyến quốc lộ có vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch 

nhưng chất lượng còn thấp, chưa có điều kiện đầu tư nâng cấp như hệ thống 

quốc lộ 4 ở khu vực phía Bắc; Các quốc lộ khu vực miền Trung, vùng ĐBSCL, 

v.v…hạn chế khả năng tiếp cận các khu, điểm du lịch; 

- Dù mạng lưới giao thông Việt Nam phát triển mạnh thời gian qua nhưng 

vẫn đối diện với tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông gây cản trở đối với phát 

triển kinh tế xã hội trong đó có du lịch. 

- Mật độ đường bộ rất thấp khi quốc lộ chỉ đạt 0,075 km/km, cao tốc chỉ 

đạt 0,0028 km/km, từ đó dẫn đến tắc nghẽn giao thông trên các tuyến vành đai, 

cửa ngõ;  

- Chất lượng còn thấp, bên cạnh đó, thiếu ngân sách bảo trì thường xuyên, 

chỉ đáp ứng được 50% cho quốc lộ và 40% cho đường tỉnh khiến chất lượng 

công trình giao thông xuống cấp nhanh chóng; 

- Phương tiện cá nhân phát triển nhanh, khó kiểm soát, đặc biệt là xe máy 

cũng ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giao thông du lịch; 
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- Một số hoạt động dân sinh như phơi rơm, thóc, đốt rạ…do ý thức của 

người dân về giao thông còn thấp nên ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển và 

an toàn giao thông, đến cảnh quan môi trường trên các tuyến du lịch. 

b) Giao thông đường sắt: Mặc dù đã được nâng cấp đường ray, phương 

tiện vận chuyển và có đóng góp nhất định cho phát triển du lịch, nhất là các 

tuyến Bắc - Nam; Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng; 

Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông đường sắt đối với 

phát triển du lịch còn kém so với các loại hình giao thông khác, như: 

- Mạng lưới đường sắt không thuận tiện đối với phát triển du lịch vì mật độ 

phân bố không đồng đều. Ở những khu vực nhiều tiềm năng như vùng Trung du 

miền núi phía Bắc hay vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giao thông đường sắt 

không đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch; 

- Ở những khu vực có giao thông đường sắt thì khả năng tiếp cận các khu, 

điểm du lịch bằng đường sắt cũng còn khó khăn; 

- Phương tiện vận chuyển, chất lượng dịch vụ của hệ thống giao thông 

đường sắt còn thấp chưa theo kịp yêu cầu của phát triển du lịch; 

c) Hệ thống giao thông đường thủy: Được đầu tư phát triển, mở rộng, nâng 

cấp nhưng khả năng đáp ứng đối với du lịch vẫn còn hạn chế, đặc biệt là phát 

triển du lịch biển, đảo, du lịch đường sông: 

- Số lượng các cảng biển chuyên dụng về du lịch còn quá ít, chưa đáp ứng 

nhu cầu phát triển du lịch nói chung và du lịch tàu biển nói riêng. 

- Phương tiện vận chuyển, việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy 

vẫn còn yếu nên chưa đáp ứng được yêu cầu vận chuyển khách du lịch.  

d) Đường hàng không: Việc nâng cấp nhiều sân bay quốc tế, sân bay nội 

địa, phương tiện vận chuyển bay, mở thêm một số hãng hàng không (VietJet 

hoạt động năm 2011; Bamboo Airways  hoạt động năm 2019, Vietravel Airlines 

hoạt động năm 2020), v.v… đã có những đóng góp tích cực và đáp ứng cơ bản 

việc vận chuyển đưa đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến bằng đường hàng 

không; 

Tuy nhiên, còn thiếu những sân bay ở vùng núi phía Bắc nên chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển du lịch ở khu vực này. 

Bên cạnh đó vẫn có những hạn chế nhất định về chất lượng dịch vụ, về giá 

cả ảnh hưởng đến vận chuyển khách nói chung và du lịch nói riêng. 

Tóm lại, đánh giá hệ thống giao thông của Việt Nam những năm qua đều 

đã được cải thiện rõ rệt cả về hạ tầng và phương tiện vận chuyển, đặc biệt là 

việc nâng cấp, mở rộng các sân bay, cảng biển, hệ thống đường bộ, góp phần 

thúc đẩy phát triển du lịch.  
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Tuy nhiên, giao thông đường thủy và đường sắt còn chậm thay đổi, không 

theo kịp yêu cầu phát triển du lịch. Điển hình là sự phát triển các cảng biển 

chuyên dụng về du lịch còn chậm, cản trở đến loại hình du lịch tàu biển là một 

trong những xu thế phát triển du lịch hiện nay, giao thông đường sắt chậm đổi 

mới nên chưa theo kịp yêu cầu của phát triển du lịch.  

Trong giai đoạn phát triển mới với những định hướng phát triển mới về 

đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và được hàng không đã đươc Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chắc chắn hạ tầng giao thông sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

phát triển ngày càng cao của du lịch. 

2.6.2. Về cấp điện, cấp và thoát nước: 

a) Cấp điện: 

Sản lượng điện, hệ thống dây dẫn, mạng lưới điện…ngày càng tăng đáp 

ứng cơ bản nhu cầu tiêu dùng của xã hội nói chung trong đó có du lịch. 

Trong giai đoạn từ 2021-2025, ngành điện sẽ tiếp tục nâng cấp, bổ sung 

điện lưới quốc gia hoặc năng lượng tái tạo các khu vực vùng sâu, vùng xa biên 

giới hải đảo. Đây là những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, vì vậy việc 

phát triển theo định hướng trên sẽ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du lịch. 

Việc khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch cũng góp 

phần đáp ứng yêu cầu du lịch về môi trường tự nhiên và xã hội. 

Một số công trình thủy điện như thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Na Hang, 

Yaly… trở thành điểm tài nguyên phục vụ tham quan du lịch. 

b) Cấp và thoát nước: 

Hệ thống cấp và thoát nước của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu phát 

triển, về cơ bản chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và là 

thách thức lớn đối với phát triển du lịch.  

Tiêu chuẩn cấp nước vẫn còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu của du lịch. 

Diện cấp nước được mở rộng nhưng chưa đầy đủ. Một số khu vực vùng 

sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo hay vùng ĐBSCL khả năng cùng cấp nước sạch 

còn khó khăn, gây cản trở đối với hoạt động du lịch nói chung, đặc biệt là du 

lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn. 

Hệ thống thoát nước và xử lý chất thải, nước thải chưa được đầu tư đồng 

bộ, hiện đại…nhiều khu vực nước thải trực tiếp ra môi trường mà chưa được xử 

lý. Do đó, hệ thống thoát nước và xử lý chất thải, nước thải chưa đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng. 

Tuy nhiên, chất lượng hệ thống đường ống cấp, thoát nước cũng chưa đảm 

bảo ảnh hưởng khả năng cung cấp nước sạch và ảnh hưởng môi trường; 
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2.6.3. Hệ thống Thông tin truyền thông:  

Thông tin tuyền thông ngày càng được rộng mở và nâng cấp đáp ứng nhu 

cầu ngày phát triển du lịch trước mắt cũng như lâu dài; 

Tuy nhiên, mức độ ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin, 

truyền thông còn chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. 

2.6.4. Hệ thống đô thị:  

Hệ thống đô thị được phát triển theo diện rộng và nâng cao chất lượng đã 

ngày càng cung cấp nhiều dịch vụ và cho tạo điều kiện thuận lợi cho khách du 

lịch. Những đô thị có nhiều tài nguyên du lịch cũng được đầu tư phát triển theo 

hướng khai thác sản phẩm du lịch đô thị; Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án xây dựng hệ thống đô thị thông minh bền vững là điều kiện hết sức lý 

tưởng cho hoạt động du lịch; 

Tuy nhiên, hạ tầng đô thị còn yếu kém, công trình xây dựng bừa bãi ảnh 

hưởng đến cảnh quan, môi trường đô thị, đặc biệt đối với những đô thị tập trung 

tài nguyên du lịch. 

2.6.5. Hệ thống hạ tầng xã hội: 

Các công trình phúc lợi xã hội khác đều được các cấp, các ngành các địa 

phương quan tâm đầu tư phát triển, đáp ứng cơ bản nhu cầu của xã hội và tạo 

điều kiện thuận lợi, an toàn cho khách du lịch trong  thời gian đi du lịch. 

Tuy nhiên, sự kết nối, phối hợp giữa các công trình hạ tầng xã hội với du 

lịch còn bất cập nên chưa đáp ứng nhu cầu khách du lịch đặc biệt đối với khách 

quốc tế. 

3. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch  

3.1. Cơ sở lưu trú du lịch 

Giai đoạn 2013-2019, hệ thống cơ sở lưu trú của cả nước tăng từ 

9.970 cơ sở lưu trú với 218.611 buồng vào năm 2013 lên tới 30.000 cơ sở lưu 

trú với 650.000 buồng vào năm 2019, trong đó bao gồm 178 khách sạn 5 sao 

được công nhận với 59.446 buồng, 306 khách sạn 4 sao với 40.835 buồng. Đặc 

biệt, giai đoạn 2015-2019, du lịch Việt Nam chứng kiến sự phát triển sôi động 

của thị trường với sự ra đời hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, hiện 

đại nhờ sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn, các nhà đầu tư chiến lược. 

Các loại hình lưu trú ngày càng đa dạng, từ hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp 

(khách sạn 4-5 sao, căn hộ du lịch cao cấp, biệt thự du lịch, làng du lịch) đến hệ 

thống khách sạn xếp hạng từ 1-3 sao, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho 

khách du lịch thuê (homestay), làng du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch, condotel... 
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Bên cạnh những tập đoàn khách sạn lớn có thương hiệu trên thế giới từ nhiều 

năm như Accor, Intercontinental, IHG, đã có những thương hiệu Việt Nam nổi 

tiếng được thị trường đánh giá cao như Vinpearl, Mường Thanh, Flamingo, 

Thành Công, FLC với sự lớn mạnh của các tập đoàn khách sạn do người Việt 

đầu tư và quản lý. Các cơ sở lưu trú tư nhân, quy mô nhỏ, hộ gia đình do người 

dân đầu tư cũng là một xu thế của lưu trú du lịch tại Việt Nam trong những năm 

gần đây. Bên cạnh đó, các hình thức lưu trú du lịch khác cũng được mở rộng, 

đặc biệt như loại hình lưu trú kết nối qua nền tảng kinh tế chia sẻ (VD: airbnb), 

homestay, boutique hotel, mô hình time-share... Dấu ấn về công nghệ số hiện 

hữu ngày càng rõ nét trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch với xu hướng gia 

tăng đặt phòng trực tuyến, thanh toán điện tử, công nghệ thông minh được áp 

dụng trong quản lý và cung cấp tiện ích phục vụ khách tại cơ sở lưu trú. 

Bảng 38: Cơ sở lưu trú phân theo xếp hạng 3-5 sao, biệt thự và căn hộ du lịch cao cấp 

Năm 

Tổng số 5 sao 4 sao 3 sao 

Biệt thự và 

căn hộ du lịch 

cao cấp 

Số 

cơ 

sở 

Số 

buồng 

Số 

cơ 

sở 

Số 

buồng 

Số 

cơ 

sở 

Số 

buồng 

Số 

cơ 

sở 

Số 

buồng 

Số cơ 

sở 

Số 

buồng 

2019 930 138.122 178 59.446 306 40.835 446 37.841 
  

2018 970 127.076 152 51.810 276 36.754 537 38.170 5 342 

2017 882 104.315 122 35.326 264 34.258 491 34.394 5 337 

2016 784 91.250 107 30.624 230 29.387 442 30.902 5 337 

2015 763 84.095 92 24.290 217 27.776 445 31.032 9 997 

2014 668 72.505 74 18.197 193 24.373 390 28.507 11 1.428 

2013 605 64.467 65 16.033 168 20.814 362 26.318 10 1.302 

Nguồn: Tổng cục du lịch 

Về ứng dụng công nghệ, công nghệ cao không còn là điều xa lạ với các cơ 

sở lưu trú tại Việt Nam khi khả năng truy cập mạng Internet và điện thoại thông 

minh đang ngày càng trở nên phổ biến. Xây dựng hình ảnh số đã trở thành một 

phần quan trọng trong hoạt động của các khách sạn. Nhìn chung Khách sạn 5 
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sao có mức độ ứng dụng công nghệ số cao hơn khách sạn 4 sao, ở cả 4 nội dung 

khảo sát. Quảng cáo qua mạng xã hội như Facebook, Twitter hay các trang 

mạng tương tự tiếp tục được các khách sạn ưu tiên, chủ yếu do khách du lịch sử 

dụng ngày một nhiều mạng xã hội. Gần 100% khách sạn tham gia khẳng định 

họ sử dụng kênh này để thu hút sự chú ý từ người dùng mạng xã hội. Làm thủ 

tục trực tuyến và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng di 

động ít được quan tâm hơn, khi chỉ có dưới 50% các khách sạn tham gia khảo 

sát sử dụng. Việc phân tích số liệu thu thập được trong quá trình hoạt động được 

sử dụng rộng rãi ở cả hai hạng sao để hỗ trợ việc khách sạn lên kế hoạch 

marketing cũng như cho quá trình ra quyết định. Đối với các cơ sở lưu trú du 

lịch có quy mô nhỏ, việc doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, 

xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm trên internet còn hạn chế, chiếm tỷ lệ 

thấp. Nguyên nhân chính do doanh nghiệp vốn ít, kinh doanh nhỏ, lẻ nên khả 

năng tài chính chi trả cho đầu tư ứng dụng công nghệ không cao hoặc việc đầu 

tư không hiệu quả khi số lượng phòng ít74. Chính vì vậy, mặc dù là cách kinh 

doanh bán phòng đắt đỏ nhưng bán phòng trên kênh đại lý lữ hành trực tuyến 

vẫn là lựa chọn tối ưu cho nhiều cơ sở lưu trú du lịch nhỏ, khách sạn chưa có 

thương hiệu mạnh75. Và sự ra đời của các nền tảng công nghệ như Airbnb đã 

nhanh chóng thu hút được số lượng lớn các căn hộ, phòng ngủ đơn lẻ tham gia 

kinh doanh khi các ngôi nhà, căn hộ đơn lẻ này chỉ là tài sản nhàn rỗi nên chủ 

nhà hầu như không đầu tư vào công nghệ để phân phối, bán phòng. 

Ngoài ra còn rất nhiều nền tảng ứng dụng mới được phát triển trong thời 

gian gần đây, đặc biệt sau dịch COVID-19 như dịch vụ không chạm, khóa điện 

tử, … đã dần được ứng dụng. Các cơ sở lưu trú thường xuyên có sự cập nhật 

đảm bảo bắt kịp được các xu thế của thị trường. 

Về phân bố cơ sở lưu trú tại các trung tâm du lịch, ở một số điểm du lịch 

trọng điểm như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc... đã xuất hiện những 

khu nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp hàng đầu thế giới, là điểm đến của những 

người nổi tiếng có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm độc đáo, chất lượng cao. Cùng 

với đó là xu hướng hình thành các tổ hợp/quần thể nghỉ dưỡng, giải trí quy mô 

lớn cung cấp hoàn chỉnh các dịch vụ cho khách từ ăn, nghỉ, vui chơi giải trí, 

tham quan... nhằm kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của khách.  

Tuy nhiên, phân bố cơ sở lưu trú, đặc biệt là các cơ sở lưu trú cao sao chưa 

đồng đều, tập trung chủ yếu ở các trung tâm du lịch lớn và khu vực ven biển. 

Theo thống kê năm 2019 (Báo cáo du lịch thường niên 2019), trên cả nước còn 

17 địa phương chưa có cơ sở lưu trú từ 4 sao trở lên, trong đó có nhiều địa 

phương là điểm đến quen thuộc của khách du lịch như Điện Biên, Cao Bằng, … 

Hiện trạng này mang tới nhiều bất cập, hạn chế trong phục vụ du khách. 

                                           
74 Xem http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuc-trang-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-phat-trien-

du-lich-o-viet-nam-72312.htm 

75 Xem https://www.hoteljob.vn/tin-tuc/xu-huong-moi-ung-dung-cong-nghe-vao-quan-ly-khach-san 
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Một số địa phương có trên 15 cơ sở lưu trú từ 4 sao 

Địa phương 

Số cơ sở lưu trú 

Khách 

sạn  

5 sao 

Căn hộ du 

lịch  

5 sao 

Khách 

sạn  

4 sao 

Căn hộ du 

lịch  

4 sao 

Tổng 

Bà Rịa - Vũng Tàu 4   15   19 

Bình Thuận 3   27   30 

Đà Nẵng 21 1 36   58 

Hà Nội 15 7 17 2 41 

Khánh Hoà 25 3 27   55 

Kiên Giang 12   9   21 

Lâm Đồng 3   14   17 

Quảng Nam 7   23   30 

Quảng Ninh 10   21 1 32 

Thừa Thiên - Huế 6   12   18 

TP.Hồ Chí Minh 22 2 26   50 

Nguồn: Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam năm 2019 

Tăng trưởng khách du lịch quốc tế và trong nước đã tạo động lực kích 

thích làn sóng đầu tư vào lĩnh vực lưu trú du lịch ở các trọng điểm du lịch, với 

sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu như Sungroup, Vin group, FLC, BIM... 

Đặc biệt, năm 2019, Khánh Hòa tăng thêm khoảng 6.000 buồng, Đà Nẵng tăng 

thêm khoảng 4.500 buồng, Phú Quốc tăng thêm khoảng 3.000 buồng. Ở một số 

điểm du lịch như Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc,... đã xuất hiện những khu nghỉ 

dưỡng sang trọng đẳng cấp hàng đầu thế giới, là điểm đến của những người nổi 

tiếng có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm độc đáo, chất lượng cao. 

3.2. Nhà hàng ăn uống du lịch 

Việt Nam có thế mạnh về ẩm thực cả truyền thống lẫn hiện đại nên các nhà 

hàng ăn uống du lịch là điểm thu hút khách du lịch và chi tiêu cho khách du lịch 

tại Việt Nam cho ăn uống cũng chiếm tỷ trọng không nhỏ trong chuyến đi. 

Trong những năm gần đây, các nhà hàng ăn uống du lịch không chỉ bó hẹp 

trong phạm vi khách sạn hay một số cơ sở riêng phục vụ du lịch mà còn phát 

triển mạnh cả về số lượng, loại hình và chất lượng. Các loại nhà hàng với nhiều 

phong cách phục vụ các món ăn đồ Tây (Ý, Pháp, Mỹ…), đồ Á (Việt, Hàn, 

Nhật, Thái, Trung Quốc, Ấn Độ…), các quán cà phê, căng tin, cửa hàng tiện 

lợi… phong phú và đặc biệt là các món ăn Việt đặc sản vùng miền được mở ra 

rất thu hút khách du lịch. Hầu hết các địa phương đề có những nhà hàng quy mô 

lớn phục vụ khách đoàn với số lượng lên tới khoảng 500-600 khách cùng một 

thời điểm. Nhiều khách sạn trước đây chỉ tập trung kinh doanh lưu trú thì hiện 
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nay đã đầu tư mở rộng thêm dịch vụ F&B với nhiều sản phẩm đa dạng và phù 

hợp nhu cầu thị trường. 

Cả nước hiện có hơn 550.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, café, 

trong đó có khoảng 430.000 cơ sở kinh doanh truyền thống, hơn 82.000 nhà 

hàng phục vụ thức ăn nhanh, hơn 22.000 cửa hàng cà phê, quán bar và hơn 

16.000 cơ sở dịch vụ ăn uống khác (theo Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt 

Nam)76. 

Bên cạnh đó, hình thức nhà hàng, quán cà phê kinh doanh trực tuyến 

(online) cũng đang thịnh hành trong những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh 

tác động của đại dịch COVID-19, tạo sự tiện lợi cho khách hàng, kể cả khách du 

lịch. Việt Nam nằm trong top 32 thị trường giao đồ ăn trực tuyến, với tổng giá 

trị thị trường đạt 377 triệu USD năm 2021. Tại Việt Nam tính đến 2021, các nền 

tảng giao đồ ăn trực tuyến nổi bật là Now (có mặt tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Khánh hòa, Đồng Nai, Nghệ 

An, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Dương, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ninh, 

Thái Nguyên), Grabfood ( có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa 

Thiên Huế, Hội An, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Vinh - Nghệ An, 

Thanh Hóa, Pleiku, Tiền Giang), GoFood (mới chỉ hoạt động ở Tp. Hồ Chí 

Minh, Hà Nội) và Baemin (có mặt tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Biên 

Hòa, Vũng Tàu và Cần Thơ). Đồng thời, các chuỗi nhà hàng vốn chỉ kinh doanh 

theo hướng truyền thống cũng đã mở các dịch vụ bán hàng trực tuyến trên trang 

web của mình để đáp ứng nhu cầu thực khách và phù hợp với bối cảnh mới. 

3.3. Cơ sở dịch vụ lữ hành, cung cấp thông tin, tư vấn du lịch 

Doanh nghiệp lữ hành: 

Số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tăng dần hàng 

năm với tốc độ tăng trưởng dao động trong khoảng 7% - 9%. Năm 2019, trong 

số các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, có 

62,4% doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn; 36,3% doanh nghiệp cổ phần; 1% 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; xấp xỉ 0,3% doanh nghiệp tư nhân. 

Trong số hơn 2.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 

có 55,2% tổng số doanh nghiệp chỉ đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành 

inbound và còn lại 44,8% số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành 

cả inbound và outbound.77 

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam do 10 doanh nghiệp được trao giải 

doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu (hạng mục inbound) đón 

                                           
76  https://babuki.vn/tong-quan-thi-truong-nha-hang-cafe-viet-nam-2020-va-q1-2021 

77 https://dulichvietnam.org.vn/d1763/tong-quan-lu-hanh-viet-nam.html  

https://babuki.vn/tong-quan-thi-truong-nha-hang-cafe-viet-nam-2020-va-q1-2021
https://dulichvietnam.org.vn/d1763/tong-quan-lu-hanh-viet-nam.html
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hàng năm luôn dao động trong khoảng 10% tổng lượng khách quốc tế đến Việt 

Nam.  

Bảng 39: Một số doanh nghiệp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hàng đầu của Việt 

Nam 

STT Doanh nghiệp lữ hành 

1 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist 

2 Công ty CP Dịch vụ du lịch Bến Thành 

3 Công ty TNHH JTB-TNT 

4 Công ty TNHH du lịch H.I.S Sông Hàn Việt Nam 

5 Công ty CP du lịch Việt Nam - Hà Nội 

6 Công ty CP Lữ hành HG 

7 Công ty CP du lịch Hòa Bình Việt Nam 

8 Công ty TNHH du lịch và Thương mại Á Đông Vidotour 

9 Công ty CP du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam 

10 Công ty CP Truyền thông du lịch Việt 

11 Công ty Lữ hành Hanoitourist 

12 Công ty CP Dịch vụ du lịch Chợ Lớn 

13 Công ty TNHH du lịch và Sự kiện Việt 

14 Công ty CP du lịch Việt Nam Vitour 
Nguồn: Tổng hợp 

Năm 2021, cả nước có cả nước có 2.964 doanh nghiệp lữ hành; trong khi 

số doanh nghiệp lữ hành quốc tế sụt giảm thì lượng doanh nghiệp lữ hành nội 

địa tăng lên thành 853 công ty. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chỉ tính 

riêng trong ngành du lịch đã có 95% doanh nghiệp lữ hành dừng hoạt động, 

35% doanh nghiệp lữ hành xin rút giấy phép kinh doanh. 

Bảng 40: Thống kê số lượng doanh nghiệp lữ hành, giai đoạn 2013-2021 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Doanh 

nghiệp lữ 

hành quốc 

tế 

1.305 1.428 1.564 1.600 1.752 2.178 2.656 2.519 2.111 

Cấp mới   174 237 202 499 725 201 193 

Xin thu hồi   38 199 50 73 113 338 367 

Doanh 

nghiệp lữ 

hành nội địa 

 

     500 820 853 

Nguồn: Tổng cục du lịch 
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 Đại lý du lịch trực tuyến (OTA - Online Travel Agency): Cùng với sự phát 

triển của Internet, dịch vụ bán tour và dịch vụ du lịch trực tuyến thông qua các 

OTA (đại lý du lịch trực tuyến) đang ngày càng trở nên thịnh hành trong những 

năm qua. Tại Việt Nam, các dịch vụ như bán phòng khách sạn, tour du lịch, vé 

máy bay, vé tàu, vé tham quan… đều đã được giao dịch trên nền tảng trực tuyến 

thông qua các OTA trong và ngoài nước. Theo thống kê, hơn 70% khách sạn tại 

Việt Nam đã đăng ký bán phòng trên các OTA. Các kênh OTA tại Việt Nam 

hiện đang được lựa chọn như booking.com, agoda, Expedia, TripAdvisor, 

Airbnb, Traveloka, Vntrip, Luxstay, Ivivu…  

Hỗ trợ thông tin, tư vấn khách du lịch: 

Các trung tâm thông tin và hỗ trợ khách du lịch tại các địa phương cung 

cấp dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin cho du khách về điểm đến, cơ sở lưu trú, 

các dịch vụ du lịch, hỗ trợ tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh hoặc trình trạng 

khẩn cấp của khách du lịch. Các lực lượng tham gia trung tâm này thường gồm 

thanh tra, chuyên viên phòng quản lý lữ hành, lưu trú, trung tâm thông tin, xúc 

tiến du lịch và phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương như công 

an, giao thông, công thương. Hiện tại, các trung tâm thông tin và hỗ trợ khách 

du lịch mới chỉ có ở những địa phương là địa bàn trọng điểm đón khách du lịch 

như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Cần Thơ, Bình Định, 

Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế… Các quầy thông tin này phần lớn được đặt ở 

các địa điểm dễ dàng tiếp cận với khách du lịch như tại sân bay, khu vực trung 

tâm thành phố. 

 Ngoài ra, một công cụ hỗ trợ và cung cấp thông tin hữu ích cho khách du 

lịch trong thời điểm hiện nay là thông qua các website, ứng dụng chính thức của 

ngành du lịch Việt Nam và các Sở quản lý du lịch ở các địa phương. Công cụ 

này đã trở nên hữu ích trong bối cảnh bình thường mới, đảm bảo an toàn phòng 

tránh dịch bệnh. Nổi bật như ứng dụng điện thoại “Du lịch Việt Nam an toàn” 

của Tổng cục du lịch cung cấp thông tin về du lịch Việt Nam, thông tin dịch 

bệnh, tour du lịch an toàn, kiểm tra thông tin về cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch, thông tin, khuyến mại của điểm đến… 

3.4. Phương tiện và dịch vụ vận chuyển khách du lịch 

Cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, các dịch vụ vận chuyển 

khách du lịch ở Việt Nam trong thời gian qua đã cải thiện và nâng cấp đáng kể, 

đáp ứng phần nào nhu cầu vận chuyển an toàn và thoải mái của khách du lịch.  

Về hàng không, tính đến năm 2020, Việt Nam có 5 hãng hàng không nội 

địa là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, Bamboo Airways và 

Vietravel Airlines. Có 49 đường bay trong nước tại các sân bay lớn như Sài 

Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt... được 5 hãng này khai thác. Ngoài ra còn 

nhiều đường quốc tế bay tới các nước ở khu vực như châu Á, châu Âu, châu 

Mỹ, châu Úc và châu Phi. Việc phát triển của các hãng hàng không nội địa đã 
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nâng cao sức cạnh tranh, giảm giá thành vé máy bay, gia tăng đặc biệt nhu cầu 

du lịch trong nước, mở ra cơ hội tiếp cận cho nhiều điểm đến mới.  

Bảng 41: Số chuyến bay của các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam 

Hãng  

SỐ LƯỢNG CHUYẾN BAY KHAI THÁC 

2018 2019 2020 2021 

4 tháng đầu  

năm 2022 

Vietnam 

Airlines 128.236 119.786 86.978 49.267 33.108 

VietJet Air 118.923 139.052 77.476 40.676 28.150 

Jetstar Pacific 35.833 35.061 15.125 7.079 3.720 

VASCO 13.524 12.578 8.574 3.085 2.585 

Bamboo 

Airways - 20.203 28.444 24.823 14.807 

Vietravel - - - 1.350 998 

Tổng 296.516 326.680 216.597 126.280 83.368 

Nguồn: Tổng cục Hàng không, 2022 

Về vận chuyển đường bộ, năm 2021, cả nước có 5.428 đơn vị kinh doanh 

vận tải vận chuyển hành khách, với hơn 50 nghìn phương tiện (trong đó có 

6.302 phương tiện vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định, 42.017 

phương tiện hợp đồng, 1.521 xe buýt, 1.078 xe du lịch) (theo Tổng cục Đường 

bộ). Chất lượng dịch vụ của các loại xe ô tô phục vụ khách du lịch được cải 

thiện đáng kể, loại hình xe đa dạng từ cao cấp (xe riêng, xe Limousin, xe 

giường nằm), trung cấp… đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách du lịch. 

 Về tàu hỏa, các toa tàu du lịch 5 sao Hà Nội - Sài Gòn (SE3/4), Sài Gòn - 

Nha Trang (STN2), Hà Nội - Sapa (Victoria Express) được đưa vào vận hành đã 

nâng cấp chất lượng dịch vụ của tàu hỏa phục vụ du lịch. Ngoài ra, vào các dịp 

lễ/tết, nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

cũng bố trí lịch tàu chạy tăng thêm cho các tuyến đến các điểm du lịch trọng 

điểm.  

Về vận chuyển hành khách quốc tế, hiện từ Việt Nam, chỉ có tuyến vận 

chuyển hành khách sang Trung Quốc và ngược lại trên các mác tàu: Tàu khách 

quốc tế Hà Nội (Gia Lâm) - Nam Ninh chạy 1 đôi tàu hàng ngày; Tàu khách 

liên vận quốc tế Hà Nội (Gia Lâm) - Bắc Kinh. Khách đi Bắc Kinh sẽ trên 1 toa 
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nằm mềm nối vào tàu khách quốc tế Hà Nội (Gia Lâm) - Nam Ninh, tần suất 1 

tuần 2 chuyến. Tàu đến ga Nam Ninh, hành khách sẽ chuyển sang tàu cao tốc 

Z5/6 Nam Ninh - Bắc Kinh Tây để đến Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, hành khách có 

thể tiếp tục đi đến các ga hành khách liên vận quốc tế của các đường sắt Mông 

Cổ, Triều Tiên, Nga bằng các chuyến tàu khách liên vận quốc tế xuất phát từ 

Bắc Kinh. Vé các chuyến tàu này mua tại Trung Quốc, chưa mua được từ Việt 

Nam78. 

 Về đường thủy, các dịch vụ vận chuyển khách du lịch đường thủy đang 

được các địa phương chú ý đầu tư. Các tàu thủy du lịch (Express) hai thân, sức 

tải lên đến 600 hành khách để vận chuyển hành khách đi ra các đảo ven bờ, giúp 

giảm ngắn thời gian di chuyển và tạo sự thoải mái cho khách du lịch biển đảo. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa cũng đầu tư các thuyền du lịch 

trên sông, du thuyền trên sông, du thuyền trên vịnh… để phục vụ du lịch. Công 

tác đảm bảo an toàn đường thủy, cứu hộ, cứu nạn cũng được đặt lên hàng đầu. 

 Hiện nay, cả nước có 45 cảng biển đang hoạt động, tổng số bến cảng của 

hệ thống cảng biển là 251 bến cảng79. Trong đó, Hải Phòng là địa phương tập 

trung nhiều bến cảng nhất (50 bến cảng), tiếp đến là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (45 

bến cảng) và TP HCM xếp vị trí thứ ba (43 bến cảng). Du lịch tàu biển đã phát 

triển mạnh hơn ở Việt Nam, nhiều tàu chở khách du lịch cập cảng Việt Nam. 

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng cảng biển phục vụ du lịch của Việt Nam chưa đáp ứng 

được với yêu cầu thực tế, hiện chưa có cảng biển du lịch chuyên dụng. Một số 

cảng đón tàu khách du lịch quốc tế đã nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc 

khách hàng, bảo đảm an ninh trật tự, cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, một số 

bến cảng vẫn không cung cấp được được đầy đủ các dịch vụ du lịch đối với 

khách hàng, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Hiện nay, đang thực hiện đầu tư 

hai cảng biển du lịch chuyên dụng tại Hòn Gai (Quảng Ninh) và Phú Quốc 

(Kiên Giang). 

3.5. Cơ sở dịch vụ tại khu, điểm du lịch 

Dịch vụ vui chơi giải trí: Việt Nam hiện đã xây dựng khá nhiều khu vui 

chơi giải trí mang tầm cỡ với nhiều trò chơi sống động thu hút khách du lịch 

trong nước và quốc tế. Phần lớn các khu vui chơi giải trí tập trung ở các đô thị 

lớn, trung tâm du lịch lớn của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 

Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh... Các khu vui chơi giải trí ở khu vực 

ven biển cũng đã thu hút được khách quốc tế, nhưng thị trường khách nội địa 

vẫn là đối tượng chính.  

                                           

78 https://logistics.gov.vn/ha-tang/duong-sat-viet-nam-ket-noi-van-tai-voi-duong-sat-cac-nuoc-the-nao  

79 http://vasi.gov.vn/pages/day-manh-phat-trien-he-thong-cang-bien-viet-nam-tr-870d.aspx  

https://logistics.gov.vn/ha-tang/duong-sat-viet-nam-ket-noi-van-tai-voi-duong-sat-cac-nuoc-the-nao
http://vasi.gov.vn/pages/day-manh-phat-trien-he-thong-cang-bien-viet-nam-tr-870d.aspx
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Bảng 42: Danh sách một số cơ sở vui chơi giải trí (theme park) của Việt Nam 

STT Tên khu VCGT Địa điểm Năm hoạt 

động 

1 Sun World Hạ Long Quảng Ninh 2017 

2 Thái Bình Wonderland Thái Bình 2016 

3 Công viên Hồ Tây  Hà Nội  2000 

4 Công viên Thiên Đường Bảo Sơn Hà Nội 2008 

5 Công viên nước Vinpearl Royal City Hà Nội 2013 

6 Công viên nước Vinpearl Hà Tĩnh Hà Tĩnh 2017 

7 Sun World Bà Nà Hills Đà Nẵng 2007 

8 Công viên Châu Á  Đà Nẵng 2014 

9 Công viên nước núi Thần Tài Đà Nẵng  2017 

10 VinWonders Nam Hội An Quảng Nam 2018 

11 VinWonders Nha Trang Khánh Hòa  2006 

12 Khu du lịch Trăm Trứng Khánh Hòa 2012 

13 Công viên nước Golden Peak Khánh Hòa 2019 

14 Khu du lịch Đại Nam Bình Dương 2008 

15 Công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - Sơn 

Tiên 

Đồng Nai 2022 

16 Công viên văn hóa Đầm Sen TP. HCM 1989 

17 Khu du lịch văn hóa Suối Tiên TP. HCM 1995 

18 Công viên nước Thanh Long An Giang  2020 

19 Công viên giải trí Kittyd & Minnied Hậu Giang 2018 

20 Sun World Hòn Thơm Kiên Giang  2018 

21 VinWonders Phú Quốc Kiên Giang  2020 

Nguồn: Tổng hợp 
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Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật quy mô, chất lượng cao phục 

vụ khách du lịch cũng được nhiều đơn vị kinh doanh văn hóa nghệ thuật tổ 

chức, kết hợp khai thác với các doanh nghiệp lữ hành như một phần trong tour 

du lịch. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam (Hội An), Khánh Hòa (Nha Trang), 

Tp. Hồ Chí Minh và Kiên Giang (Phú Quốc) là những địa phương có nhiều 

chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch nhất. 

Bảng 43: Danh sách các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch của Việt 

Nam 

STT Tên show Địa điểm Năm hoạt 

động 

1 Show nghệ thuật “Vũ điệu trên mây” Sapa 2019 

2 Show múa rối nước Thăng Long Hà Nội 1969 

3 Vở diễn xiếc tre “Làng tôi” Hà Nội 2005 

4 Show Ca Trù Thăng Long Hà Nội 2006 

5 Vở diễn “Tứ phủ” Hà Nội 2016 

6 Show thực cảnh “Thuở ấy xứ Đoài” Hà Nội 2017 

7 Show diễn âm nhạc dân gian “Tâm hồn 

làng Việt” 

Hà Nội 2017 

8 Show thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” Hà Nội 2017 

9 Ca Huế trên sông Hương Huế 1993 

10 Show biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế 

tại Duyệt Thị Đường 

Huế 2004 

11 Chương trình “Huế Áo dài Show” Huế 2016 

12 Show “Thưởng trà Cung đình” ở Đông 

Khuyết Đài  

Huế 2019 

13 Show âm nhạc “Charming Đà Nẵng” Đà Nẵng  2016 

14 Show “Hồn Việt, Đà Nẵng” Đà Nẵng 2019 

15 Bài chòi Hội An Hội An 1999 

16 “Ký Ức Hội An” Hội An 2018 

17 “Nha Trang Dream Show” Nha Trang 2017 
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STT Tên show Địa điểm Năm hoạt 

động 

18 Galina Show Hoa Đất Việt Nha Trang  2018 

19 “Du Ca Đất Việt” Nha Trang 2019 

20 Vở diễn xiếc tre “À Ố Show” TP. HCM 2013 

21 Vở diễn xiếc tre “Teh Dar” TP. HCM 2009 

22 Show thực cảnh “Tinh hoa Việt Nam” Phú Quốc 2021 

23 Show diễn “Sắc màu Venice”  Phú Quốc  2021 

Nguồn: Tổng hợp 

 Casino cũng là một hoạt động vui chơi giải trí cao cấp được khách du lịch 

quốc tế ưa thích khi đến Việt Nam. Hiện nay, các địa phương có mở dịch vụ 

casino gồm Lào Cai, Hà Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa - 

Vũng Tàu và Kiên Giang. 

Bảng 44: Danh sách các casino tại Việt Nam 

STT Tên Địa điểm Năm hoạt động 

1 Casino Aristo Lào Cai Lào Cai  2014 

2 Casino Đồ Sơn Hải Phòng  1995 

3 Casino Lợi Lai Móng Cái Quảng Ninh 1993 

4 Casino Royal Hạ Long Quảng Ninh 2003 

5 Casino Hồng Vận Quảng Ninh  2017 

6 Crowne International Casino Đà Nẵng Đà Nẵng 2009 

7 Casino Nam Hội An (Hoiana) Quảng Nam 2020 

8 Casino Hồ Tràm Strip Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

2013 

9 Conora Casino Phú Quốc Kiên Giang   2019 

Nguồn: Tổng hợp 

Dịch vụ mua sắm: Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ của Việt 

Nam khá đa dạng, là nguồn lực quan trọng để phát triển loại hình du lịch mua 

sắm. Nhiều khu chợ, trung tâm thương mại, siêu thị còn là điểm tham quan hấp 
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dẫn khách du lịch. Theo số liệu thống kê năm 2020, cả nước có 8.581 chợ, 250 

trung tâm thương mại, 1.163 siêu thị. Hầu hết các thành phố lớn đều có các 

trung tâm thương mại lớn, hiện đại. 

Các cơ sở dịch vụ xã hội khác như ngân hàng, bảo hiểm, chăm sóc sức 

khỏe... được mở rộng phục vụ khách du lịch. Dịch vụ ngân hàng, thương mại 

điện tử phát triển nhanh mấy năm gần đây đã tạo thuận lợi cho khách du lịch 

thanh toán thuận tiện hơn. Tại các thành phố lớn trung tâm của các vùng, các 

loại hình dịch vụ này được cung cấp đầy đủ và tiện lợi cho việc tiếp cận cho 

khách du lịch hơn. 

Tuy nhiên, tại nhiều điểm đến du lịch đặc biệt ở khu vực vùng Trung du 

miền núi Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng ĐBSCL, chất lượng dịch vụ, mức độ 

sẵn sàng, chu đáo và đặc biệt vấn đề ngôn ngữ giao tiếp với khách quốc tế còn 

những hạn chế, chưa đáp ứng tốt được nhu cầu của khách tại điểm đến. 

4. Nguồn lực về lao động 

a. Quy mô và tốc độ gia tăng lao động 

 Theo số liệu thống kê, năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của 

toàn nền kinh tế Việt Nam là 54,84 triệu người, tăng 4,37 triệu người so với 

năm 2019. Trong đó, lực lượng lao động nam chiếm 52,6%, nữ là 47,4%;  

Lực lượng lao động của cả nước tiếp tục gia tăng với tốc độ tăng trưởng 

bình quân 0,83%/năm trong giai đoạn 2013-2020. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 

có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Tốc độ tăng giai đoạn 2016 - 2020 

chỉ đạt 0,21%, thấp hơn nhiều tốc độ giai đoạn 2013-2016 là 1,46%. Điều này 

minh chứng xu hướng già hóa dân số của nước ta đang diễn ra khá nhanh, kéo 

theo số người tham gia lực lượng lao động hằng năm giảm. 

b. Phân bố lao động 

 Lực lượng lao động được phân bố không đồng đều tại các vùng và khu vực 

trên cả nước. Lực lượng lao động vẫn chủ yếu phân bố ở khu vực nông thôn 

chiếm 67%, khu vực thành thị chiếm 33%. Lực lượng lao động tập trung nhiều 

nhất tại vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 12,18 triệu người, chiếm 22% tổng 

số lực lượng lao động của cả nước; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung có lực lượng lao động lớn thứ hai của cả nước với hơn 11,5 triệu người 

(chiếm 21,1%); vùng Đông Nam Bộ khoảng 10 triệu người; vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long khoảng 9,9 triệu người; vùng có lực lượng lao động thấp nhất là 

vùng Tây Nguyên với 3,45 triệu người (chiếm 6,3%). 

c. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động phản ánh mức độ người lao động khi 

đến tuổi lao động (trên 15 tuổi) sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động. 
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Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có sự suy giảm trong thời gian vừa qua, 

từ 77,5% năm 2013 xuống 74,4% năm 2020, trong đó tỷ lệ tham gia lực lượng 

lao động của khu vực nông thôn luôn đạt trên 80%, cao hơn tỷ lệ tham gia lực 

lượng lao động của khu vực đô thị. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người 

dân có sự khác biệt giữa các khu vực. Khu vực đô thị, có xu hướng tiếp tục học 

sau lên cấp học cao hơn như cao đẳng, đại học nên có tỷ lệ tham gia lực lượng 

lao động thấp hơn khu vực nông thôn. 

d. Chất lượng nguồn nhân lực 

Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đang được từng bước được nâng 

lên. Tỷ lệ lao động trên 15 tuổi qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ tăng từ 

18,2% năm 2013 lên 24,1% năm 2020. Trong đó, tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp 

chứng chỉ của lao động khu vực nông thôn tăng gấp đôi, từ mức 11,5% năm 

2013 lên 16,3% năm 2020; tỷ lệ của khu vực thành thị tăng từ 34,1% năm 2013 

đạt 39,7% năm 2020.  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo là nam giới cao hơn nữ giới. Năm 2020, tỷ lệ 

lao động là nam giới đã qua đào tạo đạt 26,9% so với 20,6% năm 2013; tương 

tự, tỷ lệ của nữ đạt 20,9% năm 2020 so với 15,7% năm 2013. 

Vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Bắc Trung bộ và Duyên hải 

miền Trung là 03 vùng có tỷ lệ lao động trên 15 tuổi đã qua đào tạo có bằng cấp 

chứng chỉ đạt mức cao nhất cả nước, với tỷ lệ tương ứng năm 2020 là 32,6%, 

29,5% và 22,1%. Đây cũng là 03 vùng dẫn đầu cả nước về tốc độ gia tăng tỷ lệ 

lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ trong 10 năm qua. 

Năm 2020, trong tổng số 24,1% lao động đã qua đào tạo có bằng cấp 

chứng chỉ, tỷ lệ lao động có bằng cao đẳng, đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao và 

tăng lên theo từng năm. Tỷ lệ lao động có bằng đại học cao gấp 2,3 lần tỷ lệ lao 

động có bằng sơ cấp, trung cấp. Tuy nhiên hằng năm vẫn có đến 200.000 người 

có bằng cao đẳng, đại học không tìm được việc làm, cho thấy sự mất cân đối 

trong cơ cấu đào tạo. Đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội của nước ta 

hiện nay.  

Năng suất lao động của Việt Nam được cải thiện rõ nét, bình quân giai 

đoạn 2016 - 2020 tăng 5,8%/năm, cao hơn giai đoạn 2013-2015 (4,3%). Tuy 

nhiên, năng suất lao động của Việt Nam năm 2020 vẫn thấp hơn một số quốc 

gia trong khu vực. Cụ thể, thấp hơn 7 lần so với Malaysia; 4 lần so với Trung 

Quốc; 3 lần so với Thái Lan, 2 lần so với Philippines và 26 lần so với 

Singapore. 

e. Đánh giá qui mô, chất lượng nguồn lao động tác động tới ngành du lịch 

Về quy mô nguồn lao động: Việt Nam là nước có dân số lớn thứ 14 trên 

thế giới, với mật độ dân cư cao gấp trên 5 lần mức trung bình của thế giới, quy 

mô lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn nền kinh tế Việt Nam là 54,84 

triệu người. Nhìn chung, lực lượng lao động của Việt Nam tương đối trẻ, dân số 
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Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với lực lượng lao động dồi dào 

đây được đánh giá là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội trong 

đó có du lịch. Các vùng có mật độ dân số cao như đồng bằng sông Hồng, Đông 

Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là các trung tâm kinh tế lớn cũng đồng 

thời là trung tâm dịch vụ du lịch. 

Về chất lượng nguồn lao động: Công tác đào tạo nguồn nhân lực của Việt 

Nam đã và đang được quan tâm, chú trọng, thể hiện qua chất lượng nguồn nhân 

lực đã từng bước được nâng lên đây là yếu tố quan trọng để nhiều doanh nghiệp 

tuyển dụng. Đặc biệt trong giai đoạn mới, với trên 70% dân số sử dụng internet 

là điều kiện thuận lợi để để ngành du lịch Việt Nam có thể tham gia và bắt kịp 

về thương mại điện tử, quản lý và phân tích dữ liệu lớn, thiết lập các nền tảng 

kết nối trong cung ứng dịch vụ, giao dịch… So với yêu cầu phát triển ngành, lực 

lượng lao động chưa đáp ứng cả về số lượng, chất lượng. Tỷ lệ lao động được 

đào tạo đúng chuyên môn còn thấp, chỉ đạt 24% năm 2020. Nhiều lao động 

chưa được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ, chuyên môn, đặc 

biệt là kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, tinh thần và thái độ phục vụ và khả 

năng ngoại ngữ… những điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của 

ngành du lịch.  

5. Nguồn lực về đầu tư du lịch 

Các nguồn lực tham gia vào đầu tư du lịch bao gồm: 

- Vốn đầu tư: 

+ Vốn ngân sách Nhà nước: Là nguồn lực chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu 

nguồn lực đầu tư, bao gồm có hỗ trợ trực tiếp qua quảng bá xúc tiến, hỗ trợ 

cộng đồng phát triển du lịch, quy hoạch các dự án du lịch và hỗ trợ gián tiếp 

thông qua các lĩnh vực văn hóa (tu bổ, tôn tạo di tích); hạ tầng (giao thông, cấp 

điện, cấp nước, …). Giai đoạn 2013-2020, ngân sách nhà nước (NSNN) cấp cho 

Bộ VHTTDL để thực hiện xúc tiến quảng bá du lịch là 190 tỷ tương đương 8 

triệu USD, trong khi đó riêng năm 2019, các nước trong khu vực dành ngân 

sách cho xúc tiến quảng bá du lịch là: Thái Lan 53,25 triệu USD; Malaysia 60,5 

triệu USD; Singapore 162,8 triệu USD. Đến năm 2021-2022 không còn kinh phí 

từ Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia. Hiện nay, kinh phí được cấp qua Quỹ 

hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên đến tháng 7/2022, nguồn lực từ Quỹ chưa 

được khơi thông. 

+ Vốn đầu tư từ nước ngoài: Chủ yếu ở hai lĩnh vực: Dịch vụ lưu trú, ăn 

uống và Nghệ thuật, vui chơi và giải trí. Tính đến hết năm 2019, tổng số vốn 

đầu tư vào hai lĩnh vực nêu trên là 15,4 tỷ USD, bằng 4,2% tổng số 362,6 tỷ 

USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Con số này còn khá hạn 

chế so với tiềm năng của du lịch cũng như định hướng du lịch là ngành kinh tế 

mũi nhọn. 

+ Vốn đầu tư trong nước: 
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Từ các nhà đầu tư: Đến nay, đã có trên 1.000 dự án du lịch do các nhà 

đầu tư trong nước đầu tư với nhiều hình thức, quy mô khác nhau, trong đó có 

các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí đẳng cấp khu vực và quốc tế 

tại Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc được các tổ chức uy 

tín quốc tế vinh danh… góp phần nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất 

du lịch, nâng cao hình ảnh, thương hiệu và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. 

Từ cộng đồng dân cư: Là đối tượng tham gia du lịch đông đảo nhất, sở 

hữu các mô hình kinh doanh siêu nhỏ, cơ sở nhỏ, … điển hình như nhà nghỉ, 

nhà ở có phòng cho thuê, nhà hàng, … rất đa dạng và phong phú. Đây là nguồn 

lực đầu tư chính tại vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; góp phần phát 

triển du lịch cho các địa phương xa xôi. 

- Chính sách ưu đãi đầu tư:  

+ Cấp quốc gia: Còn nhiều hạn chế. Du lịch chưa thuộc danh mục ngành 

nghề khuyến khích đầu tư theo Luật Đầu tư 2020, chưa thuộc danh mục lĩnh vực 

được thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư năm 2020; việc thực hiện các chính sách phát 

triển kinh tế Đêm gắn với thu hút khách du lịch còn vướng các quy định của pháp 

luật về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, lao động...  

+ Cấp địa phương: Nhiều địa phương cũng đã ban hành các chính sách 

riêng để thúc đẩy thu hút xã hội hóa phát triển du lịch như: hỗ trợ, khuyến khích 

đầu tư phát triển cơ sở lưu trú, phát triển du lịch cộng đồng; hỗ trợ hạ tầng đến 

chân công trình cho các nhà đầu tư, ... 

- Chính sách miễn thị thực đơn phương, cấp visa điện tử đã triển khai 

nhưng tính cạnh tranh còn thấp ; việc chưa có Văn phòng xúc tiến du lịch quốc 

gia tại nước ngoài là điểm bất lợi của du lịch Việt Nam so với các nước trong 

khu vực (hiện đang thí điểm vận hành Văn phòng xúc tiến du lịch tại Anh, tại 

Hàn Quốc do doanh nghiệp tài trợ) (Thái Lan có 29 văn phòng XTDL ở nước 

ngoài; Malaysia có 30 văn phòng ở nước ngoài; Singapore (STB) có 27 Văn 

phòng). 

Như vậy, có thể thấy nguồn lực đầu tư của du lịch khá mạnh mẽ, chủ yếu 

đến từ các nhà đầu tư trong, ngoài nước và cộng đồng dân cư. Nhà nước đóng 

vai trò hỗ trợ đầu tư, đặc biệt trong xúc tiến quảng bá du lịch, quy hoạch du lịch, 

… Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư hiện tại, đặc biệt là nguồn lực từ quốc gia, là 

chưa tương xứng với tiềm năng và vai trò của ngành du lịch. Đặc biệt, mặc dù 

được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng du lịch chưa được hưởng các 

ưu đãi đầu tư. Nguồn lực cho xúc tiến quảng bá du lịch còn hạn chế80, dàn trải, 

                                           
80 Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tới Quý II/2022 mới đi vào hoạt động, nguồn lực cho xúc tiến du lịch 

chưa được khơi thông. 
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sự phối hợp giữa các địa phương, doanh nghiệp trong xúc tiến hình ảnh du lịch 

quốc gia còn chưa chặt chẽ. 

6. Các nguồn lực khác 

6.1. Vị trí địa lý 

Việt Nam nằm trong ở vị trí trung tâm khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương, thuận lợi cho kết nối, phát triển kinh tế.  

Việt Nam nằm trên tuyến vận tải đường biển nối liền vùng Đông Bắc Á, 

Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Các nền kinh tế dọc theo tuyến vận tải này phát 

triển rất mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ vừa qua, hiện đã trở thành động lực tăng 

trưởng của Châu Á và thế giới, dẫn đến xu hướng chuyển dịch trọng tâm kinh tế 

thế giới sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong những năm gần đây. 

Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương giữ vai trò rất quan trọng trong chuỗi cung 

ứng và mạng sản xuất toàn cầu. Đồng thời, khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

là địa điểm thu hút đầu tư hàng đầu của thế giới.  

Với chiều dài hơn 3.000 km bờ biển và các khu kinh tế, cảng biển dọc theo 

bờ biển, Việt Nam nắm giữ lợi thế quan trọng trong thu hút FDI, sản xuất các 

sản phẩm xuất khẩu cũng như cung ứng dịch vụ logistic của khu vực và châu 

lục.  

Ngoài ra, Việt Nam còn nằm cạnh thị trường rất lớn là Trung Quốc và là 

cầu nối Trung Quốc với các nước ASEAN. 

Với những lợi thế về vị trí trung tâm, nằm trên các tuyến vận tải đường 

biển quan trọng, và cạnh các thị trường lớn… Việt Nam có điều thuận lợi để 

phát triển du lịch. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều 

điểm đến trong khu vực đã khẳng định được thương hiệu du lịch như Thái Lan, 

Singapore, Malaysia, Indonesia… 

6.2. Cơ chế, chính sách, kinh nghiệm phát triển du lịch 

a. Cơ chế, chính sách đối với phát triển du lịch 

* Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển du lịch 

Giai đoạn 2013-2020, các chủ trương, đường lối chính đồng nhất của Đảng 

và nhà nước cho thời kỳ mới đã định hướng và tạo thuận lợi cho phát triển du 

lịch du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, giúp thúc 

đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành, lĩnh vực khác. Một số chủ trương, chính 

sách tiêu biểu, quan trọng đã ban hành trong thời gian qua bao gồm:  

Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao 

năng lực quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường, an ninh, an toàn cho khách du 

lịch 
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Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một 

số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới, trong đó tập trung chỉ 

đạo triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Nâng cao nhận thức 

xã hội về du lịch; (2) Tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển du lịch; (3) 

Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn để thu hút khách và phát triển du 

lịch; (4) Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch; (5) Tăng cường quản 

lý nhà nước về du lịch.  

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 về khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng 

cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.  

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (năm 2016) khẳng định rõ chủ 

trương của Đảng về phát triển du lịch: “Có chính sách phát triển du lịch thành 

ngành kinh tế mũi nhọn. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển 

du lịch với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sản phẩm đa dạng và tính chuyên 

nghiệp cao. Tạo mọi thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh, đi lại và đảm bảo an 

toàn, an ninh. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Việt 

Nam. Khai thác hiệu quả, bền vững các di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh và giữ gìn vệ sinh môi trường. Phát triển các khu dịch 

vụ du lịch phức hợp, có quy mô lớn và chất lượng cao”. Đến Đại hội lần thứ 

XIII, các định hướng này tiếp tục được duy trì. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII (2021) của Đảng và các Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết đã định hướng các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng cho sự phát 

triển của quốc gia đến năm 2045. Trong đó, ngành du lịch được định hướng 

phải thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện 

đại; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào phát triển du lịch; 

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 để du lịch thực sự trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn. 

Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị ban hành về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết này mang tính 

lịch sử đổi với sự phát triển của ngành du lịch. Các nhiệm vụ và giải pháp được 

nêu trong Nghị quyết thể hiện sự chỉ đạo sâu sắc của Đảng để tập trung sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp xã hội và toàn thể nhân dân đối với 

sự nghiệp phát triển của đất nước, trong đó du lịch được xem là một trong  

những thế mạnh, còn dư địa phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. 

Nghị quyết cũng giao các nhiệm vụ vừa mang tính định hướng chiến lược lâu 

dài, vừa giải quyết những vướng mắc trong tư duy, nhận thức và chỉ rõ những 

hành động cụ thể để khắc phục các hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính 

phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, 

địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn.  
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Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về ban hành quy định tạm thời 

“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã mở ra đột 

phá mới cho việc trở lại cuộc sống bình thường mới và cơ hội mở cửa, phục hồi 

của ngành du lịch. 

* Cơ sở pháp lý liên quan đến phát triển du lịch 

Luật du lịch số 09/2017/QH14, ngày 19/6/2017,  đã được Quốc hội thông 

qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật du lịch 2017 với tinh thần 

thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, đổi mới các 

quy định theo hướng tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, huy động được 

các nguồn lực xã hội nhằm tạo thuận lợi cho phát triển du lịch trong giai đoạn 

tới.  

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. 

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL, ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và du lịch về việc 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 

Luật du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật (Nghị định 168/2017 

Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch) sẽ tạo thuận lợi cho du lịch phát 

triển phù hợp với bối cảnh phát triển mới. 

 Như vậy, có thể thấy, trong thời gian vừa qua ngành du lịch luôn nhận được sự 

quan tâm và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, từ thời kỳ đổi 

mới đến nay, du lịch luôn được Đảng xác định là ngành kinh tế mũi nhọn hoặc 

ngành có lợi thế, giá trị gia tăng cao cần ưu tiên phát triển. Trên cơ sở đường lối 

của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã thể chế hóa bằng luật, pháp lệnh, chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch nhằm tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển của 

ngành. Trong bối cảnh mới với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, với tính chất là 

ngành kinh tế tổng hợp, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, để phát huy 

toàn diện các lợi thế về tiềm năng, điều kiện, lợi thế cạnh tranh, ngành du lịch 

cần phải nỗi lực nhiều hơn nữa để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn như chủ trương, định hướng đã đề ra. 

b. Các bài học kinh nghiệm quốc tế cho phát triển du lịch Việt Nam.  

 * Kinh nghiệm quốc tế về phát triển sản phẩm và thị trường 

- Kinh nghiệm của Thái Lan về phát triển sản phẩm du lịch: Định hướng 

Chiến lược phát triển du lịch năm 2015-2017 của Bộ du lịch và Thể thao Thái 

Lan đã căn cứ theo các khu vực (8 cụm du lịch; 12 tỉnh trọng tâm và 12 tỉn bổ 

trợ) và căn cứ theo các chủ đề, loại hình du lịch (Du lịch y tế và chăm sóc sức 

khỏe, du lịch người cao tuổi, du lịch MICE, du lịch tàu biển và đường sông, 

điểm đến thân thiện của khách hồi giáo) để xác định và xây dựng kế hoạch phát 

triển sản phẩm du lịch. Theo đó, 16 nhóm sản phẩm du lịch đã được xác định, 
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bao gồm: du lịch thể thao, ẩm thực, du lịch tuần trăng mật, du lịch y tế và chăm 

sóc sức khỏe, tàu biển, kết nối ASEAN, sự kiện văn hóa, du lịch xanh, du lịch 

về đêm, du lịch giải trí, cộng đồng, du lịch MICE, du lịch đại chúng, hoạt động 

marketing B2B, hậu cần, các hoạt động khác. Chiến lược du lịch Thái Lan giai 

đoạn 2017 - 2021 cũng xác định: Phát triển các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ 

du lịch bao gồm việc khuyến khích tính bền vững, thân thiện với môi trường và 

hài hòa tính hấp dẫn với văn hóa Thái, cụ thể: (1) Duy trì Thái Lan là điểm đến 

du lịch hàng đầu của du lịch văn hóa, du lịch Biển (Sea, Sun &Sand) và du lịch 

y tế; (2) Hỗ trợ phát triển du lịch hướng tới loại hình du lịch có chất lượng đối 

với các các phân đoạn thị trường mục tiêu như du lịch chăm sóc sức khỏe; (3) 

Quảng bá Thái Lan là điểm đến du lịch hàng đầu trong khu vực hướng mục tiêu 

vào các phân đoạn tiềm năng cao như du lịch MICE, du lịch Ẩm thực, du lịch 

mua sắm, du lịch thể thao; (4) Hỗ trợ phát triển các phân đoạn du lịch tiềm năng 

chưa được phổ biến như du lịch tàu biển, du lịch Du thuyền, Điểm du lịch nhân 

tạo hấp dẫn. 

- Kinh nghiệm của Singapore về phát triển sản phẩm du lịch MICE: 

Singapore là một quốc đảo nhỏ, tài nguyên hạn chế, nhưng đã biết phát huy triệt 

để tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý và nguồn lực con người để phát triển du 

lịch. Trong đó, phải kể đến sự thành công của chính sách phát triển sản phẩm du 

lịch phù hợp cho từng giai đoạn của Chính phủ Singapore. Singapore xây dựng 

chiến lược phát triển du lịch MICE, xác định đưa quốc gia này trở thành cường 

quốc dẫn đầu trong khu vực Châu Á về du lịch MICE. Đồng thời, Singapore 

phát triển trở thành trung tâm dịch vụ và nghỉ dưỡng của khu vực. Chiến lược 

này xác định ra các dự án du lịch lớn cần phải thực hiện như Giải đua công thức 

1 (Formula OneTM Singapore Grand Prix), Khu phức hợp nghỉ dưỡng 

(Integrated Resorts) và Vòng đu quay khổng lồ (Singapore Flyer)…  Hiện nay, 

Singapore đã trở thành điểm đến dẫn đầu thế giới về du lịch MICE, lĩnh vực này 

đóng góp hơn 30% vào tổng thu từ du lịch của quốc gia. Dù vậy, quốc gia này 

vẫn nỗ lực để thay đổi, phát triển không ngừng, để duy trì vị trí dẫn đầu. 

- Kinh nghiệm của Malaysia về phát triển sản phẩm du lịch và xác định 

thị trường mục tiêu: Mục tiêu phát triển du lịch của Malaysia là trở thành nước 

phát triển về du lịch hàng đầu trong khu vực và quốc tế. Thông điệp chính của 

ngành du lịch thể hiện mục tiêu và quan điểm phát triển: “Định vị Malaysia là 

điểm đến du lịch hàng đầu trong nhận thức thị trường và xây dựng ngành du 

lịch thành ngành có đóng góp chính trong phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước”. 10 thị trường khách du lịch hàng đầu của Malaysia theo thứ tự quan 

trọng bao gồm Singapore, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Brunay, Ấn Độ, 

Australia, Philipines, Anh và Nhật Bản. Trong chiến lược chung của Malaysia về 

chuyển dịch kinh tế, ngành du lịch xây dựng kế hoạch chuyển dịch phát triển du 

lịch đến năm 2020 tập trung vào việc phát triển sản phẩm và thị trường với mục 

tiêu chính là tập trung vào thị trường có khả năng chi trả cao, đẩy mạnh chương 

trình tiêu dùng của khách du lịch. Định hướng chính trong quan điểm phát triển 
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là: bảo vệ, bảo tồn và giữ gìn môi trường; phát triển du lịch xanh, chiến dịch 

quốc gia về một Malaysia xanh, sạch và phát triển toàn diện, chú trọng tính cân 

bằng và tính bền vững (tầm quan trọng của lợi ích cộng đồng). Trong bối cảnh 

cạnh tranh toàn cầu hiện nay. Malaysia xác định phải có những sáng kiến và cải 

tiến trong phát triển sản phẩm. Các sáng kiến tập trung vào tổ chức các sự kiện 

tầm quan trọng quốc gia gồm: “Malaysia ngôi nhà thứ 2 của tôi” để khuyến 

khích người nước ngoài mua nhà tại Malaysia để đi lại nghỉ ngơi, du lịch và kéo 

theo người thân và bạn bè tới du lịch tại đây. Ngoài ra, Malaysia cũng tập trung 

vào duy trì và khuếch trương sản phẩm du lịch mua sắm, tập trung các sản phẩm 

cho thị trường du lịch cao cấp. Nét nổi bật của du lịch Malaysia là các sản phẩm 

du lịch đa dạng, đẳng cấp quốc tế với mức giá cạnh tranh. Bên cạnh các sản 

phẩm chính là du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao mạo hiểm, các địa 

điểm mua sắm… Malaysia hiện đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới 

như du lịch chữa bệnh, du lịch giáo dục và du lịch MICE… nhằm đa dạng hóa 

các sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trên toàn thế giới. 

- Kinh nghiệm của Indonesia về phát triển sản phẩm du lịch sinh thái và 

du lịch cộng đồng: Indonesia đã xây dựng chiến lược tổng thể phát triển du lịch 

đến năm 2025, theo đó tư tưởng chính sẽ tập trung nâng cao chất lượng du lịch. 

Mục đích của chiến lược phát triển du lịch đến năm 2025 của Indonesia sẽ phát 

triển khoảng 50 điểm đến quy mô quốc gia với một số “hành lang du lịch”, 

lượng khách quốc tế dự kiến đến thời điểm này dự kiến đạt 25 triệu lượt người. 

Cùng với chiến lược là một kế hoạch phát triển với nội dung tập trung phát triển 

3 loại hình du lịch chính là du lịch sinh thái, du lịch nông thôn và du lịch biển. 

Đối với du lịch nông thôn sẽ triển khai trên 54 điểm, du lịch sinh thái là 50 điểm 

ở các vườn quốc gia. Indonesia cũng có các chủ trương phát triển du lịch dựa 

vào cộng đồng. Chính phủ hỗ trợ phát triển bằng việc cho thuê đất với giá rẻ để 

cộng động làm du lịch, đồng thời hướng dẫn và đào tạo cộng đồng về nghiệp vụ 

du lịch. Các sản phẩm chính được định hướng: du lịch di sản, du lịch sinh thái, 

du lịch đánh golf, du lịch lặn biển, du lịch MICE. Đối với việc phát triển sản 

phẩm du lịch, đặc biệt tại địa bán đảo Bali - một trong những điểm du lịch nổi 

bật của Indonesia những thành công chính là do việc tôn trọng ý kiến, tập tục và 

tư duy của người bản địa; nâng cao nhận thức về phát triển du lịch theo một 

quá trình; ban hành các quy định chặt chẽ và rõ ràng về kiến thức, có quan 

điểm bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. 

* Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức không gian lãnh thổ 

Kinh nghiệm về tổ chức không gian lãnh thổ tài nguyên du lịch biên giới 

đất liền của Trung Quốc: du lịch biên giới đất liền ở Trung Quốc đóng vai trò là 

ngành trụ cột trong phát triển kinh tế địa phương và là một lĩnh vực quan trọng 

để hợp tác quốc tế. Do vậy, việc tổ chức không gian lãnh thổ du lịch của Trung 

Quốc rất được chú trọng. Trung quốc đã dựa trên đặc điểm của từng loại tài 

nguyên du lịch vùng biên giới đất liền để đưa ra định hướng về tổ chức không 

gian lãnh thổ tài nguyên du lịch, bởi không thể đề xuất một chính sách phù hợp 
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cho tất cả các tài nguyên du lịch biên giới đất liền dọc Trung Quốc vốn khác 

nhau về bản chất và số lượng. Ngoài ra, các hạn chế về kinh tế, hành chính và 

thể chế chính trị của mỗi lãnh thổ khác nhau sẽ dẫn đến những cách tổ chức 

khác nhau. Trung Quốc có khoảng trên 3.300 tài nguyên du lịch biên giới đất 

liền với các loại tài nguyên khác nhau và phân bố không đồng đều. Dựa trên đặc 

điểm và phân bố của các loại tài nguyên, Trung Quốc đã tổ chức không gian 

lãnh thổ du lịch theo 03 cấp: Cấp độ biên giới; Cấp tỉnh; Cấp quận. Việc tổ chức 

theo các cấp độ đã góp phần thúc đẩy hoạt động thiết thực hơn chính sách quản 

lý phát triển du lịch biên giới của Trung Quốc. 

- Kinh nghiệm của Singapore về quy hoạch sử dụng đất dành cho du lịch: 

Singapore chỉ có diện tích hơn 728km2, với quỹ đất hạn hẹp nên quốc gia này đã 

luôn coi trọng việc phân bổ đất đai: đất ở, đất công nghiệp, công viên, khu dự 

trữ quốc gia, giải trí, hồ chứa, sân bay... và đặc biệt là đất cho quy hoạch du 

lịch. Giai đoạn trước những năm 1980, Singapore luôn đối mặt với việc thiếu 

hụt khách sạn và các công trình hạ tầng du lịch do quỹ đất thích hợp về cả quy 

mô và vị trí để xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế rất hạn hẹp. Để khắc 

phục tình trạng trên, cơ quan quy hoạch Singapore - URA đã đưa ra một danh 

mục phân vùng riêng cho khách sạn (tạm gọi là đất khách sạn). URA bố trí quỹ 

đất của chính phủ đủ lớn cho việc xây dựng khách sạn, đặt tại những vị trí trọng 

điểm du lịch như dọc theo sông Singapore, phố mua sắm Orchard, đảo Sentosa, 

khu Trung tâm thể thao hay trong khu vực trung tâm thương mại của thành phố. 

Các quỹ đất này được chính phủ bán cho tư nhân thông qua đấu thầu để xây 

dựng khách sạn, nhằm bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu thị trường du lịch mà 

không bị cạnh tranh bởi các nhu cầu bất động sản khác. 10 năm sau khi giới 

thiệu sử dụng đất khách sạn, URA lại giới thiệu một loại hình sử dụng đất mới 

có tính linh hoạt cao cho bất động sản thương mại: Đất Trắng (White site), trong 

đó cho phép một loạt các chức năng sử dụng đất khác nhau cho nhà đầu tư lựa 

chọn. Đất Trắng thường được áp dụng ở những vị trí cực kỳ đắc địa có giá trị 

cao hoặc trong các khu chức năng đặc thù như khu công nghệ cao hay đảo du 

lịch Sentosa, nhằm giảm rủi ro và cho phép sự sáng tạo của thị trường. Đất 

Trắng được áp dụng trong ngành du lịch nhằm phát triển một mô hình mới: 

Điểm đến tích hợp (Integrated resorts). Bên cạnh việc quy hoạch đất dành cho 

du lịch, Singapore cũng chú trọng tới việc kết nối giao thông giữa các khu, điểm 

du lịch và xem đó là yếu tố quan trọng nhất để duy trì phát triển cho ngành du 

lịch. 

* Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức bộ máy quản lý 

- Thái Lan: Thái Lan có bộ máy quản lý nhà nước về du lịch thuộc Bộ 

Thể thao và du lịch là Tổng cục du lịch Thái Lan (Tourism Authority of 

Thailand - TAT). Cơ cấu tổ chức của Bộ theo ngành dọc đến địa phương. Tổng 

cục du lịch Thái Lan là Tổ chức du lịch quốc gia duy nhất của Thái Lan đưa kết 

quả đo lường được vào các mục tiêu chính sách của quốc gia. Tổng cục du lịch 

Thái Lan xác định mục tiêu trở thành trung tâm chuyên biệt về xúc tiến và phát 
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triển du lịch bền vững, giữ vững bản sắc độc đáo và tiêu chuẩn quốc tế của Thái 

Lan và tạo ra sự cân bằng giữa kinh tế - xã hội và môi trường. Nhiệm vụ chủ 

yếu Tổng cục du lịch Thái Lan bao gồm: Quảng bá xúc tiến du lịch; Xây dựng 

sản phẩm du lịch; Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động và công tác đào tạo 

nguồn nhân lực; Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong phát triển du lịch; 

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường du lịch; Phối hợp liên ngành để phát triển 

du lịch… 

Malaysia: Bộ du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa là cơ quan quản lý du lịch 

quốc gia của Malaysia, trong đó cơ quan du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) 

là tổ chức có vai trò chủ yếu trong việc tiếp thị Malaysia là điểm đến xuất sắc và 

đưa ngành du lịch trở thành một ngành đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước. Bên cạnh đó, còn có mạng lưới văn phòng trong và ngoài 

nước rộng khắp để đảm bảo khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ một cách 

tốt nhất. 

Tây Ban Nha: Tây Ban Nha có Viện du lịch là bộ máy quản lý du lịch 

thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và du lịch dưới Ban Thư ký quốc gia về du 

lịch và Thương mại. Viện du lịch Tây Ban Nha có tư cách pháp nhân khác biệt, 

có tài sản và ngân quỹ riêng, cũng như có sự độc lập quản lý và toàn quyền 

hành động và năng lực hành vi pháp luật. Bộ Công nghiệp, du lịch và Thương 

mại chịu trách nhiệm về quản trị, đánh giá, và giám sát chiến lược đối với các 

kết quả của các hoạt động của Viện và giám sát tính hiệu quả của Viện thông 

qua Ban lãnh đạo của Bộ quản lý về du lịch và Thương mại. Vị trí Chủ tịch của 

Viện là Bộ trưởng quản lý về du lịch, Phó Chủ tịch Điều hành thứ nhất là Tổng 

thư ký về du lịch, và Phó Chủ tịch Điều hành thứ hai là Tổng giám đốc của Viện 

du lịch Tây Ban Nha. 

Úc: Tổ chức du lịch Úc là một tổ chức tiếp thị đòn bẩy có trách nhiệm 

phê duyệt, đưa ra tầm nhìn để ngành du lịch Úc trở thành và giữ vững vị trí 

hàng đầu trên thế giới. Các mục tiêu chính sách của Tổ chức du lịch Úc bao 

gồm: Đem lại lợi ích kinh tế vững bền; Tăng trưởng việc làm; Tăng trưởng tổng 

chi tiêu của du khách; Tăng trưởng về các khoản chi tiêu phân tán và chi tiêu 

của du khách theo khu vực; Tăng số lượt tham quan quốc tế và nội địa (số du 

khách, độ dài lưu trú, chi tiêu trên một khách, chi tiêu bình quân ngày). 

* Kinh nghiệm quốc tế về thể chế và các chính sách phát triển du lịch 

- Kinh nghiệm của Thái Lan về chiến lược phát trển bền vững ngành du 

lịch: Nhằm đảm bảo phát triển bền vững ngành du lịch hậu đại dịch COVID-19, 

Chính phủ Thái Lan đã công bố chiến lược phát triển du lịch mới có tên gọi là 

“SMILE”. Chiến lược “SMILE” của Thái Lan được viết tắt từ các chữ S (Bền 

vững về mọi khía cạnh), M (Nhân lực: Nâng cao kỹ năng của lực lượng lao 

động du lịch lên tiêu chuẩn quốc tế), I (Nền kinh tế bao trùm: Đảm bảo tất cả 

các khu vực kinh tế đều được đưa vào ngành du lịch), L (Bản địa hóa: Thúc đẩy 

tính độc đáo của các cộng đồng như là điểm thu hút du lịch), và E (Hệ sinh thái: 
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Thúc đẩy du lịch sinh thái và môi trường địa phương). Mục tiêu của chiến lược 

“SMILE” nâng mức đóng góp của ngành du lịch cho tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) từ mức 20% trước đại dịch COVID-19 lên 30% vào năm 2030, giúp cải 

thiện bền vững ngành du lịch của Thái Lan và đảm bảo rằng nước này thích ứng 

với sự thay đổi của thế giới về mọi khía cạnh. Đây là bước đệm để Thái Lan 

hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch chữa bệnh, điều sẽ giúp thúc đẩy 

nền kinh tế. 

- Kinh nghiệm của Trung Quốc về mô hình quản lý du lịch: Tại Trung 

Quốc, Chính phủ đóng vai trò trụ cột trong dẫn dắt phát triển du lịch. Trung 

Quốc đã xây dựng mô hình phát triển du lịch từ thấp đến cao, từ thuần túy mang 

ý nghĩa phục vụ chính trị sang kinh doanh theo nhu cầu thị trường, từ đơn giản 

sang tinh tế và ngày càng chuyên nghiệp. Những bước tiến rõ rệt qua từng giai 

đoạn là kết quả của việc cải thiện môi trường chính sách, tháo bỏ rào cản, giải 

phóng sức sản xuất và trả lại tự do kinh doanh cho xã hội. Chính phủ Trung 

Quốc luôn tạo điều kiện tài chính cho đầu tư cơ sở vật chất - hạ tầng, cũng như 

cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ du lịch nhằm hiện đại hóa ngành du lịch, đảm 

bảo được những điều kiện vật chất nhất định nhằm phục vụ tốt nhất cho du 

khách. 

- Kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển du lịch bền vững: Nhận thấy 

vai trò và ý nghĩa của phát triển du lịch bền vững, Chính phủ Hàn Quốc đã sớm 

ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy du lịch bền vững. Tháng 8 năm 2008, 

chiến lược “các-bon thấp, tăng trưởng xanh” đã được ban hành như một tầm 

nhìn mới cho sự phát triển dài hạn của Hàn Quốc. Năm 2009, “Luật cơ bản về 

tăng trưởng xanh” có hiệu lực, cũng trong năm “Kế hoạch 5 năm cho tăng 

trưởng xanh” được công bố để hướng tới một con đường cho tương lai của Hàn 

Quốc là “tăng trưởng xanh”. Bên cạnh đó, còn có thể kể đến rất nhiều chính 

sách phát triển bền vững khác như: Chiến lược Phát triển Công nghiệp năng 

lượng xanh, quy hoạch Tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu, Dự án Tăng 

trưởng Xanh Mới, Chiến lược Xúc tiến Tăng trưởng mới, Các biện pháp toàn 

diện về Công nghệ xanh R & D… Hàn Quốc cũng được xác định là một quốc 

gia tiên phong trên toàn cầu về tăng trưởng kinh tế xanh, vấn đề môi trường sinh 

thái được chính phủ Hàn quốc coi là trọng tâm hướng tới ngành công nghiệp 

tăng trưởng xanh và đối phó với biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng kinh tế 

toàn cầu. Chiến lược Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc là tầm nhìn quốc gia toàn 

diện, bao gồm cải cách năng lượng và cũng như tạo công ăn việc làm, hồi sinh 

môi trường, tăng cường năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và thay đổi trong 

phong cách sống của mỗi công dân. 

- Kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch của Thụy Sỹ: 

Nhận thấy du lịch là một trong những lực lượng giúp biến nền kinh tế Thuỵ Sĩ 

thành nền kinh tế dịch vụ. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Thụy Sỹ đã nới 

lỏng các quy định, ưu đãi mức thuế cũng như cung cấp nguồn nhân lực và kết 

cấu hạ tầng chất lượng cao. Chính sách này đã được đưa vào các điều trong hiến 
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pháp liên bang liên quan đến kinh tế, là cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước vào 

hoạt động xúc tiến du lịch trong khuôn khổ kinh tế thị trường. Quan điểm hiện 

nay là những nỗ lực can thiệp của nhà nước trên hết là hạn chế thất bại thị 

trường trong những lĩnh vực phân phối hiệu quả nguồn tài nguyên và nỗ lực 

chống lại chi phí giao dịch cao của hợp tác. Chính quyền liên bang nhận ra tầm 

quan trọng chiến lược của chính sách du lịch trong định hướng tăng trưởng. Các 

nhóm lợi ích chính trị quan trọng ủng hộ sự cần thiết đối với các chương trình 

chính sách du lịch. Nhu cầu ở cấp trung ương đối với cân đối ngân sách với chi 

tiêu của Chính phủ phải giữ trong vòng kiểm soát. Thụy Sỹ xác định chất lượng 

là lợi thế cạnh tranh của du lịch, vì là một nước nhỏ, Thụy Sỹ theo đuổi chính 

sách du lịch khác biệt rõ ràng đối với các đối thủ cạnh tranh lớn hơn đó là tập 

trung vào tăng trưởng du lịch chất lượng, và có định hướng thị trường 

* Kinh nghiệm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển 

du lịch 

Thái Lan: Thái Lan từ lâu đã tìm cách khai thác lợi thế của mình như là 

cửa ngõ vào khu vực sông Mê Công để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

phục vụ phát triển du lịch. Thái Lan đã có chiến lược hướng đến các tiện ích về 

giao thông, cơ sở vật chất và tiện nghi cho khách du lịch, an toàn và an ninh cho 

khách du lịch. Việc cải thiện hệ thống giao thông đường bộ trong nước bao gồm 

mở rộng và cải thiện các tuyến đường cao tốc nhằm đảm bảo an toàn đi lại cho 

du khách cũng như thiết lập hệ thống xe buýt đưa đón tại các điểm đến. Thái 

Lan cũng chú trọng vào mạng lưới giao thông bằng tàu tại các điểm đến du lịch 

trong nước, kết nối với các nước láng giềng. Bên cạnh đó, Thái Lan còn chú 

trọng phát triển mạng lưới giao thông hàng không thông qua việc cải thiện sân 

bay quốc tế và bổ sung các chuyến bay quốc tế có đường bay thẳng đến các 

thành phố chính, đồng thời tối ưu hóa chuyến bay nội địa thông qua việc cải 

thiện và xây dựng các sân bay tại các tỉnh, mở thêm các đường bay mới kết nối 

giữa thành phố chính với các thành phố khác. Đường giao thông tốt, phương 

tiện giao thông hiện đại, đầy đủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến 

Thái Lan. 

Malaysia: Malaysia rất chú trọng đến việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho 

du lịch, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của ngành giao thông vận tải. Bên cạnh 

đó, Chính phủ ứng dụng tốt công nghệ vào việc hoàn thiện hệ thống giao thông, 

thông tin liên lạc, các trung tâm du lịch, siêu thị mua sắm… nhằm phục vụ tốt 

nhất cho du khách. Sự kết nối giữa các điểm du lịch ở Malaysia bằng phương 

tiện giao thông rất thuận lợi. Từ Kuala Lumpur có thể đi đến các địa điểm khác 

bằng phương tiên giao thông đường bộ một cách dễ dàng. 

Trung Quốc: Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, nhưng nhờ chú trọng 

phát triển hệ thống giao thông mà việc đi lại của khách du lịch rất thuận lợi. Ở 

Trung Quốc khách du lịch có thể đi lại dễ dàng bằng các phương tiện giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường hàng không, tầu điện ngầm. Hiện nay, Trung Quốc 
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đang có mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới với 25.000 km (chiếm 

hơn 65% độ dài toàn hệ thống trên thế giới), vừa phục vụ nhu cầu dân sinh vừa 

phục vụ nhu cầu khách du lịch. 

Singapore: Singapore là quốc gia nổi tiếng bởi các điểm du lịch hấp dẫn 

với cơ sở hạ tầng hiện đại. Hệ thống giao thông của Singapore cũng rất phát 

triển, chất lượng đường bộ của đảo quốc này được đánh giá vào loại tốt nhất thế 

giới vì sự tiện ích và hiện đại. Có nhiều loại phương tiện giao thông công cộng, 

nhưng có 2 loại phổ biến nhất ở đây là xe buýt và tàu điện ngầm, sau đó là taxi. 

Phương tiện giao thông thủy cũng có, chủ yếu là loại thuyền máy nhỏ được 

dùng cho mục đích du lịch. 

6.3. Nguồn lực mềm 

a. Quan hệ ngoại giao song phương, đa phương 

 Hiện nay, Việt Nam đã đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 190 quốc gia và 

là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế trên toàn thế giới; thiết lập 

khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện, tạo 

nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của 

mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.  

Trong số các nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam đã tuyên bố 

thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 3 quốc gia gồm: Trung Quốc 

(2008), Nga (2012), Ấn Độ (2016); Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với 

Nhật Bản (2014); Quan hệ Đối tác chiến lược với 12 quốc gia khác gồm: Hàn 

Quốc, Tây Ban Nha (2009), Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (2010), 

Đức (2011), Ý, Pháp, Indonesia, Thái Lan, Singapore (2013), Malaysia, 

Philippines (2015), Úc (2018), New Zealand (2020); Quan hệ Đối tác toàn diện 

với 13 quốc gia gồm: Nam Phi (2004), Venezuela, Chile, Brasil (2007), 

Argentina (2010), Ukraina (2011), Hoa Kỳ, Đan Mạch (2013), Myanmar, 

Canada (2017), Hungary (2018), Brunei, Hà Lan (2019). 

Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế đã và đang dần được khẳng định. Việt 

Nam đã có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với khoảng 230 quốc gia và 

vùng lãnh thổ; đã ký kết FTA và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác 

toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới. Đồng thời, Việt Nam đã trở 

thành thành viên của hầu hết các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc, APEC, 

ASEM, ASEAN, Diễn đàn hợp tác Á - Âu, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái 

Bình Dương - APPF... Ngoài ra, Việt Nam là thành viên của nhiều định chế tài 

chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát 

triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB)... 

Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt việc tham gia vào các 

Hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTA..., tạo ra 

nhiều cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, tham gia vào các chuỗi giá trị khu 

vực, toàn cầu. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận công 
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nghệ, vốn tín dụng và nhân lực từ bên ngoài, đặc biệt nhân lực kỹ thuật cao, học 

hỏi các mô hình kinh doanh mới. Tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới như CPTPP, EVFTA thúc đẩy đổi mới thể chế, nâng cao chất lượng 

quản lý, điều hành, đảm bảm công bằng, bình đẳng, minh bạch giữa các thành 

phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, giúp Việt Nam trở thành một nền kinh 

tế có khả năng cạnh tranh và đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ hơn. Hội nhập quốc tế 

sâu rộng sẽ thúc đẩy những thay đổi cơ bản về cơ cấu kinh tế, tạo cơ hội thu hút 

đầu tư, công nghệ, hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, 

khu đô thị… quy mô lớn, hiện đại, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. 

b. Quan hệ hợp tác phát triển du lịch 

 Trong lĩnh vực du lịch, hợp tác quốc tế đang ngày càng được đẩy mạnh, góp 

phần tích cực vào sự phát triển và hội nhập quốc tế của ngành du lịch Việt Nam.  

Du lịch Việt Nam tham gia ngày càng tích cực hơn vào các hoạt động, sự 

kiện du lịch quốc tế do UNWTO, Hiệp hội du lịch Châu Á - Thái Bình Dương 

(PATA), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn hợp tác 

kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức, mang lại nhiều lợi ích thiết 

thực, hỗ trợ kết nối hợp tác, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh du lịch Việt 

Nam tới cộng đồng quốc tế.  

Các cơ chế hợp tác tiểu vùng trong khu vực Đông Nam Á và các nước lân 

cận được triển khai đa dạng ở nhiều cấp độ, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch 

Việt Nam, đồng thời thu hút hỗ trợ kỹ thuật của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế 

để phát triển hạ tầng, điểm đến và sản phẩm du lịch Việt Nam.  

Hợp tác song phương với các quốc gia, vùng lãnh thổ đã mang lại nhiều cơ 

hội, lợi ích cho du lịch Việt Nam, đặc biệt với các thị trường nguồn có ngành du 

lịch phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan… 

Hợp tác du lịch tàu biển với Philippines và Singapore, hợp tác du lịch qua các 

hành lang đường bộ và hành lang biển với Campuchia, Lào, Myanmar và Thái 

Lan được quan tâm thúc đẩy.  

Bên cạnh thu hút nguồn lực phát triển du lịch từ các cơ chế hợp tác đa 

phương và song phương, du lịch Việt Nam đã tiếp nhận nhiều dự án hỗ trợ kỹ 

thuật của các tổ chức quốc tế như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phát 

triển sản phẩm, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, xúc tiến quảng 

bá, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng du lịch. 

Tuy nhiên, với nền kinh tế mở, hội nhập sâu rộng, các doanh nghiệp Việt 

Nam phải đối mặt với cạnh tranh quyết liệt và gay gắt hơn. Đối với thị trường 

trong nước, việc mở cửa hội nhập, thực hiện các hiệp định thương mại tự do làm 

gia tăng nhập khẩu và sự hiện diện của các doanh nghiệp nước ngoài, tạo sức ép 

cạnh tranh gay gắt đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi đó, khu vực kinh 

tế tư nhân Việt Nam chủ yếu có quy mô nhỏ, năng lực, nguồn lực hạn chế, ít 

kinh nghiệm thương trường, trình độ công nghệ thấp, trình độ quản trị kinh 
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doanh và hiểu biết về pháp luật quốc tế còn thấp, vì vậy doanh nghiệp trong 

nước sẽ gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh, trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thời gian tới, việc tiếp cận thị trường các nền kinh tế lớn trở nên sẽ khó khăn 

hơn do các nước tăng cường bảo vệ trong nước với nhiều tiêu chuẩn cao đối với 

hàng hóa, dịch vụ. 

c. Hình ảnh, thương hiệu du lịch, đất nước, con người Việt Nam 

 Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ ổn định 

chính trị, xã hội và là điểm đến an toàn, đây là điểm mạnh, tạo nền tảng quan 

trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và du lịch nói riêng. 

Hình ảnh, thương hiệu du lịch, đất nước con người Việt Nam đã và đang được 

định vị tốt là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch trong thời gian tới. 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam, điểm 

nổi bật và trở thành chuẩn mực đạo lý của con người Việt Nam là tinh thần yêu 

nước, ý chí tự lập, tự cường, truyền thống đoàn kết vì đại nghĩa dân tộc. Cuộc 

sống lao động gian khổ đã tạo ra truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và kiên 

nhẫn, thách thức đã tạo ra sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giữa con 

người với nhau. Người Việt Nam có khả năng thích nghi và hội nhập cao lối 

ứng xử mềm mỏng góp phần tạo nên mối quan hệ hợp tác thuận lợi các quốc gia 

trên thế giới. Bên cạnh đó, với tính cách cởi mở, chu đáo, Việt Nam luôn nằm 

trong danh sách những điểm đến thân thiện với người nước ngoài của 

InterNations và nhiều trang đánh giá uy tín khác như CNN, CNTraveller,… 

khảo sát của Expat Insider (2021) cũng đã bình chọn Việt Nam trong danh sách 

10 nơi trên thế giới sống tốt nhất đối với người nước ngoài.  

Các điểm đến du lịch của Việt Nam đã khẳng định thương hiệu bao gồm:  

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng,… Bên cạnh 

đó, nhiều điểm đến mới đang dần khẳng định vị trí và vai trò mạnh mẽ trên bản 

đồ du lịch như: Hội An được trao tặng danh hiệu “Điểm đến thành phố văn hóa 

hàng đầu châu Á 2019.”; Đảo Ngọc - Phú Quốc, sở hữu nhiều bãi biển đẹp đã 

được xếp hạng những bãi biển quyến rũ nổi tiếng thế giới; Quảng Ninh đã trở 

thành một trong những điểm đến hiện đại, đẳng cấp với sự xuất hiện của những 

dự án quy mô lớn… 

Theo đó, tỷ lệ khách du lịch muốn quay trở lại Việt Nam ngày càng tăng, 

Việt Nam đã và đang ngày càng chứng minh được sức hút trên bản đồ du lịch 

quốc tế. 

d. Vị thế, vai trò trong kinh tế, chính trị của Việt Nam trong ASEAN và 

quốc tế 

* Vị thế, vai trò trong kinh tế:  

Việt Nam nằm ở vị trí huyết mạch của nền kinh tế khu vực nơi có các nền 

kinh tế phát triển mạnh và năng động, là động lực tăng trưởng của khu vực và 

thế giới. Trong gần 35 năm qua kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, Việt 
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Nam đã phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng 

kinh tế đạt mức cao, trở thành nước có thu nhập trung bình. Tạp chí The 

Economist (Anh) tháng 8-2020 đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới 

nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2019, 

với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8%/năm giai đoạn 2016 - 2019, Việt Nam 

nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất. Mặc dù chịu ảnh hưởng tác 

động nặng nề của dịch bệnh COVID-19, trong khi hầu hết các nền kinh tế rơi 

vào suy thoái, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương ở mức khá. Theo đánh 

giá của Ngân hàng thế giới, GDP của Việt Nam năm 2020 ước đạt 2,8%, thuộc 

nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của khu vực và trên thế giới81. 

Tính theo quy mô tổng sản phẩm quốc nội, Việt Nam là nền kinh tế đứng thứ 46 

trên thế giới. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), GDP của Việt Nam hiện nay ước 

đạt hơn 343 tỷ USD tăng gần 17 lần so với năm 1995, vượt Singapore, 

Malaysia, đứng thứ tư trong khu vực82. GDP bình quân đầu người của Việt Nam 

năm 2020 đạt 3.520 USD, tăng hơn 12 lần so với năm 1995.  

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 336,25 tỷ 

USD, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất 

khẩu trên 1 tỷ USD, có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Việt Nam khu vực 

sản xuất điển hình các loại mặt hàng như điện thoại các loại và linh kiện; điện tử, 

máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; dệt may; giầy dép... 

Việt Nam đang từng bước xác lập vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu và trong 

nhóm những nước xuất khẩu lớn thế giới về các mặt hàng gạo, dệt may, điều…  

Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào các tổ 

chức trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn của các 

nhà đầu tư nước ngoài. 

Với những thành tựu trên đã khẳng định vị trí và vai trò của Việt Nam 

trong kinh tế đa phương, khu vực và thế giới. 

* Vị thế, vai trò trong chính trị 

Việt Nam là quốc gia ủng hộ hòa bình, ổn định: Giai đoạn vừa qua, Việt 

Nam đã khôi phục quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1991 và bình 

thường hóa quan hệ với Mỹ năm 1995, gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN) năm 1995… Việt Nam đang nỗ lực để trở thành bạn, đối tác 

tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Năm 

2019, Việt Nam đã được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 

Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, năm 2020 tiếp nhận vai trò chủ tịch luân 

phiên ASEAN, qua đó góp phần quan trọng vào việc giải quyết nhiều vấn đề 

khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, các cam kết và đóng góp của Việt Nam tại 

Liên hợp quốc về các vấn đề như ứng phó COVID-19, biến đổi khí hậu, hoạt 

động gìn giữ hòa bình, bảo vệ thường dân, chống khủng bố, xung đột, bất ổn tại 

                                           
81 https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/overview 

82 https://vietnambusinessinsider.vn/imf-nen-kinh-te-viet-nam-da-vuot-singapore-malaysia-13923.html 
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Libya, Israel-Palestine, Ethiopia, Syria, Myanmar… và các hoạt động gìn giữ 

hòa bình ở châu Phi, khủng hoảng nhân đạo ở khu vực Trung Đông đã góp phần 

thúc đẩy đồng thuận chung, thúc đẩy hợp tác, đối thoại, giảm căng thẳng, đối 

đầu; tìm giải pháp công bằng, hợp lý cho các vấn đề đe doạ hoà bình, an ninh 

khu vực và quốc tế; giữ vững nguyên tắc song vẫn đảm bảo linh hoạt, khéo léo 

trong ứng xử với các nước, các bên đã làm củng cố uy tín của Việt Nam trên 

trường quốc tế. 

Sự ổn định của nền chính trị và sự độc lập của Việt Nam cũng góp phần 

đẩy lùi nguy cơ xung đột, chiến tranh, duy trì hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế 

của đất nước trên trường quốc tế. 

Bên cạnh đó, còn tồn tại một số tranh chấp trên biển Đông nhưng với tinh 

thần kiên trì, kiên định lập trường nhất quán giải quyết các tranh chấp bằng biện 

pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa 

sử dụng vũ lực, không quân sự và sự tích cực chủ động thúc đẩy đàm phán với 

các nước láng giềng đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò chính trị của Việt Nam 

trong khu vực và trên thế giới 

e. Nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch 

Nhận thức về du lịch của toàn xã hội đã có bước chuyển biến rõ rệt. Hầu 

hết người dân đã nhận thức được du lịch là ngành kinh tế đã và đang từng bước 

giữ vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với 

yêu cầu và xu thế phát triển của thời đại.  

Nhận thức về quản lý phát triển du lịch ở tầm vĩ mô được nâng cao, tư duy 

phát triển du lịch được đổi mới. Giai đoạn vừa qua, đã có nhiều chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước quan trọng về phát triển du lịch được ban hành. 

Đảng và Nhà nước đã tiếp tục khẳng định phát triển du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế của đất nước. Điển 

hình là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch 

ngày 9/8/2016 tại Hội An, Quảng Nam và Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08-

NQ/TW ngày 16/1/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, 

Quốc hội phê chuẩn Luật du lịch 2017, nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện 

cho phát triển du lịch ra đời. Đây là những dấu ấn đặc biệt quan trọng, thể hiện 

sự đổi mới mạnh mẽ về nhận thức và tư duy về phát triển du lịch ở tầm vĩ mô. 

Sự tham gia của các cấp, các ngành về phát triển du lịch đã có những bước 

chuyển biến tích cực. Hầu hết các tỉnh/thành phố đã có nghị quyết, chỉ thị về 

phát triển du lịch. Đại hội Đảng bộ các cấp ở các tỉnh, thành phố đều định 

hướng phát triển du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế quan trọng hoặc mũi nhọn. 

Cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp quan tâm và chỉ đạo tốt hơn công tác du 

lịch. Nhận thức của các doanh nghiệp du lịch và người dân về du lịch được nâng 

lên, hoạt động du lịch đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội.  
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Ngoài ra, nhận thức về tôn giáo, chủng tộc, bình đẳng giới của xã hội hiện 

đại, đặc biệt là giới trẻ hiện nay, cũng thay đổi hành vi của khách du lịch đối với 

điểm đến, cộng đồng bản địa và trong việc đưa ra quyết định du lịch. Điều này 

mang tới tín hiệu tích cực trong việc khách du lịch thích thú gia tăng trải 

nghiệm, tiếp xúc với cộng đồng địa phương khi những vấn đề phân biệt đối xử, 

khác biệt văn hoá đang dần giảm điều mang lại lợi ích về tinh thần cho cộng 

đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực về chuyển biến nhận thức 

trong toàn xã hội, vẫn còn tồn tại những hạn chế và yếu kém nhất định. Thực tế 

những năm qua, hiện tượng ép giá, chèn ép khách du lịch; hiện tượng ăn xin, 

trộm cắp, cướp giật; vệ sinh an toàn thực phẩm; xả rác gây ô nhiễm môi trường, 

thiếu an toàn cho du khách... vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương trên cả nước. 

Đặc biệt, việc nhiều nhà đầu tư vẫn chạy theo lợi nhuận trước mắt, thiếu trách 

nhiệm với môi trường thể hiện nhận thức, ý thức về du lịch còn nhiều bất cập 

làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững của du lịch Việt Nam và ảnh 

hưởng đến hình của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. 
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III. CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH  

1. Điểm yếu 

W1: Sản phẩm du lịch: Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, trùng lắp và giá trị 

gia tăng thấp, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều. Sản phẩm có thương hiệu 

mang tầm cỡ quốc gia và khu vực chưa nhiều.  

W2 : Thị trường du lịch: Thị trường du lịch  bị lệ thuộc vào một số thị 

trường nguồn; phân khúc thị trường khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài 

ngày chiếm tỷ trọng thấp;  

W3: Xúc tiến quảng bá du lịch chưa tạo được nhiều đột phá. Ngân sách 

dành cho xúc tiến quảng bá còn eo hẹp, hiệu quả còn hạn chế, vẫn thể hiện chưa 

thực sự chuyên nghiệp, chưa ứng dụng công nghệ mạnh mẽ trong xúc tiến, 

quảng bá du lịch. 

W4: Nguồn nhân lực du lịch: Nguồn nhân lực thiếu về số lượng và yếu về 

chất lượng, cơ cấu bất hợp lý, đội ngũ nhân lực tham mưu quản lý nhà nước về 

du lịch còn ít; chưa đáp ứng kịp thời trước sự phát triển của khoa học công 

nghệ, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nhiều lao động du lịch đã bỏ, chuyển đổi 

nghề sang lĩnh vực khác để có thu nhập, việc làm trong 2 năm vừa qua là vấn đề 

lớn mà ngành du lịch phải giải quyết để phục hồi trong cả ngắn hạn và dài hạn. 

W5: Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch:  Cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch phát 

triển nhanh nhưng số cơ sở lưu trú chất lượng cao còn ít, đặc biệt ở một số địa 

bàn trọng điểm; thiếu các cơ sở vui chơi giải trí hiện đại, quy mô lớn; chưa hình 

thành được hệ thống các khu du lịch quốc gia với thương hiệu nổi bật. 

W6:  Cơ chế, chính sách, pháp luật về du lịch:  Hệ thống các chính sách, 

quy định pháp luật liên quan đến phát triển du lịch thiếu đồng bộ, chưa thật 

thông thoáng so với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, chưa giải quyết tốt 

mối quan hệ giữa quản lý và phát triển (Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh 

ngành du lịch năm 2017 của WEF, Việt Nam xếp hạng thấp nhất ASEAN về 

mức độ ưu tiên cho ngành du lịch, hạ tầng dịch vụ du lịch và mức độ mở cửa 

quốc tế).  

W7: Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch còn nhiều bất cập: Tài 

nguyên và môi trường du lịch đang có sự suy giảm do khai thác, sử dụng thiếu 

hợp lý. Ô nhiễm môi trường do hoạt động du lịch có chiều hướng gia tăng, tình 

trạng kinh doanh không lành mạnh, chèo kéo; lợi dụng di tích để kéo khách đến 

vẫn tồn tại ở nhiều nơi. 

W8: Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, 

chưa tương xứng với vai trò ngành kinh tế mũi nhọn. Năng lực quản lý điểm 

đến ở cả cấp quốc gia và địa phương còn nhiều hạn chế. Liên kết vùng, liên kết 
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ngành chưa có hiệu quả nên chưa khai thác tối đa thế mạnh của từng vùng, từng 

ngành, từng địa phương trong phát triển du lịch. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật chuyên ngành chưa được hình thành đầy đủ gây khó khăn trong quản 

lý, đặc biệt là quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. 

2. Điểm mạnh 

S1: Việt Nam có những lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý kinh tế và chính trị. 

Nằm ở trung tâm Đông Nam Á, lãnh thổ Việt Nam vừa gắn liền với lục địa vừa 

thông rộng với đại dương, có vị trí giao lưu quốc tế thuận lợi cả về đường biển, 

đường sông, đường sắt, đường bộ và đường không. Đây là tiền đề rất quan trọng 

trong việc mở rộng và phát triển du lịch quốc tế.  

S2: Tài nguyên du lịch tự nhiên của Việt Nam phong phú và đa dạng. Các 

đặc điểm về cấu trúc địa hình biển và hải đảo, đồng bằng, đồi núi, cao nguyên 

đã tạo cho lãnh thổ Việt Nam sự đa dạng và phong phú về cảnh quan và các hệ 

sinh thái có giá trị cho phát triển nhiều loại hình du lịch, đặc biệt là các hệ sinh 

thái biển-đảo, hệ sinh thái sông, hồ, hệ sinh thái rừng, hang động... 

S3: Tài nguyên du lịch văn hoá của Việt Nam phong phú với lịch sử hàng 

ngàn năm dựng nước và giữ nước. Hệ thống di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng 

phong phú với nhiều di tích được công nhận là di sản văn hoá thế giới như 

Hoàng Thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ, Cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn, Nhã 

nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, Ca trù, hát 

Xoan... Bên cạnh đó, nhiều nghề thủ công truyền thống với kỹ năng độc đáo, 

nhiều lễ hội gắn liền với các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ dân gian đặc sắc của 

cộng đồng 54 dân tộc cùng với những nét riêng, tinh tế của nghệ thuật ẩm thực 

được hòa quyện, đan xen trên nền kiến trúc phong cảnh có giá trị triết học 

phương Đông, đã tạo cho du lịch Việt Nam có nhiều điều kiện khai thác thế 

mạnh về du lịch văn hóa-lịch sử. 

S4: Những thành tựu thu được trong việc phát triển du lịch giai đoạn qua là 

yếu tố quan trọng thúc đẩy du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn 

tới. Giai đoạn từ 2015-2019, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm những quốc gia 

có tốc độ tăng trưởng khách du lịch nhanh nhất thế giới và liên tục nhận được 

các giải thưởng danh giá tầm cỡ thế giới: điểm đến du lịch an toàn, điểm đến di 

sản hàng đầu thế giới, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, điểm đến ẩm thực 

hàng đầu châu Á… Theo Báo cáo năng lực phát triển du lịch năm 2021 của 

WEF, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 

52/117, tăng 8 bậc so với năm 2019, thuộc top 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế 

giới. Thành quả đó sẽ là tiền đề vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của du 

lịch Việt Nam. 

S5: Những kinh nghiệm được đúc rút trong quản lý phát triển du lịch giai 

đoạn vừa qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn về vốn, công nghệ, trình độ 

quản lý; trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh quốc tế và có nhiều biến động 
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về kinh tế - xã hội trên thế giới trở thành bài học sống cho giai đoạn phát triển 

mới. Quá trình phát triển và hợp tác quốc tế về du lịch trong khu vực và với các 

tổ chức quốc tế, du lịch Việt Nam đã đạt được những kinh nghiệm quý báu tạo 

đà cho sức bật mới, đã rút dần khoảng cách giữa các nước phát triển du lịch 

trong khu vực. 

3. Cơ hội 

O1: du lịch được định hướng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của 

đất nước. Du lịch nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, xã hội , sự 

chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước. 

O2: du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, 

góp phần giảm nghèo, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Theo dự báo từ 

UNWTO, giai đoạn đến năm 2030, du lịch thế giới vẫn tiếp tục phát triển và có 

xu thế chuyển dần sang khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực 

Đông Nam Á. Đây là cơ hội cho ngành du lịch Việt Nam phát triển trong giai 

đoạn tới. 

O3: Xu hướng đi du lịch của khách du lịch trong giai đoạn tới có sự thay 

đổi đáng kể, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Theo đó, khách du lịch ngày 

càng ưa chuộng các loại hình du lịch sinh thái, du lịch sức khỏe, làm đẹp, du 

lịch nghỉ dưỡng... Khách du lịch cũng ngày càng quan tâm tới nhu cầu trải 

nghiệm hướng đến các yếu tố mới được tạo ra dựa trên sự đặc sắc và tính 

nguyên bản của văn hóa truyền thống; tính nguyên sơ và độc đáo của giá trị tự 

nhiên. Đây là cơ hội của ngành du lịch bởi Việt nam có lợi thế về tài nguyên tự 

nhiên và văn hoá để phát triển các loại hình du lịch này.  

O4: Tình hình chính trị xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng. Việt Nam là 1 

trong 14 nước có tốc độ phục hồi kinh tế nhanh nhất sau đại dịch và hiện nay 

(quý 1/2022) nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá là "nền kinh tế phát triển 

nhanh nhất Đông Nam Á"83. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn được coi là điểm đến 

an toàn.  

O5: Hội nhập quốc tế ngày sâu, rộng tạo cơ hội để du lịch Việt Nam mở 

rộng thị trường, thu hút đầu tư, công nghệ, hiện đại hóa du lịch. Việc tham gia 

vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP 

thúc đẩy đổi mới thể chế, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, khả năng 

cạnh tranh và đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ hơn. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng 

Thế giới dự đoán Việt Nam sẽ trở thành quốc gia tăng trưởng nhanh nhất về thu 

nhập và thương mại trong các thành viên RCEP. Hội nhập quốc tế sâu rộng sẽ 

thúc đẩy những thay đổi cơ cấu ngành, thu hút đầu tư, công nghệ, hình thành 

                                           

83 https://baochinhphu.vn/phuc-hoi-kinh-te-sau-dai-dich-lam-gi-de-hoi-phuc-nhanh-hon-

10222050208572998.htm 
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các khu du lịch quy mô lớn, hiện đại, có tính lan tỏa và đóng góp vào tăng 

trưởng, phát triển du lịch..  

O6: Đời sống, thu nhập và điều kiện làm việc của nhân dân được cải thiện 

và nâng cao, nhu cầu giao lưu văn hóa ngày càng tăng, có nhiều điều kiện đi du 

lịch trong nước và ra nước ngoài là cơ hội cho ngành du lịch phát triển. 

O7: Hệ thống pháp luật của nước ta được hoàn thiện dần: Nhiều văn bản 

pháp luật liên quan đến du lịch được xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung như 

luật du lịch, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại... 

tạo cơ sở pháp lý trực tiếp, toàn diện hơn cho hoạt động du lịch phát triển. 

O8: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước được đầu tư xây dựng 

mới và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác các tiềm năng du 

lịch to lớn của đất nước, tăng khả năng giao lưu giữa các vùng và phát triển các 

tuyến, điểm tham quan du lịch. 

O9: Sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, đặc biệt là các thành tựu 

của CMCN 4.0 sẽ tiếp tục có những tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của du 

lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Việc đẩy mạnh các nền 

tảng công nghệ để phát triển du lịch thông minh cho phép đẩy nhanh quá trình 

phục hồi ngành du lịch sau đại dịch. Ứng dụng công nghệ sẽ hỗ trợ phát triển du 

lịch sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa. Nhiều nền tảng công nghệ, ứng dụng 

công nghệ đã (nền tảng ivivu.com, ứng dụng tại các điểm đến di tích Văn Miếu, 

Cố đô Huế; các bản đồ du lịch số, các tour du lịch ảo…), đang và sẽ được triển 

khai trong lĩnh vực du lịch  sẽ tạo cơ hội bứt phá cho du lịch Việt Nam trong bối 

cảnh mới. 

4. Thách thức 

T1: Nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang trong giai đoạn tác động 

nghiêm trọng của đại dịch COVID -19, trong đó, du lịch là ngành chịu ảnh 

hưởng tiêu cực lớn nhất. 

T2: Cạnh tranh du lịch trong khu vực và thế giới ngày càng gay gắt, đặc 

biệt sau đại dịch COVID-19 (các quốc gia tăng cường thu hút khách du lịch để 

đẩy nhanh quá trình phục hồi), sẽ đẩy lên ở mức cao trong điều kiện toàn cầu 

hoá, khu vực hoá. Trong khi đó khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam còn 

rất hạn chế.  du lịch Việt Nam cũng phải đối mặt với những biến động khó 

lường của những bất ổn chính trị, xung đột, khủng bố, dịch bệnh, thiên tai, 

khủng hoảng kinh tế, tài chính tại ở các nước đối tác, các thị trường truyền 

thống. Những tác động tiêu cực này sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, khó lường hơn 

trong khi năng lực thích ứng và ứng phó với những biến động trên thị trường 

của Việt Nam còn hạn chế. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi Việt Nam phải đầu tư 

nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm du lịch với lợi thế quốc gia và sự độc đáo 

của văn hóa dân tộc Việt Nam nếu không sẽ thua thiệt trong cạnh tranh toàn 

cầu. 
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T3: Xu hướng khách du lịch quan tâm nhiều hơn đến an toàn, vệ sinh và 

chất lượng môi trường điểm đến, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, là thách thức 

lớn đối với du lịch Việt Nam bởi ô nhiễm môi trường đang có chiều hướng gia 

tăng tại nhiều điểm du lịch trong nước. Mặc dù chỉ số năng lực phát triển của 

ngành du lịch Việt Nam năm 2021 tăng 8 bậc so với năm 2019, tuy nhiên, xếp 

hạng về sự bền vững về môi trường của Việt Nam rất thấp,  ở hạng 94/117, chỉ 

hơn Indonesia và Cam-pu-chia trong khu vực ASEAN).  

T4: Trong nhiều năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách và nỗ lực để 

phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở hạ tầng (đường bộ, đường 

không, đường biển) hiện nay còn yếu kém, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát 

triển của các ngành kinh tế (trong đó có du lịch), hạn chế khả năng kết nối hàng 

không tới các thị trường nguồn; hạn chế khả năng đón nguồn khách tàu biển, 

hạn chế khả năng tiếp cận, phát triển và khai thác các tuyến, điểm du lịch giàu 

tiềm năng ở các vùng núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.  

T5: Hệ thống các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến phát triển du 

lịch thiếu đồng bộ, chưa thật thông thoáng so với yêu cầu phát triển và hội nhập 

quốc tế, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa quản lý và phát triển. Mặc dù 

được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, và trên thực tế, ngành du lịch đã có 

những đóng góp lớn cho phát triển kinh tế-xã hội cả nước nhưng ngân sách nhà 

nước chưa thực sự ưu tiên cho phát triển du lịch, cả đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, 

xúc tiến quảng bá cũng như phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực cần có 

sự hỗ trợ mạnh mẽ của Nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn đầu phát triển.  

T6: Ô nhiễm môi trường do quá trình đô thị hoá; ô nhiễm từ các hoạt động 

phát triển kinh tế, đặc biệt là ở biển và các vùng ven biển tác động xấu đến hoạt 

động du lịch. 

T7: Tính thời vụ, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung; 

tác động của biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với du lịch. Biến đổi khí hậu 

đang có tác động mạnh mẽ hơn so với dự báo. Việt Nam được xác định là một 

trong các quốc gia chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Du lịch Việt 

Nam với thế mạnh tập trung vào biển đảo sẽ đứng trước thách thức vô cùng lớn 

và khó lường trước ảnh hưởng của triều cường, mực nước biển dâng. Những dị 

thường của khí hậu tác động trực tiếp gây khó khăn, trở ngại tới hoạt động du 

lịch. Ngoài ra ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa đang trở thành mối đe dọa đối 

với điểm đến du lịch nếu chậm có giải pháp kiểm soát thích đáng.  

T8: Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là CMCN4.0 vừa là cơ 

hội song cũng là thách thức đối với du lịch Việt Nam. Để áp dụng các thành tựu 

của khoa học công nghệ trong phát triển du lịch, ngành du lịch phải đối mặt với 

một loạt vấn đề liên quan đến hoàn thiện hệ thống luật pháp và các chính sách 

để tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng CMCN 4.0 trong phát triển du 

lịch; trong việc quản lý những loại hình kinh tế mới trong du lịch như kinh tế 

chia sẻ, kinh tế nền tảng; phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu của 
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cuộc CMCN 4.0, phát triển và nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp thu, đổi mới 

công nghệ của các doanh nghiệp du lịch trong nước…Nếu không có các giải 

pháp đột phá với bước đi và lộ trình sáng tạo, phù hợp để giải  quyết các nhiệm 

vụ trên thì du lịch Việt Nam không những sẽ tụt hậu và giảm năng lực cạnh 

tranh so với các đối thủ trong khu vực mà còn có nguy cơ dư thừa lao động có 

kỹ năng và trình độ thấp; chênh lệch trình độ phát triển du lịch giữa các địa 

phương, vùng miền ngày càng tăng. 

5. Đánh giá chung 

5.1. Đánh giá tổng hợp từ SWOT 

Từ những phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của du lịch 

Việt Nam, có thể rút ra một số định hướng chính nhằm tận dụng tối đa lợi thế để 

tạo ra cơ hội, khắc phục điểm yếu để phát huy thế mạnh…như sau:  

- Tận dụng cơ hội để phát huy điểm mạnh(O-S): 

+ O1O2O3/ S1S2S3: Phát triển mạnh các sản phẩm du lịch chủ đạo, có lợi 

thế của du lịch Việt Nam:  Ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, 

đảo; Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với phát huy giá trị các di sản văn 

hóa, lịch sử, thế mạnh ẩm thực của các 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 du lịch Việt Nam. 

+ O3/ S1S2S3: Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp 

và nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch thể thao mạo hiểm để thu hút khách du 

lịch, đáp ứng với xu thế mới của khách du lịch. Ưu tiên phát triển du lịch sinh 

thái, du lịch xanh và các sản phẩm du lịch thân thiện môi trường trên cơ sở 

những nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. 

+ O5/ S1S2S3: Phát triển các sản phẩm hợp tác quốc tế và các chuỗi sản 

phẩm mạnh tạo động lực thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch. Đẩy mạnh phát 

triển sản phẩm hợp tác với các nước trong khu vực như các nước tiểu vùng sông 

Mekong mở rộng (GMS), Campuchia - Lào - Myanma - Việt Nam (CLMV), 

Việt Nam - Lào - Thái Lan… tập trung vào lợi thế biển đảo của Việt Nam và 

nhóm di sản nổi bật. 

+ O7O8/ S1S2S3: Phát triển hạ tầng kết nối các khu điểm du lịch, đặc biệt 

các khu du lịch quốc gia để tạo sức lan tỏa phát triển du lịch; Thực hiện liên kết 

phát triển du lịch giữa các vùng, địa phương để phát huy tối đa lợi thế của từng 

địa phương, vùng trong phát triển du lịch. 

+ O4O5O6O8/ S1S2S3: Đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch nội địa 

và khách du lịch người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, dadực biệt trong giai 

đoạn phục hồi du lịch.  
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+ O9/ S2S3: Ứng dụng công nghệ nói chung và công nghệ thực tế ảo nói 

riêng trong việc tái hiện di tích lịch sử hay các danh lam thắng cảnh  của đất 

nước, vừa giúp bảo tồn, phát huy giá trị di sản, vừa tạo ra sản phẩm du lịch mới.  

- Tận dụng điểm mạnh để hạn chế thách thức (T-S): 

+ T1T2/ S2S3:  Tăng cường quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn để thu 

hút khách du lịch đến Việt Nam trong bối cảnh sự bất ổn an ninh, an toàn, dịch 

bệnh.. ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 

+ T1T2 T3/ S2S3: Phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch nông nghiệp, 

du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng là các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam 

để đón dòng khách du lịch quan tâm nhiều hơn đến các điểm đến còn hoang sơ, 

nguyên bản với chất lương môi trường tốt. 

+ T6T7/S2S3: Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác 

các giá trị tự nhiên và văn hóa để thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Nắm bắt cơ hội để khắc phục điểm yếu (O-W): 

+ O1O2 O3/ W1 W2: Phát triển và đa dạng hoá sản phẩm du lịch để đáp ứng 

nhu cầu khác nhau của khách du lịch, thu hút nhiều thị trường và phân khúc du 

lịch để giảm bị lệ thuộc vào một số thị trường nguồn. Chú trọng phát triển các 

sản phẩm mà du lịch Việt Nam có lợi thế (nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch di 

sản…) để thu hút phân đoạn thị trường khách có khả năng chi trả cao, lưu trú 

dài ngày. 

+ O1O2 / W1 W2 W5:  Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển một số cụm du 

lịch, trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp, tiện nghi, hiện đại, đồng bộ và có 

thương hiệu mạnh trên thị trường du lịch quốc tế. 

+ O1 O2 O5O9/ W3: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xúc tiến, quảng bá 

du lịch:  Phát triển ứng dụng thông minh trong quảng bá điểm đến, giới thiệu 

sản phẩm và hướng dẫn du lịch trên thiết bị di động phục vụ khách du lịch;  

Phát triển, đồng bộ các công cụ xúc tiến du lịch qua website, tổ chức các chiến 

dịch quảng bá kỹ thuật số, xây dựng ấn phẩm xúc tiến du lịch điện tử phù hợp 

với nhu cầu của khách tại thị trường du lịch trọng điểm.  

+ O1O2 O4O6/ W4:  Đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu 

hợp lý, bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề và trình độ 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập; 

+ O9/ W7: Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong quy hoạch, 

bảo vệ và khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên du lịch. Đồng thời, ứng dụng 

công nghệ cao trong bảo vệ môi trường du lịch, ứng phó với biến đổi khí hậu; 

xây dựng các hệ thống giám sát môi trường tại các khu điểm du lịch trọng điểm; 

Áp dụng các công nghệ và vật liệu mới chống xói lở, sạt lở và bảo vệ các bãi 

biển, các khu du lịch biển do biến đổi khí hậu. 
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+ O9/ W4W8: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính 

phủ điện tử nói chung và trong quản lý nhà nước, trong đào tạo nguồn nhân lực 

du lịch để năng cao hiệu quả quản lý, cung cấp thông tin  hỗ trợ doanh nghiệp 

du lịch.  

- Giảm các điểm yếu để ngăn chặn thách thức (T-W): 

+ T1T2/W4W8: Tăng cường năng lực  xử lý khủng hoảng, rủi ro cho các cơ 

quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp du lịch để ứng phó với những biến 

động về kinh tế, thiên tai, dịch bệnh… tác động đến du lịch Việt Nam; 

+ T2/W1W2W3W4W5:  Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, chất 

lượng nguồn nhân lực, hợp tác, liên kết phát triển du lịch, kêu gọi nguồn vốn 

đầu tư của nhà nước và các doanh nghiệp trong phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, 

bổ sung mới các dịch vụ du lịch sinh thái; đầu tư nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ 

du lịch dựa trên các nguồn tài nguyên cốt lõi để xây dựng sản phẩm du lịch đặc 

thù, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao. 

+ T5T7/W7:  Chú trọng các hoạt động nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động 

của biến đổi khí hậu đến du lịch Việt Nam: Xây dựng các chính sách, hoạt động 

và các sản phẩm du lịch phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Khuyến khích 

phát triển các loại hình/sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường như du lịch 

sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm; Khuyến khích áp dụng mô 

hình 3R trong hoạt động phát triển du lịch, theo đó du lịch sẽ đóng góp tích cực 

vào bảo vệ môi trường, giảm mức độ sử dụng các dạng tài nguyên thiên nhiên. 

+ T7/ W1W3W4W8: Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch, đa 

dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch MICE 

để khai thác vào mùa thấp điểm; tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để 

xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu mới; sử dụng các công cụ kinh 

tế như giảm giá, thuế, hỗ trợ đổi mới sản phẩm phù hợp với mùa thấp điểm, 

tăng cường dịch vụ vui chơi giải trí đêm để kéo dài thời gian lưu trú. 

5.2. Những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ 

- Công tác quy hoạch xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bố trí 

các nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn lực khác đầu tư cho hạ 

tầng… nhằm phát triển du lịch còn một số bất cập, thủ tục phê duyệt rườm rà 

dẫn đến việc dầu tư, nâng cấp tạo sản phẩm du lịch mới còn hạn chế, thiếu sức 

hút cạnh tranh. 

- Chất lượng hạ tầng kỹ thuật ở mức trung bình thấp, các khu vực trọng 

điểm phát triển du lịch thường xuyên xuất hiện tình trạng quá tải, đặc biệt là 

môi trường, hàng không. Sự liên kết giữa hạ tầng, đặc biệt giao thông, với du 

lịch mới dừng lại ở việc "thực hiện đúng chức năng hạ tầng kỹ thuật với chất 

lượng chưa đảm bảo". 
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- Chất lượng các sản phẩm du lịch chưa thực sự tốt, còn thua kém nhiều so 

với các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Singapore, … Điểm 

nghẽn này đến từ nhiều nguyên nhân: Chính sách, quy hoạch, quản lý đầu tư, tư 

duy kinh doanh du lịch, … và hoàn toàn có thể giải quyết cũng như phải giải 

quyết triệt để mới có thể nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh trong khu vực trước 

khi vươn tầm quốc tế. 

- Việc duy trì số lượng và chất lượng nhân lực để bảo đảm cho cơ sở lưu 

trú du lịch hoạt động hết công suất sau đại dịch gặp nhiều khó khăn : Tình trạng 

thiếu nhân sự hiện nay gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ do nhiều người có 

kỹ năng, thạo nghề, kinh nghiệm làm việc lâu năm đã chuyển sang công việc 

khác không quay lại làm, nhân sự mới tuyển dụng khó khăn. 

- Việc thành lập văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài để chủ 

động nghiên cứu, định hướng thị trường, hỗ trợ kết nối, xúc tiến quảng bá du 

lịch quốc tế còn chưa được thực hiện dẫn đến việc chất lượng tổ chức chương 

trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài bị ảnh hưởng. 

- Nguồn lực quảng bá, xúc tiến du lịch chưa phát huy hiệu quả. Tại các địa 

phương, đơn vị có trách nhiệm triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du 

lịch (trung tâm xúc tiến du lịch) được tổ chức theo nhiều mô hình, trực thuộc 

nhiều đơn vị chủ quản khác nhau (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch…) dẫn đến nội dung xúc tiến, quảng bá 

du lịch chưa thống nhất, hiệu quả hoạt động chưa tập trung, thiếu đồng bộ, chưa 

phát huy được sức mạnh tổng hợp trong hoạt động xúc tiến du lịch. 

- Chính sách visa tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế dến 

Việt Nam còn hạn chế: Việc mở rộng các quốc gia được miễn thị thực sau ngày 

15/3 chưa được khôi phục như trước thời điểm xuất hiện dịch COVID-19; Thủ 

tục cấp thị thực điện tử còn chưa được đơn giản hóa để thu hút khách du lịch. 

Thời hạn miễn thị thực 15 ngày chưa phù hợp với nhu cầu du lịch dài ngày của 

khách du lịch quốc tế, đặc biệt là các thị trường xa như châu Âu, thường đi du 

lịch 3-4 tuần. 
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PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DU 

LỊCH VIỆT NAM THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 

2045 

I. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HỆ 

THỐNG DU LỊCH TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH 

1. Xu thế phát triển du lịch trên thế giới và khu vực 

- Sau tác động của đại dịch COVID-19, du lịch toàn cầu bước vào giai 

đoạn phục hồi và bứt tốc mạnh mẽ. Năm 2019, khi đại dịch chưa bùng phát, 

khách du lịch quốc tế toàn cầu đạt 1,458 tỷ lượt, đóng góp khoảng 10,4% vào 

GDP toàn cầu, tạo việc làm cho khoảng 330 triệu lao động trên toàn thế giới. 

Nhiều tổ chức quốc tế dự báo: có thể trong năm 2025 du lịch toàn cầu sẽ phục 

hồi trở lại như thời điểm năm 2019 84; giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là giai đoạn bứt 

tốc nhanh của du lịch toàn cầu, lượng khách quốc tế có thể đạt 1,8 tỷ lượt vào 

năm 2030 85. Du lịch tiếp tục có những đóng góp tích cực đối với kinh tế - xã 

hội toàn cầu, trở thành trụ cột chính của thương mại quốc tế, là nguồn thu nhập 

quan trọng cho nhiều nước đang phát triển. Châu Âu và Châu Á - Thái Bình 

Dương tiếp tục là hai khu vực dẫn đầu về du lịch và có tốc độ tăng trưởng cao 

nhất. Trong đó, Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động, được đánh giá có 

tiềm năng du lịch rất lớn, sẽ trở thành điểm đến thu hút đông khách du lịch 

trong tương lai. 

 - Du lịch tiếp tục được nhiều quốc gia trên thế giới xác định là ngành kinh 

tế chủ lực, với những ưu tiên chính sách và chiến lược quan trọng để thúc đẩy 

phát triển ngành công nghiệp không khói này. Pháp, Tây Ba Nha, Mỹ, Trung 

Quốc, Anh, Italia sẽ tiếp tục là những quốc gia dẫn đầu về du lịch toàn cầu trong 

thời gian tới. Ở Đông Nam Á, một số quốc gia như Thái Lan, Malaysia, 

Singapore, Việt Nam cũng rất quan tâm thúc đẩy phát triển du lịch, coi đây là 

ngành kinh tế thế mạnh, kinh tế mũi nhọn của đất nước. 

- Nhu cầu du lịch thế giới được đánh giá sẽ tăng cao ngay khi đại dịch 

COVID-19 được kiểm soát. Trong đó, nhu cầu du lịch đặc biệt tăng cao tại các 

thị trường châu Âu, châu Úc, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á. Sự kìm nén cầu du lịch 

trong nhiều năm chịu tác động của đại dịch sẽ được tháo bỏ, hoạt động du lịch 

trở lại bình thường, chính sách mở cửa của chính phủ các nước cùng với các 

                                           
84 Theo báo điện tử Vietnamnet.vn, website: https://vietnamnet.vn/du-lich-toan-cau-se-phuc-hoi-hoan-

toan-vao-nam-2025-2020848.html, truy cập ngày 15/5/2022. 

85 Theo Báo Pháp luật Việt Nam online, website: https://baophapluat.vn/xu-huong-phat-trien-cua-du-lich-

the-gioi-den-nam-2030-post222056.html, truy cập ngày 15/5/2022. 
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chương trình kích cầu của doanh nghiệp sẽ tạo động lực rất lớn kích thích nhu 

cầu du lịch của người dân trên toàn thế giới. 

- Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã gây tổn thương rất lớn đối với nền 

kinh tế các quốc gia trên thế giới, khả năng tài chính (quỹ tiền tệ) của người dân 

cũng bị suy giảm đáng kể. Đồng thời, do tác động của đại dịch, quan điểm du 

lịch, địa điểm du lịch, loại hình du lịch, cách thức tiêu dùng du lịch của người 

dân cũng thay đổi. Xu hướng đi du lịch ngắn ngày, đến những thị trường gần sẽ 

tăng mạnh; du lịch nội địa ở mỗi quốc gia cũng sẽ tăng cao; các sản phẩm du 

lịch gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, có lợi cho sức khỏe (du 

lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao) sẽ được ưu tiên lựa chọn. 

- Xu thế đầu tư du lịch tiếp tục tập trung mạnh đối với lĩnh vực lưu trú, 

nghỉ dưỡng, đặc biệt là nghỉ dưỡng biển cao cấp do đây là loại hình du lịch hút 

khách, mang lại giá trị và giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển các 

loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh cũng sẽ được chú trọng do chính sách 

ưu tiên, khuyến khích của chính phủ các quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển 

bền vững. Các loại hình vui chơi giải trí, đặc biệt là giải trí công nghệ cao, công 

viên chủ đề, tổ hợp mua sắm - giải trí quy mô lớn và phát triển các sản phẩm 

công nghệ ứng dụng trong du lịch (robot, chatbots, tự động hóa, du lịch ảo, nền 

tảng chia sẻ trực tuyến) cũng sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. 

- Xu thế hợp tác phát triển du lịch khu vực và thế giới tiếp tục được tăng 

cường ở cả cấp độ song phương và đa phương. Các hình thức hợp tác chủ đạo là 

hợp tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phát triển sản phẩm, thị 

trường, xúc tiến quảng bá du lịch, trao đổi khách du lịch; đào tạo nguồn nhân 

lực du lịch, trao đổi lao động du lịch; ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong 

lĩnh vực du lịch; trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch. 

- Bên cạnh những loại hình du lịch phổ biến như du lịch biển đảo, du lịch 

sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch gắn với nông nghiệp nông 

thôn, một số trào lưu du lịch mới được hình thành, phát triển, trở thành xu thế 

mới thu hút khách du lịch như: du lịch một mình (solo tourism), du lịch cắm trại 

cao cấp, sang trọng (glamping), du lịch tàu biển cao cấp (du thuyền), du lịch gắn 

với khoa học, nghệ thuật, tình nguyện và giáo dục (SAVE tourism). 

2. Sự phát triển của khoa học công nghệ 

- CMCN 4.0 tiếp tục tác động sâu, rộng đối với mọi lĩnh vực của đời sống, 

kinh tế - xã hội toàn cầu, trong đó có du lịch. Các công nghệ cốt lõi như  trí tuệ 

nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (IoT), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường 

(AR), dữ liệu lớn (Big data), công nghệ Blockchain, khoa học robot, điện toán 

đám mây, điện toán phân tán, máy tính lượng tử, công nghệ in 3D, công nghệ 
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mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G), công nghệ xe tự hành, công nghệ cảm biến 

và các công nghệ định vị,... tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, là công nghệ nguồn tạo 

nên các công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực du lịch. 

- Chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng 

nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Do vậy, trong thời gian tới, ngành du 

lịch và các địa phương trong cả nước sẽ tăng cường thực hiện chuyển đổi số. 

Đây là cơ hội thuận lợi để số hóa tài nguyên, hình thành cơ sở dữ liệu số về du 

lịch, tạo đà cho phát triển các ứng dụng, phần mềm, tiện ích du lịch, từng bước 

hiện đại hóa ngành du lịch. 

- Sự phát triển của nhóm khoa học và công nghệ liên quan trực tiếp đến du 

lịch khiến cho ngày càng có nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến được tạo ra, hỗ 

trợ và phục vụ công tác quản lý du lịch, đặc biệt là quản lý trên các hệ thống và 

phần mềm trực tuyến. Các ứng dụng công nghệ hiện đại cho phép tích hợp và 

khai thác thông tin số, lưu trữ đám mây; quản lý văn bản và điều hành, tác 

nghiệp điện tử; thống kê du lịch; quản lý và kiểm soát các hoạt động du lịch trực 

tuyến trên môi trường internet,... 

- Du lịch thông minh tiếp tục phát triển, hình thành các hệ sinh thái du lịch 

minh ở cả cấp độ doanh nghiệp (doanh nghiệp du lịch thông minh), điểm đến 

(điểm đến du lịch thông minh) và cấp độ quản lý ngành, địa phương. Hình thành 

và phát triển các sản phẩm du lịch thông minh, du lịch thực tế ảo, thực tế tăng 

cường và các loại hình du lịch công nghệ khác. 

- Xu hướng du lịch không chạm, ít chạm tạo điều kiện để ứng dụng các 

công nghệ hỗ trợ du lịch bằng hệ thống cảm biết (sensor systems), internet kết 

nối vạn vật (IoT), tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR),... hình 

thành các sản phẩm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch như: phần 

mềm trợ lý ảo du lịch, phần mềm thuyết minh tự động, xe chở khách tự hành, 

robot lễ tân, máy check-in/check-out tự động, thẻ điện tử cảm biến,... 

- Để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch theo mô hình tăng trưởng xanh, 

kinh tế tuần hoàn, các công nghệ xanh, công nghệ sạch sẽ được tăng cường 

nghiên cứu, ứng dụng tại các cơ sở kinh doanh du lịch nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Công nghệ vật liệu mới, năng lượng tái 

tạo, nhiên liệu sạch cũng sẽ được nghiên cứu, áp dụng mạnh mẽ trong du lịch. 

3. Xu thế toàn cầu hóa, liên kết kinh tế 

- Xu thế toàn cầu hóa vẫn là xu thế khách quan của thời đại. Tuy nhiên, 

trước bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, có nhiều thay đổi, dự báo xu thế toàn 

cầu hóa sẽ có sự chững lại bởi hai nguyên nhân chính: 
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+ Sự thay đổi chiến lược của một số nước lớn, nền kinh tế lớn; sự trỗi dậy 

của chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc ở một số quốc gia, khu vực; chiến tranh 

thương mại, bao vây kinh tế, cấm vận chính trị; chính sách bảo hộ mậu dịch, 

thắt chặt hàng rào thuế quan, tăng cường áp dụng các rào cản kỹ thuật trong 

thương mại quốc tế;... là những dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt trong các mối liên 

kết kinh tế thế giới, suy giảm tự do hóa, toàn cầu hóa kinh tế. 

+ Các vấn đề toàn cầu ngày càng gia tăng, với quy mô lớn, tính chất phức 

tạp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, 

nhập cư trái phép, khủng bố quốc tế, đại dịch toàn cầu,... khiến các chính sách 

tự do hóa, toàn cầu hóa của các quốc gia thắt chặt hơn so với trước đây. 

- Đại dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020, diễn biến phức tạp, kéo dài 

trong nhiều năm đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với kinh tế - xã hội và du lịch 

toàn cầu. Đại dịch có thể còn để lại ảnh hưởng xấu trong nhiều năm tiếp theo 

sau khi nó được kiểm soát hoàn toàn. Tác động của đại dịch đã khiến hầu hết 

các quốc gia thắt chặt biên giới, đóng cửa hàng không quốc tế, hạn chế di 

chuyển quốc tế. Các hoạt động đối ngoại, giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội, thể 

thao, thương mại quốc tế đều bị đình trệ. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm 

soát, các quốc gia sẽ phải tăng cường nguồn lực để phục hồi, phát triển kinh tế 

và du lịch vốn đã bị tổn thương trong nhiều năm. Vì thế, nhu cầu mở cửa, liên 

kết, hợp tác kinh tế, thương mại giữa các quốc gia, khu vực sẽ được tăng cường. 

- Mặc dù có sự suy giảm vai trò của một số nước lớn trong xu thế chung 

của toàn cầu hóa và liên kết kinh tế thế giới, tuy nhiên, liên kết kinh tế đa 

phương trong khu vực, vùng, tiểu vùng vẫn tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là 

ở những khu vực mới nổi, các vùng và tiểu vùng đang phát triển như Đông Nam 

Á, Nam Mỹ, Châu Á - Thái Bình Dương. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 

Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương được ký kết là những minh chứng rõ nét cho xu thế này. 

- Liên kết, hợp tác kinh tế song phương giữa các quốc gia vẫn tiếp tục 

được đẩy mạnh. Không những thế, tác động của chiến tranh thương mại, trừng 

phạt kinh tế lại tạo cơ hội cho các nước nhỏ, nước đang phát triển gia tăng liên 

kết với các nước lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại do chiến tranh thương mại gây ra. 

- Liên kết giữa du lịch và các ngành, lĩnh vực khác ngày càng gia tăng do 

xu hướng phát triển của du lịch toàn cầu cũng như tính chất liên ngành, liên 

vùng, tính xã hội hóa cao của du lịch. Một số mối liên kết mạnh giữa du lịch với 

các ngành, lĩnh vực như: giao thông vận tải quốc tế, văn hóa, thể thao, môi 

trường, thương mại xuyên biên giới, truyền thông quốc tế, công nghệ,... 
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4. Khả năng phục hồi du lịch thế giới và khu vực 

Theo tổ chức du lịch thế giới (UNWTO), du lịch toàn cầu đã và đang phục 

hồi mạnh mẽ. Trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách quốc tế đã đạt 

gần 250 triệu lượt, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 (77 triệu lượt), mức độ 

phục hồi đạt gần một nửa (46%) so với mức trước đại dịch (năm 2019). 

 

Biểu phục hồi du lịch toàn cầu tính đến tháng 5/2022 

(Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới - UNWTO, 2022) 

Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương mặc dù phục hồi chậm nhất nhưng 

cũng đang có những tín hiệu tích cực. Tính đến hết tháng 5/2022, tổng lượng 

khách quốc tế đến khu vực này đã phục hồi được 90% so với cùng kỳ năm 2019 

(tăng 6% so năm 2021).  

Khách quốc tế toàn cầu phục hồi, tháng 5/2022 so với 2021 

(Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới - UNWTO, 2022) 

 

UNWTO dự báo, du lịch có thể phục hồi từ 50-70% trong năm 2022. Theo 

khảo sát của UNWTO, khoảng 50% các chuyên gia du lịch nhận định thế giới 

sẽ phục hồi (với mức 2019) trong năm 2023, trong đó, châu Âu và châu Mỹ là 
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hai khu vực có khả năng phục hồi nhanh nhất; phục hồi của khu vực châu Á- 

Thái  Bình Dương dự kiến sẽ chậm hơn, trong năm 2024 hoặc 202586. 

 

 

 

Dự báo phục hồi du lịch toàn cầu năm 2022 và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đến 

năm 2025 

(Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới - UNWTO, năm 2022) 

Đông Nam Á là tiểu vùng có du lịch phát triển năng động của khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn ở 

nhiều quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Việt Nam. Hầu 

hết các quốc gia trong khu vực đều nỗ lực thực hiện các biện pháp vừa đảm bảo 

phòng chống dịch an toàn vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch hiệu quả. 

Sáu tháng đầu năm 2022, lượng khách quốc tế đến một số quốc gia Đông Nam 

Á gia tăng mạnh, các quốc gia này đã đặt mục tiêu khả quan cho khả năng phục 

hồi du lịch trong năm 2022: 

- Malaysia: Tính đến hết tháng 6, Malaysia đã tiếp đón khoảng 2 triệu lượt 

khách quốc tế và quốc gia này đặt mục tiêu đạt 4,5 triệu lượt khách quốc tế cho 

cả năm 2022. 

                                           
86Theo Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, tại:  https://dangcongsan.vn/kinh-te/tat-ca-cac-thi-truong-

du-lich-tren-the-gioi-deu-co-dau-hieu-phuc-hoi-613785.html  truy cập ngày 17/8/2022. 
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- Thái Lan: Sáu tháng đầu năm 2022, lượng khách quốc tế đến Thái Lan đã 

đạt 2,03 triệu lượt. Thái Lan đặt mục tiêu thận trọng là thu hút 7,5 triệu lượt 

khách trong năm 202287. 

- Singapore: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Singapore đã tiếp đón khoảng 

1,5 triệu khách quốc tế. Singapore đặt mục tiêu từ 4 - 6 triệu khách quốc tế năm 

202288. 

- Indonesia: Trong 4 tháng đầu năm 2022, Indonesia đã tiếp đón 111.000 

lượt khách du lịch quốc tế (tăng 500% so với năm 2021). Quốc gia này đặt mục 

tiêu sẽ tiếp đón khoảng 3,6 triệu lượt khách trong năm 2022. 

- Việt Nam: Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 

2022, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 413.400 lượt. Việt Nam đặt mục tiêu 

sẽ tiếp đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 202289. 

5. Những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội và các ngành, 

lĩnh vực có liên quan ở Việt Nam 

a) Các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước 

- Các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xã hội chung của cả nước: Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021) 

đã đề ra những định hướng, mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước: 

+ Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt 

khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 

- 5.000 USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng 

trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 

6,5%/năm; tỉ lệ đô thị hóa khoảng 45%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo 

trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.   

+ Về xã hội: Đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao 

động xã hội khoảng 25%; tỉ lệ lao động qua đào tạo là 70%; tỉ lệ thất nghiệp ở 

khu vực thành thị năm 2025 dưới 4%; tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 

1,5% hằng năm; có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỉ lệ tham gia bảo 

                                           
87 Theo Báo Quốc tế online, tại: https://baoquocte.vn/phuc-hoi-du-lich-dong-nam-a-nhung-diem-sang-

dau-tien-189980.html, truy cập ngày 17/8/2022 

88 Theo Báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô, tại https://tuoitrethudo.com.vn/singapore-uoc-tinh-thu-hut-khoang-

6-trieu-du-khach-quoc-te-trong-nam-2022-202139.html, truy cập ngày 17/8/2022 

89 Theo Báo Lao động, tại https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/muc-tieu-don-5-trieu-khach-du-lich-quoc-

te-nam-2022-co-kha-thi-1075300.ldo, truy cập ngày 17/8/2022. 
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hiểm y tế đạt 95% dân số; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,5 tuổi; tỉ lệ xã đạt 

tiêu chuẩn nông thôn mới tối thiểu 80%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

+ Về môi trường: Đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ 

sinh của dân cư thành thị là 95 - 100%, nông thôn là 93 - 95%; tỉ lệ thu gom và 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỉ lệ 

khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%; tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; giữ tỉ lệ che phủ rừng ổn định 42%. 

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các ngành có quan hệ mật thiết với 

du lịch và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 

+ Về nông nghiệp: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, khai thác và phát 

huy lợi thể nền nông nghiệp nhiệt đới, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập 

trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng 

cao. Phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu 

cơ, nông nghiệp sinh thái. Tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế 

biến, thị trường, xuất khẩu, chuỗi giá trị toàn cầu. Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và 

phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi 

trường sinh thái. 

+ Về công nghiệp: Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp 

theo hướng tăng các ngành công nghiệp có công nghệ, giá trị gia tăng cao và 

dịch chuyển lên các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị của 

từng ngành công nghiệp. Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp nền 

tảng đáp ứng nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của nền kinh tế như công 

nghiệp năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, hóa chất, phân bón, vật liệu. Ưu 

tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ 

cao: CNTT-TT, công nghiệp điện tử - viễn thông, công nghiệp sản xuất robot, ô 

tô, thiết bị vận hành tự động, điều khiển từ xa, công nghiệp sản xuất phần mềm, 

công nghiệp dược phẩm, công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng 

sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, vật liệu mới, công nghiệp chế 

biến, chế tạo. 

+ Về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu: Quản lý, khai thác, sử 

dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên. Lấy bảo vệ môi trường 

sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự 

án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa 

dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 
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thân thiện với môi trường. Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

+ Về văn hóa: Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức 

mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước; tăng đầu tư cho phát triển sự 

nghiệp văn hoá; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn 

minh. 

+ Về khoa học công nghệ, chuyển đổi số: Phát triển mạnh khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng kinh 

tế. Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị quốc gia, quản lý nhà nước, sản xuất, 

kinh doanh, tổ chức xã hội và quản lý tài nguyên quốc gia. Đẩy nhanh chuyển 

đổi số đối với một số ngành, lĩnh vực đã có điều kiện, đặc biệt là khu vực doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, 

kết nối 4G, 5G, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, in 3D, internet kết nối vạn vật, an 

ninh mạng, năng lượng sạch, công nghệ môi trường. 

+ Về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Tạo đột phá trong đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, 

ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào 

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, 

có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, 

tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. 

+ Về an ninh quốc phòng: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, 

nghiêm minh; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an 

ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. 

+ Về đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế: Tiếp tục thực hiện đường lối 

đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội 

nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn 

định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. 

- Các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội liên quan đến phát triển 

du lịch đã phê duyệt và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 203090: 

                                           
90 Căn cứ: Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (số 

29/2021/QH15); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê về việc ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu 

gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025 (số 1831/QĐ-TTg ngày 01/11/2021); các Chiến lược quốc gia và 

chiến lược ngành, các Chương trình hành động quốc gia và cấp ngành có liên quan đến du lịch. 
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+ Các chương trình quốc gia: 

Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo đến năm 2030. 

Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất 

kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 

2030. 

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. 

Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 

2030. 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

+ Các dự án quốc gia: 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông. 

Một số dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác dự kiến 

thực hiện trong giai đoạn 2021-2025: cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc 

Trăng; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; đường vành đai 4 Hà Nội; 

đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh; dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí 

Minh - Long Thành - Dầu Giây. 

Tiếp tục triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; 

các dự án nâng cấp, cải tạo một số sân bay, cảng hàng không khác. 

Dự án bến tàu du lịch cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) và khu 

hậu cần bến cảng phục vụ khách du lịch. 

Dự án sản xuất các sản phẩm, thiết bị ứng dụng công nghệ AI, 

Robotic, IoT, Smart-City, Pin thế hệ mới. 
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Dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy 

tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi 

giá trị. 

Các dự án phát triển hạ tầng môi trường, xây dựng hệ thống xử lý 

rác thải, nước tải tại các tỉnh, thành phố bằng nguồn vốn NSNN và kêu gọi 

xã hội hóa. 

b) Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực dịch vụ 

Căn cứ “Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt theo Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021, những mục tiêu, nhiệm 

vụ, định hướng phát triển ngành dịch vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

được xác định: 

- Mục tiêu phát triển ngành dịch vụ:  

+ Mục tiêu tổng quát: Phát triển khu vực dịch vụ trở thành khu vực chủ 

chốt, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế với chất lượng, hiệu quả và năng lực 

cạnh tranh cao, ngang bằng với nhóm các quốc gia phát triển trong ASEAN - 4, 

phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 

+ Mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thời kỳ 2021 - 2030 

đạt khoảng 7 - 8%. Đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 

50% GDP.  Trong thời kỳ 2030 - 2050, khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ 

tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, chiếm tỷ trọng 

khoảng 60% GDP. 

- Định hướng, cơ cấu ngành dịch vụ và vị trí, vai trò của du lịch: 

+ Định hướng, cơ cấu ngành dịch vụ: Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch 

vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, ứng dụng các thành tựu của CMCN 

4.0; tập trung phát triển một số ngành, sản phẩm dịch vụ có hàm lượng tri thức 

và công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ như 

tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, logistics, 

thương mại, du lịch... Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và khả năng cạnh 

tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ; đẩy mạnh khai thác tiềm năng 

và lợi thế của từng ngành dịch vụ, tăng cường hợp tác giữa các ngành dịch vụ 

để cùng cạnh tranh và phát triển. 

+ Vị trí, vai trò của du lịch trong khối ngành dịch vụ: Phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế nói 

chung và khối ngành dịch vụ nói riêng. Định hướng đến năm 2030, du lịch chiếm 
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từ 12 - 15% trong cơ cấu GDP cả nước và chiếm tỷ trọng khoảng 22 - 25% 

trong khối ngành dịch vụ. 

- Các cơ chế chính sách phát triển ngành dịch vụ: 

+ Đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và năng 

lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 

4.0 và Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

+ Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật và văn 

bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kinh doanh các ngành, nghề thuộc khối 

ngành dịch vụ; rà soát, điều chỉnh chính sách, cơ chế, quy trình, thủ tục kinh 

doanh và doanh nghiệp khối ngành dịch vụ theo hướng đơn giản, thuận tiện. 

+ Tiếp tục xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đầu tư, phát triển các ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ quản lý và để cắt giảm chi phí hành chính công và nâng cao 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

- Các phương hướng phát triển ngành dịch vụ: 

+ Dịch vụ du lịch: Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; có kết cấu hạ tầng 

hiện đại, đồng bộ; sản phẩm du lịch chất lượng; đa dạng hóa thị trường quốc tế, 

đồng thời chú trọng phát triển thị trường khách du lịch nội địa; thúc đẩy chuyển 

đổi số; phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. 

+ Dịch vụ vận tải và logistic: Phát triển thị trường vận tải gắn liền với nâng 

cao năng lực hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; khai thác thành tựu của 

cuộc CMCN 4.0 nhằm phát triển dịch vụ vận tải, vận tải đa phương thức đáp 

ứng yêu cầu của nền kinh tế và nhu cầu của người dân. Sử dụng, đầu tư hiệu 

quả phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; thiết lập mạng lưới trung tâm phân 

phối nhiều cấp và các tuyến vận tải thu, gom hàng hóa trong các đô thị lớn và 

các vùng kinh tế trọng điểm.  Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao phục vụ dịch vụ vận tải, logistics. 

+ Dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông: Phát triển dịch vụ CNTT-TT 

trên cơ sở cuộc CMCN 4.0. Định hướng chuyển đổi cơ cấu ngành sang các trụ 

cột mới (điện tử, dịch vụ nội dung số, an toàn và an ninh mạng, thương mại điện 

tử, vận chuyển.,.), đối tượng mới (thành phố thông minh, chính phủ số, công 

dân số) và không gian mới (trong khu vực và thế giới). Duy trì sức cạnh tranh, 

giữ vững vị trí việt Nam nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về cung cấp dịch vụ 

gia công phần mềm và nội dung số; đủ khả năng phát triển, sản xuất các sản 

phẩm, dịch vụ CNTT-TT đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. 
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+ Dịch vụ tài chính - ngân hàng: Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản 

phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng theo hướng đổi mới quy trình, thủ tục và 

tăng cường ứng dụng CNTT-TT. Phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng gắn 

với hội nhập thị trường tài chính. Phát triển thị trường chứng khoán, thị trường 

bảo hiểm theo hướng tiếp cận với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, phù hợp 

với điều kiện thực tế. Phát triển các kênh cung cấp vốn cho thị trường; mở rộng 

hệ thống các nhà đầu tư. Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh của các 

ngân hàng thương mại theo hướng từ “độc canh tín dụng” sang mô hình đa dạng 

hóa dịch vụ ngân hàng phi tín dụng. 

+ Dịch vụ y tế: Thực hiện việc đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh; 

phát triển dịch vụ du lịch khám chữa bệnh, một số lĩnh vực y học chất lượng 

cao, y học mũi nhọn phù hợp với điều kiện và khả năng của Việt Nam; hình 

thành cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh 

của nhân dân và thu hút khách quốc tế. Đẩy mạnh, khuyến khích phát triển y tế 

tư nhân, tăng tỷ trọng giường bệnh của khu vực tư nhân, tăng các dịch vụ kiểm 

nghiệm, kiểm định đạt chuẩn do khu vực tư nhân cung cấp.Tăng khả năng tiếp 

cận và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Thực hiện việc quản lý sức khỏe đến 

từng người dân. 

6. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

6.1. Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020 của Bộ TNMT, được dự báo như 

sau: 

6.1.1. Kịch bản biến đổi khí hậu 

a. Nhiệt độ trung bình 

Nhiệt độ không khí trung bình năm ở tất cả các vùng của Việt Nam đều có 

xu thế tăng so với thời kỳ cơ sở (1986-2005); mức tăng phụ thuộc vào các kịch 

bản RCP và vùng khí hậu. 

- Theo kịch bản RCP4.5: Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc vào giữa 

thế kỷ có mức tăng 1,2÷1,7oC; đến cuối thế kỷ, có mức tăng 1,6÷2,4oC. Nhìn 

chung, nhiệt độ phía Bắc tăng cao hơn phía Nam.  

- Theo kịch bản RCP8.5: Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc vào giữa 

thế kỷ có mức tăng 1,7÷2,3oC; đến cuối thế kỷ, có mức tăng 3,2÷4,2oC. 

b. Nhiệt độ cực trị 

Nhiệt độ cực trị có xu thế tăng ở tất cả các vùng khí hậu. Đến cuối thế kỷ, 

theo kịch bản RCP4.5, nhiệt độ tối cao trung bình năm tăng phổ biến từ 
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1,7÷2,6°C, trong đó, mức tăng phổ biến phía Bắc từ 2,0÷2,6°C, phía Nam từ 

1,7÷2,9°C. Nhiệt độ tối thấp trung bình năm tăng 1,7÷2,1oC. Theo kịch bản 

RCP8.5, nhiệt độ tối cao trung bình năm tăng 3,2÷4,7oC, cao nhất là ở các tỉnh 

miền núi phía Bắc, với mức tăng phổ biến 4,0÷4,7oC. Nhiệt độ tối thấp trung 

bình tăng phổ biến 3,3÷4,1oC. Nhiệt đố tối thấp trung bình năm tăng nhanh hơn 

nhiệt độ tối cao. 

c. Lượng mưa năm 

Lượng mưa năm có xu thế tăng ở tất cả các vùng khí hậu. Lượng mưa mùa 

mưa, mùa khô có xu thế tăng trên đa phần diện tích cả nước. Mưa cực trị có xu 

thế tăng.  

- Theo kịch bản RCP4.5: Lượng mưa năm có xu thế tăng trên phạm vi cả 

nước, với mức tăng phổ biến 10÷15% vào giữa thế kỷ và 10÷20% vào cuối thế 

kỷ.  

- Theo kịch bản RCP8.5: vào giữa thế kỷ 21, lượng mưa năm có xu thế 

tăng phổ biến từ 10÷15% trên hầu hết cả nước; ở các trạm đảo, ven biển Đông 

Bắc lượng mưa có thể tăng từ 20÷30%. Đến cuối thế kỷ, lượng mưa năm có xu 

thế tăng phổ biến từ 10÷25%, đáng lưu ý là một phần diện tích thuộc Đông Bắc 

lượng mưa có thể tăng trên 40%.  

d. Lượng mưa cực trị 

- Theo kịch bản RCP4.5, đến cuối thế kỷ, lượng mưa lớn nhất 1 ngày tăng 

phổ biến 20÷30%, lên đến 30÷40% ở đa phần diện tích của Bắc Bộ. 

- Theo kịch bản RCP8.5, đến cuối thế kỷ, lượng mưa lớn nhất 1 ngày tăng 

phổ biến 25÷40%, ở đa phần diện tích Bắc Bộ có thể tăng lên đến 40÷50%. 

e. Gió mùa và một số hiện tượng khí hậu cực đoan 

- Biến đổi khí hậu có khả năng làm thay đổi tần suất, cường độ, quy luật 

hoạt động của các hiện tượng khí hậu cực đoan. Một số kết quả dự tính có thể 

được tóm tắt như sau:  

- Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu thế ít biến đổi nhưng có phân bố 

tập trung hơn vào cuối mùa bão, đây cũng là thời kỳ bão hoạt động chủ yếu ở 

phía Nam. Bão mạnh đến rất mạnh có xu thế gia tăng. 

- Gió mùa mùa hè (GMMH): Theo kịch bản RCP4.5 đến cuối thế kỷ 21, 

thời điểm bắt đầu có xu thế biến đổi không nhiều, thời điểm kết thúc GMMH có 

xu thế muộn hơn, độ dài mùa GMMH ở Việt Nam có xu thế gia tăng và cường 

độ mạnh hơn so với thời kỳ cơ sở. Tương tự, theo kịch bản RCP8.5, đến cuối 

thế kỷ 21, thời điểm bắt đầu GMMH ở Việt nam có xu thế ít biến đổi, thời điểm 
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kết thúc có xu thế muộn hơn, độ dài mùa GMMH ở Việt Nam có sự gia tăng và 

cường độ có xu thế mạnh hơn so với thời kỳ cơ sở. 

- Số ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Đồng bằng Bắc 

Bộ, Bắc Trung Bộ đều giảm. 

- Số ngày nắng nóng (số ngày nhiệt độ cao nhất Tx ≥35oC) và nắng nóng 

gay gắt (số ngày nhiệt độ cao nhất Tx ≥37oC) có xu thế tăng trên phần lớn cả 

nước, lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ.  

Hạn hán: Theo kịch bản RCP4.5, đến cuối thể kỷ 21, số tháng hạn tăng 

trên đa phần diện tích của Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và một phần diện tích 

Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ và có xu thế giảm trên đa phần diện tích 

Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Theo kịch bản RCP8.5, số tháng hạn tăng trên đa 

phần diện tích cả nước và có xu thế giảm ở một phần diện tích khu vực Tây 

Bắc, Trung Bộ và cực Nam của Nam Bộ. 

6.1.2. Kịch bản nước biển dâng và nguy cơ ngập do biến đổi khí hậu 

a. Kịch bản nước biển dâng trung bình toàn khu vực Biển Đông 

Vào cuối thế kỷ, mực nước biển dâng ở khu vực Biển Đông được tóm tắt 

như sau: 

- Kịch bản RCP2.6, mực nước biển dâng khoảng 46 cm (28 cm ÷ 70 cm); 

- Kịch bản RCP4.5, mực nước biển dâng khoảng 55 cm (34 cm ÷ 81 cm); 

- Kịch bản RCP8.5, mực nước biển dâng khoảng 77cm (51 cm ÷ 106 cm). 

Phân bố không gian của mực nước biển dâng trên Biển Đông cho thấy, khu 

vực giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mực 

nước biển dâng cao hơn đáng kể so với các khu vực khác. Khu vực có mực 

nước biển dâng thấp nhất là khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông. Nếu xét 

riêng dải ven biển Việt Nam, khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang có 

mực nước biển dâng cao hơn so với khu vực phía Bắc. Kết quả này phù hợp với 

xu thế biến đổi mực nước biển được tính theo số liệu thực đo tại các trạm trong 

quá khứ. 

b. Nguy cơ ngập do biến đổi khí hậu 

Nếu mực nước biển dâng 100cm, nguy cơ ngập đối với các khu vực như 

sau:  

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có nguy cơ ngập cao (47,29% diện 

tích) Cà Mau và Kiên Giang là tỉnh có nguy cơ ngập cao nhất (tương ứng 

79,62% và 75,68% diện tích). Khoảng 13,20% diện tích Đồng bằng sông Hồng; 

1,94% diện tích tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ bị ngập. Khoảng 1,53% diện tích 
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các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nguy cơ bị 

ngập. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có nguy cơ cao nhất (5,49% diện tích), 

Bình Thuận là tỉnh có nguy cơ ngập thấp nhất (0,19% diện tích). Khoảng 

17,15% diện tích TP. Hồ Chí Minh; khoảng 4,84% diện tích Bà Rịa - Vũng Tàu 

có nguy cơ bị ngập. 

6.1.3. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động phát triển du lịch 

Du lịch là ngành kinh tế nhạy cảm với các điều kiện môi trường tự nhiên vì 

vậy được xem là một trong những ngành chịu ảnh hưởng dưới tác động của 

BĐKH. Tác động của BĐKH đến hoạt động phát triển du lịch được xác định 

trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa khí hậu với hoạt động phát triển du lịch, 

theo đó, BĐKH sẽ tác động trực tiếp đến 3 nhóm đối tượng chủ yếu bao gồm: 

Tài nguyên du lịch; hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và hoạt động lữ 

hành. 

6.2. Tác động bởi biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch 

6.2.1. Tác động bởi biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch trên phạm vi cả 

nước 

Du lịch là ngành kinh tế nhạy cảm với các điều kiện môi trường tự nhiên vì 

vậy được xem là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác 

động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Những tác động do biến đổi khí 

hậu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển du lịch. Các di tích, danh thắng, 

hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tập trung ở vùng ven biển, các 

đảo, vùng núi cao là những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu. 

Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp tới phát triển du lịch thể hiện ở cả 3 

hình thức: Tác động đến tài nguyên du lịch (tài nguyên du lịch tự nhiên, tài 

nguyên du lịch nhân văn), các điểm hấp dẫn du lịch; tác động đến các hoạt động 

du lịch, đặc biệt là lữ hành; và tác động đến hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du 

lịch. Các hoạt động du lịch bao gồm hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, và 

hoạt động lữ hành bị phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, thậm chí các 

tour du lịch có thể bị hủy do điều kiện thời tiết xấu liên tiếp, bão lụt, lũ quét do 

biến đổi khí hậu gây ra. Nhiều chương trình du lịch tới khu vực miền Trung, 

vùng núi phía Bắc đã phải hủy, hoãn, chấm dứt giữa chừng do gặp mưa bão bất 

ngờ. 

6.2.2. Tác động tiêu cực đến du lịch vùng biển, ven biển và đảo 

Việt Nam có đường bờ biển dài 3.260 km, trên dọc bờ biển có hàng trăm 

bãi biển đẹp tầm cỡ khu vực và thế giới như Trà Cổ, Sầm Sơn, Lăng Cô, Hội 

An, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Cù Lao Chàm..... Với đặc điểm là địa 

hình ven biển thấp, nhất là hai đồng bằng sông Hồng (vùng ven biển Nam Định, 



368 

 

Thái Bình, Hải Phòng..), sông Cửu Long (Bán đảo Cà Mau, Sóc Trăng,...) và 

các vũng vịnh, đầm phá, vùng cửa sông và bãi cát bồi ven biển (khu vực miền 

Trung từ Thanh Hóa vào đến Vũng Tàu), khi mực biển dâng sẽ nhấn chìm nhiều 

bãi biển, thu hẹp diện tích hầu hết các bãi biển (ảnh hưởng tới gần 100% số bãi 

biển và trên 85% diện tích các bãi biển), các hệ sinh thái có giá trị du lịch (rừng 

ngập mặn khu vực cửa sông, vùng đồng bằng sông Cửu Long, sông Hồng, rạn 

san hô khu vực miền Trung...) và các cảnh quan du lịch ven biển - đảo (vịnh Hạ 

Long, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Côn Đảo, ...)...  Điều này làm cho khả năng 

khai thác các bãi biển vào mục đích du lịch sẽ bị hạn chế, giảm sút, thậm chí là 

không thể khai thác. Các cảnh quan và hệ sinh thái trên và ven biển sẽ bị thu 

hẹp, thậm chí là biến mất không thể khai thác vào mục đích du lịch. Khu vực 

miền Trung có số lượng bãi biển có giá trị cho phát triển du lịch nhiều nhất 

nước, mặc dù độ cao trung bình của các bãi biển là tương đối cao (0-3m) nhưng 

do đường đẳng sâu 20m đi sát bờ, nên khi mực biển dâng làm cho diện tích các 

bãi biển vốn đã hẹp sẽ càng bị thu hẹp, độ sâu ở các bãi biển sẽ tăng lên làm cho 

giá trị, độ hấp dẫn và khả năng khai thác vào các hoạt động du lịch bị giảm sút 

hoặc không thể diễn ra, độ rủi ro khi tắm biển sẽ tăng (do độ sâu tăng và diện 

tích bãi tắm hẹp). Những tác động này sẽ buộc các dự án du lịch ven biển cần 

phải thiết kế phù hợp để thích ứng do đó sẽ dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư và 

tăng độ rủi ro trong quá trình thiết kế, vận hành, khai thác. Trong khi đó, nhu 

cầu du lịch biển và tắm biển là một xu hướng phát triển mạnh của du khách trên 

thế giới trong thế kỷ 21, điều này làm cho quy mô và hiệu quả của ngành du lịch 

sẽ bị ảnh hưởng rất lớn 

6.2.3. Những tác động tích cực đến ngành du lịch 

Bên cạnh những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, ngành du lịch cũng 

có những cơ hội, điều kiện phát triển tốt nếu có những giải pháp, phương án 

thích ứng với biến đổi khí hậu và khai thác những khía cạnh nảy sinh từ những 

tác động của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng lên, sự khắc nhiệt cục bộ của thời 

tiết ở các vùng khác nhau như nắng nóng kéo dài, hạn hán sâu sắc sẽ dẫn tới nảy 

sinh nhu cầu đi du lịch đến những nơi có thời tiết dễ chịu hơn như tắm biển, 

nghĩ dưỡng núi, trong các khu du lịch sinh thái. Các hiện tượng thời tiết bất 

thường, kỳ thú diễn ra trong những năm gần đây như hiện tượng đóng băng, 

tuyết rơi, các đợt lạnh (đây là dạng tài nguyên du lịch đặc biệt có giá trị ở vùng 

nhiệt đới như nước ta) ở Sapa, Mẫu Sơn và các tỉnh phía Bắc đã gây sự tò mò, 

thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách, nhất là những người hiếu kỳ, thích mạo 

hiểm. Chính những sự kiện này đã thu hút được một lượng khách rất lớn tập 

trung về các khu vực này mỗi lần xảy ra. Bên cạnh đó, hạn hán kéo dài, mưa ít 

vào mùa khô và mùa khô kéo dài đồng nghĩa với việc thời gian cho mùa du lịch 
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sẽ được kéo dài. Du lịch thường diễn ra trong điều kiện không có mưa và thời 

tiết ổn định. Nên khi mùa khô kéo dài và mưa ít sẽ làm cho các hoạt động phục 

vụ du lịch diễn ra thuận lợi, sôi động, dễ dàng, thu hút được một lượng du khách 

lớn vào mùa này. Sự khắc nhiệt tăng lên ở các khu vực khác trên thế giới cũng 

sẽ là một cơ hội phát triển của ngành du lịch nước ta. Những yếu tố trên được 

xem là mặt trái và hệ quả của biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực đến đời sống, 

sản xuất, sinh hoạt của người dân nhưng lại là một yếu tố thuận lợi tạo điều kiện 

cho ngành du lịch có thể khai thác hiệu quả. 

6.3. Tác động BĐKH đối với các đối tượng du lịch 

6.3.1. Tác động đến tài nguyên du lịch 

6.3.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí 

hậu, thuỷ văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên có thể được sử dụng phục vụ 

mục đích du lịch. 

 a. Tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố tự nhiên (khí hậu, địa 

chất, địa hình, địa mạo, thủy văn…) 

Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng đã gây ảnh hưởng 

đến các hoạt động phát triển du lịch, tác động xấu đến tài nguyên du lịch. 

Những khu vực được xác định chịu tác động lớn nhất của các hiện tượng khí 

hậu cực đoan là dải ven biển Trung Bộ, vùng núi Bắc và Bắc Trung Bộ, vùng 

đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể như sau: 

- Hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra những biến đổi hoàn lưu khí quyển 

và đại dương, đặc biệt là hoàn lưu gió mùa và hoàn lưu nhiệt - muối dẫn đến 

những biến động về nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết. Các kết 

quả nghiên cứu gần đây cho thấy, nhiệt độ không khí trung bình ở nước ta tăng 

khoảng 0,1°C/thập niên. Hiện tượng Elnino ngày càng có tác động mạnh đến 

chế độ thời tiết và khí hậu ở nhiều khu vực. Nhiệt độ gia tăng và nắng gắt, khô 

hạn đã gây ảnh hưởng tới mực nước của các con sông, lòng hồ, khe suối,… vốn 

được dùng để khai thác du lịch đường sông, hoặc những con suối đẹp không có 

nước chảy làm mất đi cảnh quan du lịch. 

- Tăng lượng bốc hơi trên lục địa và đại dương dẫn đến tăng hàm lượng ẩm 

trong khí quyển và tăng hội tụ ẩm từ đại dương vào lục địa làm tăng khả năng 

mưa lớn trên lục địa. Mùa bão kéo dài và dịch lùi dần về các tháng cuối năm, 

quỹ đạo của các cơn bão cũng có xu hướng chuyển dần về các vĩ độ phía Nam. 

Các tỉnh và thành phố duyên hải miền trung chịu ảnh hưởng khoảng 70% tổng 

số các cơn bão đổ bộ vào nước ta, trong đó, 60 – 65% số cơn bão có sức mạnh 
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từ cấp 8-12 kèm với triều cường nên hậu quả gây ra đối với môi trường và đời 

sống của nhân dân là rất nghiêm trọng. Mưa to với mật độ dày gây làm ngập lụt 

các đoạn đường đến các địa điểm du lịch, gây sụt lún, bào mòn hệ thống hang 

động, núi đá vôi,… làm mất đi cảnh quan sinh thái khu, điểm du lịch. 

- Kết quả quan trắc trong vòng nửa thế kỷ tại ba trạm Hòn Dấu, Cô Tô và 

Hòn Ngư mực nước biển đã dâng lên trung bình từ 2,5-3 cm/thập niên. Nước 

biển dâng làm thay đổi địa hình và thềm biển, làm thu hẹp và thay đổi độ sâu 

của các bãi tắm. 

- Dòng chảy lũ đã tăng lên ở hầu hết các vùng, nhất là Bắc và Trung Trung 

Bộ, trong khi đó dòng chảy kiệt giảm đi ở các vùng có lượng mưa mùa khô 

giảm, đặc biệt là Tây Nguyên, Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, những nơi có 

nhiều tài nguyên du lịch nhưng hàng năm vẫn chịu hạn hán nặng nề vào mùa 

khô. Như  vậy, trên cả 2 sông lớn, tác động của BĐKH làm cho dòng chảy năm 

của sông Hồng và sông Cửu Long giảm đi. Điều đó có nghĩa là khả năng lũ 

trong mùa mưa và cạn kiệt trong mùa khô đều trở nên khắc nghiệt hơn. 

- Tại khu vực Nam Bộ, các chỉ số cực đoan liên quan đến lượng mưa cho 

thấy:  Các hiện tượng cực đoan liên quan đến mưa lớn giảm đáng kể trên khu 

vực Nam Bộ, đặc biệt là ở Vũng Tàu, Côn Đảo và Rạch Giá, tuy nhiên, cực 

đoan liên quan đến mưa lớn lại xuất hiện nhiều hơn ở Cần Thơ. Đối với hai đảo 

có giá trị cao trong khai thác phát triển du lịch như Phú Quốc và Côn Đảo, 

lượng mưa giảm dẫn đến lượng nước ngọt giảm sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời 

sống sinh hoạt và kinh doanh du lịch trên đảo. 

b. Tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên 

- Theo kịch bản biến đổi khí hậu, dự tính khoảng 20 - 30% các loài thực 

vật và động vật được đánh giá là ở trong tình trạng nguy cơ bị tiêu diệt tăng lên. 

Theo đó, tài nguyên du lịch tại các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn, Khu Ramsar 

bị mất đi một phần hoặc phần lớn, do vậy giảm sức hấp dẫn đối với khách du 

lịch. 

- Nhiệt độ tăng lên ảnh hưởng đến các hệ sinh thái tự nhiên, làm dịch 

chuyển các ranh giới nhiệt của các hệ sinh thái lục địa và hệ sinh thái nước ngọt, 

làm thay đổi cơ cấu các loài thực vật và động vật ở một số vùng, một số loài có 

nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới bị mất đi dẫn đến suy giảm tính đa dạng sinh 

học. 

- Nhiệt độ tăng cùng với khô hạn đã làm tăng các vụ cháy rừng vào mùa 

khô, làm mất đi những cánh rừng nguyên sinh, các khu bảo tồn có thể dùng để 

khai thác du lịch sinh thái, du lịch leo núi mạo hiểm. 
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- Hệ sinh thái biển và ven biển bị thay đổi do mực nước biển dâng, nhiệt 

độ và độ mặn thay đổi cùng với những thay đổi về dòng chảy, sóng, biên độ 

thủy triều, xâm nhập mặn và xói lở bờ biển. Các rạn san hô rất dễ bị tổn thương 

do nhiệt độ nước biển tăng lên vì khả năng thích ứng kém. Nhiệt độ mặt nước 

biển tăng đã làm cho san hô bị tẩy trắng và chết hàng loạt như ở Phú Quốc 

(56.6%). Vùng đất ướt ven biển bao gồm cả đầm lầy và rừng ngập mặn sẽ bị 

ảnh hưởng tiêu cực do mực nước biển dâng, nhất là ở những nơi chúng bị áp lực 

từ phía bờ hoặc bị chết đói do bồi lắng. 

- Nước biển dâng đã làm mất đi một vùng đất thấp rộng lớn/các hệ sinh 

thái đất ngập nước của các đồng bằng lớn nhất cả nước, các sinh cảnh tự nhiên 

của nhiều loài bản địa bao gồm cả – các khu bảo tồn thiên nhiên, sinh quyển. 

- Hiện tượng sạt lở bờ biển trên nhiều đoạn kéo dài với tốc độ phá hủy bờ 

sâu vào đất liền hàng chục, thậm chí hàng trăm mét, xảy ra thường xuyên trong 

nhiều năm gần đây, liên quan đến sự tàn phá do gia tăng bão, sóng lớn và sự 

thay đổi của động lực biển ở đới bờ. Hiện tượng này đã hình thành các cồn cát 

chắn và tái trầm tích bồi lấp luồng vào các cửa sông, gây trở ngại lớn cho hoạt 

động vận tải ra vào các cảng biển, khiến cho những công trình nạo vét rất tốn 

kém đều nhanh chóng bị vô hiệu hóa. 

Việt Nam có đa dạng sinh học cao, nhưng đang bị suy thoái nghiêm trọng 

do nhiều nguyên nhân khác nhau. Biến đổi khí hậu, cùng với các hệ quả của nó 

như lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, xói mòn và sụt lở đất sẽ thúc đẩy cho sự suy 

thoái đa dạng sinh học nhanh hơn, trầm trong hơn, nhất là những hệ sinh thái 

rừng nhiệt đới không còn nguyên vẹn và các loài đang nguy cấp với số lượng cá 

thể ít. Khi mức nước biển dâng lên cao, khoảng một nửa trong số 68 khu đất 

ngập nước có tầm quan trọng mức quốc gia, sẽ bị ảnh hưởng nặng; nước mặn sẽ 

xâm nhập sâu và nội địa, giết chết nhiều loài động và thực vật nước ngọt của hệ 

sinh thái quan tại các khu vực này và ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt cho sinh 

hoạt nói chung và kinh doanh du lịch nói riêng. 

c. Tác động đến các di sản thiên nhiên 

- Biến đổi khí hậu đã góp phần làm cho Động Phong Nha trong Vườn 

Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) bị ngập lụt vào mùa mưa thường 

niên. Nước lũ đã tác động làm giảm thiểu độ bền của hang, nước xoáy, va đập 

gây xói lở lòng hang động và đục khoét lòng sông dẫn vào hang. 

- Trong thời gian qua, kèm với lũ lụt và không khí nóng ẩm đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho nấm mốc, mối mọt, cây cối mọc ký sinh trên các công trình, 

dẫn đến sự phá hủy di tích. 
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- Việt Nam có bờ biển dài 3.260km, hơn một triệu km2 lãnh hải và trên 

3.000 hòn đảo gần bờ và hai quần đảo xa bờ, nhiều vùng đất thấp ven biển, 

trong đó có trên 80% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và trên 30% diện tích 

đồng bằng sông Hồng - Thái Bình có độ cao dưới 2,5m so với mặt biển. Các bãi 

biển phân bố trải dài ven biển, đặc biệt là Vịnh Hạ Long và hệ thống gần 3.000 

đảo ven bờ như các khu dự trữ sinh quyển ở Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh), 

U Minh thượng (Kiên Giang), hệ sinh thái san hô, rừng ngập mặn, rừng nhiệt 

đới tại các Vườn quốc gia v.v… thay đổi. Hàng năm, các di sản này vẫn đe dọa 

bị nhấm chìm khi mực nước biển dâng cao. 

- Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), hệ thống núi đá và hang động 

Karster… sẽ bị ảnh hưởng bởi các trận mưa kéo dài, mưa axit gây bào mòn, đứt 

gãy, sụt lún làm mất đi cảnh quan và kiến trúc tự nhiên của tài nguyên du lịch. 

6.3.1.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 

Tài nguyên du lịch nhân văn gồm truyền thống văn hóa, các yếu tố văn 

hoá, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, các công 

trình lao động sáng tạo của con người và các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể 

khác có thể được sử dụng phục vụ mục đích du lịch. 

a. Tác động đến các yếu tố văn hóa 

- Các thiết chế văn hóa như nhà bảo tàng, nhà văn hóa, thư viện, phòng đọc 

và các công trình văn hóa cũng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhà sinh 

hoạt văn hóa cộng đồng được xây dựng của đồng bào dân tộc thiểu số khi xây 

dựng các công trình này, người thiết kế chưa phối hợp với ngành chức năng 

nghiên cứu thấu đáo bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tộc người dân. Do 

vậy, nhiều nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng sau khi khánh thành vẫn không thu 

hút được nhân dân đến sinh hoạt. 

- Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tác động đến các nghệ nhân - chủ nhân của 

các biểu hiện và hoạt động văn hóa. Đó là làm thay đổi lối sống, cách làm việc, 

thờ tự của các cộng đồng và xã hội tại các công trình xây dựng và cảnh quan, có 

khả năng làm cho con người phải di chuyển chỗ ở và từ bỏ di sản của họ. 

b. Tác động đến các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 

- Các di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt là các di tích kiến trúc, các di tích 

khảo cổ sẽ bị xuống cấp và hư hỏng do bị ngập lâu trong nước hoặc tác động 

của nhiệt độ và độ ẩm cao trong thời gian dài, bị sụp đổ hoặc mất hoàn toàn do 

tác động vật lý của các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt trong trường hợp 

có sự kết hợp của một vài hiện tượng (bão kết hợp thủy triều; lốc xoáy kết hợp 

mưa lớn, v.v…). 
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- Các cộng đồng còn lưu giữ nhiều nét văn hóa dân gian, đặc biệt là ở 

những vùng tập trung nhiều rủi ro sẽ bị tổn thương nhiều nhất vì khả năng thích 

ứng kém và phụ thuộc nhiều vào các tài nguyên thiên nhiên. 

- Đối với di sản thiên nhiên thế giới Không gian văn hóa cồng chiêng. Biến 

đổi khí hậu đã góp phần làm thay đổi địa bàn cư trú của các tộc người, cùng với 

ảnh hưởng của tập quán du canh du cư, nhiều cánh rừng thiêng đã lần lượt biến 

mất. Do đó, môi trường sinh thái nhân văn mất đi cũng đồng nghĩa với sự mất đi 

của không gian văn hóa cồng chiêng, mất đi những dấu tích vật chất lưu giữ 

những giá trị của văn học dân gian. 

6.3.2. Tác động đến cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 

Hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt 

động phát triển du lịch bởi du lịch liên quan chặt chẽ đến vận chuyển khách du 

lịch từ nơi cư trú thường xuyên của họ đến các địa điểm tham quan du lịch. 

Giao thông được xem là “cầu nối” giữa “cung” và “cầu” du lịch. Sự gián đoạn 

trong mối liên hệ này sẽ đồng nghĩa với sự ngừng trệ hoạt động du lịch. BĐKH 

làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 

động vận chuyển khách, đặc biệt bằng đường không. Bên cạnh hệ thống giao 

thông, hoạt động cung cấp điện, nước cho nhu cầu du lịch cũng sẽ bị ảnh hưởng. 

Do BĐKH, tiềm năng nước ngọt phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

trong đó có du lịch cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt vào mùa khô. Trong nhiều 

trường hợp tình trạng xâm nhập mặn do nước biến dâng kết hợp với việc khai 

thác nước ngầm quá mức sẽ làm cho nhiều “bể nước ngầm” bị nhiễm mặn, ảnh 

hưởng đến chất lượng và khả năng cung cấp nước. 

Cũng như mọi công trình xây dựng nói chung, việc thiết kế xây dựng các 

công trình về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đều phải dựa trên một trong những 

thông số đầu vào quan trọng là điều kiện khí hậu. Tuy nhiên tình trạng thay đổi 

quy luật thời tiết - khí hậu (trực tiếp là các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, v.v.), 

được xem là hệ quả của BĐKH, sẽ ảnh hưởng đến độ bền vật liệu; đến công 

năng và thời gian sử dụng của các công trình ngay cả khi chúng không chịu ảnh 

hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tác động của bão, lũ với cường độ 

mạnh sẽ gây hư hại, thậm chí trong nhiều trường hợp sẽ là hư hỏng hoặc mất đi 

các công trình xây dựng, trong đó có có các công trình dịch vụ du lịch. 

Một số khu du lịch ven biển, các resort, khu nhà nhà hàng, khách sạn do 

tác động của nước biển dâng đã phải di dời hoặc biến mất gây tổn hại lớn cho 

các nhà đầu tư cũng như ngành du lịch. Mức độ tác động phụ thuộc vào điều 

kiện cụ thể của địa phương và tình trạng của các công trình hạ tầng kỹ thuật. 
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Biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng tác động đến các nơi cư trú 

của cộng đồng dân cư ven biển và cơ sở hạ tầng về du lịch (khu nghỉ dưỡng, 

khách sạn ven biển) ảnh hưởng đến đời sống dân cư và làm giảm tính hấp dẫn 

của các khu nghỉ dưỡng và du lịch trên vùng núi cao. Những điều trên đây sẽ 

ảnh hưởng đến số lượng khách du lịch hàng năm, nhất là về mùa hè. 

6.3.3. Tác động đến hoạt động lữ hành 

Hoạt động lữ hành bao gồm các công đoạn xây dựng, bán và tổ chức thực 

hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Trong một 

chương trình (tour) du lịch thì sản phẩm du lịch được xem là “linh hồn”, vì vậy 

việc phát triển sản phẩm du lịch là rất quan trọng. Như đã đề cập ở trên BĐKH 

có tác động rất lớn đến tài nguyên du lịch - được xem là nền tảng để phát triển 

sản phẩm du lịch. Như vậy nếu tài nguyên du lịch bị ảnh hưởng bởi BĐKH thì 

hoạt động du lịch lữ hành sẽ gián tiếp hoặc trực tiếp bị ảnh hưởng. Điều này có 

nghĩa là một phần chức năng quan trọng nhất của hoạt động lữ hành là “xây 

dựng chương trình du lịch” sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động BĐKH thông qua tài 

nguyên du lịch. Bên cạnh tác động đến tài nguyên, BĐKH còn tác động đến hạ 

tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như đã đề cập và điều này sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện các chương trình du lịch. 

Một trong những điều kiện quan trọng để tổ chức thực hiện chương trình 

du lịch là điều kiện về khí hậu, thời tiết. Trong điều kiện thời tiết mưa, gió, tầm 

nhìn hạn chế, hoạt động tham quan du lịch, hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, v.v. 

trong một chương trình du lịch (tour du lịch) sẽ bị hạn chế và trong nhiều 

trường hợp thời tiết nguy hiểm sẽ bị huỷ bỏ thay đổi. 

Như vậy có thể thấy BĐKH với những biểu hiện về sự thay đổi quy luật 

thời tiết và sự xuất hiện ngày các tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, sẽ có 

những tác động tiêu cực đến việc tổ chức thực hiện các chương trình du lịch, 

gây ảnh hưởng không chỉ đối với hoạt động kinh doanh du lịch mà còn gây ảnh 

hưởng đến quyền lợi và trong một số trường hợp gây nguy hiểm cho tính mạng 

của du khách. 

6.3.4. Tác động đến môi trường du lịch 

Môi trường trong lành, mát mẻ vốn là một trong số những yếu tố quan 

trọng hấp dẫn khách du lịch, do vậy có thể coi đó như 1 loại tài nguyên du lịch 

quan trọng và cần phải bảo vệ trước tác động của biến đổi khí hậu. 

Trong thời gian vừa qua, môi trường du lịch tại một số khu du lịch đã phải 

hứng chịu các tác động tiêu cực không nhỏ từ biến đổi khí hậu. 
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Ở vùng ven biển, đã thấy rõ hiện tượng vùng ngập triều cửa sông mở rộng 

hình phễu (hiện tượng estuary) trên những diện rộng, nhất là ở hạ du các hệ 

thống sông nghèo phù sa. Tiêu biểu là vùng hạ du hệ thống sông Thái Bình - 

Bạch Đằng, ở vùng ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh và hệ thống sông Đồng 

Nai, ở vùng ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Vào mùa 

khô, các nhánh sông và dòng sông ở các khu vực này đã không thể đóng vai trò 

tiêu thoát nước về phía biển, biến thành những dòng sông, kênh tù đọng gây ô 

nhiễm môi trường, phá hủy cảnh quan ảnh hưởng đến việc khai thác kinh doanh 

du lịch. 

Ở vùng núi, đặc thù của BĐKH đó chính là nhiệt độ cao tăng và mùa đông 

ngắn hơn so với trước đây. Theo số liệu quan trắc nhiệt độ mùa đông tăng 

nhanh hơn mùa hè. Lượng mưa và mùa mưa thay đổi tùy theo các vùng. Hậu 

quả là cường độ bão lũ gia tăng, hạn hán và thiếu nước kéo dài.  

Bão lụt và hạn hán tăng đe dọa lớn tới chất lượng môi trường sống của con 

người, bởi bão lụt tạo môi trường sống lý tưởng cho các loài muỗi và ký sinh 

trùng, chuột và nhiều sinh vật mang bệnh khác phát triển mạnh. Những khu du 

lịch miền núi, cộng đồng ít có sự đầu tư về công tác vệ sinh môi trường và công 

nghệ xử lý ô nhiễm sẽ bị ảnh hưởng của tác động trên, làm giảm sức hấp dẫn 

đối với du khách. 

6.4. Mức độ dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH đối với các đối 

tượng ngành du lịch  

Tính dễ bị tổn thương là mức độ tổn thất, suy thoát của hệ thống, mức độ 

chống chịu, phục hồi, ứng phó của nó trước tác động của biến đổi khí hậu. 

- Như vậy tính dễ bị tổn thương gồm 2 yếu tố: mức độ tổn thất, suy thoái 

và mức độ chống chịu, phục hồi, ứng phó của đối tượng bị tổn thương. 

Từ những khái niệm và phân tích trên cho thấy mức độ tổn thương do tác 

động của biến đổi khí hậu đối với các đối tượng ngành du lịch được xếp theo 

mức độ tổn thương từ cao đến thấp như sau: 

+ Tài nguyên du lịch: là đối tượng dễ bị tác động do biến đổi khí hậu nhất, 

mức độ tổn thất lớn và khả năng thích ứng và phục hồi thấp. 

+ Hoạt động lữ hành và các chương trình du lịch: là đối tượng bị ảnh 

hưởng tương đối bởi biến đổi khí hậu. Vì một trong những điều kiện quan trọng 

để tổ chức thực hiện các chương trình du lịch là điều kiện thời tiết, khí hậu. Và 

khả năng thích ứng để tổ chức các chương trình du lịch trong điều kiện thời tiết 

khí hậu, bất lợi là không cao. 
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+ Cơ sở vật chất hạ tầng du lịch: là đối tượng ít bị tổn thương nhất do biến 

đổi khí hậu, cũng là đối tượng dễ phục hồi và thích nghi nhất với các tác động 

của biến đổi khí hậu dự trên sự tiến bộ của khoa học công nghệ hiện nay. 
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II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 

DU LỊCH VIỆT NAM THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN 

NĂM 2045  

1. Quan điểm phát triển 

1) Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ 

trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các 

ngành và lĩnh vực khác. 

2) Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đi vào chiều 

sâu, chất lượng và  khả năng cạnh tranh. 

3) Phát triển du lịch quốc tế đồng thời với tăng cường khai thác có hiệu 

quả du lịch nội địa;  

4) Phát triển du lịch trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế quốc 

gia; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa 

dân tộc; phát huy hiệu quả vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân 

cư trong phát triển du lịch; gắn kết chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực và liên kết 

giữa các vùng, các địa phương và với quốc tế;  

5) Phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số, tận dụng thành tựu của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

6) Phát triển du lịch bền vững, sáng tạo; phát huy yếu tố con người, lấy giá 

trị văn hóa Việt Nam làm nền tảng; bảo vệ môi trường, ứng phó linh hoạt và 

hiệu quả với rủi ro, biến đổi khí hậu; Bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an 

toàn xã hội;  

2. Mục tiêu phát triển  

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Đến năm 2025, ngành du lịch phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch. Việt 

Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên toàn 

cầu. 

Đến năm 2030, Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp từ 13% GDP, 

phát triển theo hướng tăng trưởng xanh. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, 

có năng lực phát triển du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng về cơ bản các yêu cầu 

và mục tiêu phát triển bền vững. 
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2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Phát triển ngành 

- Đầu tư cho các địa điểm có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc 

gia, các vùng động lực du lịch để tạo sự lan toả phát triển du lịch cho các vùng 

và địa phương. 

- Phát triển một số thương hiệu du lịch và vùng du lịch nổi bật để định vị 

điểm đến Việt Nam theo hướng chất lượng cao, cạnh tranh với các thương hiệu 

điểm đến du lịch đã định hình trong khu vực. 

- Các chỉ tiêu cụ thể:  

a) Khách du lịch 

- Đến năm 2025: Phấn đấu đón được ít nhất 18 triệu lượt khách quốc tế và 

90 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc 

tế từ 36 - 38%/năm và khách nội địa từ 8 - 10%/năm. 

- Đến năm 2030: Phấn đấu đón được ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 

150 triệu lượt khách nội địa; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc 

tế từ 13 - 15%/năm và khách nội địa từ 8 - 10%/năm. 

b) Đóng góp của du lịch trong GDP 

- Đến năm 2025 đóng góp trực tiếp 6 -7,0% vào GDP. 

- Đến năm 2030 đóng góp 13 - 14% vào GDP. 

2.2.2. Về xã hội: 

Du lịch trở thành công cụ quan trọng góp phần bảo tồn văn hoá, cải thiện 

sinh kế; nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của người dân.  

Phấn đấu đến năm 2025, phát triển du lịch góp phần tạo ra khoảng 3,6 triệu 

việc làm. Đến năm 2030, phát triển du lịch tạo ra khoảng 6,5 triệu việc làm. 

2.2.3. Về môi trường: 

Môi trường du lịch được cải thiện và bảo vệ. Biến đổi khí hậu được ứng 

phó có hiệu quả trong lĩnh vực du lịch. Đến năm 2030, 100% các khu, điểm du 

lịch; các cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác ven biển 

không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ. 

2.2.4. Về an ninh, quốc phòng: 

Góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an 

ninh, trật tự và an toàn xã hội. 
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3. Tầm nhìn phát triển du lịch đến năm 2045 

Du lịch khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế với đóng góp cao vào 

GDP quốc gia. Việt Nam trở thành điểm đến có giá trị nổi bật toàn cầu, thuộc 

nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 
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III. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

1. Căn cứ, phương pháp và nguồn số liệu dự báo 

Luận chứng các kịch bản phát triển và dự báo mức độ tăng trưởng các chỉ 

tiêu chủ yếu của Du lịch Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 được dựa trên những căn cứ cụ thể sau: 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

- 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. Theo đó, “Phấn đấu đến năm 2030, 

du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát 

triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành 

Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á”. 

- 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; theo đó ngành du lịch và dịch vụ biển 

được ưu tiên hàng đầu trong 6 ngành kinh tế biển. Cụ thể “Chú trọng đầu tư hạ 

tầng du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia 

phát triển du lịch sinh thái, thám hiểm khoa học, du lịch cộng đồng, các khu du 

lịch nghỉ dưỡng biển chất lượng cao tại các vùng ven biển; xây dựng, phát 

triển, đa dạng hoá các sản phẩm, chuỗi sản phẩm, thương hiệu du lịch biển 

đẳng cấp quốc tế trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị di sản 

thiên nhiên, văn hoá, lịch sử đặc sắc của các vùng, miền, kết nối với các tuyến 

du lịch quốc tế để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới…”. 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, theo đó “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân 5 

năm khoảng 6,5 - 7,0%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 - 

5.000 USD”. 

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; theo đó cần “Xây dựng các chương trình về văn hóa lối 

sống, lối sống xanh và phát triển sản phẩm du lịch xanh; xây dựng và áp dụng 

mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh tại các khu, điểm du 

lịch; xây dựng tiêu chí và triển khai dán nhãn du lịch xanh cho các cơ sở kinh 

doanh du lịch”. 
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- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. 

- Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển sản phẩm 

du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 2292/QĐ-BVHTTDL ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động phát triển du 

lịch Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 của Tổng cục Thống 

kê. 

Ngoài ra, việc phân tích, luận chứng xây dựng các kịch bản và dự báo các 

chỉ tiêu phát triển chủ yếu của du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 còn được dựa vào những yếu tố sau: 

- Chiến lược đầu tư của Nhà nước từ nguồn “Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch” 

vào chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng sản phẩm và thương hiệu du 

lịch; bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường... 

- Tiềm năng du lịch của Việt Nam phong phú, đa dạng, giàu bản sắc dân 

tộc, đặc biệt nhiều tài nguyên đã được cả thế giới biết đến và công nhận là di 

sản của nhân loại. Với 8 di sản vật thể và 14 di sản văn hóa phi vật thể Thế giới; 

3 Công viên Địa chất Toàn cầu; 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới; 6 vườn di sản 

ASEAN; 34 vườn quốc gia và hàng trăm khu bảo tồn thiên nhiên; trên 3.200km 

bờ biển với hàng trăm bãi tắm, hàng ngàn hòn đảo, với các vịnh đẹp vào bậc 

nhất thế giới; với các di sản văn hóa của 54 dân tộc anh em…, Việt Nam có đầy 

đủ điều kiện để khai thác xây dựng những sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng 

cao, mang thương hiệu Việt Nam, đủ sức cạnh tranh và thu hút khách du lịch 

trên thế giới. 

- Các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của Đất nước sẽ 

diễn ra trong giai đoạn 2022 - 2030. Cụ thể: Kỷ niệm 1015 năm (vào năm 2025) 

và 1020 năm (vào năm 2030) Thăng Long - Hà Nội; kỷ niệm 80 (vào năm 

2025) và 85 năm (vào năm 2030) ngày thành lập Nước; kỷ niệm 70 năm (vào 

năm 2024) và 75 năm (vào năm 2029) Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 50 

năm (vào năm 2025) và 55 năm (vào năm 2030) ngày giải phóng Miền Nam 

thống nhất Đất nước; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và XV; và các sự 

kiện chính trị, văn hóa - thể thao quốc tế có thể sẽ diễn ra ở Việt Nam… Đây là 

những cơ hội để Ngành du lịch Việt Nam đẩy mạnh chương trình quảng bá xúc 

tiến ra nước ngoài để giới thiệu với bạn bè quốc tế về Tiềm năng - Đất nước - 
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Con người Việt Nam, về các cơ hội đầu tư, về khả năng cung cấp các sản phẩm 

du lịch đặc thù chất lượng cao…  

- Xu hướng của các thị trường khách du lịch quốc tế đến khu vực Đông 

Nam Á và Việt Nam sẽ “bùng nổ” trong giai đoạn “Hậu Covid - 19” sau một thời 

gian dài bị kìm nén trong bối cảnh Việt Nam đã mở trở lại cửa các đường bay quốc 

tế, khôi phục hoàn toàn các hoạt động du lịch… Đặc biệt, theo dự báo của Tổ chức 

Du lịch Thế giới (UNWTO) thì đến năm 2025, du lịch quốc tế trên phạm vi toàn 

cầu sẽ phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch Covid - 19 vào năm 2025. Như vậy, 

trong bối cảnh chung của du lịch thế giới, khả năng du lịch quốc tế của Việt Nam 

sẽ được phục hồi vào năm 202591. 

- Nhu cầu đi du lịch trong nước của người dân sẽ tăng trưởng trở lại sau đại 

dịch Covid - 19 trong bối cảnh nền kinh tế đang dần lấy lại đà tăng trưởng; các 

đường bay trong nước trở lại bình thường; các khu, điểm du lịch mở cửa trở lại; 

mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đang dần thích ứng an toàn, linh hoạt 

và kiểm soát có hiệu quả với Covid – 19, theo đó Việt Nam đang chuyển dần 

chiến lược từ 5K sang V2K (Vắc xin – Khẩu trang – Khử khuẩn)… 

2. Luận chứng các phương án phát triển 

 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được xây dựng 

trong bối cảnh quốc tế và trong nước hết sức thuận lợi và đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 

2020. Theo đó, đến năm 2025 Du lịch Việt Nam có thể đón được 35 triệu lượt 

khách du lịch quốc tế, 120 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu du lịch đạt 

1.700 - 1.800 nghìn tỷ đồng (tương đương 77 - 80 tỷ USD), đóng góp trực tiếp 

12 - 14% vào tổng GDP cả nước, tạo ra 5,5 - 6,0 triệu việc làm (trong đó có 2,0 

triệu việc làm trực tiếp). 

Tuy nhiên, bước vào năm 2020 - năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát 

triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 thì đại dịch Covid - 19 đã bùng phát trên 

phạm vi toàn thế giới và kéo dài đến tận bây giờ, chưa biết đến khi nào mới 

chấm dứt. Bên cạnh những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, bước sang 

đầu năm 2022, chiến tranh xung đột giữa Nga và Ucraina đã diễn ra, lệnh cấm 

vận đối với nền kinh tế Nga được thiết lập; một số thị trường chính của Du lịch 

Việt Nam (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga…) chưa được đi lại bình 

thường… Chính vì vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch, đến các 

luồng khách du lịch quốc tế đi lại trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam.  

                                           
91 https://www.travelpulse.com/news/features/travel-industry-expected-to-make-full-recovery-by-

2025.html 
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Tại Việt Nam, trong hơn hai năm qua Chính phủ cũng đã nhiều lần ban 

hành các chỉ thị phong tỏa xã hội để thực hiện phòng chống dịch. Trong bối 

cảnh đó, các chuyến bay đường không quốc tế phải dừng hoạt động, các chuyến 

bay trong nước bị hạn chế, vận chuyển mặt đất nội địa (đường bộ, đường sắt) 

nhiều lúc phải dừng hoạt động, nhiều công ty du lịch lữ hành, nhiều khách sạn 

phải đóng cửa hoặc giải thể…, nên các hoạt động du lịch trong nước cũng bị 

ngưng trệ và ảnh nghiêm trọng đến thị trường khách du lịch (đặc biệt đợt bùng 

phát lần thứ 4 với biến chủng mới Omicrron với tốc độ lây lan nhanh và kéo dài 

đến nay). Trước tình hình đó: Năm 2020 khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 

3,7 triệu lượt khách, giảm 80% so với năm 2019 và chỉ đạt 16,8% chỉ tiêu của 

Chiến lược đề ra; đối với khách nội địa chỉ đạt 55,0 triệu lượt, giảm 35% so với 

năm 2019 và chỉ đạt 61,1% chỉ tiêu của Chiến lược đề ra; tổng thu du lịch đạt 

320.200 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng năm 2019 và chỉ đạt 36,8% chỉ tiêu của 

Chiến lược. Năm 2021, hầu như cả nước không đón khách du lịch quốc tế 

(ngoại trừ một số ít đối tượng là các nhà ngoại giao thực thi công vụ… được 

nhập cảnh theo quy định của Việt Nam), đến cuối năm 2021 Việt Nam thực 

hiện thí điểm đón khách quốc tế đến một số điểm du lịch thì đã đón được 

khoảng 3.500 lượt khách; khách du lịch nội địa cũng giảm sâu so với năm 2020 

và những năm trước đó, đạt khoảng 40 triệu lượt, giảm 27,3 so với năm 2020; 

tổng thu du lịch đạt 180.000 tỷ đồng, giảm 43,8% so với năm 2020. 

Hiện nay, tình hình diễn biến của đại dịch Covid - 19 đang được kiểm soát 

và chuyển sang trạng thái thích nghi an toàn, các hoạt động kinh tế xã hội dần 

trở lại bình thường (trừ một số quốc gia như Trung Quốc). Đây là yếu tố rất 

quan trọng để tích ứng an toàn với dịch bệnh Covid - 19 và mở cửa cho các hoạt 

động du lịch. Nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu mở cửa trở lại cho du lịch 

quốc tế đối với những đối tượng đã được tiêm vắc xin và có kết quả xét nghiệm 

âm tính với Covid - 19; Chiến dịch “Hộ chiếu vắc xin” và “Combo du lịch vắc 

xin” đang được áp dụng ở nhiều quốc gia. Còn ở Việt Nam, Thủ tướng Chính 

phủ cũng đã chỉ đạo chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả với đại dịch Covid - 19”, theo đó chuyển từ “Chiến lược Zero Covid - 19” 

sang “Chiến lược sống chung với Covid - 19”. Với những động thái trên, Chính 

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

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đặc biệt mới 

đây Bộ Y tế đang trình Chính phủ phê duyệt chiến lược chống dịch Covid - 19 

chuyển từ 5K sang V2K (Vắc xin - Khẩu trang - Khử khuẩn). Như vậy, hy vọng 

trong 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo, các luồng khách du lịch 

quốc tế đến Việt Nam sẽ dần dần được phục hồi.  
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Trước bối cảnh trong nước và quốc tế như vậy, Du lịch Việt Nam cần có 

những đánh giá, dự báo xu hướng… để có những chương trình hành động, 

những biện pháp cụ thể để đáp ứng kịp thời khi du lịch thế giới trở lại trạng thái 

bình thường mới theo 3 kịch bản sau đây: 

2.1. Các kịch bản (phương án) phát triển 

2.1.1. Kịch bản 1 (kịch bản tăng trưởng thấp) 

Kịch bản này được xác định, tính toán trong trong bối cảnh tình hình chính 

trị, quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội trên thế giới và trong nước tiếp 

tục gặp nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng thấp, thu nhập của người dân giảm 

và mang tâm lý lo ngại sau đại dịch Covid-19; những vấn đề toàn cầu như thiên 

tai, dịch bệnh, chiến tranh xung đột... diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành du 

lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng còn gặp nhiều bất lợi cho 

sự phát triển, các chỉ tiêu tăng trưởng đều thấp.   

- Trong năm 2022: Thế giới vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh Covid - 

19, chưa có thuốc đặc trị hiệu quả, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, các biến 

chủng mới có thể xuất hiện; cuộc chiến tranh xung đột Nga – Ucraina chưa 

chấm dứt, Nga tiếp tục bị cấm vận kinh tế; một số thị trường du lịch chính của 

Việt Nam (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga…) vẫn tiếp tục bị hạn chế đi lại. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó hầu hết các quốc gia trên thế giới đã tiêm phủ 

vắc xin cho người dân, các luồng khách du lịch quốc tế trên thế giới và hàng 

không quốc tế đã trở lại hoạt động bình thường; Việt Nam đã mở cửa trở lại để 

đón khách du lịch quốc tế, các chính sách về visa được khôi phục như trước đây 

khi chưa có đại dịch Covid - 19… Mặc dù cơ hội cho các luồng khách du lịch 

quốc tế đã đến, việc đi lại rất thuận lợi, nhưng sau hơn 2 năm đại dịch xuất hiện, 

kinh tế thế giới có nhiều khủng hoảng, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng, 

đặc biệt tâm lý e ngại dịch bệnh vẫn còn…, nên khả năng đi du lịch của người 

dân vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, cạnh tranh điểm đến ngày càng diễn ra khốc 

liệt giữa các quốc gia trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh một số nước đang 

có những chính sách bảo hộ du lịch nội địa đối với thương mại, dịch vụ và du 

lịch (khuyến khích đi du lịch trong nước, hỗ trợ tiêu dung du lịch trong 

nước…). 

- Năm 2023 - 2025: Đến hết năm 2022, đại dịch Covid - 19 cơ bản được 

khống chế và chấm dứt, mọi rào cản được dỡ bỏ. Năm 2023 và những năm tiếp 

theo, các hoạt động du lịch trên thế giới và trong nước dần phục hồi và phát 

triển trở lại. Do đó, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong những 

năm này mới bắt đầu phục hồi, nhưng tăng trưởng không cao, số lượng khách 

quốc tế đến còn hạn chế. 
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Theo kịch bản này thì giai đoạn trước mắt 2022 - 2023, số lượng khách du 

lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ gia tăng và dần dần phục hồi; đến năm 2026 có 

khả năng phục hồi và đạt được các chỉ tiêu như thời điểm năm 2019. Tuy nhiên, 

kịch bản này chưa phù hợp với dự báo của UNWTO về khả năng phục hồi của 

du lịch thế giới, cũng như chưa đáp ứng được kỳ vọng ngành du lịch sẽ thực sự 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn… Do vậy, kịch bản này được đưa ra để so 

sánh với các kịch bản khác. 

Theo phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế như trên, đến năm 2025 

Việt Nam mới có thể đón được 14 triệu lượt khách quốc tế; khách du lịch nội 

địa đạt 100 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt khoảng 784 nghìn tỷ đồng. 

2.1.2. Kịch bản 2 (kịch bản tăng trưởng trung bình) 

Kịch bản này được xác định, tính toán trong điều kiện bối cảnh, tình hình 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thế giới và trong nước diễn biến theo chiều 

hướng tích cực. Đại dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi, chiến tranh xung đột Nga 

- Ucraina kết thúc, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao sau một thời gian dài 

bị kìm nén. Du lịch Việt Nam có nhiều cơ hội thuận lợi để phục hồi nhanh, tăng 

trưởng và bứt phá. Đặc biệt, theo Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16/2/2022, 

kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở 

cửa lại hoạt động du lịch, theo đó Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời 

gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ về "Thích ứng linh 

hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19" từ ngày 15/3/2022.  

- Trong năm 2022: Thế giới cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, 

phần lớn các quốc gia đã tiêm chủng mở rộng vắc xin cho người dân; cuộc 

chiến tranh xung đột Nga – Ucraina chấm dứt; lệnh cấm vận nền kinh tế Nga 

của các nước Phương Tây được dỡ bỏ từng phần… Các quốc gia trên thế giới 

đã bắt đầu mở cửa và kích hoạt các hoạt động du lịch trở lại bình thường, mọi 

rào cản được dỡ bỏ như “Hộ chiếu vắc xin”, “Combo du lịch vắc xin”; các 

luồng khách du lịch quốc tế trên thế giới được gỡ bỏ phong tỏa, hàng không 

quốc tế được hoạt động trở lại bình thường. Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh 

trong nước, hoạt động du lịch nội địa trở lại bình thường như trước đây. 

- Năm 2023 - 2025: Năm 2023, khách quốc tế và khách nội địa của Việt 

Nam đều có sự gia tăng, thậm chí tốc độ tăng trưởng có thể sẽ rất cao, nhưng số 

lượng khách chưa thể phục hồi và đạt được ngưỡng như năm 2019. Bước sang 

giai đoạn 2024 - 2025, khi đại dịch Covid-19 được đẩy lùi và trở thành căn bệnh 

thông thường thì khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch nội địa 
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sẽ “bùng nổ” và tăng trưởng mạnh trở lại sau một thời gian dài bị kìm nén; và 

du lịch Việt Nam có khả năng hoàn toàn phục hồi như thời điểm 2019 vào năm 

2025. 

Riêng đối với khách du lịch nội địa: Việt Nam đã và đang có nhiều giải 

pháp để kiểm soát dịch bệnh Covid-19, cả nước đã phủ kín việc tiêm vắc xin 

Covid-19 cho toàn dân. Bên cạnh đó, Ngành Du lịch cả nước đang có nhiều 

chương trình kích cầu du lịch nội địa để các hoạt động du lịch trong nước tăng 

trưởng trở lại, nên đây sẽ là cơ hội, là điều kiện quan trọng để các địa phương, 

các doanh nghiệp du lịch thu hút hàng chục triệu người dân đi du lịch trong 

nước. Trong bối cảnh hiện nay, chắc chắn trong năm 2022 và những năm tiếp 

theo, du lịch nội địa sẽ tăng trưởng trở lại và phục hồi nhanh chóng. 

Mặc dù, theo kịch bản này các chỉ tiêu du lịch chủ yếu chưa đạt so với 

Chiến lược đã được phê duyệt, nhưng sự đóng góp của ngành du lịch trong cơ 

cấu kinh tế cả nước đã đạt được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Theo phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế như trên và theo kịch bản 

này thì đến năm 2025 Việt Nam có thể sẽ đón được 18 triệu lượt khách quốc tế 

(bằng chỉ tiêu năm 2019, nhưng chỉ bằng 51,4% so với chỉ tiêu của Chiến lược); 

khách du lịch nội địa đạt 116 triệu lượt (bằng 96,7,0% so với chỉ tiêu của Chiến 

lược); tổng thu du lịch đạt khoảng 1.020,8 nghìn tỷ đồng (bằng 57% so với chỉ 

tiêu của Chiến lược). 

2.1.3. Kịch bản 3 (kịch bản tăng trưởng cao) 

Được tính toán với tốc độ phát triển cao hơn kịch bản 2 trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn trên phạm vi toàn thế giới và trong 

điều kiện thuận lợi của mối quan hệ quốc tế, đặc biệt chiến tranh xung đột Nga 

– Ucraina kết thúc, lệnh cấm vận với Nga được hủy bỏ hoàn toàn, các luồng 

khách thuộc các thị trường trọng điểm của Việt Nam (Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Nga…) được đi lại bình thường; và khả năng đảm bảo cho việc đầu 

tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành, đặc biệt 

đầu tư vào những khu, điểm du lịch lớn; các khu du lịch trọng điểm của cả nước 

với những sản phẩm du lịch có chất lượng cao đã được xác định trong Chiến 

lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. 

Theo kịch bản này thì du lịch Việt Nam có khả năng hoàn toàn phục hồi 

như thời điểm 2019 vào năm 2024 đối với khách quốc tế và vào năm 2023 đối 

với khách nội địa. Theo đó, đến năm 2025 Việt Nam sẽ đón được 22 triệu lượt 

khách quốc tế (bằng 62,9% so với chỉ tiêu của Chiến lược); khách du lịch nội 

địa đạt 130 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt khoảng 1.152 nghìn tỷ đồng. 
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2.2. Lựa chọn phương án phát triển 

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, ngành du lịch của quốc gia này đặt mục 

tiêu sẽ đón 7-10 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2022 (mục tiêu 

khiêm tốn là 7,5 triệu lượt), con số này sẽ tăng lên 20 triệu vào năm 2023 (tức 

sẽ phục hồi 50% so với thời điểm trước đại dịch năm 2019). Năm 2024, Thái 

Lan đặt mục tiêu sẽ tiếp đón 25 - 30 triệu lượt khách quốc tế và hoàn thành mục 

tiêu phục hồi 35 - 40 triệu lượt vào năm 202592. 

Theo nghiên cứu, dự báo của Liên danh tư vấn xây dựng Quy hoạch hệ 

thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: trong năm 

2022 Việt Nam có thể phục hồi khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách quốc tế; đến 

năm 2025 lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ đạt 18 triệu lượt - đánh dấu sự 

phục hồi hoàn toàn như thời điểm trước đại dịch (2019). Đến năm 2030 Việt 

Nam có thể tiếp đón 35 - 40 triệu lượt khách quốc tế, bằng với lượng khách 

quốc tế đến Thái Lan tại thời điểm phục hồi (năm 2025) và bằng với thời điểm 

trước đại dịch (năm 2019).  

So sánh tốc độ tăng trưởng (tốc độ phục hồi) khách quốc tế giữa Việt Nam 

và Thái Lan giai đoạn 2022 - 2025 như sau:  

Đơn vị: triệu lượt 

Quốc gia 2019 (*) 2022 2023 2024 2025 
TTBQ giai đoạn 

2022 - 2025 

Thái Lan 40 7,5 20 30 40 74,7% 

Việt Nam 18 3,5 6 10,4 18 72,6% 

Nguồn: - (*) Số liệu hiện trạng 

 Tổng hợp dữ liệu của Tổng cục Du lịch hai nước Thái Lan và Việt Nam. 

Như vậy, về thời điểm phục hồi, cả Việt Nam và Thái Lan đều đặt mục 

tiêu đến năm 2025 ngành du lịch mới phục hồi hoàn toàn. Về tốc độ phục hồi 

(tốc độ tăng trưởng) khách quốc tế giai đoạn 2022 - 2025 của Việt Nam và Thái 

Lan là khá tương đồng, Thái Lan đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân khách 

quốc tế đạt khoảng 74,7%/năm, còn Việt Nam đạt khoảng 72,6%/năm. 

Qua phân tích bối cảnh và khả năng phục hồi, cạnh tranh với một số quốc 

gia trong khu vực – đặc biệt là Thái Lan; kịch bản 2 là kịch bản được ưu tiên lựa 

chọn. 

                                           
92 Theo Thông tấn xã Việt Nam, tại https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/thai-lan-no-luc-phuc-hoi-nganh-du-

lich-sau-dai-dich-covid-19/038d35d3-732d-45ec-81c7-61fccf847ea2, truy cập ngày 17/8/2022 



388 

 

Mặc dù, theo kịch bản này các chỉ tiêu du lịch chủ yếu chưa đạt so với 

Chiến lược đã được phê duyệt, nhưng sự đóng góp của ngành du lịch trong cơ 

cấu kinh tế cả nước đã đạt được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Theo đó, đến năm 2030 ngành du lịch sẽ đóng góp khoảng 13,0 - 13,5% vào 

tổng GDP cả nước; và đến năm 2045 chiếm khoảng 15,0 - 15,5%. Do vậy, kịch 

bản này sẽ được lựa chọn để tính toán chi tiết các chỉ tiêu phát triển du lịch giai 

đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các kịch bản 1 và 3 cũng sẽ được tính 

toán chi tiết các chỉ tiêu phát triển để so sánh với kịch bản 2. 

3. Dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch theo phương án lựa chọn 

3.1. Khách du lịch 

Theo phân tích luận chứng các kịch bản phát triển trên đây, năm 2022 Việt 

Nam bắt đầu đón khách quốc tế trở lại, các đường bay quốc tế được mở cửa 

hoàn toàn như trước đây. Trong giai đoạn đầu, khách du lịch quốc tế đến Việt 

Nam dần dần được phục hồi và sẽ đạt được con số như năm 2019 sau 3 - 4 năm 

nữa, nên tốc độ tăng trưởng giai đoạn đầu sẽ rất cao, tuy nhiên số lượng tuyệt 

đối vẫn còn thấp.    

Theo kịch bản 1, Du lịch Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn như thời điểm 

năm 2019 vào 2026 đối với khách quốc tế và vào năm 2022 đối với khách nội 

địa. Như vậy, năm 2025 Việt Nam sẽ đón được 14 triệu lượt khách du lịch quốc 

tế và phục vụ 100 triệu lượt khách nội địa; tốc độ tăng trưởng trung bình giai 

đoạn 2022 - 2025 là 67,11%/năm đối với khách quốc tế và 3,57%/năm đối với 

khách nội địa. Đến năm 2030, cả nước sẽ đón được 30 triệu lượt khách quốc tế 

và 120 triệu lượt khách nội địa; tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2026 - 

2030 là 13,62%/năm đối với khách quốc tế và 3,39%/năm đối với khách nội địa. 

Theo kịch bản 2, Du lịch Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn như thời điểm 

năm 2019 vào năm 2025 đối với khách quốc tế và ước tính năm 2022 sẽ có sự 

tăng trưởng khách nội địa so với 2019. Như vậy, năm 2025 Việt Nam sẽ đón 

được 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ 116 triệu lượt khách nội 

địa; tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2022 - 2025 là 72,61%/năm đối với 

khách quốc tế và 5,07%/năm đối với khách nội địa. Đến năm 2030, cả nước sẽ 

đón được 35 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa; tốc độ 

tăng trưởng trung bình giai đoạn 2026 - 2030 là 13,62%/năm đối với khách 

quốc tế và 4,66%/năm đối với khách nội địa.  

Theo kịch bản 3, Du lịch Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn như thời điểm 

năm 2019 vào năm 2024 đối với khách quốc tế và ước tính năm 2022 sẽ có sự 

tăng trưởng khách nội địa cao hơn kịch bản 2. Như vậy, năm 2025 Việt Nam và 

sẽ đón được 22 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ 130 triệu lượt khách 
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nội địa; tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2022 - 2025 là 76,52%/năm đối 

với khách quốc tế và 5,73%/năm đối với khách nội địa. Đến năm 2030, cả nước 

sẽ đón được 40 triệu lượt khách quốc tế và 170 triệu lượt khách nội địa; tốc độ 

tăng trưởng trung bình giai đoạn 2026 - 2030 là 12,47%/năm đối với khách 

quốc tế và 5,74%/năm đối với khách nội địa. 

Trong tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đa số khách đến các 

vùng, các địa phương khác nhau, nên khi thống kê ngược trở lại từ các tỉnh, 

thành phố và các vùng thì tổng số khách quốc tế đi lại giữa các vùng sẽ cao hơn 

số khách vào Việt Nam. Trong nhiều năm qua, theo thống kê thì tổng số lượt 

khách quốc tế đi lại giữa các địa phương, giữa các vùng trong cả nước thường 

cao hơn 2,8 - 3,0 lần tổng số khách quốc tế vào Việt Nam. Cũng như khách du 

lịch quốc tế, khách du lịch nội địa được thống kê ngược trở lại từ các địa 

phương, các vùng thường gấp 2,6 - 2,8 lần tổng số khách nội địa đi du lịch trong 

cả nước.  

Căn cứ vào chuỗi số liệu hiện trạng khách du lịch quốc tế đến các vùng du 

lịch; căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như xu hướng của 

khách du lịch muốn khám phá các điểm đến du lịch mới, hoang sơ; dự báo cụ 

thể về khách du lịch như sau: 
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Bảng 45: Dự báo số lượng khách du lịch cả nước giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Kịch 

bản 

Loại 

khách 
Hạng mục 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Kịch 

bản 1 

Khách 

quốc tế 

Tổng số lượt khách (triệu) 18,0 3,0 14,0 18,0 21,0 30,0 58,0 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 8,0 6,0 7,5 8,0 8,2 8,4 9,5 

Tổng số ngày khách (triệu) 144,0 18,0 105,0 144,0 172,2 252,0 551,0 

Khách  

nội địa 

Tổng số lượt khách (triệu) 85,0 90,0 100,0 105,0 110,0 120,0 200,0 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 3,0 2,2 2,8 3,0 3,2 3,5 4,5 

Tổng số ngày khách (triệu) 255,0 198,0 280,0 315,0 352,0 420,0 900,0 

Kịch 

bản 2 

Khách 

quốc tế 

Tổng số lượt khách (triệu) 18,0 5,0 18,0 21,0 23,0 35,0 70,0 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 8,0 6,0 8,0 8,2 8,4 8,6 9,5 

Tổng số ngày khách (triệu) 144,0 21,0 144,0 172,2 193,2 301,0 665,0 

Khách  

nội địa 

Tổng số lượt khách (triệu) 85,0 108,0 116,0 125,0 130,0 150,0 260,0 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 3,0 2,4 3,0 3,2 3,4 3,6 4,5 

Tổng số ngày khách (triệu) 255,0 240,0 350,0 400,0 440,0 540,0 1.170,0 

Kịch Khách Tổng số lượt khách (triệu) 18,0 6,0 22,0 25,0 28,0 40,0 85,0 
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Kịch 

bản 

Loại 

khách 
Hạng mục 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

bản 3 quốc tế 
Ngày lưu trú trung bình (ngày) 8,0 5,0 7,5 8,0 8,2 8,4 9,5 

Tổng số ngày khách (triệu) 144,0 24,0 165,0 200,0 230,0 336,0 808,0 

Khách  

nội địa 

Tổng số lượt khách (triệu) 85,0 110,0 130,0 136,0 145,0 170,0 300,0 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 3,0 2,4 3,0 3,2 3,4 3,6 4,5 

Tổng số ngày khách (triệu) 255,0 264,0 390,0 435,0 493,0 612,0 1.350,0 

- (*) Số liệu hiện trạng 

Bảng 46: Dự báo khách du lịch quốc tế theo vùng du lịch thời kỳ 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kịch bản 2) 

Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2022 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Vùng Trung du 

Miền núi Bắc 

Bộ 

Số lượt khách (nghìn) 4.739,6 950 2.100 5.600 6.500 7.000 10.500 22.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 2,5 2,0 1,9 2,5 2,6 2,7 2,9 3,4 

Tổng số ngày khách (nghìn) 11.849,0 1.900 4.000 14.000 16.900 18.900 30.450 75.000 

Vùng Đồng 

bằng Sông 

Hồng  

Số lượt khách (nghìn) 16.617,5 2.900 6.400 15.100 17.000 18.000 25.000 42.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 3,0 2,3 2,3 3,0 3,0 3,2 3,4 4,0 

Tổng số ngày khách (nghìn) 49.852,5 6.600 14.700 45.300 51.000 57.600 85.000 168.000 
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Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2022 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Vùng Bắc 

Trung Bộ và 

Duyên hải 

Miền Trung 

Số lượt khách (nghìn) 15.379,0 2.950 6.450 15.600 18.500 19.800 28.400 51.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 2,7 2,2 2,2 2,7 2,8 2,9 3,1 3,8 

Tổng số ngày khách (nghìn) 42.175,0 6.500 13.900 41.500 51.000 56.600 87.400 192.000 

Vùng Tây 

Nguyên 

Số lượt khách (nghìn) 826,5 250 450 1.500 2.500 3.000 5.000 10.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 2,4 2,0 2,0 2,4 2,5 2,7 3,0 3,5 

Tổng số ngày khách (nghìn) 1.983,6 500 900 3.600 6.300 8.100 15.000 35.000 

Vùng Đông 

Nam Bộ 

Số lượt khách (nghìn) 9.207,1 1.750 3.800 9.200 10.400 11.100 17.000 32.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 3,0 2,3 2,3 3,0 3,0 3,1 3,3 3,9 

Tổng số ngày khách (nghìn) 27.621,3 4.000 8.700 27.600 31.200 34.400 56.100 124.800 

Vùng đồng 

bằng Sông Cửu 

Long 

Số lượt khách (nghìn) 3.506,2 700 1.500 4.000 5.100 5.500 8.200 18.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 3,0 2,2 2,2 3,0 3,1 3,2 3,3 3,9 

Tổng số ngày khách (nghìn) 10.518,6 1.500 3.300 12.000 15.800 17.600 27.050 70.200 

Tổng số lượt 

khách đi lại 

giữa các vùng 

Số lượt khách (nghìn) 50.275,9 9.500 20.700 51.000 60.000 64.400 94.100 175.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 2,86 2,2 2,2 2,8 2,9 3,0 3,2 3,8 
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Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2022 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

trong cả nước 
Tổng số ngày khách (nghìn) 144.000,0 21.000 45.500 144.000 172.200 193.200 301.000 665.000 

Tổng số khách 

quốc tế vào  

Việt Nam 

Số lượt khách (nghìn) 18.000,0 3.500 7.000 18.000 21.000 23.000 35.000 70.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 8,0 6,0 6,5 8,0 8,2 8,4 8,6 9,5 

Tổng số ngày khách (nghìn) 144.000,0 21.000 45.500 144.000 172.200 193.200 301.000 665.000 

 (*) Số liệu hiện trạng 

Bảng 47: Dự báo khách du lịch nội địa theo vùng du lịch thời kỳ 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kịch bản 2) 

Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Vùng Trung du 

Miền núi Bắc Bộ 

Số lượt khách (nghìn) 31.386,9 35.500 40.000 43.000 50.000 53.000 95.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,0 0,80 1,00 1,10 1,12 1,2 1,6 

Tổng số ngày khách (nghìn) 31.386,9 28.400 40.000 47.000 56.000 63.600 150.000 

Vùng Đồng bằng 

Sông Hồng  

Số lượt khách (nghìn) 59.505,8 67.500 80.000 84.000 90.000 100.000 170.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,0 0,80 1,00 1,10 1,12 1,2 1,5 

Tổng số ngày khách (nghìn) 59.505,8 54.000 80.000 92.000 100.000 120.000 255.000 

Vùng Bắc Trung Số lượt khách (nghìn) 53.492,5 61.500 70.000 74.000 80.000 98.000 175.000 
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Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Bộ và Duyên hải 

Miền Trung 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,26 1,10 1,30 1,32 1,33 1,53 1,86 

Tổng số ngày khách (nghìn) 67.337,1 67.600 90.000 98.000 106.000 149.800 326.000 

Vùng Tây Nguyên 

Số lượt khách (nghìn) 8.982,5 10.500 15.000 18.000 20.000 18.000 40.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,0 1,00 1,30 1,33 1,35 1,45 1,6 

Tổng số ngày khách (nghìn) 8.982,5 10.500 20.000 24.000 27.000 26.100 64.000 

Vùng Đông Nam 

Bộ 

Số lượt khách (nghìn) 52.529,2 58.500 70.000 73.000 80.000 90.000 150.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,0 0,80 1,00 1,15 1,17 1,26 1,5 

Tổng số ngày khách (nghìn) 52.529,2 46.800 70.000 84.000 93.000 113.300 225.000 

Vùng đồng bằng 

Sông Cửu Long 

Số lượt khách (nghìn) 32.053,2 36.500 45.000 48.000 50.000 56.000 100.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,1 0,90 1,10 1,15 1,16 1,2 1,5 

Tổng số ngày khách (nghìn) 35.258,5 32.700 50.000 55.000 58.000 67.200 150.000 

Tổng số lượt 

khách đi lại giữa 

các vùng trong cả 

nước 

Số lượt khách (nghìn) 237.950,1 270.000 320.000 340.000 370.000 415.000 730.000 

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,07 0,90 1,10 1,15 1,20 1,30 1,60 

Tổng số ngày khách (nghìn) 255.000,0 240.000 350.000 400.000 440.000 540.000 1.170.000 
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Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Tổng số khách 

nội địa đi du lịch 

của cả nước 

Số lượt khách (nghìn) 85.000,0 100.000 116.000 125.000 130.000 150.000 260.000 

Ngày lưu trú trung bình 

(ngày) 
3,0 2,40 3,00 3,20 3,40 3,6 4,5 

Tổng số ngày khách (nghìn) 255.000,0 240.000 350.000 400.000 440.000 540.000 1.170.000 

 (*) Số liệu hiện trạng 



396 

 

3.2. Tổng thu từ du lịch và tổng sản phẩm GDP du lịch  

Tổng thu từ du lịch: Tổng thu từ du lịch bao gồm các khoản thu từ lưu trú 

và ăn uống, từ lữ hành và vận chuyển du lịch (của các công ty lữ hành, dịch vụ 

taxi...); từ bán hàng lưu niệm và các dịch vụ bổ sung khác... Nói cách khác, tổng 

thu từ du lịch của cả nước là nguồn thu từ tất cả các khoản chi tiêu của khách du 

lịch trong phạm vi cả nước. Tổng thu từ du lịch được tính dựa trên tổng số lượt 

khách du lịch, số ngày lưu trú trung bình và mức chi tiêu bình quân của mỗi 

khách trong một ngày. 

Năm 2019, ở Việt Nam trung bình trong một ngày, mỗi khách du lịch chi 

tiêu với những mức khác nhau giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy 

nhiên, nếu tính trong bình diện chung của cả nước thì trung bình trong một ngày 

mỗi khách du lịch quốc tế chi tiêu khoảng 3.100.000 đồng (tương đương 

130USD), còn khách nội địa là 1.200.000 đồng (tương đương 50USD). Trong 

những năm tới, khả năng chi tiêu của khách du lịch (cả quốc tế và nội địa) sẽ 

hạn chế hơn so với năm 2019 do “hậu Covid - 19”. Tuy nhiên, khả năng chi tiêu 

sẽ tăng dần sau 2 - 3 năm nữa, một mặt do kinh tế phục hồi, thu nhập của người 

dân được cải thiện, mặt khác các dịch vụ du lịch sẽ đa dạng hơn, chất lượng cao 

hơn… Dự kiến, mức chi tiêu trung bình trong một ngày của một khách du lịch 

như sau  

Bảng 48: Dự báo mức chi tiêu trung bình/ngày của khách du lịch 

(đơn vị tính: Nghìn đồng). 

Năm 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Khách quốc tế 3.100 2.900 3.200 3.400 3.600 4.000 5.000 

Khách nội địa 1.200 1.200 1.600 1.800 2.000 2.500 3.500 

Căn cứ vào số lượt khách, ngày lưu trú trung bình và mức chi tiêu của 

khách, tổng thu từ du lịch của cả nước giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 được tính toán và trình bày ở bảng sau. 

Bảng 49: Dự báo tổng thu du lịch cả nước giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng 

Kịch 

bản 
Nguồn thu 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Kịch 

bản 1 

Từ khách quốc 

tế 
446,4 52,2 336,0 489,6 620,0 1.008 2.755 
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Kịch 

bản 
Nguồn thu 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Từ khách nội 

địa 
308,6 237,6 448,0 567,0 704,0 1.050 3.150 

Tổng cộng 755,0 289,8 784,0 1.056,6 1.324,0 2.058 5.905 

Kịch 

bản 2 

Từ khách quốc 

tế 
446,4 60,9 460,8 584,8 695,5 1.204 3.325 

Từ khách nội 

địa 
308,6 288,0 560,0 720,0 880,0 1.350 4.095 

Tổng cộng 755,0 348,9 1.020,8 1.304,8 1.575,5 2.554 7.420 

Kịch 

bản 3 

Từ khách quốc 

tế 
446,4 69,6 528,0 680,0 828,0 1.344 4.040 

Từ khách nội 

địa 
308,6 316,8 624,0 783,0 986,0 1.530 4.725 

Tổng cộng 755,0 386,4 1.152,0 1.463,0 1.814,0 2.874 8.765 

 (*) Số liệu hiện trạng. 



398 

 

Bảng 50: Dự báo tổng thu từ khách du lịch theo vùng du lịch thời kỳ 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kịch bản 2) 

Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng 

Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Vùng Trung 

du Miền núi 

Bắc Bộ 

Tổng thu từ khách du lịch quốc tế 36,732 5,510 44,800 57,460 68,040 121,800 375,000 

Tổng thu từ khách du lịch nội địa 37,978 34,080 64,000 84,600 112,000 159,000 525,000 

Tổng cộng 74,710 39,590 108,800 142,060 180,040 280,800 900,000 

Vùng Đồng 

bằng Sông 

Hồng  

Tổng thu từ khách du lịch quốc tế 154,541 19,140 144,960 173,400 207,360 340,000 840,000 

Tổng thu từ khách du lịch nội địa 72,052 64,800 128,000 165,600 200,000 300,000 892,500 

Tổng cộng 226,593 83,940 272,960 339,000 407,360 640,000 1.732,500 

Vùng Bắc 

Trung Bộ và 

Duyên hải 

Miền Trung 

Tổng thu từ khách du lịch quốc tế 130,742 18,850 132,800 173,400 203,760 349,600 960,000 

Tổng thu từ khách du lịch nội địa 81,478 81,120 144,000 176,400 212,000 374,500 1.141,000 

Tổng cộng 212.220 99,970 276,800 349,800 415,760 724,100 2.101,000 

Vùng Tây 

Nguyên 

Tổng thu từ khách du lịch quốc tế 6,149 1,450 11,520 21,420 29,160 60,000 175,000 

Tổng thu từ khách du lịch nội địa 10,869 12,600 32,000 43,200 54,000 65,250 224,000 

Tổng cộng 17,018 14,050 43,520 64,620 83,160 125,250 399,000 

Vùng Đông Tổng thu từ khách du lịch quốc tế 85,626 11,600 88,320 106,080 123,840 224,400 624,000 
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Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2022 2025 2026 2027 2030 2045 

Nam Bộ 
Tổng thu từ khách du lịch nội địa 63,560 56,160 112,000 151,200 186,000 283,250 787,500 

Tổng cộng 149,186 67,760 200,320 257,280 309,840 507,650 1.411,500 

Vùng đồng 

bằng Sông 

Cửu Long 

Tổng thu từ khách du lịch quốc tế 32,610 4,350 38,400 53,720 63,360 108,200 351,000 

Tổng thu từ khách du lịch nội địa 42,663 39,240 80,000 99,000 116,000 168,000 525,000 

Tổng cộng 75,273 43,590 118,400 152,720 179,360 276,200 876,000 

Tổng cộng cả 

nước 

Tổng thu từ khách du lịch quốc 

tế 
446,400 60,900 460,800 584,800 695,500 1.204,000 3.325,000 

Tổng thu từ khách du lịch nội địa 308,600 288,000 560,000 720,000 880,000 1.350,000 4.095,000 

Tổng cộng 755,000 348,900 1.020,800 1.304,800 1.575,500 2.554,000 7.420,000 

 (*) Số liệu hiện trạng. 
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Về tổng sản phẩm GDP du lịch và nhu cầu vốn đầu tư: Căn cứ trên các số 

liệu dự báo về khách du lịch (quốc tế và nội địa) cũng như tổng thu nhập từ du 

lịch của cả nước như đã trình bày ở phần trên, sau khi trừ chi phí trung gian 

(dịch vụ lưu trú: 10 - 15%; dịch vụ ăn uống: 60 - 65%; dịch vụ vận chuyển du 

lịch: 20 - 25%; bán hàng hóa lưu niệm: 65 - 70%; các dịch vụ khác: 15 - 20%; 

tính trung bình khoảng 35 - 40% tổng thu nhập), khả năng đóng góp của ngành 

du lịch trong tổng GDP của cả nước theo các kịch bản được trình bày ở bảng 6.  

Để đạt được các chỉ tiêu cơ bản trong định hướng phát triển của ngành du 

lịch cả nước đến năm 2030, vấn đề đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ 

thuật du lịch, các cơ sở vui chơi giải trí, thể thao, phương tiện vận chuyển khách, 

các cơ sở đào tạo, xúc tiến quảng bá du lịch... giữ vai trò hết sức quan trọng. 

Nếu không có đầu tư, hoặc đầu tư không đồng bộ thì việc thực hiện các định 

hướng sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc tính toán nhu cầu đầu tư trong từng thời kỳ 

được dựa trên tổng giá trị GDP đầu và cuối kỳ, và hệ số ICOR là chỉ số xác định 

hiệu quả của việc đầu tư.  

Hệ số ICOR chung cho các ngành kinh tế cả nước hiện nay còn khá cao, 

khoảng trên dưới 4,1 vào năm 2019. Đối với ngành kinh tế du lịch, hiệu quả đầu 

tư thường cao hơn, do đó hệ số ICOR du lịch cũng thấp hơn và đạt 2,5 vào năm 

2019 (được tính toán dựa trên các chỉ tiêu về tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại 

trang 99 và giá trị GDP cả nước tại trang 198 của Niên giám Thống kê năm 

2020 của Tổng cục Thống kê). Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay sau đại dịch 

Covid - 19, việc tái đầu tư cho phát triển du lịch cả nước đang được tập trung 

đầu tư đồng bộ cho cơ sở hạ tầng du lịch, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 

chuyên ngành…, nên hệ số ICOR vẫn sẽ cao hơn giai đoạn trước 2019 (giai 

đoạn tạo ra giá trị gia tăng du lịch lớn, hiệu quả đầu tư cao). Những giai đoạn 

tiếp theo, việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch, cho hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật chuyên ngành dần được hoàn thiện và đi vào khai thác ổn định, tạo ra giá 

trị gia tăng cao, hiệu quả đầu tư sẽ cao hơn, do đó hệ số ICOR sẽ giảm dần, dự 

kiến hệ số ICOR đầu tư cho du lịch cho cả nước là 3,2 cho thời kỳ đến năm 

2025; 3,0 cho thời kỳ 2026 - 2030; và 2,5 cho thời kỳ 2031 - 2045. Như vậy, 

theo cách tính trên thì nhu cầu về đầu tư cho ngành du lịch cả nước qua từng 

thời kỳ được tính toán cụ thể và đưa ra ở bảng dưới. 

Việc huy động vốn, tạo ra nguồn vốn là rất quan trọng để thực hiện các 

mục tiêu đã đặt ra. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (cả trung ương và địa 

phương) chủ yếu chỉ tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch, cho việc bảo tồn 

nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa, bảo vệ môi trường, cho công tác tuyên 

truyền quảng bá du lịch (dự kiến khoảng 10% nhu cầu vốn đầu tư)... Còn vốn 

đầu tư cho việc xây dựng khách sạn, nhà hàng, các khu du lịch, các khu vui chơi 
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giải trí, các cơ sở dịch vụ du lịch khác... thì phải huy động từ các nguồn xã hội 

hóa (vốn vay ngân hàng, vốn trong dân, vốn liên doanh liên kết...).  

Bảng 51: Dự báo chỉ tiêu GDP và nhu cầu vốn đầu tư du lịch cả nước giai đoạn 2022 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

 (Tính theo tỷ giá 2019: 1USD = 22.800 đồng) 

Chỉ tiêu Đơn vị  tính 2019 (*) 2022 2025 2030 2045 

1. Tổng giá trị 

GDP cả nước (1) 

Nghìn tỷ đồng 6.037,3 7.410,0 9.120,0 12.540,0 30.100,0 

Tỷ USD 264,8 325,0 400,0 550,0 1.320,0 

Tốc độ tăng 

trưởng GDP cả 

nước (1) 

%/năm 8,9 7,0 6,8 6,5 6,0 

2. Tổng thu từ du lịch cả nước (2) 

Kịch bản 1 
Nghìn tỷ đồng 755,0 289,8 784,0 2.058,0 5.905,0 

Tỷ USD 33,1 12,7 34,4 90,3 259,0 

Kịch bản 2 
Nghìn tỷ đồng 755,0 348,9 1.020,8 2.554,0 7.420,0 

Tỷ USD 33,1 15,3 44,8 112,0 325,0 

Kịch bản 3 
Nghìn tỷ đồng 755,0 386,4 1.152,0 2.874,0 8.765,0 

Tỷ USD 33,1 17,0 50,5 126,1 384,4 

3. Tổng giá trị GDP du lịch cả nước 

Kịch bản 1 
Nghìn tỷ đồng 555,4 205,2 535,8 1.333,8 3.648,0 

Tỷ USD 24,4 9,0 23,5 58,5 160,0 

Kịch bản 2 
Nghìn tỷ đồng 555,4 246,2 695,4 1.664,4 4.670,0 

Tỷ USD 24,4 10,8 30,5 73,0 205,0 

Kịch bản 3 
Nghìn tỷ đồng 555,4 273,6 786,6 1.869,6 5.358,0 

Tỷ USD 24,4 12,0 34,5 82,0 235,0 

4. Tỷ lệ GDP du lịch so với tổng GDP cả nước (2) 
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Chỉ tiêu Đơn vị  tính 2019 (*) 2022 2025 2030 2045 

Kịch bản 1 % 9,2 2,77 5,88 10,64 12,12 

Kịch bản 2 % 9,2 3,32 7,63 13,27 15,53 

Kịch bản 3 % 9,2 3,69 8,62 14,91 17,80 

5. Tốc độ tăng trưởng GDP du lịch cả nước 

Kịch bản 1 %/năm - -28,2 37,7 20,0 6,9 

Kịch bản 2 %/năm - -23,7 41,3 20,5 7,1 

Kịch bản 3 %/năm - -21,0 42,2 21,0 7,3 

6. Hệ số ICOR du lịch cả nước - 3,5 3,2 3,0 2,5 

7. Nhu cầu đầu tư du lịch cả nước 

Kịch bản 1 
Nghìn tỷ đồng - - 1.057,9 2.394,0 5.791,0 

Tỷ USD - - 46,4 105,0 254,0 

Kịch bản 2 
Nghìn tỷ đồng - - 1.437,4 2.907,0 7.524,0 

Tỷ USD - - 63,0 127,5 330,0 

Kịch bản 3 
Nghìn tỷ đồng - - 1.641,6 3.249,0 8.710,0 

Tỷ USD - - 72,0 142,5 382,0 

Nguồn:  - (*), (1): Số liệu hiện trạng trong Niên giám thống kê năm 2020 (trang 195). 

  - (*), (2): Số liệu hiện trạng trong Báo cáo Thường niên 2019 (trang 12). 

Bảng 52: Dự báo các nguồn vốn đầu tư cho du lịch cả nước giai đoạn 2022 - 2030  

                  Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng 

Số 

TT 

Nguồn 

vốn 

Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 

Đến năm 

2025 

2026 - 

2030 

Đến năm 

2025 

2026 - 

2030 

Đến năm 

2025 

2026 - 

2030 

1 Vốn từ 

ngân sách 

(10%)  

105,790 239,400 143,740 290,700 164,160 324,900 

2 Vốn tích 

lũy của 

các doanh 

211,580 478,800 287,480 581,400 328,320 649,800 
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Số 

TT 

Nguồn 

vốn 

Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 

Đến năm 

2025 

2026 - 

2030 

Đến năm 

2025 

2026 - 

2030 

Đến năm 

2025 

2026 - 

2030 

nghiệp du 

lịch để tái 

đầu tư 

(20%) 

3 Vốn vay 

ngân hàng 

và các 

nguồn 

khác 

(15%) 

158,685 351,900 215,610 436,050 246,240 487,350 

4 Vốn tư 

nhân 

(15%) 

158,685 351,900 215,610 436,050 246,240 487,350 

5 Vốn liên 

doanh 

trong 

nước 

(30%) 

317,370 718,200 431,220 872,100 492,480 974,700 

6 Vốn đầu 

tư trực 

tiếp nước 

ngoài FDI 

hoặc liên 

doanh với 

nước 

ngoài 

(10%) 

105,790 239,400 143,740 290,700 164,160 324,900 

Tổng cộng 

100% 

1.057,900 2.394,000 1.437,400 2.907,000 1.641,600 3.249,000 

- Vốn từ ngân sách: Gồm vốn từ trung ương và địa phương, đầu tư cho CSHT du 

lịch, bảo tồn, quảng bá, bảo vệ môi trường… 

3.3. Cơ sở lưu trú du lịch 

Việc dự báo nhu cầu về số lượng buồng lưu trú có liên quan chặt chẽ với 

số lượt khách, với số ngày lưu trú của khách, với công suất sử dụng buồng trung 

bình năm, cũng như số khách lưu trú trung bình trong một buồng... Nhu cầu về 

số lượng buồng lưu trú được tính theo công thức:  

 

Số buồng cần có = 

     

(Số lượt khách)   x   (Số ngày lưu trú) 

(365ngày)  x  (Công suất sử dụng buồng trung bình năm)  x (Số 

khách nghỉ trung bình trong một buồng) 
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Căn cứ vào các chỉ tiêu dự báo về khách du lịch, ngày lưu trú trung 

bình… như trên, dự báo về nhu cầu cơ sở lưu trú cả nước được tính toán cụ thể 

ở bảng sau:  

Bảng 53: Dự báo nhu cầu cơ sở lưu trú du lịch cả nước giai đoạn 2022 -  2030 

Đơn vị tính: Buồng 

Kịch 

bản 

Nhu cầu cho đối tượng  

khách du lịch 
2019 (*) 2025 2030 

Kịch bản 

1 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế - 232.000 530.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa - 388.000 570.000 

Tổng cộng 650.000 620.000 1.100.000 

Kịch bản 

2 

Nhu cho của khách du lịch quốc tế - 318.200 630.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa - 431.800 670.000 

Tổng cộng 650.000 750.000 1.300.000 

Kịch bản 

3 

Nhu cho của khách du lịch quốc tế - 364.500 700.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa - 465.500 750.000 

Tổng cộng 650.000 830.000 1.450.000 

Công suất sử dụng buồng trung bình (%/năm) - 62 65 

 (*) Số liệu hiện trạng. 

Bảng 54: Dự báo nhu cầu cơ sở lưu trú theo vùng du lịch thời kỳ 2022 - 2030 (kịch bản 2) 

Đơn vị tính: Buồng 

Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2025 2030 

Vùng Trung du 

Miền núi Bắc 

Bộ 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế - 30.900 64.200 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa - 53.000 78.800 

Tổng cộng 64.751 83.900 143.000 

Vùng Đồng 

bằng Sông 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế - 100.000 179.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa - 100.000 149.000 
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Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2025 2030 

Hồng  
Tổng cộng 154.702 200.000 328.000 

Vùng Bắc 

Trung Bộ và 

Duyên hải 

Miền Trung 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế - 91.700 180.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa - 120.000 185.700 

Tổng cộng 191.872 211.700 365.700 

Vùng Tây 

Nguyên 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế - 8.000 31.600 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa - 18.500 32.400 

Tổng cộng 30.798 26.500 64.000 

Vùng Đông 

Nam Bộ 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế - 61.100 118.200 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa - 86.300 140.800 

Tổng cộng 136.325 147.400 259.000 

Vùng đồng 

bằng Sông Cửu 

Long 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc tế - 26.500 57.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội địa - 54.000 83.300 

Tổng cộng 71.552 80.500 140.300 

Tổng cộng cả 

nước 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc 

tế 

- 318.200 630.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội 

địa 

- 431.800 670.000 

Tổng cộng 650.000 750.000 1.300.000 

 (*) Số liệu hiện trạng. 

3.4. Lao động ngành du lịch 

Hiện nay, chỉ tiêu về số lao động trực tiếp bình quân trên một buồng lưu 

trú ở các tỉnh, thành phố trong cả nước là khác nhau. Ở các thành phố có hệ 

thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tương đối đồng bộ, và các dịch vụ du lịch 

đa dạng phong phú hơn thì chỉ tiêu này cao hơn. Tuy nhiên, trên bình diện cả 

nước, năm 2019 chỉ tiêu này đạt khoảng 1,6. Trong những năm tới, ngành du 

lịch sẽ phục hồi sau đại dịch Covid - 19 và sẽ tiếp tục được đầu tư về chất, các 
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dịch vụ du lịch bổ sung sẽ phong phú hơn, chất lượng các sản phẩm du lịch sẽ 

được nâng cao…, nên số lượng lao động bình quân trên một buồng lưu trú sẽ 

tăng lên.  

Dự kiến nhu cầu lao động tực tiếp tính bình quân trên một buồng lưu trú 

của cả nước trong giai đoạn 2022 - 2030 là 1,5 - 1,7 lao động trực tiếp/buồng 

lưu trú, và mỗi lao động trực tiếp tương ứng với 2 lao động gián tiếp ngoài xã 

hội. Như vậy, căn cứ vào nhu cầu về cơ sở lưu trú và các chỉ tiêu trên, dự báo về 

nhu cầu lao động cho toàn ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030 được 

trình bày trong bảng sau.  

Bảng 55: Dự báo nhu cầu lao động trong du lịch của cả nước giai đoạn 2022 - 2030 

Đơn vị tính: Người 

Kịch bản Đối tượng lao động 2019 (*) 2025 2030 

Kịch bản 1 

Lao động trực tiếp trong du lịch 1.040.000 992.000 1.870.000 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 2.080.000 1.984.000 3.740.000 

Tổng cộng 3.120.000 2.976.000 5.610.000 

Kịch bản 2 

Lao động trực tiếp trong du lịch 1.040.000 1.200.000 2.210.000 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 2.080.000 2.400.000 4.420.000 

Tổng cộng 3.120.000 3.600.000 6.630.000 

Kịch bản 3 

Lao động trực tiếp trong du lịch 1.040.000 1.328.000 2.465.000 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 2.080.000 2.656.000 4.930.000 

Tổng cộng 3.120.000 3.984.000 7.395.000 

Lao động trực tiếp bình quân/buồng lưu trú 

(người/buồng) 

1,6 1,6 1,7 

 (*) Số liệu hiện trạng. 

Bảng 56: Dự báo tổng nhu cầu lao động trong du lịch theo vùng du lịch thời kỳ 2022 - 2030 

(kịch bản 2) 

Đơn vị tính: Người 

Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2025 2030 

Vùng Trung du 

Miền núi Bắc 

Bộ 

Lao động trực tiếp trong du 

lịch 
103.600 134.250 243.100 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 207.200 268.500 486.200 

Tổng cộng 310.800 402.750 729.300 

Vùng Đồng 

bằng 

sông Hồng  

Lao động trực tiếp trong du 

lịch 
247.500 320.000 557.600 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 495.000 640.000 1.115.200 

Tổng cộng 742.500 960.000 1.672.800 

Vùng Bắc 

Trung Bộ và 

Lao động trực tiếp trong du 

lịch 
307.000 338.700 621.700 
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Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2025 2030 

Duyên hải 

Miền Trung 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 614.000 677.400 1.243.400 

Tổng cộng 921.000 1.016.100 1.865.100 

Vùng Tây 

Nguyên 

Lao động trực tiếp trong du 

lịch 

49.300 42.400 108.800 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 98.600 84.800 217.600 

Tổng cộng 147.900 127.200 326.400 

Vùng 

Đông Nam Bộ 

Lao động trực tiếp trong du 

lịch 

218.100 235.850 440.300 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 436.200 471.700 880.600 

Tổng cộng 654.300 707.550 1.320.900 

Vùng đồng bằng 

sông Cửu Long 

Lao động trực tiếp trong du 

lịch 

114.500 128.800 238.500 

Lao động gián tiếp ngoài xã hội 229.000 257.600 477.000 

Tổng cộng 343.500 386.400 715.500 

Tổng cộng 

cả nước 

Lao động trực tiếp trong du 

lịch 

1.040.000 1.200.000 2.210.000 

Lao động gián tiếp ngoài xã 

hội 

2.080.000 2.400.000 4.420.000 

Tổng cộng 3.120.000 3.600.000 6.630.000 

 (*) Số liệu hiện trạng 
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IV. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

1. Thị trường, sản phẩm du lịch  

Phát triển sản phẩm và thị trường du lịch gắn với các mục tiêu sau: 

- Về sản phẩm 

+ Đến năm 2025: Định vị rõ nét các dòng sản phẩm du lịch Việt Nam gắn 

với các vùng du lịch, trong đó, cùng với du lịch Biển, đảo, dòng sản phẩm du 

lịch Văn hóa là những sản phẩm thương hiệu, thu hút mạnh mẽ khách du lịch 

quốc tế và nội địa. Tiếp tục xây dựng hình ảnh các dòng sản phẩm sinh thái và 

du lịch đô thị. Đến 2025, 2/3 các khu vực có tiềm năng phát triển thành khu du 

lịch quốc gia hoàn thành lập quy hoạch và tập trung đầu tư phát triển.     

+ Đến năm 2030: Phát triển đồng bộ 4 dòng sản phẩm du lịch Việt Nam 

gắn với các vùng du lịch. Hoàn thành xây dựng quy hoạch và đầu tư phát triển 

cho các khu vực tiềm năng phát triển thành các khu du lịch quốc gia. Sản phẩm 

du lịch Việt Nam được ghi nhận trên thị trường khu vực và quốc tế. 

- Về thị trường 

+ Đến năm 2025: Giữ vững tăng trưởng của thị trường khách nội địa; Khôi 

phục hoàn toàn và khai thác tối đa các thị trường du lịch truyền thống của Việt 

Nam, đặc biệt các thị trường đã phục hồi kết nối hàng không. 

+ Đến năm 2030: Thị trường du lịch phát triển bền vững (đa dạng, không 

phụ thuộc vào một thị trường nhất định). Tăng thị phần của thị trường du lịch 

nội địa và quốc tế có chi tiêu cao. 

1.1. Định hướng phát triển thị trường khách du lịch 

1.1.1. Phát triển thị trường khách du lịch nội địa 

a) Định hướng chung 

Do bối cảnh chung có nhiều biến động và khó xác định thời điểm bình ổn 

cả đối với dịch bệnh và tình hình chiến tranh Nga – Ucraina,  việc phát triển thị 

trường du lịch sẽ được định hướng theo 2 giai đoạn: Giai đoạn phục hồi (2021-

2025); Giai đoạn phát triển (2026-2030).  Nhiệm vụ chính của mỗi giai đoạn cụ 

thể như sau 

- Giai đoạn 2021-2025:  Xác định thị trường du lịch nội địa là trọng tâm. 

Tập trung khai thác thị trường khách nội địa theo hướng thích ứng linh hoạt, an 

toàn, Cụ thể: 

+ Chú trọng thu hút khách quan tâm tới sản phẩm du lịch an toàn, du lịch 

chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với tự nhiên, du lịch xanh... 
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+ Kết nối đồng bộ giữa các địa phương, điểm đến, các cơ sở cung cấp dịch 

vụ, các doanh nghiệp lữ hành thực hiện các chương trình kích cầu hiệu quả, tạo 

hiệu ứng cộng hưởng, lan tỏa, dẫn dắt và định hướng nhu cầu, đảm bảo cung 

cấp thông tin kịp thời, thân thiện cho khách du lịch. 

+ Chú trọng khách du lịch đi dài ngày gắn với nghỉ dưỡng biển, nghỉ 

dưỡng núi, chăm sóc sức khỏe; Đẩy mạnh thu hút khách đi du lịch cuối tuần, 

khách có nhu cầu tự khám phá điểm du lịch mới với phân khúc chính là khách 

gia đình, khách đi theo hội nhóm hoặc sở thích, giới trẻ thích tự do khám phá, 

có thói quen sử dụng internet và mạng xã hội. 

- Giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045: Tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị 

trường khách nội địa, chú trọng phân đoạn thị trường khách có khả năng chi trả 

cao, lưu trú dài ngày. Cụ thể: 

+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thị trường phân biệt theo các 

phân khúc khách hàng mục tiêu đã định hướng, trong đó, thị trường khách cao 

cấp (đặc biệt tại các khu đô thị, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố 

Hồ Chí Minh…), cần được ưu tiên phát triển. Bên cạnh đó, nghiên cứu tạo lập 

hệ sinh thái du lịch với vai trò của các doanh nghiệp lớn nhằm thu hút khách du 

lịch siêu sang trong nước. 

- Tăng cường thu hút các thi trường ngách (khách du lịch thể thao, mạo 

hiểm, với các loại hình du lịch golf, du lịch mạo hiểm, sinh thái khám phá thiên 

nhiên…) 

- Thu hút giới trẻ với nhưng mô hình và hoạt động du lịch gắn với công 

nghệ, du lịch sáng tạo. 

b) Định hướng cụ thể 

- Nhóm thị trường ưu tiên phát triển: Thu hút phân đoạn thị trường khách 

có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày với các nhóm chính sau: 

+ Nghỉ dưỡng: Phân đoạn ưu tiên thu hút là nghỉ hè cùng gia đình (gia đình 

có con cái, cán bộ công chức); nghỉ dưỡng trong các dịp nghỉ lễ (Gia đình có 

con cái, nhóm bạn bè); nghỉ phép (gia đình có con cái, đi đôi). 

+ Khuyến thưởng (MICE): Các phân đoạn ưu tiên thu hút, gồm người lao 

động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp; nhóm học sinh, sinh viên; Nhóm hưu trí, 

cao tuổi, nhóm nghề nghiệp; Nhóm tham quan triển lãm, sự kiện văn hóa, thể 

thao; Nhóm tham dự hội nghị. 

+ Cuối tuần: Phân đoạn ưu tiên thu hút là khách gia đình, khách đi theo hội 

nhóm nghề nghiệp hoặc sở thích, giới trẻ thích khám phá tự do và có thói quen 

sử dụng internet và mạng xã hội. 

- Nhóm thị trường mở rộng: 
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+ Thị trường khách du lịch lễ hội, tâm linh theo hướng kết hợp với các 

mục đích khác như tham quan, nghỉ dưỡng để kéo dài thời gian du lịch và phân 

bố đồng đều hơn trong năm với các phân khúc khách đi theo hội nhóm, khách 

gia đình, khách trung niên, cao tuổi và khách nữ. 

+ Thị trường khách du lịch với mục đích giáo dục, tìm hiểu, trải nghiệm 

văn hóa, lịch sử và truyền thống với phân khúc chủ yếu là học sinh, sinh viên, 

thanh niên gắn với hoạt động giáo dục của nhà trường. 

+ Thị trường khách kết hợp công vụ: Phân đoạn ưu tiên thu hút là các 

khách từ địa phương hoặc đô thị nhỏ tới các thành phố, đô thị lớn: (trong tuổi 

lao động, kết hợp du lịch đô thị, vui chơi giải trí, mua sắm hàng hóa); Luồng 

khách từ các thành phố, đô thị lớn tới các địa phương (trong tuổi lao động, kết 

hợp tham quan, mua sắm sản vật địa phương). 

+ Thị trường khách đi du lịch dã ngoại: Chủ yếu là giới trẻ đi du lịch để 

đánh dấu những nơi mình đến (check in) bằng chụp hình, quay video tại những 

nơi có phong cảnh đẹp, những dịch vụ được trang trí bắt mắt, độc đáo... 

c) Định hướng thị trường theo vùng 

STT Vùng Thị trường nguồn 

1 Vùng Trung du miền núi 

phía Bắc (hay Trung du 

miền núi Bắc Bộ); 

- Nội vùng (từ các địa phương trong vùng); 

- Khách từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng 

Đồng bằng sông Hồng; 

- Từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng 

Đông Nam Bộ; 

- Từ các vùng Tây Nguyên, Đồng bằng sông 

Cửu Long và vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung; 

2 Vùng Đồng bằng sông 

Hồng 

- Khách nội vùng (từ các địa phương trong 

vùng); 

- Khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; 

- Khách du lịch từ các tỉnh vùng Trung du miền 

núi phía Bắc; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung; vùng Tây Nguyên, Đồng bằng 

sông Cửu Long. 
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STT Vùng Thị trường nguồn 

3 Vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung; 

-  Khách du lịch nội vùng (từ các địa phương 

trong vùng); 

-  Khách du lịch từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh 

vùng Đồng bằng sông Hồng; 

-  Khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; 

-  Khách du lịch từ các tỉnh vùng Trung du miền 

núi phía Bắc; Tây Nguyên và  Đồng bằng sông 

Cửu Long; 

4 Vùng Tây Nguyên; - Khách du lịch nội vùng (từ các địa phương 

trong vùng); 

- Khách du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; 

- Khách du lịch từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh 

vùng Đồng bằng sông Hồng; 

- Khách du lịch từ các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải miền Trung;vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long; vùng Trung du miền núi phía 

Bắc. 

5 Vùng Đông Nam Bộ - Khách du lịch nội vùng (từ các địa phương 

trong vùng); 

- Khách du lịch từ các tỉnh vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long; 

- Khách du lịch từ các tỉnh vùng Tây Nguyên; 

- Khách du lịch từ các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải miền Trung; 

- Khách du lịch từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh 

vùng Đồng bằng sông Hồng; 

- Khách du lịch từ các tỉnh vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc. 

6 Vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (hay Tây Nam Bộ) 

- Khách du lịch nội vùng (từ các địa phương 

trong vùng); 
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STT Vùng Thị trường nguồn 

- Khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; 

- Khách du lịch từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh 

vùng Đồng bằng sông Hồng; 

- Khách du lịch từ các tỉnh vùng Tây Nguyên; 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; 

vùng Trung du miền núi phía Bắc. 

1.1.2. Phát triển thị trường khách du lịch quốc tế 

a) Định hướng chung 

Tương tự như nội dung phát triển thị trường khách nội địa, việc phát triển 

thị trường du lịch quốc tế cũng sẽ được định hướng theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 

phục hồi (2021-2025); Giai đoạn phát triển (2026-2030).  Nhiệm vụ chính của 

mỗi giai đoạn cụ thể như sau 

- Giai đoạn 2021-2025:  Tập trung khai thác thị trường đã mở cửa, các thị 

trường du lịch đã phục hồi kết nối hàng không. Bên cạnh đó, đầu tư mạnh mẽ 

thu hút các thị trường mới nổi, nhiều tiềm năng, triển vọng như Ấn Độ, Trung 

Đông, đồng thời đề xuất miễn thị thực cho các nước phát triển ở châu Âu, Úc, 

New Zealand, Canada, Mỹ; kéo dài thời hạn lưu trú cho các đối tượng khách du 

lịch được miễn thị thực lên 30 ngày. 

- Giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045: Duy trì khai thác tốt thị trường 

du lịch truyền thống, thị trường gần (Đông Bắc Á: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn 

Quốc; Đông Nam Á: Singapore, Malaysia, Inđônêxia, Thái Lan) và chú trọng 

khai thác thị trường khách cao cấp (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Bắc Âu, Mỹ, 

Canada Nga, Ukraina, Úc, Niudilân).  Mở rộng các thị trường mới để đa dạng 

hóa các thị trường khách du lịch. 

b) Định hướng cụ thể 

- Nhóm thị trường trọng điểm cần ưu tiên phát triển: Đông Bắc Á 

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan), Đông Nam Á (Thái Lan, 

Malaysia, Indonexia, Singgapore, Campuchia). 

+ Thị trường Đông Bắc Á: Các thị trường khách Đông Bắc Á (Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) là những thị trường nguồn gửi khách 

chiếm thị phần lớn của du lịch Việt Nam những năm qua và dự kiến vẫn sẽ là 

các thị trường trọng điểm cần ưu tiên phát triển trong những năm tới. Đối với 

các thị trường này, cần tập trung thu hút những dòng khách có khả năng thanh 

toán cao, lưu trú dài ngày và sử dụng dịch vụ đa dạng. 
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o Nhật Bản: Phân đoạn ưu tiên thu hút: Nữ độc thân: Đi du lịch tự tổ 

chức, đi cùng bạn gái, có việc làm và thu nhập trung bình cao, thích 

nghỉ dưỡng, vui chơi thư giãn, thích mua sắm, ẩm thực, cần dịch vụ 

cá nhân, tham quan di sản, tìm hiểu văn hóa bản địa. Khách trung 

niên: Có thu nhập cao, ổn định, tự tổ chức và theo tour, thích dịch vụ 

hạng sang, phục vụ theo phong cách Nhật, số đông là nam giới, tham 

quan di tích, tìm hiểu văn hóa truyền thống. Hưu trí: Đi theo đôi vợ 

chồng, đi du lịch theo đoàn, có nhiều thời gian rỗi, có thu nhập từ 

lương hưu ổn định, thích dịch vụ theo phong cách Nhật, số đông là 

nam giới, yêu cầu hướng dẫn viên tận tình, món ăn Nhật. 

o Trung Quốc: Phân đoạn ưu tiên thu hút: Khách từ các tỉnh, thành phố 

lớn: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông và các tỉnh phía Bắc: 

Trung niên, thương gia. Có thu nhập trung bình và cao, khách trung 

niên, có nhiều kinh nghiệm du lịch, có phong cách hiện đại, thích sử 

dụng dịch vụ cao cấp có thương hiệu, đặt giữ chỗ trực tuyến, đi tour, 

đi bằng máy bay. Khách từ vùng Vân Nam, Tây Tạng có nhu cầu du 

lịch biển đến các vùng duyên hải vủa Việt Nam dọc theo hành lang 

kinh tế Vân Nam- Lào Cai- Hà Nội-Hải Phòng Quảng Tây. 

o Hàn Quốc: Phân đoạn ưu tiên thu hút: Công chức: 30-40 tuổi, có thu 

nhập ổn định, thích khám phá, vui chơi giải trí. Trung niên: Đi theo 

gia đình, thích du lịch đô thị, tham quan thiên nhiên và tìm hiểu văn 

hóa lịch sử; tham quan di sản, du lịch công vụ (MICE), chơi Golf. 

Hưu trí: Có nhiều thời gian, nhiều mong muốn đi du lịch, đi theo 

tour 

o Đài Loan: Phân đoạn ưu tiên thu hút: Trung niên phân khúc hẹp chơi 

golf: Có thu nhập trung bình cao, tuổi từ 40-50, sử dụng dịch vụ cao, 

khách kết hợp công vụ. Thương gia: du lịch công vụ tới Việt Nam, 

tuổi từ 40-50, sử dụng dịch vụ cao. Thanh niên phân khúc hẹp nghỉ 

trăng mật: Thích nghỉ dưỡng, nghỉ biển, tham quan thắng cảnh, ẩm 

thực. Sinh viên: Năng động, thích tham quan thắng cảnh, di tích lịch 

sử, vui chơi giải trí. 

+ Thị trường Đông Nam Á: Thị trường các nước láng giềng có vai trò quan 

trọng. Các thị trường này hiện cũng đang có đà tăng trưởng đến Việt Nam. 

Cùng các chính sách phát triển phù hợp hiện nay, hợp tác khu vực gia tăng, khả 

năng thu hút luồng khách này sang Việt Nam khá lớn, đặc biệt theo hành lang 

Đông Tây. 
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o Thái Lan: Phân đoạn ưu tiên thu hút: Khách du lịch đường bộ: Du lịch 

caravan, nối chuyến qua các nước, du lịch cuối tuần, du lịch nghỉ 

dưỡng biển, du lịch sinh thái, tham quan di sản. Khách du lịch 

đường hàng không: Nhóm khách từ các thành phố lớn, có thu nhập 

cao, có kinh nghiệm đi du lịch, thích khám phá, tìm hiểu, nghỉ 

dưỡng. Khách du lịch đường thủy: Khách du lịch cuối tuần, nối 

chuyến qua các nước trên tuyến đường thủy theo sông Mekông  

o Malaysia: Phân đoạn ưu tiên thu hút: Trung niên: Đi đôi hoặc cùng 

gia đình, thích nghỉ dưỡng biển, đô thị, du lịch nông thôn, du lịch 

chữa bệnh. Đi riêng hoặc mang theo gia đình theo hình thức du lịch 

MICE. Hưu trí: Đi đôi, theo đoàn tìm hiểu văn hóa lịch sử, du lịch 

đô thị, du lịch nghỉ dưỡng biển. 

o Campuchia: Phân đoạn ưu tiên thu hút: Khách đường bộ: Du lịch cuối 

tuần, du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, tham quan di sản, du 

lịch chữa bệnh, mua sắm, giải trí. Khách đường thủy: Khách du lịch 

cuối tuần, du lịch trên tuyến đường thủy theo sông Mêkông, tham 

gia du lịch sinh thái, du lịch đô thị, du lịch nông thôn.  

o Inđônêxia: Phân đoạn ưu tiên thu hút: Khách trung niên, hưu trí: Ưa 

thích tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực, mua sắm, nghỉ dưỡng, 

vui chơi giải trí.  

o Singapore: Phân đoạn ưu tiên thu hút: Thanh niên đi cùng bạn bè: Du 

lịch cuối tuần, du lịch nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng núi, du lịch công 

vụ, du lịch sinh thái, tham quan di sản. 

- Nhóm thị trường truyền thống cần duy trì phát triển: Tây Âu, Bắc Mỹ,  

Niu Di Lân, Đông Âu, Bắc Âu 

+ Pháp: Phân đoạn ưu tiên thu hút:  

o Cao tuổi (50-60): Giới thượng lưu, có khả năng chi trả cao, tham gia 

tìm hiểu văn hóa lịch sử, khám phá, nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải 

trí cao cấp, du lịch có trách nhiệm. 

o Hưu trí (trên 60): Đi theo đoàn lớn, từ các tỉnh lẻ, tham gia du lịch tìm 

hiểu văn hóa lịch sử, du lịch có trách nhiệm, du lịch nông thôn. 

o Đi theo đôi: Thanh niên hoặc trung niên, ưa thích khám phá, tìm hiểu 

thiên nhiên, du lịch sinh thái. 

o Đi cùng gia đình con cái: Nghỉ dưỡng, khám phá, du lịch nông thôn. 

+ Anh: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 
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o Đi đôi: Có thu nhập ổn định, thích khám phá, vui chơi giải trí, tìm 

hiểu di sản, văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng; tự tổ chức đi hoặc qua công 

ty lữ hành. 

o Đi cùng gia đình: Thu nhập cao, thích khám phá, du lịch nông thôn, 

sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. 

+ Đức: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 

o Sinh viên: Nhóm khách năng động, tự tổ chức, đi lẻ hoặc theo nhóm 

bạn bè, tham gia du lịch sinh thái, du lịch nông thôn, khám phá, tìm 

hiểu văn hóa lịch sử. 

o Đôi vợ chồng trẻ: Tự tổ chức, ưa thích du lịch đô thị, nghỉ dưỡng, tìm 

hiểu văn hóa lịch sử. 

o Gia đình có con cái: Nghỉ dài ngày, có thu nhập cao, tham gia nhiều 

hoạt động, ưa thích nghỉ dưỡng biển, tham quan thiên nhiên. 

+ Hà Lan: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 

o Khách trung niên: Sử dụng sản phẩm du lịch truyền thống, khám phá, 

tìm hiểu văn hóa lịch sử, du lịch đô thị. 

o Khách trung niên: Sử dụng sản phẩm du lịch đặc thù: nghỉ dưỡng 

biển, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch chữa bệnh... 

+ Ý: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 

o Thanh niên: Năng động, thu nhập trung bình, thích khám phá, nghỉ 

dưỡng. 

o Khách trung niên: Thu nhập trung bình, cao, tham gia du lịch tìm hiểu 

văn hóa, lịch sử, khám phá, nghỉ dưỡng biển, du lịch nông thôn, du 

lịch sinh thái… 

+ Tây Ban Nha: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 

o Đôi vợ chồng trẻ: Thu nhập trung bình cao, ưa thích tìm hiểu văn hóa 

lịch sử, khám phá thiên nhiên. 

o Thanh niên đi cùng bạn bè: Thu nhập trung bình, năng động, thích du 

lịch sinh thái, mạo hiểm, du lịch nông nghiệp 

o Gia đình có con cái: Thu nhập cao, tìm hiểu văn hóa, lối sống, du lịch 

đô thị, du lịch nông thôn, tham quan thắng cảnh. 

+ Mỹ: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 
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o Gia đình có con cái: Đi du lịch nhiều, có khả năng chi tiêu, thích 

khám phá, nghỉ dưỡng, VCGT, du lịch có trách nhiệm. 

o Trung niên, công chức: Công việc và thu nhập ổn định, thích khám 

phá, tìm hiểu văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. 

o Hưu trí: Có thời gian, đi du lịch nhiều, thích tìm hiểu văn hóa lịch sử, 

nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh, du lịch nông thôn, du lịch có 

trách nhiệm. 

+ Úc, Niudilân: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 

o Gia đình trẻ có con cái: Có khả năng chi tiêu trung bình, thích khám 

phá, tìm hiểu thiên nhiên, cuộc sống. 

o Đôi vợ chồng trẻ: Ưa thích tìm hiểu các điểm đến mới, giao lưu và 

tìm hiểu văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. 

o Độc thân, đi tự do: Thích khám phá những điểm có nhiều tài nguyên 

phong phú, tham gia du lịch sinh thái, mạo hiểm, tìm hiểu lối sống, 

văn hóa địa phương. 

o Trung niên: Có thời gian, tham gia du lịch nhiều, thích tìm hiểu văn 

hóa, lối sống bản địa, có khả năng tham gia du lịch nông thôn, du 

lịch sinh thái. 

+ Nga: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 

o Khách nghỉ dưỡng biển: Thanh niên, trung niên, gia đình có con cái, 

hưu trí, nghỉ dưỡng biển dài ngày, chữa bệnh, giải trí. 

o Khách tham quan, khám phá: Gia đình có con cái, trung niên, hưu trí. 

Tìm hiểu văn hóa lịch sử, tham quan thắng cảnh. 

o Khách tham gia tour kết hợp các nước trong vùng: Tham quan di sản, 

tìm hiểu văn hóa lịch sử, tham quan thắng cảnh, du lịch đô thị, ẩm 

thực 

+ Khối Bắc Âu: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 

o Đôi vợ chồng không con cái: Có thu nhập ổn định, đi du lịch nhiều, 

ưa thích khám phá, nghỉ dưỡng biển, sinh thái, tìm hiểu văn hóa lịch 

sử. 

o Hưu trí: Nhóm cao tuổi nhưng năng động, có thời gian rỗi và khả 

năng chi trả, ưa thích tìm hiểu văn hóa lịch sử, tham quan thắng 

cảnh, nghỉ dưỡng biển. 
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o Sinh viên: Là nhóm có nhiều tiềm năng gia tăng, ưa thích khám phá, 

hoạt động VCGT, yêu thích thiên nhiên. 

- Nhóm thị trường tiềm năng cần mở rộng phát triển: Ấn Độ, Trung 

Đông 

+ Ấn Độ: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 

o Gia đình chưa có con: Trẻ tuổi, có thu nhập cao, thích khám phá, tìm 

hiểu văn hóa lịch sử, tham quan thiên nhiên, vui chơi giải trí  cao 

cấp. 

o Gia đình đã có con: Trẻ và trung niên, có thu nhập cao, thích tìm hiểu 

văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, tham quan thiên nhiên. 

+ Trung Đông: Các phân đoạn ưu tiên thu hút: 

o Thanh niên trẻ: Du lịch đô thị, tìm hiểu văn hóa lịch sử, khám phá 

thiên nhiên. 

o Các nhóm quan tâm đặc biệt: Các phân khúc hẹp với các hoạt động 

du lịch chữa bệnh, làm đẹp, thể thao, spa… 

1.2. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch 

1.2.1. Định hướng phát triển các dòng sản phẩm du lịch chính 

- Phát triển 4 dòng sản phẩm chính theo thứ tự ưu tiên: 1) Du lịch biển, 

đảo; 2) Du lịch văn hoá gắn với di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu văn hoá, 

lối sống địa phương; 3) Du lịch sinh thái. 4) Du lịch đô thị. 

+ Phát triển mạnh hệ thống sản phẩm du lịch biển, đảo cạnh tranh khu vực 

về nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh biển, du lịch tàu biển. Tập trung 

nguồn lực đầu tư phát triển một số trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp, có 

thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế: Hạ Long, Bái Tử Long, Lăng Cô, 

Vĩnh Hy, Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và các đảo: Phú Quốc, Côn Đảo, 

Cát Bà, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, trong đó ưu tiên huy động nguồn lực 

xây dựng vịnh Hạ Long – Bái Tử Long, vịnh Vân Phong-Nha Trang-Cam Ranh 

và đảo Phú Quốc trở thành 3 trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển đẳng cấp hàng 

đầu thế giới để tạo dựng thương hiệu và vị thế cạnh tranh quốc tế mạnh của du 

lịch Việt Nam. Nghiên cứu thí điểm phát triển du lịch ra các vùng biển và đảo 

xa bờ;  

+ Phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá: 

o Du lịch văn hóa gắn với tham quan tìm hiểu di sản, lễ hội, … trên cả 

nước. 
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o Du lịch cộng đồng kết hợp nghỉ tại nhà dân và tìm hiểu văn hoá, lối 

sống địa phương, ẩm thực. Theo Luật du lịch 2017, “Du lịch cộng 

đồng là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn 

hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác 

và hưởng lợi”. Do đó phát triển loại hình du lịch này cần chú trọng 

đặc biệt tới cộng đồng dân cư các địa phương, gắn kết với văn hóa 

cộng đồng và người dân trở thành chủ thể phát triển du lịch, được 

hưởng lợi từ du lịch. Sản phẩm này dễ dàng kết hợp với các sản 

phẩm khác thuộc nhóm sản phẩm văn hóa, du lịch sinh thái và nhóm 

du lịch nông nghiệp nông thôn. 

o Du lịch làng nghề;  

o Du lịch về nguồn gắn với hệ thống di tích lịch sử, cách mạng 

o Du lịch tín ngưỡng gắn với hệ thống chùa, đền, …  

o Đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên công nghiệp văn hoá, trong đó 

chú trọng các sản phẩm du lịch gắn với trình diễn âm nhạc hiện đại, 

gắn với các phim trường… 

+  Phát triển mạnh du lịch sinh thái dựa trên lợi thế về tài nguyên tự nhiên, 

đặc biệt là tại các khu dự trữ sinh quyển thế giới, vườn quốc gia, khu bảo tồn 

thiên nhiên và khu bảo tồn biển; coi trọng phát triển du lịch sinh thái rừng ngập 

mặn, sinh thái miệt vườn, sinh thái hang động, sông hồ,…; tập trung phát triển 

loại hình sản phẩm du lịch sinh thái, tìm hiểu đa dạng sinh học kết hợp nghỉ 

dưỡng núi, nghỉ dưỡng biển, đảo và du lịch sinh thái nông nghiệp. Theo Luật du 

lịch 2017, “Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với 

bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp 

giáo dục về bảo vệ môi trường”. Do đó, phát triển du lịch sinh thái có yếu tố 

thiên nhiên là nền tảng, tuy nhiên cần dựa vào cộng đồng, cần kết hợp với du 

lịch cộng đồng (gắn kết với cộng đồng dân cư các địa phương). 

+ Phát triển du lịch đô thị: Là loại hình du lịch phát triển gắn với các đô 

thị, bao gồm đô thị du lịch với hệ thống điểm đến hấp dẫn và là trung tâm kinh 

tế, văn hóa, chính trị, xã hội như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, ...; đô thị di 

sản93 như Hội An, Huế, ...; đô thị du lịch biển như Hạ Long, Nha Trang, Phan 

Thiết, Phú Quốc, ... 

                                           
93 Hiện chưa có khái niệm chính thức về đô thị di sản. Theo GS. Hoàng Đạo Kính, đô thị di sản là một 

chỉnh thể lịch sử đặc trưng, một sản phẩm của nền văn minh đô thị, kết hợp hữu cơ các thành tố vật chất và tinh 

thần, kiến trúc và văn hóa, trong sự hòa quyện với thiên nhiên, là xuất phát điểm chi phối tất thảy. 
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o Chú trọng khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, lối sống, sinh 

hoạt đô thị, kinh tế - xã hội đô thị, đặc biệt tại các đô thị cổ, đô thị có 

nhiều di sản;  

o Du lịch MICE gắn với hệ thống cơ sở vật chất ngành, hạ tầng kỹ thuật 

thuận tiện của các đô thị, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế - chính trị 

như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ... 

o Du lịch kết hợp mua sắm, các loại hình vui chơi giải trí, công viên 

chuyên đề, phát triển kinh tế đêm gắn với vui chơi giải trí, thương 

mại, dịch vụ bổ trợ khác ... 

Đối với đô thị di sản (Huế, Hội An, Sapa, Đà Lạt…), phát triển du lịch cần 

chú ý khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, lối sống đô thị; đồng thời, chú 

trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch. Đối với 

đô thị biển (Hạ Long, Sầm Sơn, Nha Trang…), bên cạnh việc khai thác các giá 

trị tài nguyên biển cùng vơi các dịch vụ giải trí về đêm, việc phát triển du lịch 

cần phải chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường biển và thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

- Phát triển các loại hình du lịch mới:  

+ Du lịch kết hợp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe: Phát triển các sản phẩm 

du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trên cơ sở kết hợp các tài nguyên ttự 

nhiên thích hợp (khu vực có khí hậu mát mẻ, có nguồn nước khóang nóng…) và 

các bài thuốc, liệu pháp y học cổ truyền Việt Nam. 

+ Du lịch nông nghiệp, nông thôn: Phát triển du lịch nông nghiệp nông 

thôn gắn với chương trình nông thôn mới, đặc biệt gắn với các làng nghề và 

chương trình “mỗi làng một sản phẩm” (OCOP); phát triển du lịch nông nghiệp 

công nghệ cao tại một số khu vực có lợi thế. 

+ Du lịch công nghiệp:  Phát triển du lịch công nghiệp gắn với ngành công 

nghiệp truyền thống, các di sản công nghiệp như nhà máy, công xưởng sản xuất, 

phòng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp kết hợp với sản phẩm du lịch tạo 

nên những điểm du lịch tổng hợp, hấp dẫn nhằm đa dạng hoá sản phẩm du lịch. 

+ Du lịch thể thao: phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thể thao như 

thể thao biển, thể thao mại hiểm, đặc biệt phát triển loại hình du lịch golf nhằm 

thu hút nhóm khách có khả năng chi trả cao, góp phần tăng tỷ trọng du lịch cao 

cấp của Việt Nam. 

1.2.2. Định hướng phát triển các dòng sản phẩm du lịch đặc thù theo vùng 

a) Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ 
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Sản phẩm du lịch đặc thù  

- Thể thao mạo hiểm, Chinh phục thiên nhiên 

+ Đi bộ, leo núi tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai 

Châu, Cao Bằng, Hà Giang. 

+ Trải nghiệm, thử thách bản thân (chinh phục các cung đường, đường đèo, 

đỉnh núi): chinh phục các đỉnh Phansipan, Tây Côn Lĩnh, Pu Ta Leng…; các 

đường đèo Ô Quy Hồ, Mã Pì Lèng, Khâu Phạ … 

+ Thể thao mạo hiểm (lượn dù, vượt thác) ở Chí Đạo (Hòa Bình), Chiềng 

Hặc (Sơn La), Cao Phạ (Yên Bái) 

- Tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống cộng đồng dân tộc thiểu số 

+ Tìm hiểu, tham quan làng bản dân tộc thiểu số: tìm hiểu, tham quan 

trong ngày. 

+ Trải nghiệm cuộc sống tại làng bản: ngủ tại nhà dân, tìm hiểu và tham 

gia cùng các hoạt động của đồng bào 

+ Tham gia các phiên chợ, lễ hội vùng cao: tham quan tìm hiểu, tham gia 

các hoạt động lễ hội. mua sắm  

- Thưởng thức ẩm thực địa phương các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, 

Lao Cai, Hà Giang, Bắc Kan, Cao Bằng như Xôi ngũ sắc, thịt Trâu Lá Lồm, Thị 

lợn quay, Thắng Cố, Mèn Mén, Bánh áp chao, phở Chua, cháo Ấu Tẩu, Rượu 

Mẫu Sơn, Rượu Sán Lùng...  

- Du lịch sinh thái - Trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ 

+ Du lịch sinh thái tìm hiểu đa dạng sinh học các vườn quốc gia, khu bảo 

tồn (Hoàng Liên; Ba Bể...) 

+ Nghỉ dưỡng núi cao, thưởng ngoạn khí hậu ôn đới trong lòng nhiệt đới: 

Nghỉ dưỡng núi các khu, điểm du lịch như Mẫu Sơn, Sa Pa, Mộc Châu. 

+ Ngắm cảnh đẹp thiên nhiên vùng núi theo mùa nông nghiệp (các mùa 

hoa, ruộng bậc thang): ngắm hoa đào, mận, hoa tam giác mạch, ruộng bậc 

thang... 

+  Trải nghiệm cảnh quan hùng vĩ (núi, sông, thác, ghềnh): hồ Ba Bể, hồ Hòa 

Bình, thác Bản Giốc, thác Dải Yếm... 

Sản phẩm du lịch chính 

- Du lịch về nguồn: Tìm hiểu chiến khu Việt Bắc: Tham quan, tìm hiểu di 

tích cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng; Tham quan, tìm hiểu di tích 

lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ; Tham gia lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương. 
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- Du lịch sinh thái nông nghiệp: Tham quan, tìm hiểu nông trại, ruộng 

đồng; Tìm hiểu, trải nghiệm các quy trình sản xuất nông nghiệp các trang trại 

chè, trang trại hoa, trang trại dược liệu... 

Sản phẩm du lịch bổ trợ 

- Du lịch tâm linh: tham quan, tìm hiểu văn hóa tâm linh, chủ yếu các 

Chùa tại Lạng Sơn và một số đền thờ tại các tỉnh trong vùng. 

- Du lịch vùng biên: Tham quan, mua sắm tại các cửa khẩu quốc tế Tam 

Thanh, Thanh Thuỷ. 

- Du lịch chữa bệnh: Suối khoáng nóng tại Phú Thọ, Hòa Bình; Tắm lá 

thuốc dân tộc Dao. 

- Du lịch cuối tuần: chủ yếu phát triển ở vùng trung du với các hoạt động 

giải trí, thưởng ngoạn, du lịch nông trại. 

b) Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc: 

Sản phẩm du lịch đặc thù 

- Du lịch tham quan thắng cảnh biển : Tập trung chủ yếu tại Khu du lịch 

tổng hợp biển, đảo Hạ Long - Cát Bà: 

+ Đi thuyền tham quan thắng cảnh di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ 

Long. 

+ Tham quan, tìm hiểu địa chất, hệ thống hang động, núi đá vôi vịnh Hạ Long. 

+ Vui chơi giải trí, tắm biển, tham quan hệ sinh thái biển Cát Bà. 

- Du lịch làng nghề, lễ hội: Du lịch lễ hội (Phủ Dầy, Cổ Lễ, Chợ Viềng); lễ 

hội Chọi Trâu, làng nghề gốm Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc… 

- Du lịch nông thôn: Du lịch trải nghiệm làng quê vùng nông thôn đồng 

bằng sông Hồng 

Sản phẩm du lịch chính 

- Du lịch đô thị: Phát triển các hoạt động tham quan đô thị, du lịch MICE 

và du lịch mua sắm cao cấp. 

- Du lịch tâm linh:  

 + Khu du lịch văn hoá, tâm linh Hương Sơn: Phát triển khu du lịch sinh 

thái gắn với lễ hội văn hóa chùa Hương Tích. 

+ Du lịch văn hóa – tâm linh núi Yên Tử. 

+ Du lịch văn hóa – tâm linh chùa Bái Đính. 
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- Du lịch tìm hiểu văn hóa-lịch sử: Tham quan Hoàng Thành, Văn 

Miếu,Thành cổ Loa, cố đô Hoa Lư; Tham quan các di tích văn hóa, nghệ thuật, 

kiến trúc, danh lam, thắng cảnh; Du lịch văn hóa lịch sử (thăm đền Nhà Trần; 

Thưởng thức dân ca quan họ, ca trù). 

- Du lịch sinh thái khu du lịch Tràng An – Hoa Lư . 

Sản phẩm du lịch bổ trợ 

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Ba Vì - Suối Hai: Phát triển du lịch sinh 

thái núi, hồ và vui chơi giải trí cuối tuần của thủ đô Hà Nội. 

Phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá gắn với di sản, lễ hội, tham quan 

và tìm hiểu văn hoá, lối sống địa phương; phát triển du lịch làng nghề và du lịch 

cộng đồng kết hợp nghỉ tại nhà dân.  

c) Vùng du lịch Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ 

Sản phẩm du lịch đặc thù 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển: Nghỉ dưỡng, tắm biển Khu du lịch tổng hợp 

biển Lăng Cô - Cảnh Dương; Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Thiên Cầm; Đô thị 

biển Sẩm Sơn; Đô thị biển Cửa Lò, Nghỉ dưỡng biển cao cấp ở Sơn Trà, Nha 

Trang… 

- Du lịch di sản văn hóa: Di sản VHTG thành Nhà Hồ; Quần thể di tích Cố 

đô Huế, di sản phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn: Du lịch tham quan quần thể 

di sản văn hóa; Tìm hiểu các di tích và các giá trị di sản; Nghiên cứu giá trị lịch 

sử thời Nguyễn; Nghiên cứu tìm hiểu văn hóa lịch sử gắn liền với nhã nhạc; 

Thưởng thức trình diễn nhã nhạc tại nhiều hình thức sân khấu, lễ hội; Nghiên 

cứu tìm hiểu văn hóa lịch sử gắn liền văn hóa Chăm… 

- Du lịch sinh thái hang động: Du lịch sinh thái, thám hiểm địa chất hang 

Sơn Đoòng, động Thiên Đường, hang động Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Sản phẩm du lịch chính 

- Du lịch tham quan di tích, văn hóa-lịch sử 

+ Du lịch văn hóa lịch sử (khu di tích lịch sử Lam Kinh...) 

+ Du lịch văn hóa, giáo dục lòng yêu nước và tri ân Danh nhân, Lãnh tụ: 

Khu du lịch văn hoá - lịch sử Kim Liên, Nam Đàn, khu lưu niệm Đại thi hào 

Nguyễn Du… 

- Tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử Cách mạng: Tham quan nghiên 

cứu các di tích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giáo dục truyền thống cách 

mạng, truyền thống yêu nước: tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (con đường 
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huyền thoại); Ngã ba Đồng Lộc; di tích địa đạo Vĩnh Mốc; cầu Hiền Lương, 

Đường 9 Khe Sanh; Cửa Việt, Thành cổ Quảng Trị; căn cứ của Chính phủ Cách 

mạng lâm thời, nghĩa trang Trường Sơn... 

- Du lịch tìm hiểu văn hóa-lối sống: Du lịch nhà vườn Huế, tìm hiểu nghệ 

thuật trà Huế; Thưởng thức ca Huế, hát bộ, hò Huế, hò sông Mã…; Tìm hiểu 

văn hóa và thưởng thức ẩm thực Huế;  

+ Du lịch lễ hội, làng nghề: Festival Huế; Lễ hội truyền thống; tìm hiểu 

làng nghề dệt thổ cẩm của người Bru - Vân Kiều, nghề tranh làng Sình, nghề 

làm nón, làm hoa lụa - Huế… 

Sản phẩm du lịch bổ trợ 

- Du lịch sinh thái, du lịch gắn với thiên nhiên 

Tham quan nghiên cứu hệ sinh thái tại các vườn quốc gia như: Vườn quốc 

gia Bến En, Vườn quốc gia Pù Mát, Vườn quốc gia Vũ Quang, Vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng, Vườn quốc gia Bạch Mã; Du lịch sinh thái suối Mọoc; 

Du lịch sinh thái địa chất hang động Phong Nha… 

+ Du thuyền sông Hương, sông Lam… 

- Du lịch biên giới: Du lịch cửa khẩu dọc theo tuyến hành lang Đông  - Tây 

- tham quan, tìm hiểu và mua sắm tại các khu kinh tế cửa khẩu, chợ vùng biên: 

Nà Mèo (Thanh Hóa), Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo 

(Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị)...  

- Du lịch MICE: chủ yếu ở Huế, Quảng Bình, Nha Trang, Đà Nẵng. 

- Du lịch đô thị: vui chơi giải trí, tìm hiểu văn hóa (bảo tàng, kiến trúc, 

nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn..), tham quan thành phố... ở Đà Nẵng, Nha 

Trang. 

- Du lịch cộng đồng: homestay ở Huế, các địa bàn dân tộc vùng cao; Tìm 

hiểu di sản văn hoá các dân tộc ít người ở các huyện vùng cao như: A Lưới, 

Hiên, Giằng, Hương Hoá, khu công giáo La Văng (Hải Lăng, Quảng Trị) và 

một số khu vực ở Quảng Nam. 

- Du lịch chữa bệnh: Nghỉ dưỡng, chữa bệnh suối nước nóng Bang (Quảng 

Bình), suối nước nóng Mỹ An (Huế), suối nước nóng Sơn Kim (Nghệ An); các 

mỏ khoáng nóng và bùn ở Nha Trang (Khánh Hòa).  

d) Vùng du lịch Tây Nguyên 

Sản phẩm du lịch đặc thù 

- Du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc Tây Nguyên 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BA%BFn_En
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BA%BFn_En
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_P%C3%B9_M%C3%A1t
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_V%C5%A9_Quang
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_Phong_Nha_-_K%E1%BA%BB_B%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_Phong_Nha_-_K%E1%BA%BB_B%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BA%A1ch_M%C3%A3
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+ Tìm hiểu văn hóa, lối sống, bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên: 

tìm hiểu các giá trị kiến trúc và ý nghĩa của nhà Rông, nhà Dài…, văn hóa dân 

tộc, tôn giáo, tập tục, truyền thống, trang phục, lễ hội, đạo cụ… 

+ Tìm hiểu và tham gia không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Đây 

là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn điển hình của vùng cần được bảo 

tồn, giới thiệu và thúc đẩy phát triển thành sản phẩm hấp dẫn. Sản phẩm này 

được tổ chức tại các địa phương trong vùng để khách tận hưởng đầy đủ các giá 

trị của không gian này, kết hợp cùng các sản phẩm bổ trợ phù hợp để gia tăng 

giá trị của sản phẩm du lịch tổng thể. 

- Du lịch sinh thái  

+ Du lịch sinh thái tìm hiểu các hệ sinh thái các vườn quốc gia, khu bảo 

tồn: vườn quốc gia Yokdon, KonKaKing, Chưmomray. 

+ Du lịch sinh thái gắn liền du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm với 

cộng đồng và môi trường tại Buôn Đôn, Hồ Lăk (Đắk Lắk), các bản làng dân 

tộc người Bahnar và Jarai ở Đe Ktu, Đe Cop, Đê Đoa, Đê Rơn (Gia Lai) và 

nhiều địa điểm khác trong vùng. 

- Du lịch nghỉ dưỡng núi 

+ Nghỉ dưỡng hưởng khí hậu, chữa bệnh: Khu du lịch sinh thái Hồ Tuyền 

Lâm, khu du lịch sinh thái Măng Đen 

- Nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí: Đà Lạt, khu du lịch tổng hợp nghỉ dưỡng 

núi Đankia - Suối Vàng. 

Sản phẩm du lịch chính 

- Du lịch dựa vào thiên nhiên: Với sự phong phú đa dạng và hùng vĩ của 

núi rừng Tây Nguyên, các sản phẩm du lịch thưởng ngoạn thiên nhiên, hoạt 

động ngoài trời được tổ chức ở tất cả các địa phương trong vùng. Các sản phẩm 

này có sức hấp dẫn cao, thu hút nhiều nhóm thị trường tham gia và có khả năng 

bổ trợ nhiều nhất cho các dòng sản phẩm du lịch chính. Các sản phẩm du lịch dã 

ngoại, tham quan thắng cảnh Biển Hồ, thác Phú Cường, Hồ Ayun, Hồ Ialy (Gia 

Lai), hệ thống hồ, thung lũng, đồi, thác nước (Lâm Đồng), tham quan thắng 

cảnh thác nước, sông Serepok, hồ Lăk (Đắk Lắk)… 

- Du lịch lễ hội: tham gia các lễ hội hiện đại như Festival hoa (Đà Lạt), 

Festival Cà phê (Buôn Ma Thuột), Festival Cồng chiêng Quốc tế (Gia Lai), lễ 

hội văn hóa trà (Đà Lạt); các lễ hội truyền thống như lễ hội mừng Nhà Rông 

(Gia Rai), lễ hội ăn trâu (dân tộc Jẻ Triêng), lễ hội voi, lễ hội cầu mưa, lễ cúng 

cơm mùa mới… 
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- Du lịch tìm hiểu văn hóa, đời sống, sản vật địa phương- sinh thái nông 

nghiệp: Tìm hiểu công nghệ chăm bón, vun trồng, thu hái, chế biến và thưởng 

thức cà phê Tây Nguyên; du lịch miệt vườn tìm hiểu nông nghiệp trồng chè, 

tiêu, cao su; thưởng ngoạn và tìm hiểu quy trình trồng hoa ở các vườn hoa Đà 

Lạt; thúc đẩy các sản phẩm lưu niệm từ hoa để cung cấp cho du khách như hoa 

tươi, hoa khô, hoa sấy, nước hoa, hạt giống, mỹ phẩm từ hoa, vật dụng từ 

hoa…; tìm hiểu và thưởng thức ẩm thực địa phương như rượu cần, cơm lam gà 

nướng… 

Sản phẩm du lịch bổ trợ 

- Du lịch MICE: tổ chức du lịch MICE tại Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, kết hợp 

và thúc đẩy các hoạt động du lịch khác 

- Du lịch nghiên cứu hệ sinh thái: nghiên cứu các hệ sinh thái điển hình 

vườn quốc gia Yokdon, vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Kong Ja Răng, rừng đặc 

dụng, sinh thái sông Serepok, sinh thái hồ Lăk,  

- Du lịch nghiên cứu văn hóa: các sản phẩm dành cho thị trường khách tìm 

hiểu sâu và chuyên biệt về văn hóa các dân tộc ít người, truyền thống, tập tục, lễ 

hội… 

- Du lịch thể thao mạo hiểm: khám phá thiên nhiên, đi bộ trong rừng, leo 

núi, trèo đèo, vượt sông, vượt gềnh thác, đi thuyền, thám hiểm rừng trên lưng 

voi… 

- Du lịch tìm lại chiến trường xưa: Thăm các địa danh gắn với những chiến 

thắng lịch sử của hai cuộc kháng chiến trên địa bàn Đắk Lắk,  Dak Tô, Tân 

Cảnh (Kon Tum); Đèo Chuối, Giang Sơn, Dak Tua, Thuần Mẫn, Buôn Hồ (Đắk 

Lắk)… 

- Du lịch biên giới, cửa khẩu: Giao lưu, thương mại cửa khẩu, tham quan 

cửa khẩu Bờ Y, cửa khẩu Lệ Thanh. 

e) Vùng Đông Nam Bộ 

 Sản phẩm du lịch đặc thù 

- Du lịch tâm linh tại núi Bà (Tây Ninh) nằm trong nhóm sản phẩm du lịch 

tâm linh khá đa dạng trong cả nước, tuy nhiên hành hương núi Bà cũng khác 

biệt và có sức hấp dẫn cao ở khu vực các tỉnh phía Nam. Song thực tế du lịch 

tâm linh thu hút thị trường khách với nhu cầu cá biệt và các sản phẩm hình 

thành không đa dạng và có sức mua như các sản phẩm du lịch khác và chỉ thu 

hút thị trường khách trong nước. 



426 

 

- Tìm hiểu di tích lịch sử - cách mạng tại khu di tích địa đạo Củ Chi là một 

trong những sản phẩm du lịch đặc thù tiêu biểu của Vùng, phục vụ cho khách 

trong nước và quốc tế. 

- Du lịch đường sông khai thác các giá trị trên tuyến đường sông từ thành 

phố Hồ Chí Minh: khai thác nhịp sống và văn hóa đô thị và nối dài ra các vùng 

sinh thái ven đô.  

- Tìm hiểu văn hóa tâm linh là sản phẩm tham quan, tìm hiểu Tòa thánh 

Cao Đài (Tây Ninh), một công trình kiến trúc đặc biệt, độc đáo của một tôn giáo 

đặc thù với những nghi thức cũng rất đặc biệt, thu hút sự quan tâm tìm hiểu của 

du khách mà nơi khác không có được. Sản phẩm này thu hút sự quan tâm của 

khách trong nước và quốc tế. 

Sản phẩm du lịch chính 

- Du lịch MICE có thể coi là thế mạnh của Vùng với hai trung tâm hội 

nghị, hội thảo quan trọng là tp. Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu. Với quy 

mô phát triển kinh tế như hiện nay, khu vực này sẽ tiếp tục thu hút và phát triển 

tốt về sản phẩm du lịch MICE. Sản phẩm này sẽ tạo ra nguồn thu nhập lớn cho 

du lịch thành phố, các dịch vụ và các ngành liên quan. Sản phẩm này của Vùng 

có thể coi là sản phẩm quan trọng của Việt Nam trong mối quan hệ cạnh tranh 

khu vực về loại hình du lịch MICE. 

- Du lịch đô thị với sức hấp dẫn của các hoạt động đô thị ở thành phố Hồ 

Chí Minh thu hút số lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế. Với sức sôi 

động của thành phố thì đây là một trong những sản phẩm quan trọng của Vùng 

và có vị trí cao trong du lịch cả nước. 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển với các sản phẩm liên quan tại khu vực thành 

phố Vũng Tàu và Côn Đảo là những sản phẩm du lịch quan trọng thu hút đông 

đảo lượng khách cuối tuần từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng. 

Sản phẩm du lịch bổ trợ 

- Du lịch sinh thái đến vườn quốc gia Cát Tiên, khu dự trữ sinh quyển Cần 

Giờ và các khu bảo tồn khác phục vụ các đối tượng khách du lịch sinh thái và 

ưa thích thiên nhiên. 

- Du lịch sinh thái hồ là sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác hai hồ lớn 

của vùng là hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An. Các sản phẩm này không có lượng 

khách lớn như các sản phẩm khác nhưng cung cấp sự đa dạng cho sản phẩm du 

lịch Vùng. 
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- Các sản phẩm du lịch làng nghề, thưởng thức và tìm hiểu ẩm thực là 

những sản phẩm mà vùng có thể khai thác làm đa dạng hóa các sản phẩm cung 

cấp cho thị trường. 

- Tìm hiểu văn hóa lịch sử cách mạng thông qua nhiều địa bàn và nhiều 

chiến tích có khả năng thu hút lượng khách du lịch nội địa và có thể kết hợp tốt 

với các sản phẩm đặc thù hoặc sản phẩm du lịch chính khác. 

f) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trở thành thương hiệu đại diện quốc gia 

về du lịch nông nghiệp - nông thôn, du lịch sinh thái  và du lịch biển. 

 Sản phẩm du lịch đặc thù 

- Du lịch sông nước: Đi thuyền, thưởng ngoạn cảnh quan sông nướctrên 

các Cù lao Phụng, bờ bắc sông Tiền (Bến Tre), Cù lao Thới Sơn, làng cổ Cái Bè 

(Tiền Giang); Tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống gắn với sông nước, tham quan 

chợ nổi trên sông - Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ); Tìm hiểu sinh kế, thưởng thức 

ẩm thực; Trải nghiệm cảnh quan và cuộc sống người dân trong mùa nước nổi tại 

Vùng trũng Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp và Long An); Tìm hiểu cuộc sống 

cộng đồng: trên ghe, thuyền (homestay trên nhà bè, nhà ven sông, cù lao) tại 

Vĩnh Long, Tiền Giang. 

- Du lịch sinh thái: Tìm hiểu hệ sinh thái đất ngập nước nội địa vùng Đồng 

Tháp Mười, Láng Sen; Tham quan, tìm hiểu hệ sinh thái nước nội địa trên than 

bùn khu vực VQG U Minh Thượng, U Minh Hạ; Tham quan, tìm hiểu hệ sinh 

thái đất ngập nước ven biển Cà Mau, Bạc Liêu. 

- Tìm hiểu di sản văn hóa: Tìm hiểu, thưởng thức đờn ca tài tử tại các tỉnh 

và tại không gian gốc tại Bạc Liêu; Tìm hiểu giá trị, tham quan các di tích gắn 

liền với văn hoá Khmer; Tìm hiểu văn hóa tâm linh, tham gia lễ hội miếu Bà 

Chúa Xứ, Lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang). 

Sản phẩm du lịch chính 

Các sản phẩm du lịch đặc thù của vùng đồng thời cũng là các sản phẩm du 

lịch chính. 

Bên cạnh đó, phát triển các sản phẩm du lịch chính như sau: 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo: Nghỉ biển, vui chơi giải trí đảo Phú Quốc 

- Vui chơi giải trí: Tổ hợp giải trí tổng hợp Long An 

Sản phẩm du lịch bổ trợ 

- Du lịch MICE tại các đô thị lớn Cần Thơ, Phú Quốc 
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- Du lịch cộng đồng, nông thôn: Tham gia, tìm hiểu các hoạt động nông 

thôn gắn với nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, gắn với thu hoạch cây 

trái và đánh bắt thủy hải sản. 

1.2.3. Định hướng sản phẩm du lịch theo hướng liên kết phát triển 

 Liên kết tạo sản phẩm du lịch vùng, liên kết theo loại hình chuyên đề; liên 

kết khu vực gắn với các hành lang kinh tế; liên kết giữa du lịch với các ngành 

hàng không, đường sắt, tàu biển để tạo sản phẩm đa dạng. 

- Đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp để thực hiện định 

hướng phát triển sản phẩm du lịch theo vùng; liên kết trong và ngoài vùng cũng 

như liên kết để phát triển các dòng sản phẩm chính và theo chuyên đề nhằm tạo 

ra những sản phẩm đặc trưng. Những sản phẩm chuyên đề có quy mô thị trường 

không lớn nhưng đòi hỏi các dịch vụ có chất lượng cao nên cần thiết có sự phối 

hợp và liên kết chặt chẽ.Gắn kết các hoạt động du lịch với các hoạt động thương 

mại, đầu tư phát triển khác để xúc tiến đầu tư phát triển sản phẩm du lịch. 

- Liên kết các ngành đường sắt, hàng không, tàu biển tạo ra sự đa dạng của 

sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong chuỗi cung ứng sản 

phẩm du lịch. Phối hợp tổ chức các chiến dịch về các gói sản phẩm để thúc đẩy 

sự phát triển chung, phát triển cùng có lợi, đảm bảo tính liên tục và bền vững 

trong chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch cho khách du lịch. 

- Phát huy các lợi thế là trung tâm kinh tế và văn hóa của cả nước, tạo 

dựng các liên kết trong phát triển sản phẩm. Nhiều loại kết hợp có thể được phát 

huy theo các liên kết theo ngành nghề, liên kết theo tổ chức quản lý, liên kết 

dọc, liên kết giữa các vùng... các liên kết được hình thành trên cơ sở các lợi ích 

chung, riêng và trên cơ sở sắp xếp phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững 

tạo ra khả năng cạnh tranh cao hơn. Các mô hình liên kết cần có sự định hướng 

của Nhà nước, trong quá trình hoạt động các mô hình phát huy các liên kết nhà 

nước và tư nhân. 

- Các sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương là cơ sở xây dựng 

hình ảnh vùng, các sản phẩm đơn lẻ bổ trợ, gắn kết sẽ tạo thành những chuỗi 

sản phẩm du lịch có tính tổng thể mang nét đặc trưng cao cho toàn vùng. Tạo 

thành nét đặc trưng riêng được xây dựng trên cơ sở các sản phẩm đặc thù, nổi 

trội cùng các sản phẩm bổ trợ tạo thành sản phẩm du lịch tổng hợp thu hút 

khách lưu trú dài ngày và tăng thu nhập du lịch cho mỗi địa phương, đem lại lợi 

ích chung cho toàn vùng trong phát triển du lịch. 

- Đẩy mạnh đầu tư phát triển các dòng sản phẩm, tuyến du lịch theo định 

hướng liên kết vùng, liên kết các điểm đến trong vùng và liên kết ngoài vùng 
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tạo sự đa dạng, độc đáo, khác biệt và mới lạ, khai thác triệt để yếu tố văn hóa – 

lịch sử và sinh thái địa phương. 

Để đảm bảo phát huy tối đa tính liên ngành, liên vùng của hoạt động du 

lịch, phù hợp các quan điểm và mục tiêu phát triển cũng như nhằm đáp ứng 

phục vụ nhu cầu thị trường, phát triển các sản phẩm du lịch mạnh, hấp dẫn, có 

tính cạnh tranh cao, có tính bền vững, phải phát huy nhiều hình thức liên kết 

trong việc phát triển sản phẩm du lịch:  

- Thúc đẩy sự liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp để thực hiện 

định hướng phát triển sản phẩm du lịch theo vùng và liên vùng cũng như liên 

kết để phát triển các dòng sản phẩm chính và theo chuyên đề nhằm tạo ra những 

sản phẩm mạnh, thương hiệu mạnh. Những sản phẩm chuyên đề có quy mô thị 

trường không lớn nhưng đòi hỏi các dịch vụ có chất lượng cao nên cần thiết có 

sự phối hợp và liên kết chặt chẽ. Gắn kết các hoạt động du lịch với các hoạt 

động thương mại, đầu tư phát triển khác để xúc tiến đầu tư phát triển sản phẩm 

du lịch. 

- Phát huy các thế mạnh liên vùng, tạo dựng các liên kết trong phát triển 

sản phẩm, liên kết theo ngành nghề, liên kết theo tổ chức quản lý, liên kết dọc, 

liên kết theo hành lang... 

- Liên kết theo khu vực, theo các hành lang kinh tế: tận dụng các mối liên 

kết hợp tác phát triển thuộc khu vực ASEAN, GMS, Đông Dương, các hành 

lang kinh tế Đông Tây, Xuyên Á để phát triển các sản phẩm, tuyến du lịch liên 

kết giữa các vùng, điểm đến của Việt Nam với các vùng, điểm đến trong khu 

vực. 

1.2.4. Định hướng sản phẩm theo thị trường du lịch 

Định hướng sản phẩm theo thị trường du lịch có vai trò quan trọng trong 

việc xác định các đặc điểm, sở thích, … của khách du lịch. Đây là căn cứ để 

phát triển các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch cũng như xây dựng các 

tour du lịch hướng tới từng thị trường cụ thể, là thông tin cần thiết cho các cơ sở 

kinh doanh, các khu điểm du lịch xây dựng sản phẩm và chất lượng dịch vụ phù 

hợp với đối tượng khách hướng tới. 

Dựa trên các nghiên cứu chính thức của Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch 

và các tài liệu đã được công bố, định hướng sản phẩm theo thị trường du lịch cụ 

thể như sau: 

a) Thị trường nội địa 

STT 
Phân khúc thị 

trường 
Sản phẩm ưu tiên 

1 Nghỉ dưỡng: Nhóm ưu tiên với kỳ nghỉ dài ngày, mức chi tiêu cao. 
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STT 
Phân khúc thị 

trường 
Sản phẩm ưu tiên 

1.1 Nghỉ hè 

- Nghỉ dưỡng biển khu vực Quảng Ninh, Nam Trung Bộ, 

Phú Quốc. Kết hợp các hoạt động vui chơi giải trí, du 

lịch sinh thái các khu vực đặc thù (hệ sinh thái biển); du 

lịch đô thị, mua sắm, … 

- Nghỉ dưỡng các khu vực khí hậu mát mẻ vùng cao như 

Mộc Châu, Sapa, Đà Lạt, … và Nghỉ dưỡng hồ - núi tại 

các địa điểm du lịch vùng núi cao có hệ thủy văn độc 

đáo như hồ lớn, hồ thủy điện, thác nước, … 

1.2 Nghỉ lễ 

- Bao gồm các kỳ nghỉ 2/9, 30/4 – 1/5, 10/3 âm lịch, … 

Đặc biệt trong thời gian gần đây Bộ luật Lao động 2019 

đã tăng thời gian nghỉ lễ 2/9 thêm 1 ngày là điều kiện 

thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó xu hướng 

du lịch vào Tết nguyên đán cũng mang tới tác động tích 

cực cho ngành du lịch. 

- Ngoài nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng các khu vực khí 

hậu độc đáo; các sự kiện lễ hội được tổ chức trong thời 

gian này sẽ trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch 

của các khu, điểm trên mọi miền, bao gồm lễ hội, sự 

kiện hiện đại, mới lạ và các sự kiện, lễ hội truyền thống 

của các địa phương, các dân tộc thiểu số, …  

1.3 
Nghỉ phép, du lịch 

gia đình, … 

- Nghỉ dưỡng biển khu vực Quảng Ninh, Nam Trung Bộ, 

Phú Quốc. Kết hợp các hoạt động vui chơi giải trí, du 

lịch sinh thái các khu vực đặc thù (hệ sinh thái biển); du 

lịch đô thị, mua sắm, … 

- Nghỉ dưỡng các khu vực khí hậu mát mẻ vùng và Nghỉ 

dưỡng hồ - núi tại các địa điểm du lịch vùng núi cao có 

hệ thủy văn độc đáo như hồ lớn, hồ thủy điện, thác nước, 

suối khoáng nóng, … 

- Du lịch xuyên Việt, … 

1.4 Cặp đôi 

- Du lịch trăng mật, du lịch nghỉ dưỡng, … kết hợp mua 

sắm, vui chơi giải trí. 

- Các khu vực du lịch được ưu tiên là các trung tâm du 

lịch có thương hiệu lớn như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha 

Trang, Phú Quốc, … và Sapa, Mộc Châu, …  

2 
Khuyến thưởng (MICE): Nhóm ưu tiên với số lượng lớn, ưa thích các hoạt 

động vui chơi giải trí. 

2.1 

Người lao động 

thuộc các doanh 

nghiệp 

- Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí, Team 

Building, khen thưởng, tổng kết … chủ yếu tại các khu 

vực du lịch biển, thời gian từ 4 – 5 ngày. 

2.2 
Nhóm sinh viên, 

học sinh (chương 

trình du lịch cuối 

- Du lịch khám phá, nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa, 

lịch sử, khen thưởng … kết hợp giáo dục.  

- Vui chơi giải trí gắn với các toor hợp vui chơi giải trí 

lớn, đa dạng, … 
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STT 
Phân khúc thị 

trường 
Sản phẩm ưu tiên 

cấp) 

2.3 
Nhóm hưu trí, 

người cao tuổi 

- Du lịch lễ hội, sự kiện, du lịch về nguồn gắn với các 

khu vực có di tích lịch sử, hệ sinh thái độc đáo và khí 

hậu mát mẻ. 

- Du lịch kết hợp phục hồi sức khỏe, điều dưỡng, … 

2.4 
Nhóm lao động thời 

vụ đặc biệt 

- Hội nghị đào tạo kỹ năng làm việc kết hợp du lịch 

khám phá, vui chơi giải trí, … 

3 

Cuối tuần: Nhóm ưu tiên với số lượng lớn, đi du lịch thường xuyên cuối tuần, 

gắn với các khu, điểm du lịch gần thị trường nguồn (chủ yếu tại các thành phố 

lớn). 

3.1 Nhóm gia đình 

- Du lịch sinh thái kết hợp tìm hiều văn hóa truyền thống 

như làng nghề, văn hóa các dân tộc thiểu số, … 

- Du lịch nông nghiệp, nông thôn kết hợp phát triển kỹ 

năng sống cho trẻ, … 

- Du lịch vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe (suối 

khoáng nóng, …). 

3.2 
Nhóm bạn bè, đồng 

nghiệp 

- Du lịch sinh thái, cắm trại, ... 

- Du lịch vui chơi giải trí kết hợp chăm sóc sức khỏe 

(suối khoáng nóng, …) và thể thao. 

- Du lịch lễ hội, sự kiện, … 3.3 Du lịch cặp đôi 

4 

Thị trường khách du lịch lễ hội, tôn giáo: Nhóm mở rộng với số lượng rất 

lớn, tuy nhiên có tính tập trung vào thời điểm nhất định, ít sử dụng các 

dịch vụ cần chi trả lớn như lưu trú, di chuyển hàng không, … 

4.1 Khách lễ hội  

- Bao gồm cả nhóm khách hành hương trong mùa lễ hội. 

- Gắn với các trung tâm tôn giáo lớn như Yên Tử - 

Quảng Ninh, Tây Thiên – Vĩnh Phúc, Chùa Hương – Hà 

Nội, Hương Tích – Hà Tĩnh, núi Bà Đen – Tây Ninh, 

Núi Sam – An Giang, … 

- Tập trung cao độ vào thời gian tổ chức lễ hội, kết hợp 

với du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ (mua sắm các 

sản phẩm tôn giáo, lưu niệm, đặc sản địa phương và 

OCOP, ..) 

4.2 Khách hành hương 

- Gắn với các trung tâm tôn giáo lớn như Yên Tử - 

Quảng Ninh, Tây Thiên – Vĩnh Phúc, Chùa Hương – Hà 

Nội, Hương Tích – Hà Tĩnh, núi Bà Đen – Tây Ninh, 

Núi Sam – An Giang, … 

- Kết hợp du lịch tôn giáo, tín ngưỡng với thương mại 

dịch vụ. 

4.3 
Khách du lịch tôn 

giáo 

- Gắn với các trung tâm tôn giáo lớn và hệ thống các di 

tích lịch sử, kiến trúc gắn với tôn giáo, tín ngưỡng 

truyền thống. Chủ yếu tập trung đông vào trước và sau 

năm mới. 
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STT 
Phân khúc thị 

trường 
Sản phẩm ưu tiên 

- Kết hợp du lịch tôn giáo, tín ngưỡng với thương mại 

dịch vụ. 

5 

Thị trường khách du lịch với mục đích giáo dục, tìm hiểu, trải nghiệm văn 

hóa, lịch sử và truyền thống với phân khúc chủ yếu là học sinh, sinh viên, 

thanh niên. 

5.1 Nhóm học sinh 

- Nhóm thị trường có triển vọng mở rộng gắn với các 

chương trình ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống, … 

- Du lịch giáo dục gắn với nông nghiệp nông thôn, tìm 

hiểu văn hóa cộng đồng, hệ thống di tích lịch sử, … 

5.2 
Nhóm sinh viên, 

thanh niên 

- Các chương trình thực tập thực tế, thiện nguyện, … 

- Du lịch giáo dục kết hợp du lịch sinh thái, , tìm hiểu 

văn hóa cộng đồng, … 

6 
Thị trường khách kết hợp công vụ: Phân khúc ưu tiên thu hút là các 

khách từ địa phương hoặc đô thị nhỏ tới các thành phố, đô thị lớn. 

6.1 

Khách du lịch đến 

các thành phố, đô 

thị lớn 

- Du lịch công vụ, đô thị kết hợp thương mại dịch vụ, 

vui chơi giải trí, … 

6.2 
Khách du lịch công 

vụ khác 
- Kết hợp du lịch văn hóa, thương mại dịch vụ, … 

7 
Thị trường khách 

đi du lịch dã ngoại 

- Chủ yếu là gia đình trẻ, nhóm thanh niên đi du lịch 

ngắn ngày, đến các vùng thiên nhiên gần thị trường 

nguồn (tập trung tại các thành phố lớn). 

- Du lịch dã ngoại, sinh thái kết hợp tìm hiểu văn hóa 

cộng đồng. 

b) Thị trường quốc tế 

STT 
Phân khúc thị 

trường 
Sản phẩm ưu tiên 

1 
Nhóm thị trường trọng điểm cần ưu tiên phát triển: Đông Bắc Á, Đông 

Nam Á  

1.1 Trung Quốc 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển kết hợp thương mại dịch vụ, 

vui chơi giải trí. 

- Du lịch đô thị kết hợp thương mại dịch vụ, vui chơi 

giải trí, mua sắm, ẩm thực, … 

1.2 Hàn Quốc 
- Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí, 

mua sắm, MICE, sự kiện, … 

- Du lịch ẩm thực 

1.3 Nhật Bản, Đài Loan 

- Du lịch nghỉ dưỡng 

- Du lịch văn hóa, lịch sử, tham quan di sản thế giới 

- Du lịch đô thị - gắn với các đô thị di sản 

- Kết hợp thương mại dịch vụ, MICE, sự kiện, … 
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STT 
Phân khúc thị 

trường 
Sản phẩm ưu tiên 

1.4 

Thái Lan, Malaysia, 

Indonexia, 

Singapore 

- Du lịch văn hóa, lịch sử kết hợp du lịch ẩm thực 

- Du lịch đô thị - gắn với các đô thị di sản 

- Kết hợp thương mại dịch vụ, MICE, sự kiện, … 

1.5 Campuchia, Lào 

- Du lịch biển, du lịch sinh thái vùng núi cao mát mẻ và 

cảnh quan độc đáo. 

- Du lịch văn hóa, lịch sử kết hợp du lịch ẩm thực 

- Du lịch đô thị - gắn với các đô thị di sản 

- Kết hợp thương mại dịch vụ, MICE, sự kiện, …  

2 Nhóm thị trường truyền thống cần duy trì phát triển: 

2.1 Tây Âu 
- Du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng. 

- Du lịch ẩm thực. 

- Du lịch đô thị, tham quan di sản thế giới 

- Du lịch trải nghiệm, mạo hiểm, xuyên việt, … 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển. 

2.2 Bắc Mỹ 

2.3 
Nga, Đông Âu, Bắc 

Âu 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển, tập trung chủ yếu tại Nam 

Trung Bộ và Phú Quốc. 

- Du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng. 

- Du lịch ẩm thực. 

- Du lịch đô thị. 

2.4 Niu Di Lân, Úc 

- Du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. 

- Du lịch đô thị, tham quan di sản thế giới 

- Du lịch trải nghiệm, mạo hiểm, xuyên việt, … 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí 

3 Nhóm thị trường tiềm năng cần mở rộng phát triển 

3.1 Ấn Độ 

- Du lịch nghỉ dưỡng biển 

- Vui chơi giải trí 

- Du lịch đô thị, mua sắm 

3.2 Trung Đông 

- Du lịch biển cao cấp 

- Du lịch tham quan di sản thế giới, … 

- Thể thao mạo hiểm, casino, … 

1.3. Định hướng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 

1.3.1. Định hướng chung 

- Tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng tập trung vào 

các điểm đến, sản phẩm có thế mạnh và thị trường khách du lịch trọng điểm. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các địa phương, doanh nghiệp, các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn 

lực cho xúc tiến, quảng bá du lịch. 
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- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, khai thác bản sắc văn hóa Việt 

Nam trong xúc tiến, quảng bá và phát triển thương hiệu du lịch. 

1.3.2. Định hướng cụ thể 

- Xúc tiến quảng bá đối với thị trường:  

+ Thị trường quốc tế: Tổ chức các chiến dịch xúc tiến du lịch quốc gia 

nhằm hướng đến các thị trường mục tiêu, trong đó tập trung hướng mạnh vào 

phân khúc thị trường khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày; 

Xúc tiến quảng bá phù hợp với từng thị trường. 

+ Thị trường nội điạ: hướng đến thị trường khách ở các đô thị lớn, khách 

có khả năng chi tiêu cao. 

- Hình thức quảng bá xúc tiến: Triển khai phối hợp nhiều hình thức quản 

bá, xúc tiến, trong đó, chú trọng quảng bá qua Website, mạng xã hội và các 

phương tiện số. 

+ Tham gia hội chợ: Tập trung nguồn lực tổ chức có quy mô các hoạt động 

xúc tiến du lịch Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn như ITB’Berlin, 

WTM (Anh), JATA (Nhật Bản),... và sự kiện ATF, TRAVEX hàng năm. Quy 

mô và cách thức tham gia hội chợ phải phù hợp và chuyên nghiệp. 

+ Website, mạng xã hội và các phương tiện số khác 

+ Quảng bá bằng các ấn phẩm du lịch điện tử 

 + Quảng bá tại các sự kiện văn hóa, thể thao 

+  Nguồn lực: Tăng nguồn lực cho xúc tiến quảng  bá du lịch quốc gia, 

đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực cho xúc tiến, quảng 

bá du lịch. Sử dụng có hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trong xúc tiến du 

lịch. Khuyến khích doanh nghiệp du lịch chủ động tiếp cận, thâm nhập thị 

trường. Phát huy vai trò của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và cộng 

đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. 

+  Tổ chức xúc tiến quảng bá:  

+ Tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng tập trung vào 

thị trường khách du lịch trọng điểm đã được xác định trong định hướng về thị 

trường du lịch: Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan), 

Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Indonexia, Singgapore, Campuchia). Tập 

trung các điểm đến nổi bật của du lịch Việt Nam: Thủ đô Hà Nội, Vịnh Hạ 

Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình), Cố đô Huế, Hội An,…..và các sản 

phẩm có thế mạnh là du lịch biển, du lịch văn hóa. 
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+ Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm chính, là đầu mối tổ chức các hoạt 

động xúc tiến du lịch quốc gia, huy động hiệu quả các địa phương, cộng đồng 

doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia xúc tiến du lịch. Thực 

hiện vai trò định hướng, điều phối trong công tác xúc tiến, quảng bá; định 

hướng thị trường, sản phẩm du lịch Việt Nam; xây dựng và triển khai các 

chương trình, kế hoạch xúc tiến, quảng bá điểm đến vùng, quốc gia. 

+ Nghiên cứu lập văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài, trước 

mắt, thí điểm lập văn phòng này tại một số thị trường mục tiêu có nguồn khách 

lớn đến Việt Nam để tham gia quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam. 

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các hoạt động xúc tiến quảng bá: Thực 

hiện qua điều tra xã hội học (điều tra trực tuyến, điều tra trực tiếp hoặc phối hợp 

cả hai hình thức) hoặc thông qua phân tích các dữ liệu lớn (Big Data) lưu trữ 

các hành vi, các phản hồi của khách du lịch từ các nền tảng số về sản phẩm, 

dịch vụ du lịch mà khách sử dụng. 

- Định hướng theo giai đoạn 

+ Giai đoạn 2021-2025: Triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du 

lịch nội địa; định hướng truyền thông giới thiệu, mở cửa điểm đến, quy trình du 

lịch an toàn, cập nhật thông tin các chương trình du lịch mới, có ưu đãi; đa dạng 

các kênh truyền thông và xúc tiến, quảng bá…. 

+ Giai đoạn 2026-2030: 

- Triển khai các chiến dịch xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường 

trọng điểm và tiềm năng, phù hợp với xu hướng mới của thị trường. 

- Tăng cường phối hợp, tận dụng vai trò của các cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; vận động, phát huy 

vai trò, nguồn lực của cộng đồng, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài 

hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam.  

- Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền về du lịch, đẩy mạnh truyền 

thông về du lịch trên các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là trên các nền 

tảng công nghệ số. 

2. Định hướng phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 

2.1. Cơ sở vật chất ngành 

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch bao gồm hệ thống cơ sở lưu trú; 

các trung tâm tổ chức sự kiện như hội nghị, hội thảo…; các công trình vui chơi 

giải trí; hệ thống nhà hàng; các công trình dịch vụ bổ trợ khác; các phương tiện 

vận chuyển du lịch… Trong thời gian qua, ở Việt Nam hệ thống cơ sở vật chất 
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kỹ thuật du lịch đang từng bước phát triển và đa dạng hóa các loại hình; đặc biệt 

hệ thống cơ sở lưu trú phát triển nhanh ở hầu hết các địa phương cả về số lượng 

và chất lượng. Sự phát triển của hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch trước 

mắt đã đáp ứng được nhu cầu lưu trú và ăn uống cho khách du lịch. Tuy nhiên, 

trong xu thế phát triển và hội nhập toàn cầu hiện nay, sự phát triển này, chưa 

đáp ứng được nhu cầu, đặc biệt là về chất cho khách du lịch. Ngoại trừ hệ thống 

cơ sở lưu trú và hệ thống các nhà hàng, còn phần lớn các cơ sở vật chất kỹ thuật 

du lịch khác ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước còn thiếu về số lượng 

và yếu về chất lượng. Vì vậy, để tăng cường thu hút khách du lịch cũng như gia 

tăng thời gian lưu trú và khả năng chi tiêu của họ trong thời gian tới cần tập 

trung đầu tư phát triển cả về số lượng và nâng cao chất lượng đồng bộ hệ thống 

cơ sở vật chất lỹ thuật du lịch. 

2.1.1. Hệ thống cơ sở lưu trú 

Tiếp tục đầu tư phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng hệ thống cơ 

sở lưu trú du lịch ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

- Về số lượng: Đáp ứng đủ số lượng buồng lưu trú theo dự báo của phương 

án chọn: Đến năm 2025 cả nước cần có 750.000 buồng (năm 2019 đã có 

650.000 buồng, cần có thêm 100.000 buồng); Đến năm 2030 cả nước cần có 

1.300.000 buồng (năm 2025 đã có 750.000 buồng, cần có thêm 550.000 buồng). 

Hệ thống cơ sở lưu trú cần phát triển đa dạng và hướng đến phát triển các loại 

hình như: khách sạn và khu resort nghỉ dưỡng, homestay, bungalow, nhà nghỉ 

sinh thái, camping… Về loại hình khách sạn cần bố trí phát triển ở các trung 

tâm du lịch, các thành phố, các đô thị của các tỉnh, thành phố. Các khu resort 

nghỉ dưỡng cần phát triển tại các khu nghỉ dưỡng, chủ yếu trong không gian của 

các khu du lịch quốc gia. Các nhà nghỉ du lịch sinh thái cần phát triển ở các khu 

du lịch đồng thời là các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên. Các nhà 

nghỉ cộng đồng, homestay cần bố trí phát triển ở các bản cộng đồng các dân 

tộc… 

Bảng 57: Dự báo tổng nhu cầu cơ sở lưu trú du lịch theo vùng du lịch thời kỳ 2022 - 

2030  

Đơn vị tính: Buồng 

Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2025 2030 

Vùng Trung du 
Nhu cầu cho khách du lịch quốc 

tế 
- 30.900 64.200 
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Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2025 2030 

Miền núi Bắc Bộ 
Nhu cầu cho khách du lịch nội 

địa 
- 53.000 78.800 

Tổng cộng 64.751 83.900 143.000 

Vùng Đồng bằng 

Sông Hồng  

Nhu cầu cho khách du lịch quốc 

tế 
- 100.000 179.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội 

địa 
- 100.000 149.000 

Tổng cộng 154.702 200.000 328.000 

Vùng Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải 

Miền Trung 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc 

tế 
- 91.700 180.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội 

địa 
- 120.000 185.700 

Tổng cộng 191.872 211.700 365.700 

Vùng Tây 

Nguyên 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc 

tế 

- 8.000 31.600 

Nhu cầu cho khách du lịch nội 

địa 

- 18.500 32.400 

Tổng cộng 30.798 26.500 64.000 

Vùng Đông Nam 

Bộ 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc 

tế 

- 61.100 118.200 

Nhu cầu cho khách du lịch nội 

địa 

- 86.300 140.800 

Tổng cộng 136.325 147.400 259.000 

Vùng đồng bằng 

Sông Cửu Long 

Nhu cầu cho khách du lịch quốc 

tế 

- 26.500 57.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội 

địa 

- 54.000 83.300 
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Vùng du lịch Hạng mục 2019 (*) 2025 2030 

Tổng cộng 71.552 80.500 140.300 

Tổng cộng cả 

nước 

Nhu cầu cho khách du lịch 

quốc tế 

- 318.200 630.000 

Nhu cầu cho khách du lịch nội 

địa 

- 431.800 670.000 

Tổng cộng 650.000 750.000 1.300.000 

Nguồn: (*) Số liệu hiện trạng. 

- Về chất lượng: Hiện nay, ở nhiều tỉnh, thành phố còn đang thiếu những 

khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn thương mại cao cấp 4 - 5 sao, chưa đáp ứng 

được nhu cầu phát triển trong xu thế hội nhập (đặc biệt là ở các tỉnh vùng Trung 

du miền núi Bắc Bộ, các tỉnh Tây Nguyên…). Do vậy, trong thời gian tới cần 

ưu tiên đầu tư phát triển các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp 4 - 5 sao đủ để 

đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày càng cao của khách du lịch hạng sang, nhất là đối 

tượng khách kinh doanh thương mại, công vụ. Năm 2019, số lượng buồng 

khách sạn 4 - 5 sao của cả nước chỉ chiếm xấp xỉ 15,5% tổng số buồng lưu trú 

của cả nước (cả nước có 100.281 buồng 4 - 5 sao). Theo tính toán, những năm 

tới số lượng buồng khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên chiếm tỷ lệ khoảng 

18% vào năm 2025 (tương đương 135.000 buồng); và chiếm 25% vào năm 

2030 (tương đương 325.000 buồng). Các khách sạn cao cấp 4 - 5 sao định 

hướng phát triển tập trung chủ yếu ở các trung tâm du lịch lớn, các thành phố 

lớn, ở các khu du lịch quốc gia và ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp. 

2.1.2. Hệ thống cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch 

Cùng với việc phát triển số lượng và nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở 

lưu trú, các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước cần đầu tư phát triển hệ thống 

nhà hàng du lịch, các trung tâm tổ chức sự kiện (khu hội nghị, hội thảo, hội 

chợ), các cơ sở dịch vụ du lịch bổ trợ khác. Đây là một trong những hạn chế 

hiện nay của ngành du lịch ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Để góp 

phần đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch của các địa phương, một 

trong những định hướng ưu tiên đầu tư xây dựng trong thời gian tới là lựa chọn 

các dự án đầu tư xây dựng các công trình thể thao tổng hợp, khu hội chợ triển 

lãm, khu hội nghị hội thảo để phát triển du lịch MICE; xây dựng các khu nghỉ 

dưỡng gắn với chữa bệnh phục hồi sức khỏe, làm đẹp, spa (các khu nghỉ dưỡng 

tắm nước khoáng nóng, tắm bùn, tắm thuốc, tắm trà...).   
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- Đối với các khu hội chợ triển lãm và hội nghị - hội thảo quốc tế cần phải 

định hướng phát triển gắn với khu trung tâm của các thành phố lớn, gắn với các 

khu du lịch quốc gia, các vùng động lực phát triển du lịch... 

- Với mục tiêu phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu cho số lượng khách 

du lịch quốc tế đến Việt Nam, cũng như phục vụ nhu cầu của khách du lịch nội 

địa trong những năm tới, cần có những ưu tiên đầu tư phù hợp để phát triển hệ 

thống nhà hàng ăn uống du lịch gắn với việc phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du 

lịch, gắn với các trung tâm hội nghị, hội thảo…  

- Đối với các khu nghỉ dưỡng gắn với chữa bệnh phục hồi sức khỏe, làm 

đẹp, spa cần định hướng phát triển ở những nơi có nguồn nước khoáng nóng 

(Mỹ Lâm – Tuyên Quang, U Va – Điện Biên, Bản Mòng – Sơn La, Quang Hanh 

– Quảng Ninh, Tiên Lãng – Hải Phòng, Kim Bôi – Hòa Bình, Thanh Thủy – 

Phú Thọ, Kênh Gà – Ninh Bình, Sơn Kim – Hà Tĩnh, Bang – Quảng Bình, Thần 

Tài – Đà Nẵng, Hội Vân – Bình Định, Tháp Bà – Nha Trang, Trường Xuân – 

Khánh Hòa, Bưng Thị  –  Bình Thuận, Bình Châu – Bà Rịa Vũng Tàu, Đam 

Rông – Lâm Đồng…); các vùng chè (Thái Nguyên, Hải Hà – Quảng Ninh, Bảo 

Lộc – Lâm Đồng…).  

2.1.3. Hệ thống cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch 

 Với những xu hướng mới trong tiêu dùng của khách du lịch, cũng như 

trong kinh doanh, phát triển các trung tâm thương mại, mua sắm của các nhà 

đầu tư được phân tích trên đây…, trong thời gian tới việc đầu tư phát triển các 

trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm du lịch là rất cần thiết để đáp ứng 

nhu cầu của khách du lịch; đảm bảo tăng khả năng “xuất khẩu tại chỗ”, tăng khả 

năng chi tiêu của khách du lịch…  

Việc định hướng đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, các trung tâm 

mua sắm du lịch cần chú trọng đến một số yếu tố sau đây: 

- Các trung tâm thương mại cần phát triển ở các đô thị lớn – nơi tập trung 

đông dân cư để vừa phục vụ người dân địa phương vừa phục vụ khách du lịch. 

- Các trung tâm mua sắm du lịch cần phát triển ở các điểm đến du lịch, các 

khu du lịch, các điểm dừng chân du lịch – những nơi tập trung số lượng lớn 

khách du lịch.  

- Đối với các trung tâm mua sắm du lịch cần kết hợp với chức năng trải 

nghiệm ẩm thực vùng miền để tăng tính hấp dẫn cho khách du lịch; đồng thời đa 

dạng hóa các mặt hàng, các sản phẩm đặc trưng của các địa phương, các vùng 

miền. 
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2.1.4. Hệ thống cơ sở vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch; phương tiện 

vận chuyển du lịch 

Hoạt động vui chơi giải trí là một phần quan trọng của hoạt động du lịch 

góp phần hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. Thời gian gần 

đây, du lịch ở một số địa phương đã có những quan tâm nhất định đối với việc 

phát triển các công trình vui chơi giải trí như các khu vui chơi giải trí tổng hợp, 

các sân golf…, bước đầu đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của khách du lịch. 

Tuy nhiên, các công trình vui chơi giải trí chưa thực sự hấp dẫn khách, chưa 

tương xứng với nhu cầu phát triển. Vì vậy, trong thời gian tới việc đầu tư xây 

dựng phát triển hệ thống các điểm vui chơi giải trí ở các tỉnh, thành phố trên 

phạm vi cả nước là một yêu cầu cấp bánh góp phần vào chiến lược đa dạng hóa 

các loại hình và sản phẩm du lịch, tạo ra sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam nói 

chung trong những năm tới, kéo dài thời gian lưu trú của khách. Nội dung định 

hướng đầu tư phát triển các điểm vui chơi giải trí ở các tỉnh, thành phố bao 

gồm:  

- Phát triển các loại hình vui chơi giải trí dân gian kết hợp hiện đại ở khu 

vực các thành phố lớn gắn với các công viên, ở các khu du lịch quốc gia... 

- Phát triển các loại hình vui chơi giải trí gắn với thiên nhiên như dã 

ngoại, thể thao khám phá... 

- Hệ thống sân golf là một trong những công trình vui chơi giải trí du lịch 

cao cấp. Hiện nay, cả nước đã có 78 sân golf đang hoạt động và 43 sân golf 

đang trong giai đoạn đầu tư phát triển, trong đó có 32 sân golf đạt tiêu chuẩn 

quốc tế. Như vây, với hệ thống sân golf của cả nước hiện nay đủ để đáp ứng nhu 

cầu cho khách du lịch người dân địa phương. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển du lịch chuyên dùng chủ yếu là do 

các doanh nghiệp đầu tư phát triển theo nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, 

trong phạm vi các khu du lịch quốc gia cần định hướng phát triển một số 

phương tiện chuyên dùng như xe điện, monorail; cao cấp hơn là thủy phi cơ, air 

taxi…   

2.2. Kết cấu hạ tầng du lịch 

2.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được áp dụng 

a. Giao thông:  

Giao thông phục vụ phát triển du lịch bao gồm hệ thống giao thông khu du 

lịch và hệ thống giao thông nằm ngoài ranh giới khu du lịch hay còn gọi là giao 

thông đối ngoại. 

- Giao thông đối ngoại: 
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+ Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được áp dụng theo các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện hành của ngành giao thông vận tải. 

+ Đảm bảo mạng lưới đường không, đường bộ, đường biển, đường sông 

tiếp cận thuận lợi đến mọi địa bàn có tiềm năng du lịch.  

+ Tạo môi trường giao thông công cộng hiện đại, thuận tiện khi tham gia 

giao thông du lịch thông qua việc nâng cấp, cải tạo bến xe, bến tàu, cầu 

cảng .v.v.  

- Giao thông khu du lịch: 

+ Mạng lưới giao thông và tổ chức đi lại trong khu du lịch phải thiết kế 

thành một hệ thống nhất, nhằm bảo đảm mối liên hệ nhanh chóng, thuận tiện và 

an toàn với tất cả các khu chức năng trong khu du lịch, với các công trình thuộc 

hệ thống giao thông đối ngoại. 

+ Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được áp dụng để tính toán phát triển hệ 

thống giao thông trong các khu du lịch lấy theo Bảng 18 - Phân loại đường giao 

thông trong khu du lịch; bảng 19 - Quy định mật độ giao thông chính khu du 

lịch tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7801:2008 Quy hoạch phát triển khu du lịch 

- tiêu chuẩn thiết kế. 

- Mật độ giao thông chính khu du lịch: 

Chỉ tiêu tối thiểu 
Vị trí khu du lịch 

Vùng đồng bằng, ven biển Vùng trung du Vùng núi cao 

Km/km2 1,8-2,0 1,5-1,8 1,2-1,5 

% so với diện tích 2,4-2,5 2,0-2,4 1,5-1,8 

Chú thích:  

+ Đối với khu du lịch quốc gia, chỉ số trên có thể tăng thêm 10-20% 

+ Đối với các khu du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh ưu tiên phát triển giao 

thông, nên chỉ số trên có thể tăng thêm 10% 

+ Chỉ tiêu diện tích đất giao thông trong khu lưu trú: 10-12 m2/khách; tỷ 

lệ chiếm 10% diện tích khu lưu trú. 

b. Cấp nước: 

Nguồn cấp nước được lấy từ hệ thống cấp nước của các đô thị, hệ thống 

cấp nước của các khu dân cư nông thôn; nguồn cấp nước riêng của các khu, 

điểm du lịch. Chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. 

Tiêu chuẩn dùng nước lấy theo Bảng 24 - Tiêu chuẩn dùng nước khách du 

lịch có lưu trú; bảng 25 - Tiêu chuẩn dùng nước khách du lịch tham quan trong 
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ngày tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7801:2008 Quy hoạch phát triển khu du 

lịch - tiêu chuẩn thiết kế. 

Các tiêu chuẩn khác áp dụng theo mục 15. Quy hoạch hệ thống cấp nước 

khu du lịch tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7801:2008 Quy hoạch phát triển khu 

du lịch - tiêu chuẩn thiết kế. 

c. Cấp điện:  

Hệ thống cấp điện được lấy từ hệ thống điện quốc gia hoặc nguồn cấp điện 

riêng của các khu, điểm du lịch (điện gió, điện mặt trời, máy phát điện). 

Các tiêu chuẩn khác áp dụng theo mục 16. Quy hoạch cấp điện khu du lịch 

tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7801:2008 Quy hoạch phát triển khu du lịch - 

tiêu chuẩn thiết kế. 

Tên phụ tải Chỉ tiêu cấp diện 

1. Văn phòng   

- Không có điều hòa nhiệt độ 20 W/m2 sàn 

- Có điều hòa nhiệt độ 30 W/m2 sàn 

2. Cửa hàng, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, 

dịch vụ 

 

+ Không có điều hòa 20 W/m2 sàn 

+ Có điều hòa 30 W/m2 sàn 

3. Nhà nghỉ, khách sạn  

- Nhà nghỉ, khách sạn hạng 1 sao 2 kW/giường 

- Khách sạn hạng 2÷3 sao 2,5 kW/giường 

- Khách sạn hạng 4÷5 sao 3,5 kW/giường 

4. Khối khám chữa bệnh (công trình y tế)  

- Bệnh viện cấp quốc gia 2,5 kW/giường bệnh 

- Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố 2 kW/giường bệnh 

- Bệnh viện cáp quận, huyện 1,5 kW/giường bệnh 

5. Rạp hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc  

- Có điều hòa nhiệt độ 25 W/m2 

6. Chiếu sáng công cộng  

- Chiếu sáng đường phố 1 W/m2 

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa 0,5 w/m2 

Chú thích 1: Các công trình công cộng dịch vụ khác được phép để xuất chỉ tiêu 

tính toán trên cơ sở mức độ tiện nghi và luận chứng kinh tế - kỹ thuật; 

Chú thích 2: Chỉ tiêu sử dụng điện năng tính toán phải đảm bảo sử dụng tiết 

kiệm năng lượng theo QCVN 09:2017/BXD về "Các công trình xây dựng sử dụng 

năng lượng hiệu quả" 

 



443 

 

d. Thông tin liên lạc: 

Chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu 

cầu sử dụng dịch vụ của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, 

đảm bảo quốc phòng-an ninh và thu hút khách du lịch đến với Việt Nam. Ngoài 

sử dụng dịch vụ di động theo cách truyền thống (qua điện thoại di động); ngày 

nay theo xu hướng phát triển chung của công nghệ, nhiều thiết bị đầu cuối có 

thể kết nối với hạ tầng mạng di động để sử dụng các dịch vụ viễn thông di động, 

trong đó có thiết bị “Internet of Things” (IoT). Dự báo nhu cầu sử dụng thiết bị 

IoT kết nối với hạ tầng mạng di động (5G) sẽ phát triển nhanh và được sử dụng 

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: 

TT Nhu cầu sử dụng thiết bị IoT  
Cơ sở dự báo đến 

năm 2030 
Ghi chú 

I Giao thông     

1 Thiết bị cảm biến đậu xe 

- 500 m đường có 1 

thiết bị cảm biến vào 

năm 2025 và 200m 

đường có 1 thiết bị 

cảm biến vào năm 

2030 (đường Cao tốc + 

Quốc lộ + Đường tỉnh 

+ Đường đô thị). 

- Tỷ lệ phương tiện 

giao thông được trang 

bị thiết bị IoT đạt 20% 

vào năm 2025 và 60% 

vào năm 2030. 

Căn cứ theo 

km đường 

giao thông 

và số lượng 

phương tiện 

giao thông 

(ô tô, xe tải, 

xe chở 

hàng…) 

2 Bảng thông báo điện tử 

3 Hệ thống thu phí điện tử 

4 
Thiết bị camera giám sát thu thập 

thông tin trên đường 

5 
Thiết bị camera giám sát hành trên 

phương tiện: ô tô, xe máy 

6 Thiết bị định vị phương tiện 

7 Chỗ đỗ xe đặc biệt 

8 Chỗ đỗ xe chuyên dùng  

9 
Hệ thống thiết bị dịch vụ đỗ xe thông 

minh 

10 Hệ thống kiểm tra tải trọng xe 

11 

Hệ thống thiết bị kiểm soát an toàn 

(cảnh báo giới hạn tốc độ, cảnh báo 

điều kiện giao thông, tình trạng giao 

thông…) 
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TT Nhu cầu sử dụng thiết bị IoT  
Cơ sở dự báo đến 

năm 2030 
Ghi chú 

II Du lịch     

1 

Thiết bị IoT điều chỉnh nhiệt độ 

phòng, điều khiển TV, thang máy và 

máy sưởi, bật và tắt đèn… 

- Trung bình 100 khách 

du lịch được trang bị 

1,5 thiết bị IoT vào 

năm 2025 và đạt 4 thiết 

bị IoT vào năm 2030. 

Căn cứ theo 

số lượng 

khách du 

lịch hàng 

năm; số 

lượng cơ sở 

lưu trú 

(khách sạn, 

nhà 

hàng…); 

địa điểm du 

lịch 

(camera, 

thiết bị giải 

trí…) 

2 
Thiết bị hỗ trợ thực tế ảo VR; thiết bị 

camera, giám sát an ninh… 

3 

Thiết bị nhận dạng (thông qua dấu vân 

tay hoặc cho phép khách hàng check 

out mà không cần báo với lễ tân) 

e. Thoát nước thải: 

Kết hợp giữa giải pháp xử lý nước thải tập trung và phi tập trung nhằm 

nâng cao tỷ lệ nước thải được xử lý trước khi xả ra môi trường; ; áp dụng giải 

pháp xử lý phi tập trung hoặc nâng cao hiệu quả xử lý của công trình xử lý tại 

chỗ đối với những khu vực chưa có điều kiện thu gom và xử lý nước thải tập 

trung. 

Tiêu chuẩn tính toán lượng nước thải khu du lịch lấy lớn hơn hoặc bằng 

80% tiêu chuẩn cấp nước theo các giai đoạn quy hoạch. Các tiêu chuẩn khác áp 

dụng theo mục 17. Quy hoạch thoát nước thải, vệ sinh môi trường và đánh giá 

tác động môi trường khu du lịch tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7801:2008 Quy 

hoạch phát triển khu du lịch - tiêu chuẩn thiết kế. 

2.2.2. Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch quốc gia 

2.2.2.1. Giao thông 

Giao thông vận tải là một phần không thể thiếu của ngành du lịch. Phần 

lớn là do sự cải thiện của giao thông vận tải mà du lịch được mở rộng. Hiệu suất 

của mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông về phát triển du lịch tại các điểm đến 

cần thiết phải tiếp tục được xây dựng và phát triển. Nếu việc du lịch đến các 

điểm đến ưa thích, mới lạ của du khách bị hạn chế bởi hệ thống cơ sở hạ tầng 
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giao thông thì khách du lịch sẽ tìm kiếm các điểm đến thay thế khác có nhiều 

điều kiện thuận lợi hơn để viếng thăm. Do đó, đề xuất phát triển giao thông 

nhằm hỗ trợ phát triển du lịch nói chung. 

a. Giao thông đường bộ:  

Đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ kết nối từ các tuyến vận tải quốc gia/ 

vùng/ tỉnh (cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, ga đường sắt, cảng hàng không, ga 

đường thủy) vào các khu du lịch, điểm du lịch, địa bàn có tiềm năng du lịch, chú 

trọng các địa bàn giao thông còn khó khăn (miền núi, biên giới). 

100% khu du lịch quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch chính của 

các địa phương được kết nối với đô thị trung tâm tỉnh thông qua các tuyến quốc 

lộ, đường tỉnh, đường huyện, đảm bảo giao thông thông suốt. 

- Đối với hệ thống đường cao tốc: Đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ thống 

trục cao tốc Bắc Nam; triển khai các tuyến cao tốc tại vùng ĐBSCL và vùng 

Trung du miền núi phía Bắc là những khu vực hiện tại hầu như chưa có hệ 

thống giao thông này. 

- Đối với hệ thống quốc lộ: Tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống tuyến 

quốc lộ, đặc biệt tại các khu vực động lực phát triển du lịch; các tuyến quốc lộ 

vành đai biên giới phía Bắc (QL 4A,B,C,D); quốc lộ 279; các tuyến trên địa bàn 

vùng ĐBSCL. 

- Các tuyến đường khác: Chú trọng phát triển các tuyến giao thông kết nối 

giữa các tuyến cao tốc, quốc lộ với các khu du lịch quốc gia, các điểm du lịch 

quan trọng, đặc biệt là các khu điểm tại các khu vực động lực phát triển du lịch, 

các khu du lịch quốc gia trọng điểm. 

- Phát triển hệ thống điểm dừng chân dọc các tuyến cao tốc, quốc lộ và 

hoàn thiện hệ thống biển báo trên các tuyến giao thông phù hợp với yêu cầu 

phát triển và thống nhất với các tiêu chuẩn quốc tế. 

- Tích cực ứng dụng và phát triển hệ thống giao thông thông minh 

(lntelligent Transport System - ITS) phục vụ kinh tế xã hội nói chung và du lịch 

nói riêng. 
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Hệ thống giao thông kết nối đến các Khu du lịch quốc gia: 

TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

I 

Vùng Trung 

du miền núi 

phía Bắc 

18 1.640.492         

1 Sơn La 

Khu du lịch Mộc 

Châu 
206.150 

Khu du lịch 

Mộc Châu 
QL.6 

CT Hòa Bình - 

Sơn La (CT.3) 

Sân bay taxi phục 

vụ du lịch 

Khu du lịch hồ Sơn 

La (bổ sung) 
10.500 

Khu du lịch 

hồ Sơn La 

(bổ sung) 

QL.279D   
Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 

2 Điện Biên 

Khu du lịch Điện 

Biên Phủ -Pá 

Khoang 

2.500 

Khu du lịch 

Điện Biên 

Phủ -Pá 

Khoang 

QL.279; sân bay 

Điện Biên;  
  

CT Sơn La - Điện 

Biên 

3 Lào Cai 

Khu du lịch Sa Pa  5.525 

QL.70; CT 

Nội Bài - Lào 

Cai 

Sân bay Lào Cai  

Tuyến đường sắt 

Lào Cai - Hà Nội 

- Hải Phòng 

  

Khu du lịch Cao 

nguyên Bắc Hà (bổ 

sung) 

67.340 

QL.70; CT 

Nội Bài - Lào 

Cai 

Sân bay Lào Cai  

Tuyến đường sắt 

Lào Cai - Hà Nội 

- Hải Phòng 

  

4 Hà Giang 

Khu du lịch Cao 

nguyên đá Đồng 

Văn 

232.606 QL.4C  QL.280 kéo dài 

Tuyến cao tốc Hà 

Giang - Tuyên 

Quang 

Sân bay lưỡng dụng 

5 Bắc Kạn Khu du lịch Ba Bể 28.337 
QL.279; 

QL.3C 
QL.3C kéo dài   

Tuyến kết nối liên 

vùng Ba Bể (Bắc 

Kạn) - Na Hang 
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

(Tuyên Quang) 

6 Tuyên Quang 

Khu du lịch Tân 

Trào 
2.500 

QL.2C; 

QL.37 

 Tuyến cao tốc 

Tuyên Quang – 

Phú Thọ kết nối 

cao tốc Nội Bài 

– Lào Cai 

Tuyến đường sắt 

Tuyên Quang - 

Thái Nguyên 

Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 

Khu du lịch Na 

Hang (bổ sung) 
15.000 

QL.279; 

QL.2C 
    

Tuyến kết nối liên 

vùng Ba Bể (Bắc 

Kạn) - Na Hang 

(Tuyên Quang) 

7 Yên Bái 

Khu du lịch Thác Bà 28.800  QL.70   

Tuyến đường sắt 

Tuyên Quang - 

Thái Nguyên 

  

Khu du lịch Mù 

Cang Chải (bổ sung) 
120.095 QL.32 QL.32E 

CT. Phú Thọ - 

Lai Châu 

Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 

8 Cao Bằng 

Công viên địa chất 

Non nước Cao Bằng 

(mở rộng từ Thác 

Bản Giốc) (bổ sung) 

339.000 QL.3; QL.4A 

 Cao tốc Tiên 

Yên – Lạng Sơn 

– Cao Bằng 

(CT.10);  

 Cao tốc Hà Nội 

– Thái Nguyên – 

Bắc Kạn – Cao 

Bằng (CT.07) 

Nâng cấp, mở rộng 

ĐT.206 (48km); 
Nâng cấp 15,2 km 

ĐT.215 lên thành 

Quốc lộ 3C; 15,3 

km đường tỉnh 

ĐT.208 đoạn từ Cô 

Ngân đến TT. 

Thanh Nhật thành 

Quốc lộ 4A.  
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

9 Lạng Sơn 

Khu du lịch Mẫu 

Sơn 
14.964 

QL.1; 

QL.4B; 

QL.4A; CT 

Hà Nội - Bắc 

Giang 

CT Lạng Sơn - 

Tiên Yên 
  

Nâng cấp, mở rộng 

ĐT.206 (13km) 

Công viên địa chất 

Lạng Sơn (bổ sung) 
384.580 

QL.1B; 

QL.279 

Cao tốc Tiên 

Yên – Lạng Sơn 

– Cao Bằng 

(CT.10); 

 

Nâng cấp ĐT.232; 

ĐT.226; ĐT.240; 

ĐT.241; ĐT.242; 

ĐT.244 

10 Thái Nguyên Khu du lịch Núi Cốc 1.200 

QL.37; CT 

Hà Nội - Thái 

Nguyên 

    
Nâng cấp, mở rộng 

ĐT.235 (10km) 

11 Phú Thọ 

Khu du lịch Đền 

Hùng  
845 

QL.32C; CT 

Nội Bài - Lào 

Cai 

    
 Điều chỉnh, nâng 

cấp đường vào KDL 

Khu du lịch Xuân 

Sơn (bổ sung) 
33.687 QL.32B     

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường nối 

vào KDL (25km) 

12 Hòa Bình 
Khu du lịch Hồ Hòa 

Bình 
52.200 

QL.6; CT 

Hòa Lạc - 

Hòa Bình 

CT Hòa Bình - 

Sơn La 
  

 Nâng cấp ĐT.435; 

xây dựng hệ thống 

bến, cảng đường 

thủy nội địa 

13 Bắc Giang       

14 Lai Châu       
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

II 

Vùng Đồng 

bằng sông 

Hồng 

15 308.312         

1 Hà Nội 

Khu du lịch Ba Vì - 

Suối Hai 
1.980 

 QL.32; 

QL.21A 
    

Nâng cấp, mở rộng 

ĐT.87A từ TX Sơn 

Tây  (16km) 

Khu du lịch Đồng 

Mô (mở rộng Làng 

văn hóa- Du lịch các 

dân tộc Việt Nam) 

1.544 
CT. Hòa Lạc 

- Hòa Bình 
    

Nâng cấp, mở rộng 

ĐT.87 (2km) 

Khu vực Hương Sơn 

- Quan Sơn (bổ 

sung) 

4.900 
QL.21A; 

QL.21B 
    

Nâng cấp ĐT.76 

(10km) 

2 Hải Phòng Khu du lịch Cát Bà 65.650 
CT Hà Nội - 

Hải Phòng 
    

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

3 Quảng Ninh 

Khu du lich Hạ 

Long 
111.900 

CT Hạ Long 

- Vân Đồn; 

QL.18 

  

Tuyến đường bao 

biển kết nối Hạ 

Long với Cẩm Phả 

Khu du lịch Vân 

Đồn 
58.100 

CT Hạ Long 

- Vân Đồn 

Tuyến đường sắt 

Yên Viên - Phả 

Lại - Hạ Long - 

Cái Lân  

Tuyến đường sắt 

ven biển Nam 

Định - Thái Bình 

- Hải Phòng - 

Quảng Ninh  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

Khu du lịch Trà Cổ 44.036 QL.18C 
CT Vân Đồn - 

Móng Cái 

Tuyến đường sắt 

Hạ Long - Móng 

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

Cái biển 

Khu du lịch Yên Tử 

(bổ sung)  
9.295 

QL.10; CT 

Nội Bài - Hạ 

Long 

      

4 Vĩnh Phúc 

Khu du lịch Tam 

Đảo  
10.723 

QL.2B; 

QL.2C  

 Đường vành đai 

4,5 & đường 

vành đai 5 vùng 

Thủ đô Hà Nội 

  

Cải tạo nâng cấp 

QL.2B từ cầu Chân 

Suối đến KDL 

Khu vực Hồ Đại Lải 3.000    

Tuyến kết nối liên 

vùng Nội Bài - Sóc 

Sơn - Đại Lải 

5 Bắc Ninh 
 Núi Dạm - Nam 

Sơn 
3.000 

QL.18; 

QL.38 

Đường vành đai 

4 Vùng Thủ đô 

Hà Nội 

  
Đường sắt đô thị 

Nội Bài - Bắc Ninh 

6 Hải Dương 
Khu du lịch Côn 

Sơn- Kiếp Bạc 
8.340 

 QL.18; 

QL.37 

Vành đai 5 Vùng 

thủ đô Hà Nội                            
  

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường nối 

vào KDL 

7 Thái Bình   0         

8 Nam Định   0         

9 Ninh Bình 

Khu du lịch Tràng 

An 
12.252 

QL.1A; 

QL.38B; CT 

Cầu Giẽ - 

Ninh Bình 

      

Kênh Gà - Vân 

Trình 
5.242 

QL.1A; 

QL.12B 
  

Cải tạo, nâng cấp 

ĐT.477 và 477c; 
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

ĐT.478 (đê hữu 

sông Hoàng Long) 

10 Hà Nam 
Khu du lịch Tam 

Chúc 
4.000 

QL.21A; CT 

Cầu Giẽ - 

Ninh Bình 

Đường nối 

đường vành đai 

4, vành đai 5; 

đường vành đai 

5 vùng Thủ đô 

Hà Nội  

   

11 Hưng Yên   0         

III 

Vùng Bắc 

Trung Bộ & 

duyên hải 

Nam trung bộ 

18 132.797         

1 Thanh Hóa 

Khu du lịch Hải 

Tiến - Sầm Sơn (bổ 

sung) 

590 QL.10     

Nâng cấp, mở rộng 

đường nối từ TT. 

Bút Sơn ra Hải Tiến 

(10km). Cảng biển 

du lịch; Tuyến 

đường ven biển 

2 Nghệ An 

Khu du lịch Kim 

Liên  
279 

QL.46A; 

QL.1A  
      

Khu du lịch Cửa Lò 6.455 QL.1A; QL.7 Cao tốc Bắc  Đường ven biển 
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

- Diễn Châu (bổ 

sung) 

Nam (đoạn Diễn 

Châu – Bãi Vọt) 

Diễn Châu - Cửa Lò 

3 Hà Tĩnh 
Khu du lịch Thiên 

Cầm 
184 QL.1A     

Nâng cấp, mở rộng 

đường nối từ TT 

Cẩm Xuyên tới TT 

Thiên Cầm (12km); 

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

4 Quảng Bình 

Khu du lịch Phong 

Nha - Kẻ Bàng 
2.500 

QL.15 

(đường Hồ 

Chí Minh); 

QL.16 

    

Nâng cấp, mơ rộng 

các tuyến nối từ QL 

đến KDL (10km) 

Khu du lịch Nhật Lệ 

(bổ sung) 
2.450 QL.1A         

CT Bắc Nam 

(đoạn Bùng – 

Vạn Ninh); 

Đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam  

  
Tuyến đường ven 

biển 

5 Quảng Trị 

Khu vực Cửa Việt - 

Cửa Tùng - Địa đạo 

Vịnh Mốc - Đôi bờ 

Hiền Lương - Cồn 

1.250 QL.1A     

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

Cỏ (bổ sung) 

6 
Thừa Thiên 

Huế 

Khu du lịch Lăng 

Cô - Cảnh Dương 
9.490 

QL.1A; 

QL.49B; Sân 

bay Phú Bài 

Đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam 

(trước 2030)  

  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

7 Đà Nẵng 

Khu du lịch Sơn Trà 1.056 
Sân bay Đà 

Nẵng; QL.1A 

Đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam  

Đường sắt kết nối 

các tỉnh khu vực 

Tây Nguyên (Đà 

Nẵng - Kon Tum 

- Gia Lai - Đắk 

Lắk - Đắk Nông - 

Bình Phước 

(Chơn Thành)  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

Khu du lịch Bà Nà 8.838 

Sân bay Đà 

Nẵng; 

QL.1A; 

QL.14G 

Đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam  

Đường sắt kết nối 

các tỉnh khu vực 

Tây Nguyên (Đà 

Nẵng - Kon Tum 

- Gia Lai - Đắk 

Lắk - Đắk Nông - 

Bình Phước 

(Chơn Thành) 

  

8 Quảng Nam 
Khu du lịch Hội An 

- Cù Lao Chàm 
1.735 

QL.1A; 

QL.14H 

Đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam 
  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển; Xây dựng 

mạng lưới bãi đỗ xe 
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

để phục vụ trung 

chuyển khách trước 

khi vào trung tâm 

phố cổ. 

9 Quảng Ngãi 

Khu du lịch Mỹ Khê 352 
QL.1A; 

QL.24B 

CT Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi - 

Quy Nhơn; 

Đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam 

  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

Đảo Lý Sơn 1.039 
Đường tàu 

biển 
 

Đường hàng 

không 

Xây dựng hệ thống 

giao thông kết nối 

các khu chức năng 

trên đảo, bến tàu du 

lịch; cảng hàng 

không. 

10 Bình Định 
Khu du lịch Phương 

Mai 
3.000 

QL.19B; 

QL.1A; Sân 

bay Phù Cát 

CT Quảng Ngãi 

- Quy Nhơn; 

Đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam  

  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

11 Phú Yên 
Khu du lịch Vịnh 

Xuân Đài 
1.200 QL.1A 

CT Quy Nhơn - 

Tuy Hòa; Đường 

sắt tốc độ cao 

Bắc - Nam  

  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

12 Khánh Hòa 
Khu du lịch Bắc 

Cam Ranh 
1.562 

Sân bay Cam 

Ranh; QL.1A 

CT Nha Trang - 

Cam Lâm; 

Đường sắt tốc độ 

CT Đà Lạt - Cam 

Lâm 

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

cao Bắc - Nam. 

Khu du lịch Bắc 

Vịnh Vân Phong (bổ 

sung) 

50.000 
Sân bay Tuy 

Hòa; QL.1A 

CT Quy Nhơn - 

Tuy Hòa - Nha 

Trang; ; Đường 

sắt tốc độ cao 

Bắc - Nam 

CT Đắk Lắk - 

Phú Yên  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

13 Ninh Thuận 
Khu du lịch Ninh 

Chữ 
12.200 QL.1A 

CT Cam Lâm - 

Vĩnh Hảo; 

Đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam 

Tuyến đường sắt 

Tháp Chàm - Đà 

Lạt  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

14 Bình Thuận Khu du lịch Mũi Né  14.760 QL.1A 

Sân bay Phan 

Thiết; CT Vĩnh 

Hảo - Phan 

Thiết;  Đường 

sắt tốc độ cao 

Bắc - Nam 

  

Cảng biển du lịch; 

Tuyến đường ven 

biển 

IV 
Vùng Tây 

Nguyên 
6 741.805         

1 Kon Tum 
Khu du lịch Măng 

Đen 
138.116 

QL.24; 

QL.24D (xây 

mới) 

    

Nâng cấp, mở rộng 

đường từ QL.24 vào 

KDL 

2 Gia Lai 

Khu du lịch quốc 

gia lâm viên Biển 

Hồ - Chư Đăng Ya 

5.200 

Sân bay 

Pleiku; 

QL.19; 

CT Ngọc Hồi - 

CK Bờ Y; CT 

Quy Nhơn - 

CT Pleiku - CK. 

Lệ Thanh;  

Đường sắt kết nối 

Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

QL.19D Pleiku các tỉnh khu vực 

Tây Nguyên (Đà 

Nẵng - Kon Tum 

- Gia Lai - Đắk 

Lắk - Đắk Nông - 

Bình Phước 

(Chơn Thành) 

3 Đắk Lắk 
Khu du lịch Yok 

Đôn 
115.545 

QL.14C; 

QL.29 
QL.26 kéo dài 

CT Đắk Lắk - 

Phú Yên 

Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 

4 Đắk Nông 

Khu du lịch công 

viên địa chất toàn 

cầu Đăk Nông (bổ 

sung) 

476.000 

AH.17 

(đường Hồ 

Chí Minh); 

Sân bay Buôn 

Ma Thuột 

CT Bắc Nam - 

Phía Tây 
  

Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 

5 Lâm Đồng 

Khu du lịch Tuyền 

Lâm  
2.944 

QL.47; Sân 

bay Liên 

Khương 

 Cao tốc Liên 

Khương - Dầu 

Giây 

CT Đà Lạt - Nha 

Trang; Tuyến 

đường sắt Tháp 

Chàm - Đà Lạt 

Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 

Khu du lịch Đan Kia 

- Suối Vàng 
4.000 

QL.TSD; Sân 

bay Liên 

Khương 

 Cao tốc Liên 

Khương - Dầu 

Giây 

CT Đà Lạt - Nha 

Trang; Tuyến 

đường sắt Tháp 

Chàm - Đà Lạt 

Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 

V 
Vùng Đông 

Nam Bộ 
7 56.785         
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

1 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Khu du lịch Cần Giờ 2.870 

Bến phà Bình 

Khánh; 

Tuyến đường 

Rừng Sắc 

    

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường Rừng 

Sắc 

2 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Khu du lịch Long 

Hải - Phước Hải 
1.100 

QL.56; 

QL.55 

CT Biên Hòa - 

Vũng Tàu   

Nâng cấp, mở rộng 

ĐT.44A (30km) 

Khu du lịch Côn 

Đảo  
1.000 

Sân bay Côn 

Đảo 
  

 
Cảng biển du lịch. 

Khu vực Hồ Tràm - 

Bình Châu (bổ sung) 
5.000     

 Đường ven biển 

Hồ Tràm - Bình 

Châu 

  

3 Đồng Nai 

Khu du lịch Hồ Trị 

An (bổ sung) 

 

32.300 QL.20 
QL.13C (đang 

xây dựng) 
  

Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 

(1,5km) 

4 Tây Ninh 
Khu du lịch núi Bà 

Đen 
2.904 

QL.22B 

(ĐT.784 hiện 

hữu) 

QL.56B  
CT. Gò Dầu - Xa 

Mát 

Nâng cấp, mở rộng 

đường vào KDL 

(2km) 

5 Bình Phước 

Khu du lịch quốc 

gia Bà Rá - Thác 

Mơ (bổ sung) 

1.500 Đường HCM  
CT. Bắc - Nam 

phía Tây  

Đường sắt kết nối 

các tỉnh khu vực 

Tây Nguyên (Đà 

Nẵng - Kon Tum 

- Gia Lai - Đắk 

Lắk - Đắk Nông - 

Bình Phước 

(Chơn Thành)   
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TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

6 Bình Dương   
 

        

VI 

Vùng Đồng 

bằng sông 

Cửu Long 

6 126.647         

1 Cần Thơ   0         

2 Long An         

3 Tiền Giang Khu du lịch Thới 

Sơn 
1.200 

 QL.50; 

QL.60 

Tuyến đường sắt 

HCM - Cần Thơ 
  

Cảng du lịch trên 

sông Tiền Giang. 
4 Bến Tre 

5 Vĩnh Long   0         

6 Trà Vinh   0         

7 Hậu Giang 
Khu du lịch Lung 

Ngọc Hoàng 
2.800 

QL.61; 

QL.61B 

 Cao tốc Cần 

Thơ - Cà Mau 
  

Nâng cấp các tuyến 

ĐT.927; ĐT.928 

8 Sóc Trăng   0         

9 Đồng Tháp 

Khu du lịch Tràm 

Chim - Láng Sen 

(bổ sung) 

7.313 QL.30   
CT Hồng Ngự - 

Trà Vinh 

Nâng cấp ĐT.844 

lên thành QL.           

10 An Giang 
Khu du lịch Núi 

Sam  
1.487 QL.91 

CT. Châu Đốc - 

Cần Thơ - Sóc 

Trăng 

  

Xây dựng mạng 

lưới bãi đỗ xe để 

phục vụ trung 

chuyển khách  

11 Kiên Giang 
Khu du lịch Phú 

Quốc 
58.927 

Sân bay Phú 

Quốc; Khu 

bến Phú 

Quốc 

    

Xây dựng mới, mở 

rộng, cải tạo các 

tuyến đường trên 

địa bàn thành phố 

Phú Quốc 



459 

 

TT 

Tỉnh/Thành 

phố trực thuộc 

TW 

Tên khu du lịch 
Quy mô 

(ha) 

Kết nối 

giao thông 

hiện có 

Kết nối 

giao thông 

đến năm 2030 

Kết nối 

giao thông 

sau năm 2030 

Đề xuất bổ sung kết 

nối giao thông 

  
Khu du lịch Hà Tiên 

(bổ sung) 
34.820 QL.80   

Xây dựng bến xe 

liên tỉnh 

12 Bạc Liêu   0         

13 Cà Mau 
Khu du lịch Năm 

Căn  
20.100 

QL.1A; sân 

bay Cà Mau 
    

Tuyến đường cao 

tốc từ thành phố Cà 

Mau đến Đất Mũi 

 
Tổng  67 3.006.837         
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b. Giao thông đường thủy: 

* Định hướng phát triển hạ tầng giao thông đường thủy: 

- Đầu tư phát triển hệ thống các bến tàu, bến thuyền phục vụ du lịch gắn 

với các tuyến đường thủy nội địa, các đoạn tuyến sông được quản lý, khai thác. 

- Đầu tư phát triển loại hình du lịch tàu biển gắn với các trung tâm du lịch 

trọng điểm, chủ yếu tại các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy 

Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Côn Đảo, Phú Quốc, chú trọng 

tới các đảo, quần đảo. 

- Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống cảng biển chuyên dụng du 

lịch, đặc biệt tại các trọng điểm: Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, 

Cảm Ranh, Vũng Tàu và Phú Quốc. 

- Hình thành các tour, tuyến du lịch đường thủy, xây dựng bến tàu và bến 

thuyền, đưa sản phẩm du lịch đường thủy này trở thành sản phẩm đặc trưng của 

các địa phương có tiềm năng về giao thông thủy (đường biển, đường sông). Ưu 

tiên huy động nguồn lực các doanh nghiệp để sớm đầu tư hạ tầng dịch vụ trên 

các tuyến đường thủy nội địa. 

- Miền Bắc có 49 tuyến đường thủy nội địa, với tổng chiều dài khoảng 

2.935km (các tuyến đường thủy quan trọng là Sông Hồng, sông Đà, sông Đáy, 

sông Lô - Gâm, sông Cầu & sông Thái Bình); Miền Trung có 27 tuyến với tổng 

chiều dài khoảng 1.167km (một số tuyến quan trọng là sông Lam, sông Thạch 

Hãn, phá Tam Giang, sông Thu Bồn, sông Trường Giang); Miền Nam có 61 

tuyến, với tổng chiều dài khoảng 2.969km (một số tuyến quan trọng là sông 

Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ 

Tây, Kênh rạch Cái Côn - Quản Lộ Phụng Hiệp) 

* Định hướng phát triển không gian hai bên bờ sông gắn với phát triển 

giao thông thủy: 

- Cải tạo các bờ sông thành không gian phục vụ du lịch: Bãi bồi, bãi giữa 

sông là những khu vực có vẻ đẹp tự nhiên với một không gian mở có quy mô 

lớn, được người dân và khách du lịch quan tâm và yêu thích bởi được gần gũi 

với thiên nhiên, cây xanh, mặt nước. Về quản lý đô thị, bãi sông cũng là khu 

vực được chú trọng nghiên cứu trong tương lai, với mục tiêu là hình thành 

không gian văn hóa phục vụ cộng đồng và phát triển du lịch. Bờ sông được cải 

tạo theo hướng phân chia thành các khu vực với cao độ khác nhau (các khu vực 

thấp nhất được thiết kế để trở thành đất ngập nước tự nhiên, chấp nhận ngập lụt; 

các khu vực có nguy cơ lũ lụt thấp hơn được sử dụng cho các khu đất ngập nước 

xây dựng; khu vực cao nhất được sử dụng cho các không gian giải trí và thư 
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giãn). Các yếu tố kỹ thuật sinh học đã được sử dụng như kè mềm, rọ đá, và dốc 

cỏ, cầu gỗ tự nhiên, thực vật hiện trạng bản địa đã được sử dụng để thích ứng 

BĐKH, phục hồi đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sống. 

- Về phát triển hạ tầng: Chú trọng tới việc cải tạo lại các tuyến đê hay 

tuyến đường mòn hiện có thành các hành lang xanh; xây dựng một số điểm vị 

trí tại vành đai đệm để thu gom, xử lý và tái sử dụng nguồn nước thải. Ngoài hệ 

thực vật hiện có, xem xét bổ sung thêm các cây địa phương, cây bụi và thực vật 

thủy sinh. 

* Định hướng tổ chức, khai thác sự kiện du lịch nhằm đa dạng hóa sản 

phẩm du lịch đường sông: 

Du lịch đường sông có thể chia thành bốn hoạt động chính: Thể thao, 

tham quan, sự kiện - lễ hội văn hóa và nghỉ dưỡng. Các sự kiện - lễ hội văn hóa 

thường phong phú về loại hình (văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, thương 

mại...) và đa dạng về các hoạt động: Thả hoa đăng, ngắm pháo hoa, các cuộc thi 

thể thao phối hợp, tìm hiểu sản vật địa phương, biểu diễn nghệ thuật,… Không 

gian diễn ra sự kiện được tận dụng không chỉ ven bờ sông mà còn có các hoạt 

động trên sông. Nguyên tắc hàng đầu của các sự kiện là phải tôn trọng những tài 

nguyên tự nhiên và các giá trị nhân văn. Người tham dự ý thức được trách 

nhiệm của mình trong việc góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo nên sự 

liên kết thân thiện giữa con người và thiên nhiên.  
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c. Giao thông đường không: 

- Hạ tầng hàng không: đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long 

Thành và mở rộng các sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam 

Ranh và Phú Quốc. 

- Nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống sân bay nhỏ (sân bay chuyên dùng) 

có thể đáp được chuyên cơ tư nhân, thủy phi cơ, trực thăng, các thiết bị bay cỡ 

nhỏ phục vụ cho một nhóm người hoặc nhóm khách du lịch. 
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Tổng hợp quy hoạch cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021 – 2030 

TT Tên CHK 

Quy 

mô, cấp 

sân bay 

Tỉnh, 

thành phố 

Công suất 

thiết kế dự 

kiến (triệu 

hk/năm) 

Diện tích 

đất dự 

kiến 2030 

(ha) 

Đường tiếp cận 
Đường quốc gia (Q.lộ, 

cao tốc) 
Đường sắt 

I 

Cảng 

hàng 

không 

quốc tế 

    245,00         

1 
CHKQT 

Nội Bài 
4F Hà Nội 60,00 1268,00 

Đường Võ 

Nguyên Giáp 

(6 làn xe) 

QL.18, QL.2, QL.5, 

QL.3, Vành đai 3, các 

đường cao tốc đô thị như 

Nội Bài- Nhật Tân…, bổ 

sung đường bộ trên cao 

02 tuyến 

đường sắt 

đô thị 

(Line2, Line 

6) 

2 

CHKQT 

Long 

Thành 

4F Đồng Nai 25,00 5000,00 
Đường nối sân 

bay (4 làn) 

Cao tốc Dầu Giây - 

Long Thành, Long 

Thành - HCM, ĐSTĐC, 

VĐ4 

Đường sắt 

tốc độ cao 

quốc gia, 

đường sắt 

đô thị 

3 

CHKQT 

Tân Sơn 

Nhất 

4E 
TP. Hồ Chí 

Minh 
50,00 1150,00 

Đường Bạch 

Đằng (6 làn),  

Đường Trường 

Sơn (8 làn) 

Đường đô thị 

02 tuyến 

đường sắt 

đô thị 
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TT Tên CHK 

Quy 

mô, cấp 

sân bay 

Tỉnh, 

thành phố 

Công suất 

thiết kế dự 

kiến (triệu 

hk/năm) 

Diện tích 

đất dự 

kiến 2030 

(ha) 

Đường tiếp cận 
Đường quốc gia (Q.lộ, 

cao tốc) 
Đường sắt 

4 
CHKQT 

Vân Đồn 
4E 

Quảng 

Ninh 
5,00 326,55 

Tiếp cận trực 

tiếp 

Cao tốc Hạ Long - Vân 

Đồn 
  

5 
CHKQT 

Cát Bi 
4E Hải Phòng 8,00 488,02 

Lê Hồng Phong 

(6 làn) 

QL.5, Cao tốc Hà Nội - 

Hải Phòng 
  

6 
CHKQT 

Thọ Xuân 
4E Thanh Hóa 5,00 844,86 

Đường nối sân 

bay (4 làn) 

Đường Nghi Sơn - Thọ 

Xuân (định hướng cao 

tốc TP Thanh Hóa đến 

Thọ Xuân) 

  

7 
CHKQT 

Vinh 
4E Nghệ An 8,00 447,37 

Đường nối sân 

bay (8 làn) 
QL.1, QL.46   

8 
CHKQT 

Phú Bài 
4E 

Thừa 

Thiên Huế 
7,00 527,00 

Lê Trọng Tấn 

(4 làn) 
QL.1   

9 
CHKQT 

Đà Nẵng 
4E Đà Nẵng 25,00 855,57 

Duy Tân, 

Nguyễn Văn 

Linh (6 làn) 

QL.1, QL.14B 
Đường sắt 

đô thị 

10 
CHKQT 

Chu Lai 
4E 

Quảng 

Nam 
5,00 2006,56 

Đường nối sân 

bay (4 làn) 
QL.1 

Đường sắt 

đô thị 
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TT Tên CHK 

Quy 

mô, cấp 

sân bay 

Tỉnh, 

thành phố 

Công suất 

thiết kế dự 

kiến (triệu 

hk/năm) 

Diện tích 

đất dự 

kiến 2030 

(ha) 

Đường tiếp cận 
Đường quốc gia (Q.lộ, 

cao tốc) 
Đường sắt 

11 
CHKQT 

Cần Thơ 
4E Cần Thơ 7,00 388,90 

Đường Võ Văn 

Kiệt (6 làn) 

QL91, 91B, đại lộ Võ 

Văn Kiệt 
  

12 
CHKQT 

Phú Quốc 
4E 

Kiên 

Giang 
10,00 905,31 

Đường nối sân 

bay (6 làn) 
    

13 
CHKQT 

Cam Ranh  
4E Khánh Hòa 25,00 657,92 

Đường nối sân 

bay (8 làn) 
QL.1, Đường ven biển 

Đường sắt 

đô thị 

14 
CHK Liên 

Khương 
4E Lâm Đồng 5,00 340,84 

Đường nối sân 

bay (2 làn) 
QL.20   

II 

Cảng 

hàng 

không 

quốc nội 

    33,00         

1 
CHK Lai 

Châu 
3C Lai Châu 0,5,0 117,09   QL.32   

2 
CHK Điện 

Biên 
3C Điện Biên 2,00 201,39 

Đường nối sân 

bay (6 làn xe) 
QL.12 - 
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TT Tên CHK 

Quy 

mô, cấp 

sân bay 

Tỉnh, 

thành phố 

Công suất 

thiết kế dự 

kiến (triệu 

hk/năm) 

Diện tích 

đất dự 

kiến 2030 

(ha) 

Đường tiếp cận 
Đường quốc gia (Q.lộ, 

cao tốc) 
Đường sắt 

3 
CHK Sa 

Pa 
4C Lào Cai 3,00 371,00 

Tiếp cận trực 

tiếp 

Cao tốc Nội Bài - Lào 

Cai 
- 

4 
CHK Nà 

Sản 
4C Sơn La 1,00 498,67 

Đường nối sân 

bay (4 làn xe) 
QL.6   

5 
CHK 

Quảng Trị 
4C Quảng Trị 1,00 316,57 

Đường nối sân 

bay (4 làn) 
QL.1   

6 
CHK 

Pleiku 
4C Gia Lai 4,00 358,64 

Đường Mười 

bảy tháng ba (6 

làn) 

QL.19   

7 
CHK Phù 

Cát 
4C Bình Định 5,00 863,30 

Đường nối sân 

bay (4 làn) 
QL.1   

8 
CHK Tuy 

Hòa 
4C Phú Yên 3,00 697,00 

Đường nối sân 

bay (4 làn) 
QL.25   

9 

CHK 

Buôn Ma 

Thuột 

4C Đắk Lắk 5,00 464,00 
Đường Đam 

San (6 làn) 
QL.26, QL,27   
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TT Tên CHK 

Quy 

mô, cấp 

sân bay 

Tỉnh, 

thành phố 

Công suất 

thiết kế dự 

kiến (triệu 

hk/năm) 

Diện tích 

đất dự 

kiến 2030 

(ha) 

Đường tiếp cận 
Đường quốc gia (Q.lộ, 

cao tốc) 
Đường sắt 

10 
CHK Phan 

Thiết 
4C 

Bình 

Thuận 
2,00 550,56 

Đường nối sân 

bay (4 làn) 
QL.1   

11 
CHK 

Đồng Hới 
4C 

Quảng 

Bình 
3,00 193,86 

Đường 16-6 (4 

làn) 
QL.1   

12 
CHK Rạch 

Giá 
3C 

Kiên 

Giang 
0,50 200,00 

Đường nối sân 

bay (4 làn) 

QL.61, đường Cách 

mạng tháng 8 
  

13 
CHK Cà 

Mau 
3C Cà Mau 1,00 243,43 

Đường nối sân 

bay (4 làn) 
QL.1A   

14 
CHK Côn 

Đảo 
4C 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
2,00 111,12 

Đường nối sân 

bay (2 làn) 

Đường nối từ CHK đến 

trung tâm Đảo 
  

  Tổng     278,00 20393,53       
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d. Giao thông đường sắt 

- Cải tạo nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, 

kết nối thông suốt tuyến đường sắt liên vận quốc tế; hoàn thành công tác chuẩn 

bị đầu tư, thu xếp nguồn lực để khởi công một số tuyến đường sắt mới trong đó 

ưu tiên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối cảng biển cửa 

ngõ quốc tế, sân bay quốc tế, đường sắt đầu mối tại thành phố lớn, nghiên cứu 

để triển khai tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. 

- Nâng cấp, cải tạo bảo đảm an toàn chạy tàu 07 tuyến đường sắt hiện có; 

triển khai đầu tư hai đoạn ưu tiên của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 

(Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh); ưu tiên xây dựng một số 

tuyến đường sắt kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế đặc biệt khu vực Hải Phòng 

và Bà Rịa - Vũng Tàu; kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, kết nối 

quốc tế với Trung Quốc, Lào và Campuchia phù hợp với các hiệp định vận tải 

quốc tế và đồng bộ với tiến độ đầu tư của các nước trong khu vực. Mạng đường 

sắt Việt Nam kết nối xuyên Á, kết nối Á - Âu thông qua đường sắt Trung Quốc 

tại cửa khẩu Hữu Nghị và Lào Cai; kết nối với đường sắt ASEAN qua Lào (tại 

Mụ Giạ, Lao Bảo), qua Campuchia (tại Lộc Ninh). 

- Kết nối đường sắt tại các đô thị và đầu mối giao thông lớn 

+ Tại Hà Nội: Các ga đầu mối kết nối đường sắt quốc gia và đường sắt đô 

thị khu vực Hà Nội gồm: Ngọc Hồi, Lạc Đạo, Yên Viên, Bắc Hồng. Trong đó, 

tổ hợp ga Ngọc Hồi là điểm đầu của tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội - Thành 

phố Hồ Chí Minh có chức năng ga lập tàu của đường sắt quốc gia, đường sắt đô 

thị và khu đề-pô của đường sắt đô thị. 

+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Ga đầu mối hàng hóa là ga Trảng Bom, An Bình, 

Tân Kiên; ga đầu mối hành khách là ga Thủ Thiêm, Bình Triệu, Tân Kiên. 

+ Kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế: Tuyến đường sắt mới nối Hà Nội - 

Hải Phòng kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Tuyến đường sắt Biên 

Hòa - Vũng Tàu kết nối với cảng Cái Mép - Thị Vải. Kêu gọi đầu tư xây dựng 

một số đoạn đường sắt và nhà ga chuyên dùng kết nối cảng biển có khối lượng 

hàng hóa thông qua lớn, có nhu cầu thu gom, giải tỏa hàng hóa bằng đường sắt 

như Nghi Sơn, Vũng Áng, Liên Chiểu, Quy Nhơn, Vân Phong, Hiệp Phước... 

+ Kết nối cảng hàng không quốc tế Nội Bài qua hai tuyến đường sắt đô 

thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (tuyến số 2 và tuyến số 6); kết nối cảng hàng 

không quốc tế Long Thành qua tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến 

đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; kết nối cảng hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất qua tuyến đường sắt đô thị (tuyến 4b kéo dài và tuyến số 2). 
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Xây dựng các tour du lịch bằng đường sắt dịch vụ chất lượng cao, theo 

hướng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ ngành đường sắt thông qua việc 

đảm bảo hành trình tàu đúng giờ, chất lượng toa xe, chất lượng dịch vụ & vệ 

sinh môi trường. 

e. Nhu cầu sử dụng đất: 

- Nhu cầu sử dụng đất giao thông chính trong các khu du lịch quốc gia: 

TT Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW Tên khu du lịch 

Diện tích  

đất giao 

thông  

(ha) 

I Vùng Trung du miền núi phía Bắc 18 20.720 

1 Sơn La 

Mộc Châu 3.092 

Lòng hồ Thủy điện Sơn La  (bổ 

sung) 
252 

2 Điện Biên Điện Biên Phủ -Pá Khoang 60 

3 Lào Cai 

Khu du lịch Sa Pa (đã công nhận) 

- KDL trọng điểm 
718 

Cao nguyên Bắc Hà (bổ sung) 1.010 

4 Hà Giang Cao nguyên đá Đồng Văn 2.791 

5 Bắc Kạn Ba Bể 680 

6 Tuyên Quang 
Tân Trào 60 

Na Hang- Lâm Bình (bổ sung) 360 

7 Yên Bái Thác Bà 691 

 
  Mù Cang Chải (bổ sung) 1.801 

8 Cao Bằng 

Công viên địa chất Non nước Cao 

Bằng (mở rộng từ Thác Bản Giốc) 

(bổ sung) 

3.390 

9 Lạng Sơn Mẫu Sơn 224 

 
  

Công viên địa chất Lạng Sơn (bổ 

sung) 
3.846 

10 Thái Nguyên Hồ Núi Cốc 29 

11 Phú Thọ 

Đền Hùng (đã công nhận) 125 

Vườn quốc gia Xuân Sơn (Bổ 

sung năm 2018) 
808 

12 Hòa Bình Hồ Hòa Bình 783 

13 Bắc Giang     

14 Lai Châu     

II Vùng Đồng bằng sông Hồng 15 8.613 

1 Hà Nội 

Ba Vì - Suối Hai 257 

Đồng Mô (mở rộng làng văn hóa- 

Du lịch các dân tộc Việt Nam) 
201 

Hương Sơn - Quan Sơn (bổ sung) 118 

2 Hải Phòng Cát Bà 576 
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TT Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW Tên khu du lịch 

Diện tích  

đất giao 

thông  

(ha) 

3 Quảng Ninh 

Hạ Long 1.679 

Vân Đồn - KDL trọng điểm 1.394 

Khu du lịch Trà Cổ (đã công 

nhận) 
1.057 

Yên Tử (bổ sung)  223 

4 Vĩnh Phúc 

Khu du lịch Tam Đảo (đã công 

nhận) 
1.394 

Hồ Đại Lải (bổ sung) 300 

5 Bắc Ninh Núi Dạm - Nam Sơn (bổ sung) 300 

6 Hải Dương Côn Sơn- Kiếp Bạc 200 

7 Thái Bình     

8 Nam Định     

9 Ninh Bình Tràng An - KDL trọng điểm 294 

 
  Kênh Gà - Vân Trình (bổ sung) 524 

10 Hà Nam Tam Chúc 96 

11 Hưng Yên     

III 
Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải 

Miền Trung 
19 9.505 

1 Thanh Hóa Hải Tiến- Sầm Sơn (bổ sung) 60 

2 Nghệ An Kim Liên  36 

 
  Cửa Lò - Diễn Châu (bổ sung) 646 

3 Hà Tĩnh Thiên Cầm 24 

4 Quảng Bình 

Phong Nha - Kẻ Bàng - KDL 

trọng điểm 
38 

Nhật Lệ (bổ sung) 368 

5 Quảng Trị 
Cửa Việt - Cửa Tùng- Cồn Cỏ (bổ 

sung) 
163 

6 Thừa Thiên Huế Lăng Cô - Cảnh Dương 1.234 

7 Đà Nẵng 
Sơn Trà 137 

Bà Nà 1.149 

8 Quảng Nam 
Hội An - Cù Lao Chàm - KDL 

trọng điểm 
37 

9 Quảng Ngãi Mỹ Khê 46 

 
  Đảo Lý Sơn (bổ sung) 114 

10 Bình Định Phương Mai 390 

11 Phú Yên Vịnh Xuân Đài 156 

12 Khánh Hòa 

Bắc Cam Ranh 203 

Bắc Vịnh Vân Phong (bổ sung) - 

KDL trọng điểm 
1.200 

13 Ninh Thuận Ninh Chữ 1.586 

14 Bình Thuận Khu du lịch Mũi Né (đã công 1.919 
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TT Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW Tên khu du lịch 

Diện tích  

đất giao 

thông  

(ha) 

nhận) 

IV Vùng Tây Nguyên 6 11.237 

1 Kon Tum Măng Đen 2.072 

2 Gia Lai 
Biển Hồ - Chư Đăng Ya (bổ sung 

2018) 
125 

3 Đắk Lắk Yok Đôn 1.733 

4 Đắk Nông 
Công viên địa chất toàn cầu Đăk 

Nông (bổ sung) 
7.140 

5 Lâm Đồng 

Khu du lịch Tuyền Lâm (đã công 

nhận) 
71 

Đan Kia - Đà Lạt 96 

V Vùng Đông Nam Bộ 7 2.196 

1 Thành phố Hồ Chí Minh Cần Giờ 373 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 

Long Hải - Phước Hải 143 

Côn Đảo  150 

Hồ Tràm - Bình Châu (bổ sung) 650 

3 Đồng Nai Hồ Trị An (bổ sung) 775 

4 Tây Ninh Núi Bà Đen  60 

5 Bình Phước Bà Rá - Thác Mơ (bổ sung) 45 

6 Bình Dương     

VI Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 7 4.524 

1 Cần Thơ     

2 Long An     

3 Tiền Giang 

Thới Sơn nằm trong cụm cù lao 

Long Lân Quy Phụng (Tiền 

Giang, Bến Tre) 

24 

4 Bến Tre     

5 Vĩnh Long     

6 Trà Vinh     

7 Hậu Giang Lung Ngọc Hoàng (bổ sung) 20 

8 Sóc Trăng     

9 Đồng Tháp 
Tràm Chim - Láng Sen (bổ sung 

2016) 
110 

10 An Giang 
Khu du lịch Núi Sam (đã công 

nhận) 
37 

11 Kiên Giang 
Phú Quốc - KDL trọng điểm 1.414 

Hà Tiên (bổ sung) 2.437 

12 Bạc Liêu     

13 Cà Mau Năm Căn - Mũi Cà Mau 482 

 
Tổng diện tích tự nhiên 72 56.795 
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- Nhu cầu sử dụng đất giao thông trong các khu du lịch cấp tỉnh & các 

khu du lịch khác; nhu cầu sử dụng đất xây dựng các tuyến đường bộ trong các 

khu du lịch sẽ được xác định trong các quy hoạch tỉnh; phương án sử dụng đất 

cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

2.2.2.2. Định hướng cấp điện phục vụ du lịch 

Các công ty điện lực của các tỉnh cần chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống 

lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy cho các trung tâm du lịch, khu du 

lịch, điểm du lịch, nâng cấp lưới điện tại khu du lịch cộng đồng,… bên cạnh đó 

cần chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định 

phục vụ cho chuỗi các hoạt động, sự kiện lễ hội, du lịch diễn ra vào một vài thời 

điểm trong năm,  chủ động nắm bắt thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức; 

khảo sát nhu cầu cấp điện và đề xuất phương án đảm bảo cấp điện. 

TT Danh mục 

Cấp điện (triệu 

kwh/năm) 

Năm 2030 Năm 2045 

1 Vùng Trung du miền núi phía Bắc 387 925 

2 Vùng Đồng bằng sông Hồng 842 1.738 

3 Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải Miền Trung 975 2.129 

4 Vùng Tây Nguyên 169 407 

5 Vùng Đông Nam Bộ 696 1.438 

6 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 387 905 

  Tổng 3.456 7.541 

Nhu cầu cấp điện cho các khu du lịch quốc gia và các khu du lịch cấp tỉnh 

& các khu du lịch khác sẽ được tính toán trong quá trình lập Quy hoạch chung 

xây dựng các khu du lịch. Dựa trên các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

- Điện sinh hoạt: 300W/người 

- Điện công trình công cộng, thương mại, dịch vụ: 40%Psh 

- Chiếu sáng: 

+ Đường chính từ 0,7Cd/m2 đến 1,2 Cd/m2. 

+ Đường khu vực từ 0,4Cd/m2 đến 0,6 Cd/m2. 

+ Các đường khác từ 0,2Cd/m2 đến 0,4 Cd/m2. 

2.2.2.3. Định hướng cấp nước sạch phục vụ du lịch 

Việc cung cấp và sử dụng nước cho các hoạt động văn hoá, thể thao, du 

lịch nhìn chung đáp ứng được nhu cầu sử dụng tại chỗ, đảm bảo số lượng, chất 

lượng và vệ sinh nguồn nước sử dụng. Cần chú trọng đến một số khu vực tại các 

vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, nơi không có hệ thống nước sạch của địa 
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phương cấp hoặc có nguồn nước ngọt hạn chế (Sa Pa, Lý Sơn, Phú Quốc, Côn 

Đảo,…) phải khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm (nước chủ yếu là nước mưa, 

giếng khoan hoặc xử lí nước biển thành nước ngọt), đặc biệt tại một số các đơn 

vị kinh doanh dịch vụ du lịch và phục vụ khách du lịch.  

- Nhu cầu cấp nước phục vụ khách du lịch theo vùng: 

Đơn vị tính: m3/ngđ 

TT Danh mục 
Cấp nước (m3/ngđ) 

Năm 2030 Năm 2045 

1 Vùng Trung du miền núi phía Bắc 30.921 73.973 

2 Vùng Đồng bằng sông Hồng 67.397 139.068 

3 Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải Miền Trung 77.984 170.301 

4 Vùng Tây Nguyên 13.512 32.548 

5 Vùng Đông Nam Bộ 55.693 115.003 

6 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 30.986 72.395 

  Tổng 276.493 603.288 

- Nhu cầu cấp nước cho các khu du lịch quốc gia, các khu du lịch cấp tỉnh 

& các khu du lịch khác sẽ được tính toán trong quá trình lập Quy hoạch chung 

xây dựng các khu du lịch. Dựa trên các chỉ tiêu cấp nước cơ bản như sau: 

TT Các nhu cầu dùng nước 

Năm 2030 

Tiêu chuẩn Quy mô 
Nhu cầu 

m3/ngày 

1 Sinh hoạt: Qsh 120  - 150 lít/người.ngày   

2 Công cộng cấp đô thị: Qccđt 5(%Qsh)  

3 Dịch vụ - Thương mại: Qtm 15(%Qsh)  

4 Tưới cây, rửa đường: Qtc-rđ 10(%Qsh)  

5 Dự phòng phát triển: Qdp 15%(1+2+3+4)  

6 Bản thân trạm xử lý: Qtxl 4%(1+2+3+4+5)  

 
Tổng cộng  

2.2.2.4. Định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường phục vụ du lịch 

Phát triển hệ thống thu gom và xử lý thoát nước thải đồng bộ trong hệ 

thống hạ tầng môi trường: Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập 

trung theo từng điểm, khu du lịch. Tại mỗi công trình phải có bể tự hoại để xử 

lý sơ bộ trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để xử lý 

nhằm đảm bảo tính đồng bộ về chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn 

theo quy định rồi thoát ra nguồn tiếp nhận hoặc liên thông với hệ thống xử lý 
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nước thải tập trung của địa phương theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. Tại các điểm du lịch cộng đồng đã triển khai đầu tư các nhà vệ sinh di 

động có bể tự hoại hợp quy cách được thông gió, đủ ánh sáng và bố trí đủ tương 

ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm, bố trí nhân lực làm vệ 

sinh môi trường để phục vụ khách du lịch. Xây dựng hệ thống nội quy, biển, 

bảng hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường. 

- Nhu cầu xử lý nước thải của khách du lịch theo vùng: 

Đơn vị tính: m3/ngđ 

TT Danh mục 

Thoát nước thải 

(m3/ngđ) 

Năm 2030 

Năm 

2045 

1 Vùng Trung du miền núi phía Bắc 24.736 66.575 

2 Vùng Đồng bằng sông Hồng 53.918 125.162 

3 Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải Miền Trung 62.387 153.271 

4 Vùng Tây Nguyên 10.810 29.293 

5 Vùng Đông Nam Bộ 44.555 103.502 

6 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 24.789 65.155 

  Tổng 221.195 542.959 

- Nhu cầu xử lý nước thải cho các khu du lịch quốc gia, các khu du lịch 

cấp tỉnh & các khu du lịch khác sẽ được tính toán trong quá trình lập Quy hoạch 

chung xây dựng các khu du lịch. Dựa trên các chỉ tiêu xử lý nước thải cơ bản 

như sau: 

TT Các khu vực Đơn vị tính Giai đoạn 2030 

I Nước thải 
 

 

 Sinh hoạt lít/người-ngày 120 - 150 

3 
Công trình dịch vụ thương mại, 

du lịch 
%SH 20 

4 Công cộng %SH 10 

II Chất thải rắn (CTR) kg/người-ngày  

1 CTR sinh hoạt đô thị  

1,0 kg 

(100% được thu 

gom) 

2 CTR sinh hoạt nông thôn  
0,7 kg 

(70% được thu gom) 

3 
CTR sinh hoạt của công trình 

công cộng, khách vãng lai 
 1% CTRsh 
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- Chất thải rắn: 

+  Đầu tư, phát triển hệ thống thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế 

chất thải rắn theo hướng hiện đại. Ưu tiên xây dựng các nhà máy xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt hiện đại có thu hồi năng lượng liên vùng, liên tỉnh, liên huyện. 

Xây dựng các cơ sở xử lý chất thải nguy hại liên vùng, liên tỉnh, áp dụng công 

nghệ tiên tiến, hiện đại. 

+ Các loại chất thải rắn phải được thu gom và phân loại ngay tại nguồn 

(rác thải hữu cơ; rác thải vô cơ). Sử dụng các phương tiện thu gom di động và 

vận chuyển linh hoạt chất thải rắn trong mùa cao điểm du lịch và dịp lễ hội 

tránh tình trạng rác thải không được thu gom kịp thời gây ô nhiễm môi trường 

và mất cảnh quan tại các khu du lịch. 

+ Môi trường luôn là cơ sở quan trọng cho phát triển du lịch, trong đó  

nước thải, chất thải rắn cũng cần được quan tâm triển khai đồng bộ và tiến tới lộ 

trình bắt buộc các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh du lịch áp dụng triệt để mô 

hình giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải (3R) để sớm đưa nội dung này 

thành một thói quen, tiêu chí bắt buộc về bảo vệ môi trường trong hoạt động du 

lịch. Bên cạnh đó, các ngành liên quan phối hợp với các địa phương tổ chức 

lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ. Các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý và khắc phục các hậu quả ô 

nhiễm, suy thoái môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học do tác động của hoạt 

động du lịch. 

+  Nhu cầu xử lý rác thải của khách du lịch theo vùng: 

Đơn vị tính: tấn/ngđ 

TT Danh mục 
Chất thải rắn (tấn/ngày) 

Năm 2030 Năm 2045 

1 Vùng Trung du miền núi phía Bắc 232 555 

2 Vùng Đồng bằng sông Hồng 505 1.043 

3 Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải Miền Trung 585 1.277 

4 Vùng Tây Nguyên 101 244 

5 Vùng Đông Nam Bộ 418 863 

6 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 232 543 

  Tổng 2.074 4.525 

2.2.2.5. Bưu chính viễn thông phục vụ du lịch 

- Cung cấp hệ thống wifi công cộng miễn phí tạo điều kiện để người dân, 

khách du lịch thông tin về điểm đến của du khách trên mạng xã hội, góp phần 
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quảng bá du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hỗ trợ du khách qua tổng đài 

của Điểm hỗ trợ du khách tại các tỉnh. 

- Triển khai sâu rộng hệ thống du lịch thông minh gồm: Cổng thông tin 

du lịch và ứng dụng di động cho du lịch thông minh, cung cấp các tiện ích thông 

minh cho người dân, du khách như: thăm quan 3D phòng khách sạn, đặt phòng 

khách sạn; thực tại tăng cường (AR), nhận diện hình ảnh, nhận diện điểm đến 

xung quanh… 

- Triển khai camera giám sát an ninh trật tự xã hội tại các khu du lịch, địa 

điểm tham quan. Các nhà nghỉ, khách sạn triển khai phần mềm quản lý khách 

lưu trú.... Đẩy mạnh thông tin, quảng bá các khu, điểm du lịch thông qua nâng 

cấp giao diện trang du lịch trên Cổng thông tin điện tử các tỉnh, qua Báo, Đài ở 

Trung ương và địa phương. 

- Khai thác công nghệ 4.0 vào du lịch thông qua trải nghiệm thực tế qua 

mạng xã hội Facebook, Zalo, QR codee, App du lịch của các địa phương. Thúc 

đẩy việc thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt tạo thuận lợi 

cho du khách.  

- Triển khai ứng dụng tương tác giữa du khách, người dân với cơ quan 

quản lý, doanh nghiệp cụ thể như: Chatbot, ứng dụng phản ánh hiện trường... 

giúp địa phương tiếp thu và quản lý tốt hơn góp phần phát triển ngành du lịch 

của các tỉnh.  

- Xây dựng và hình thành sơ sở dữ liệu du lịch tập trung của các tỉnh đáp 

ứng các nhu cầu kết nối, tích hợp với các hệ thống khác. Kết nối, liên thông dữ 

liệu với các cơ quan quản lý khác: quản lý lưu trú, quản lý thuế… kết hợp chặt 

chẽ chính quyền, du khách, doanh nghiệp tạo nên một hệ sinh thái tương hỗ 

trong ngành du lịch, tăng cường xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn, xây dựng 

website (chú trọng tiếng Anh), vận dụng mạng xã hội (Facebook, Twitter, 

Youtube...), với nhiều tiện ích mới, hữu ích cho khách du lịch và khách sạn... 

Đồng thời, xem xét bổ sung tiêu chí xét điểm du lịch đạt chuẩn, có tiêu chí về 

hình thành, tổ chức hoạt động Website của các đơn vị…  

- Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lưu trú, quản 

lý điểm lưu trú, tạo điều kiện cho công tác quản lý và thống kê lượng du khách 

đến tỉnh. 
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- Nhu cầu phát triển số thuê bao sử dụng dịch vụ thông tin di động: 

TT Danh mục 

Số thuê bao  

(nghìn thuê bao) 

Năm 2030 Năm 2045 

1 Vùng Trung du miền núi phía Bắc 206 493 

2 Vùng Đồng bằng sông Hồng 449 927 

3 Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải Miền Trung 520 1.135 

4 Vùng Tây Nguyên 90 217 

5 Vùng Đông Nam Bộ 371 767 

6 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 207 483 

  Tổng 1.843 4.022 

- Nhu cầu phát triển thông tin liên lạc phục vụ cho các khu du lịch quốc 

gia, các khu du lịch cấp tỉnh & các khu du lịch khác sẽ được tính toán trong quá 

trình lập Quy hoạch chung xây dựng các khu du lịch. 

3. Tổ chức không gian phát triển du lịch  

Tổ chức không gian du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2045 được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm phát triển từ 

QHTT 2013 cho đến Chiến lược 2020; các chủ trương chính sách phát triển của 

Đảng và Nhà nước và các định hướng phát triển không gian quốc gia94. Tổ 

chức không gian du lịch Việt Nam được xây dựng đảm bảo quán triệt các 

nguyên tắc:  

‑ Đảm bảo không gian du lịch quốc gia như một thể thống nhất, khắc phục 

tình trạng địa giới hành chính cản trở sự phát triển, thúc đẩy liên kết giữa các 

vùng, địa phương để mở rộng không gian phát triển du lịch nhằm huy động và 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh 

tranh toàn cầu của quốc gia.  

‑ Tổ chức không gian theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung 

nguồn lực đầu tư phát triển các khu vực có tiềm năng, lợi thế để phát triển thành 

các động lực du lịch có ý nghĩa thúc đẩy du lịch cả nước và các địa phương phát 

triển du lịch nhanh, hiệu quả. 

- Hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tạo bộ 

khung tổ chức không gian phát triển các vùng, các khu vực động lực phát triển 

du lịch, các hành lang, các Khu DLQG… đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn. 

- Gắn kết phát triển du lịch với các định hướng phát triển không gian biển, 

kết nối với các hành lang kinh tế, du lịch quan trọng trong khu vực; phát triển 

không gian du lịch gắn với không gian kinh tế - xã hội các dải biên giới góp 

phần bảo vệ chủ quyền và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

                                           
94 QHTT quốc gia đang triển khai lập. 
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Trên cơ sở các nguyên tắc trên, tổ chức không gian du lịch Việt Nam được 

xác định gồm: 06 Vùng du lịch (Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng Sông 

Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và 

Đồng bằng Sông Cửu Long); 07 khu vực động lực phát triển du lịch (Lào Cai - 

Hà Giang, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ 

An, Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, Lâm 

Đồng - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh - Bà Rịa - 

Vũng Tàu và Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau); 03 hệ thống hành lang (Hành 

lang Bắc Nam Phía Đông, Hành lang Bắc Nam Phía Tây và Các Hành lang 

Đông Tây); 72 Khu DLQG và địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu DLQG; 

07 Khu DLQG trọng điểm. 

3.1. Tổ chức không gian du lịch theo vùng 

* Khái niệm vùng du lịch: 

- Trên cơ sở khái niệm về vùng của Luật Quy hoạch năm 2017, vùng du 

lịch được hiểu là một bộ phận của lãnh thổ du lịch quốc gia bao gồm một số 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận có sự tương đồng về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử, dân cư, tài nguyên du lịch, kết cấu hạ tầng.v.v… 

và có mối quan hệ tương tác về du lịch tạo nên sự liên kết bền vững với nhau. 

- Trong mỗi vùng du lịch có sự kết hợp chặt chẽ về các dạng tài nguyên 

du lịch, về kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch, về các mối liên 

hệ nội vùng và ngoại vùng để tạo ra các sản phẩm du lịch có bản sắc riêng, có 

tính chuyên môn hóa cao. 

- Về phạm vi lãnh thổ, vùng du lịch có diện tích lớn, bao gồm nhiều tỉnh 

và thành phố được quản lý theo các cấp hành chính thống nhất trong cả nước. 

Trong vùng du lịch có các tiểu vùng du lịch, các khu vực động lực phát triển du 

lịch, các khu du lịch và các điểm du lịch. 

- Không gian hoạt động du lịch được chi phối bởi không gian kinh tế - xã 

hội. Theo đó, không gian du lịch nằm trong không gian kinh tế - xã hội và phù 

hợp với các định hướng phát triển của kinh tế - xã hội. 

- Yếu tố cơ bản để tạo vùng là tính chất, đặc điểm tài nguyên du lịch. 

* Sau khi Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã chỉ đạo 

nghiên cứu phương án phân vùng để triển khai lập quy hoạch các vùng và làm 

cơ sở để phân vùng trong Quy hoạch tổng thể quốc gia. Sau nhiều lần thảo luận, 

xem xét, Chính phủ đã chỉ đạo sử dụng phương án phân vùng theo 06 vùng kinh 

tế - xã hội hiện hành. Quy hoạch hệ thống du lịch phân vùng theo phương án 

này đảm bảo phù hợp với các định hướng của Quốc hội, Chính phủ và Quy 

hoạch tổng thể quốc gia đang thực hiện. 
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Trên cơ sở kết quả xác định các mục tiêu, quan điểm và căn cứ phát triển 

du lịch theo vùng, lãnh thổ du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 được tổ chức theo 06 vùng du lịch, gồm: 

- Vùng Trung du miền núi phía Bắc (hay Trung du miền núi Bắc Bộ); 

- Vùng Đồng bằng sông Hồng; 

- Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; 

- Vùng Tây Nguyên; 

- Vùng Đông Nam Bộ; 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (hay Tây Nam Bộ). 

Trên cơ sở phân vùng không gian của quốc gia, các định hướng du lịch 

được xây dựng theo các vùng kinh tế - xã hội đảm bảo khai thác hiệu quả các 

lợi thế của vùng, kết hợp các dạng tài nguyên du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng 

và cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch… xây dựng các sản phẩm du lịch có bản sắc 

riêng, có tính chuyên môn hóa cao. Đồng thời, phát triển các mối liên hệ nội 

vùng và giữa các vùng với nhau. 

3.1.1. Vùng Trung du miền núi phía Bắc (Trung du miền núi Bắc Bộ) 

Bao gồm 14 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú 

Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, 

Lạng Sơn và Bắc Giang.  

a) Đặc điểm nổi bật của vùng 

Đây là vùng gồm các tỉnh miền núi, không tiếp giáp biển, có đường biên 

giới quốc gia với Trung Quốc và Lào. Diện tích tự nhiên lớn, có nhiều tiềm 

năng và lợi thế phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp (thủy điện, 

khai khoáng, chế biến, chế tạo) du lịch và kinh tế cửa khẩu; sự đa dạng về về 

bản sắc văn hóa gắn với sự đa dạng các dân tộc thiểu số, song nhìn chung điều 

kiện kinh tế - xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, chậm phát 

triển hơn so với các vùng khác.  

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, vùng Trung du Miền 

núi phía Bắc đóng vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và kinh 

tế - xã hội của cả nước, có vai trò lớn đối với môi trường sinh thái của cả vùng 

Bắc Bộ.  

 Sự phát triển vùng gắn liền với hợp tác phát triển “Hai hành lang một vành 

đai” giữa Việt Nam và Trung Quốc qua hệ thống cửa khẩu đường bộ (Côn Minh 

- Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng… và Nam Ninh - Lạng Sơn - Quảng Ninh - Hải 

Phòng), với hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS), cũng như các 

hành lang kinh tế Bắc – Nam phía Đông và phía Tây (Lạng Sơn - Hà Nội - TP. 
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Hồ Chí Minh - Cà Mau qua các tỉnh theo chiều dài đất nước) và Đông – Tây 

(Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội) khu vực phía Bắc của Việt Nam và 

hệ thống các vành đai quốc gia (Vành đại 1: quốc lộ 4 A, B, D, H…; Vành đai 

2: quốc lộ 279 và Vành đai 3: quốc lộ 37). 

b) Tiềm năng phát triển du lịch 

- Về tự nhiên: Với diện tích rộng lớn trải dài từ Tây sang Đông, tài nguyên 

du lịch tự nhiên là thế mạnh của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Các đặc 

trưng du lịch tự nhiên nổi bật của vùng được thể hiện qua 03 hệ sinh thái: 1) Hệ 

sinh thái núi cao hùng vĩ gắn với dãy Hoàng Liên Sơn ở phía Tây Bắc; 2) Hệ 

thống hang động gắn với hệ sinh thái karst ở Đông Bắc và 3) Hệ sinh thái vùng 

trung du ở khu vực trung tâm (Phú Thọ, Yên Bái). 

- Về văn hóa: Vùng là nới sinh sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số 

Đông và Tây Bắc Việt Nam như Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Sán Dìu, 

H’Mông.v.v… với bản sắc văn hóa đặc trưng, có giá trị du lịch cao. Trong đó, 

nổi bật là các đặc trưng văn hóa Thái - Mường ở khu vực miền núi Tây Bắc và 

Tày - Nùng ở khu vực vùng núi Đông Bắc. 

Bên cạnh đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc cũng tập trung nhiều di 

tích lịch sử văn hóa gắn với quá trình phát triển của đất nước, với quê hương 

cách mạng có giá trị tham quan, tìm hiểu, về nguồn. 

- Tài nguyên du lịch khác: Hệ thống cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc 

và CHDCND Lào gắn với các khu kinh tế cửa khẩu như Móng Cái, Đồng Đăng, 

Tà Lùng, Thanh Thủy, Lào Cai, Ma Lù Thàng, Tây Trang, Sơn La tài nguyên 

du lịch thương mại cửa khẩu biên giới. 

- Các điểm tài nguyên du lịch nổi bật: Hồ Hòa Bình, Mai Châu (tỉnh Hòa 

Bình); Mộc Châu, hồ Sơn La (tỉnh Sơn La); Điện Biên Phủ, Pá Khoang (tỉnh 

Điện Biên), Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu); Hồ Thác Bà, ruộng bậc thang Mù Cang 

Chải (tỉnh Yên Bái); Khu di tích Đền Hùng, VQG Xuân Sơn (tỉnh Phú Thọ); Sa 

Pa, Phan Xi Phăng (tỉnh Lào Cai); Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai, 

Lai Châu); Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, ruộng bậc 

thang Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang); hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn); Công viên địa 

chất toàn cầu Non nước Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng); Tân Trào, hồ Na Hang (tỉnh 

Tuyên Quang); Định Hóa, hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên); Đồng Đăng, Mẫu 

Sơn (tỉnh Lạng Sơn); hồ Cấm Sơn (tỉnh Bắc Giang).v.v… 

c) Tổ chức không gian du lịch vùng:  

Xét liên hệ về du lịch trong khu vực, vùng giữ vị trí là cửa ngõ phía Bắc 

của du lịch Việt Nam với Trung Quốc và CHDCND Lào thông qua hệ thống 

cửa khẩu biên giới. 

Du lịch đóng vai trò quan trọng đối với hầu hết các tỉnh trong vùng, đồng 

thời là sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. Ưu tiên phát triển 

các sản phẩm du lịch sinh thái: trong đó nổi bật là du lịch khám phá, mạo hiểm, 
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nghỉ dưỡng, sinh thái nông nghiệp…; du lịch văn hóa, trong đó nổi bật là du lịch 

cộng đồng, du lịch về nguồn… 

Liên kết với Vùng Đồng bằng sông Hồng để phát triển các sản phẩm du 

lịch khai thác các giá trị về văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử, sinh thái theo những 

dòng sông như sông Đà, sông Hồng, sông Lô… 

* Các tiểu vùng và hướng khai thác sản phẩm du lịch đặc thù: 

Căn cứ kết qủa đánh giá các giá trị đặc trưng của tài nguyên du lịch, định 

hướng phát triển sản phẩm du lịch theo 02 tiểu vùng:  

- Tiểu vùng Tây Bắc: Gồm 07 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai 

Châu,  Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Phát triển các sản phẩm du lịch gắn với đặc 

trưng văn hóa Thái, Mường; hệ sinh thái núi cao Hoàng Liên Sơn; biên giới Tây 

Bắc với địa hình chia cắt mạnh. 

- Tiểu vùng Đông Bắc: Gồm 07 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang. Phát triển các sản phẩm du 

lịch gắn với đặc trưng văn hóa Mông vùng cao nguyên đá vôi, Tày, Nùng, Dao 

vùng trung du và núi thấp, với 5 cánh cung đón gió tỏa về Đông Bắc. 

* Các cụm du lịch: 

Phát triển các cụm du lịch trên cơ sở liên kết về tài nguyên du lịch nổi bật 

và hệ thống giao thông kết nối, bao gồm:  

- Khu vực Sơn La, Điện Biên với hạt nhân là Mộc Châu và lòng hồ Sơn 

La, khu di tích Điện Biên Phủ - Pá Khoang; 

- Khu vực Phú Thọ, Yên Bái với hạt nhân là Khu DLQG Đền Hùng, hồ 

Thác Bà, kết nối văn hóa, sinh thái dọc sông Hồng…; 

- Khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn hạt nhân là Công viên địa chất Non nước 

Cao Bằng và thành phố Lạng Sơn, cửa khẩu. 

- Khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang hạt nhân là hồ Núi Cốc và Nà 

Hang. 

- Khu vực Sơn La, Yên Bái với hạt nhân là danh thắng Mù Cang Chải và 

lòng hồ Sơn La 

* Liên kết phát triển du lịch theo các hành lang, vành đai:  

Dựa trên sự phân bố của các tuyến giao thông quan trọng và định hướng 

phát triển các hành lang kinh tế của quốc gia… trên địa bàn vùng xác định các 

hành lang du lịch làm cơ sở xây dựng các chương trình du lịch như sau: 

- Hành lang du lịch: Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ: Dựa trên Hành lang 

kinh tế Đông – Tây: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (gồm 8 tỉnh, thành phố phía 

Bắc: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, 

Hải Phòng). Đây là tuyến hành lang kết nối vùng Trung du, miền núi phía Bắc 
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với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước (Hà Nội, Hải Phòng) và là tuyến kết 

nối ra biển của vùng Tây Nam Trung Quốc. 

Định hướng bố trí phát triển du lịch theo hành lang: Bố trí phát triển các 

trung tâm du lịch, dịch vụ tại khu vực Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và hình thành 

các tuyến du lịch kết hợp du lịch nghỉ dưỡng trên núi và du lịch biển. 

- Hành lang du lịch Lạng Sơn - Bắc Giang: Dựa trên Hành lang kinh tế Bắc 

- Nam phía Đông: Lạng Sơn - Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh – Cà Mau. 

Định hướng bố trí phát triển du lịch theo hành lang: Phát triển các trung 

tâm du lịch, các công trình dịch vụ, khu du lịch theo hành lang để là tiền đề phát 

triển chương trình du lịch xuyên Việt, về nguồn… 

- Hành lang du lịch Cao Bằng - Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội: Dựa 

trên Hành lang kinh tế Bắc - Nam phía Tây gắn với đường Hồ Chí Minh và cao 

tốc Bắc - Nam phía Tây. 

Định hướng bố trí phát triển du lịch theo hành lang: Bố trí phát triển các 

trung tâm du lịch, dịch vụ tại khu vực Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ gắn 

chương trình du lịch xuyên Việt phía Tây của quốc gia và với du lịch cửa khẩu 

tại Cao Bằng, với hành lang kinh tế Trùng Khánh - Quý Châu - Bách Sắc - Cao 

Bằng. 

- Hành lang du lịch Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên: Dựa trên 

Hành lang kinh tế Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội. Đây là tuyến hành 

lang kết nối tiểu vùng Tây Bắc với vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, liên kết với 

hành lang kinh tế Bắc - Nam và kết nối với khu vực phía Bắc Lào, có ý nghĩa 

quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội tiểu vùng Tây Bắc. 

Định hướng bố trí phát triển du lịch theo hành lang: Dự kiến đây sẽ là hành 

lang tăng trưởng xanh của khu vực miền Bắc, vì vậy ưu tiên phát triển du lịch 

sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản 

phẩm OCOP.  

Ngoài ra, phát triển các vành đai du lịch:  

- Vành đai du lịch biên giới, theo tuyến quốc lộ 4 A,D,C,D kết nối du lịch 

Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn với Quảng Ninh (vùng 

Đồng bằng sông Hồng); 

- Vành đai du lịch trung tâm vùng, theo tuyến quốc lộ 279 kết nối các tỉnh 

Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng 

Sơn, Bắc Giang với Quảng Ninh.  

Định hướng phát triển du lịch trên các tuyến vành đai: Tập tung phát triển 

các trung tâm, cơ sở dịch vụ, các khu, điểm du lịch, tôn tạo cảnh quan môi 

trường trong không gian các vành đai 
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* Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: 

Định hướng phát triển các thành phố tỉnh lỵ với vai trò là các trung tâm du 

lịch cho từng địa phương, gồm: TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình); TP. Sơn La (tỉnh 

Sơn La), TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), TP. Lai Châu (tỉnh Lai Châu), 

TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái), TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), TP. Lào Cai (tỉnh Lào 

Cai), TP. Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), TP. 

Hà Giang (tỉnh Hà Giang), TP. Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), TP. Lạng Sơn (Tỉnh 

Lạng Sơn), TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang). 

Trong số các đô thị trên, các đô thị được xác định có vai trò, ý nghĩa vùng  

gồm TP. Sơn La, TP. Lào Cai thuộc tiểu vùng Tây Bắc và TP. Thái Nguyên, 

TP. Lạng Sơn thuộc tiểu vùng Đông Bắc. 

* Các khu du lịch quốc gia: 

Vùng Trung du Miền núi phía Bắc hiện có 02 Khu DLQG95. Trong quy 

hoạch thời kỳ trước xác định 11 địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu 

DLQG, đề xuất bổ sung thêm 05 địa điểm. Các nội dung chi tiết được thể hiện ở 

phần sau. 

d) Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

Các định hướng phát triển kết cấu hạ tầng có ý nghĩa quan trọng với du 

lịch, gồm: 

- Giao thông: 

+ Đường bộ: Vùng có các quốc lộ chính là: QL 1 (Kết nối Hà Nội - Bắc 

Giang - Lạng Sơn), QL 2 (Kết nối Hà Nội - Phú Thọ - Tuyên Quang - Hà 

Giang), QL 3 (Kết nối Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng), QL4 

A,B,C,D ( Kết nối Lai Châu - Lào Cai - Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn), QL 

6 (Kết nối Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La – Điện  Biên), QL 12 (Kết nối Lai Châu 

- Điện Biên), QL 34 (Kết nối Cao Bằng - Hà Giang), QL 37 (Kết nối Bắc Giang 

- Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La), QL 70 (Kết nối Phú Thọ, 

Yên Bái và Lào Cai), QL 279 (Kết nối Điện Biên – Lai Châu - Yên Bái – Tuyên 

Quang – Hà Giang – Bác Giang),… Đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó (Cao Bằng) 

qua Bắc Cạn, Tuyên Quang, Phú Thọ nối với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía 

Nam. 

Hệ thống đường bộ là giao thông chính để kết nối phát triển du lịch của 

vùng cũng như liên kết phát triển du lịch với vùng Đồng bằng sông Hồng và các 

vùng khác trên cả nước. Trong đó đặc biệt quan trọng là các quốc lộ nối với Thủ 

đô Hà Nội (QL 1, 2, 3, 6, cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh) và các 

tuyến vành đai: QL 4 (A,B,C,D), QL279. 

                                           
95 Khu DLQG Sa Pa (Lào Cai) được công nhận năm 2017 và Khu DLQG Đền Hùng (Phú Thọ) được 

công nhận năm 2020. 
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Các tuyến liên vận quốc tế AH 1 (quốc lộ 1), AH 13 (quốc lộ 6), AH 14 

(quốc lộ 70) giữ vai trò liên kết du lịch vùng, quốc gia và quốc tế. 

+ Đường sắt: Vùng có hai tuyến liên vận quốc tế từ Hà Nội là Hà Nội – 

Lào Cai - Côn Minh (Trung Quốc) và Hà Nội - Đồng Đăng - Nam Ninh (Trung 

Quốc). Đây đều là các cửa ngõ liên vận quốc tế quan trọng bằng đường sắt của 

quốc gia. 

+ Đường không: Vùng có 01 sân bay nội địa Điện Biên Phủ (tỉnh Điện 

Biên) đang hoạt động, sân bay Nà Sản (tỉnh Sơn La) sẽ tiếp tục hoạt động trở lại 

và trong tương lai gần (đến năm 2030) sẽ phát triển mới sân bay Lào Cai (tỉnh 

Lào Cai) trước năm 2030 và sân bay Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) sau năm 2030. 

Hệ thống sân bay sẽ góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng với các 

vùng khác, đặc biệt là các vùng xa như Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, 

Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Hệ thống đô thị: Vùng có 02 thành phố đô thị loại I: Thái Nguyên (tỉnh 

Thái Nguyên), Việt Trì (tỉnh Phú Thọ); 04 thành phố đô thị loại II: Sơn La (tỉnh 

Sơn La), Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Bắc Giang (tỉnh 

Bắc Giang); 08 thành phố đô thị loại III: Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Điện Biên 

Phủ (tỉnh Điện Biên), Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Tuyên Quang (tỉnh Tuyên 

Quang), Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Lai Châu (tỉnh Lai Châu), Bắc Kạn (tỉnh 

Bắc Kạn), Hà Giang (tỉnh Hà Giang). Đây đều là các trung tâm phân phối khách 

du lịch cho các địa phương trong vùng. 

- Văn hóa thể thao: Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đạt 

chuẩn quốc gia gắn với các khu vực cửa khẩu và trung tâm du lịch, phục vụ du 

lịch và giao lưu văn hóa giữa các tỉnh biên giới với Trung Quốc, Lào. 

- Cửa khẩu biên giới và khu kinh tế cửa khẩu: Vùng có biên giới đường 

bộ với Trung Quốc dài 1.240 km thuộc các tỉnh Điên Biên, Lai Châu, Lào Cai, 

Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh; với CHDCND Lào dài 610 km 

thuộc các tỉnh Sơn La và Điện Biên. Dọc tuyến biên giới đường bộ có các cửa 

khẩu Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng), Thanh Thủy (tỉnh 

Hà Giang), Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Ma Lù Thàng (tỉnh Lai Châu), Tây Trang 

(tỉnh Điện Biên), Pa Háng (tỉnh Sơn La) đều là các cửa ngõ phát triển du lịch 

quốc tế của vùng nói riêng và du lịch quốc gia nói chung theo đường bộ. 

3.1.2. Vùng Đồng bằng sông Hồng: 

Bao gồm gồm Thủ đô Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh 

Bình, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Ninh. 

a) Đặc điểm nổi bật của vùng 

Vùng gồm các tỉnh đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải đông bắc từ 

Quảng Ninh đến Ninh Bình. Đây là vùng gắn liền với Vùng kinh tế trọng điểm 
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phía Bắc, Vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc và Hành 

lang kinh tế Bắc Nam phía Đông của Việt Nam. Vùng Đồng bằng sông Hồng có 

lịch sử phát triển lâu đời gắn với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, giữ vị 

trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển của cả nước. Có nguồn 

lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm và truyền thống trong sản xuất, chất lượng 

lao động cao, thị trường có sức mua lớn, kết cấu hạ tầng phát triển… vùng là 

một trong những trung tâm kinh tế lớn và quan trọng nhất của Việt Nam. 

Vùng Đồng bằng sông Hồng là cửa ngõ ra phía biển Đông của các tỉnh 

vùng Bắc Bộ, hành lang kinh tế Vân Nam - Hà Nội - Hải Phòng và là một trong 

những cầu nối trực tiếp giữa hai khu vực phát triển năng động là khu vực Đông 

Nam Á và Đông Bắc Á. 

b) Tiềm năng phát triển du lịch 

- Về tự nhiên: Vùng Đồng bằng sông Hồng với địa hình chính yếu là đồng 

bằng châu thổ sông Hồng gắn liền với một phần trung du, đồi núi và phần địa 

hình ven biển, hải đảo. Bên cạnh đó, phía Đông Bắc với đường bờ biển dài hơn 

517 km, nhờ đó, vùng này chứa đựng nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên đa 

dạng, phong phú gắn với tài nguyên sinh thái châu thổ sông Hồng và tài nguyên 

biển, đảo.  

- Về văn hóa: Vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi có lịch sử khai phá lâu 

đời của con người, nôi của nền văn minh lúa nước, tập trung nhiều di tích, lễ 

hội, làng nghề truyền thống với các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc 

trở thành nguồn tài nguyên du lịch văn hóa gắn với văn minh nông nghiệp.  

- Tài nguyên du lịch đặc trưng gồm: 

+ Hệ thống các di sản, di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng nghể truyền 

thống,v.v…gắn với văn minh lúa nước sông Hồng. 

+ Biển và đảo ở các tỉnh duyên hải Đông Bắc … 

+ Cảnh quan thiên nhiên gắn với các vườn quốc gia, khu bảo tồn, dự trữ 

sinh quyển, đồng bằng châu thổ sông Hồng. 

+ Các giá trị kiến trúc, văn hóa đô thị cổ (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định...) 

- Các điểm tài nguyên du lịch nổi bật: Khu danh thắng và Lễ hội Chùa 

Hương, VQG Ba Vì - suối Hai, các di tích lịch sử văn hóa nội thành Hà Nội (Hà 

Nội); VQG Tam Đảo, hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc); Tam Chúc (Hà Nam); Khu danh 

thắng Tam Cốc - Bích Động, Cố đô Hoa Lư, Khu danh thắng và di sản văn hóa 

Tràng An, VQG Cúc Phương, Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long (Ninh 

Bình); VQG Xuân Thủy (Nam Định); VQG Cát Bà, quần đảo Long Châu, Bãi 

biển Đồ Sơn (Hải Phòng); Khu bảo tồn thiên nhiên và lễ hội Yên Tử, vịnh Hạ 

Long, vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Trà Cổ, Cô Tô (Quảng Ninh).v.v… 

Trong đó đặc biệt quan trọng đối với phát triển du lịch là các di sản thế 

giới như Hoàng thành Thăng Long, Tràng An, Hạ Long… 
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c) Tổ chức không gian du lịch vùng: 

Với nhiều địa phương trong vùng, du lịch đóng vai trò là trụ cột và là 

ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế. Dựa trên kết quả đánh giá tài 

nguyên du lịch, vị thế của vùng, các sản phẩm đặc thù của vùng gồm: Du lịch 

văn hóa gắn với các giá trị văn minh lúa nước sông Hồng, du lịch biển và du 

lịch sinh thái gắn với vùng đồng bằng Châu thổ sông Hồng. 

Vùng Đồng bằng sông Hồng là một trong 02 vùng (cùng với vùng Đông 

Nam bộ) gắn với cực tăng trưởng quốc gia - Hà Nội, đồng thời vừa chi phối vừa 

là động lực phát triển du lịch cho toàn vùng Trung du Miền núi phía Bắc và tiểu 

vùng Bắc trung bộ thuộc vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung. 

Liên kết với Vùng Trung du Miền núi phía Bắc để phát triển các sản phẩm 

du lịch khai thác các giá trị về văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử, sinh thái theo những 

dòng sông như sông Đà, sông Hồng, sông Lô… 

* Các cụm du lịch: 

Phát triển các cụm du lịch có ý nghĩa vùng trên cơ sở liên kết về tài nguyên 

du lịch nổi bật và hệ thống giao thông kết nối, bao gồm:  

- Khu vực Vĩnh Phúc với hạt nhân là Khu DLQG Tam Đảo, hồ Đại Lải; 

- Khu vực Hải Dương với hạt nhân là Côn Sơn-Kiếp Bạc; 

- Khu vực ven biển Thái Bình, Nam Định với hạt nhân là vườn quốc gia 

Xuân Thủy, các khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng. 

* Liên kết phát triển du lịch theo các hành lang, vành đai:  

Dựa trên sự phân bố của các tuyến giao thông quan trọng và định hướng 

phát triển các hành lang kinh tế… trên địa bàn vùng xác định các hành lang du 

lịch làm cơ sở xây dựng các chương trình du lịch như sau: 

- Hành lang du lịch Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (gắn với hành lang 

kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Nam Ninh - Lạng Sơn - 

Hà Nội - Hải Phòng);  

- Hành lang du lịch ven biển vịnh Bắc Bộ từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến 

Kim Sơn (Ninh Bình); 

- Hành lang QL 1 Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình; 

- Hành lang QL 18 Hà Nội (Nội Bài) - Hải Dương – Quảng Ninh (Hạ Long 

- Móng Cái). 

‑ Hành lang du lịch đường sông: phát triển 02 tuyến sông: sông Đà và 

sông Hồng để liên kết phát triển du lịch với vùng Trung du Miền núi phía Bắc. 

‑ Hệ thống đường vành đai của vùng thủ đô Hà Nội đóng vai trò là vành 

đai liên kết các tỉnh của vùng Đồng bằng Sông Hồng và một số tỉnh vùng Trung 
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du Miền núi phía Bắc96. 

* Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: 

Định hướng phát triển các thành phố tỉnh lỵ với vai trò là các trung tâm du 

lịch cho từng địa phương, gồm: Thủ đô Hà Nội, TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), 

TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương), TP. Hải 

Phòng (Hải Phòng), TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), TP. Hưng Yên (tỉnh Hưng 

Yên), TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình), TP. Nam Định (tỉnh Nam Định), TP. 

Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) và TP. Hà Nam (tỉnh Hà Nam). 

Trong đó Thủ đô Hà Nội có vai trò là cực tăng trưởng quốc gia, đóng vai 

trò rất quan trọng là trung tâm du lịch của vùng và cả nước. 

* Các khu du lịch quốc gia: 

Vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay có 01 Khu DLQG97. Trong quy 

hoạch thời kỳ trước xác định 08 địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu 

DLQG, đề xuất bổ sung thêm 05 địa điểm. Các nội dung chi tiết được thể hiện ở 

phần sau. 

d) Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

- Hệ thống giao thông: Vùng Đồng bằng sông Hồng có hệ thống giao 

thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không phát triển. 

+ Đường bộ: Các tuyến QL 1 (Kết nối Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình và 

các tỉnh phía Nam, Bắc Ninh và các tỉnh phía Bắc), QL 2 (Kết nối Hà Nội - 

Vĩnh Phúc và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc), QL 3 (Kết nối Hà Nội với 

các tỉnh trung du miền núi phía Bắc), QL 5, (Kết nối Hà Nội - Hải Dương- Hải 

Phòng), QL 6 (Kết nối Hà Nội với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc), QL 18 

(Kết nối Hà Nội – Bắc Ninh-Hải Dương - Quảng Ninh), QL 21 từ Hà Nội đi các 

tỉnh trong vùng và với vùng khác trên lãnh thổ Việt Nam; QL 10 là tuyến hành 

lang ven biển; Các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, 

Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hòa Bình đều là các tuyến đường bộ quan trọng để 

liên kết phát triển du lịch các địa phương trong vùng và với các vùng khác. 

Ngoài ra, đang hình thành tuyến đường bộ ven biển kết nối Nam Định - Thái 

Bình - Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

Các tuyến bộ bộ xuyên Á như AH 1 (dựa theo quốc lộ 1), AH 13 (dựa theo 

quốc lộ 6), AH 14 (dựa theo cao tốc Hà nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Hà 

Nội -Lào Cai) đều đi qua lãnh thổ vùng tạo khả năng kết nối liên vận quốc tế. 

+ Đường sắt: Thủ đô Hà Nội là đầu mối của 05 tuyến đường sắt quan trọng 

đến các địa phương trong vùng và cả nước: Bắc - Nam, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà 

                                           
96 Đường Vành đai 5 thủ đô Hà Nội dài khoảng 331,5 km, đi qua 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, 

Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. 

97 Khu DLQG Tam Đảo (Vĩnh Phúc) được công nhận năm 2022 
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Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai. Các tuyến đường sắt 

đều đóng góp quan trong trong vận chuyển du lịch. 

+ Đường không: Vùng có 03 cảng hàng không quốc tế: Nội Bài (Hà Nội), 

Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh), trong đó Nội Bài là cửa khẩu 

sân bay quốc tế quan trọng hàng đầu của đất nước. 

+ Đường sông: Là vùng hạ lưu của nhiều con sông thuộc Hệ thống sông 

Hồng và sông Thái Bình. Các dong sông này đều chảy qua hầu hết các tỉnh 

trong vùng rất thuận lợi giao thông được sông và vận chuyển du lịch theo các 

dòng sông. 

+ Đường biển: Vùng có khoảng 517 km đường bờ biển thuộc các tỉnh 

Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình thuộc vành đai kinh 

tế vịnh Bắc Bộ. Các cảng biển quan trọng gồm Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hải 

Phòng (TP.Hải Phòng). Trong đó, Hạ Long là cảng du lịch quan trọng. 

- Hệ thống đô thị: Vùng có 02 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội 

và Hải Phòng, trong đó Hà Nội là Đô thị đặc biệt và Hải Phòng là Đô thị loại I. 

Đây đều là các trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của quốc gia; 04 thành phố 

đô thị loại I: Nam Định (tỉnh Nam Định), Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hải 

Dương (tỉnh Hải Dương), Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh); 03 thành phố đô thị loại II: 

Thái Bình (Thái Bình), Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh 

Phúc); 02 thành phố đô thị loại III: Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), Phủ Lý (tỉnh Hà 

Nam) là các trung tâm hành chính cấp tỉnh. Ngoài ra còn nhiều thành phố, thị 

xã, thị trấn và điểm tập trung dân cư khác. 

- Cửa khẩu đường bộ và khu kinh tế cửa khẩu: Vùng có biên giới đường 

bộ với Trung Quốc dài 133 km thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh với cửa khẩu 

quốc tế và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Đây là cửa ngõ quan trọng phía 

Đông Bắc của vùng nói riêng và của du lịch Việt Nam nói chung. 

3.1.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 

Bao gồm 06 tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) và 08 tỉnh, thành phố Duyên hải Nam 

Trung Bộ (TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 

Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).  

a) Đặc điểm nổi bật của vùng 

Đây là vùng gồm các tỉnh ven biển, trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận 

chiếm khoảng 60% chiều dài bờ biển Việt Nam. Đây là vùng tập trung những 

lợi thế lớn nhất về tài nguyên biển của Việt Nam.  

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là địa bàn quan trọng về 

kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là kinh tế biển và chủ quyền biển, đảo 

của Tổ quốc; có ý nghĩa chiến lược và lợi thế quan trọng trong việc mở rộng 

giao lưu kinh tế, đồng thời là điểm trung chuyển hàng hóa với các tỉnh Tây 
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Nguyên, Lào, Campuchia, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar và cửa ngõ ra biển 

của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây nối với đường hàng hải quốc tế.  

b) Tiềm năng phát triển du lịch 

- Về tự nhiên: Đặc điểm nổi bật của vùng là địa hình hẹp, kéo dài từ Bắc 

xuống Nam và nghiêng dần từ Tây sang Đông với các dạng núi, trung du đồng 

bằng và ven biển. Địa hình đa dạng vì vậy tài nguyên du lịch vùng rất phong 

phú: 

+ Đường bờ biển dài hơn 1.920 km với nhiều bãi biển đẹp, đảo ven 

bờ…tài nguyên du lịch biển, đảo là thế mạnh đặc biệt của vùng, trong đó nổi bật 

là các dải Thanh - Nghệ - Tĩnh; Quảng Bình - Quảng Trị;  Huế - Đà Nẵng - Non 

Nước - Hội An (Quảng Nam - Đà Nẵng) và Nha Trang - vịnh Cam Ranh 

(Khánh Hoà) - Ninh Chữ - Mũi Dinh (Ninh Thuận), Phan Thiết – Mũi Né (Bình 

Thuận). 

+ Các di sản thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển hệ sinh thái 

đầm, phá ven biển, hệ sinh thái Đông Trường Sơn nổi bật là Bến En, Pù Mát, 

Vũ Quang, Phong Nha - Kẻ Bàng, Bạch Mã, Sơn Trà, Cù lao Chàm… và hệ 

đầm phá tại Thừa Thiên - Huế và các tỉnh Duyên hải miền Trung. 

- Về văn hóa: Tài nguyên du lịch văn hóa của vùng rất đa dạng và phong 

phú được thể hiện qua các thể loại sau: 

+ Các di sản văn hóa gắn với lịch sử phát triển dân tộc, với văn hóa 

Chămpa, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa cư dân vùng biển Nam Trung Bộ, trong đó 

nổi bật là Thành Nhà Hồ, Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn 

và hệ thống tháp Chăm tại hầu hết các tỉnh Duyên hải miền Trung.  

+ Các di tích lịch sử chiến tranh cách mạng; 

+ Bản sắc văn hóa các dân tộc ít người phía Bắc và Đông Trường Sơn. 

- Đường biên giới với các cửa khẩu quốc tế, chợ đường biên. 

- Các điểm tài nguyên du lịch nổi bật: Bãi biển Sầm Sơn, Bãi biển Hải 

Tiến, Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, VQG Bến En (Thanh Hóa); Khu di 

tích cấp quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bãi biển Cửa Lò, VQG Pù Mát (Nghệ An); 

Ngã Ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Nguyễn Du, Bãi biển Thiên Cầm, VQG Vũ 

Quang (Hà Tĩnh); VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình); Di tích chiến 

tranh chống Mỹ, đảo Cồn Cỏ ở Quảng Trị; Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế, 

bãi biển và vịnh Lăng Cô - Cảnh Dương, VQG Bạch Mã, đầm phá Tam Giang - 

Cầu Hai (Thừa Thiên - Huế), Bà Nà, Sơn Trà (Đà Nẵng); Hội An, Mỹ Sơn, Cù 

Lao Chàm (Quảng Nam); Mỹ Khê, Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phương Mai, Quy 

Nhơn (Bình Định), Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan (Phú Yên); Nha Trang, Cam 

Ranh (Khánh Hòa); Cà Ná, Phan Rang (Ninh Thuận), Mũi Né (Bình 

Thuận).v.v... 
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c) Tổ chức không gian du lịch vùng: 

Đây là vùng tập trung phát triển du lịch biển quan trọng nhất của du lịch 

Việt Nam, gắn liền với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hệ thống Hành 

lang Đông - Tây (EWEC) và tiểu hành lang phía bắc thuộc hành lang phía nam 

của tiểu vùng sông Mekong98.  

* Các tiểu vùng và hướng khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng: 

Do đặc điểm địa hình kéo dài, Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung có thể được định hướng phát triển sản phẩm du lịch theo 02 tiểu vùng: 

Tiểu vùng Bắc Trung Bộ và tiều vùng Duyên hải Nam trung Bộ. 

- Tiểu vùng Bắc Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế gắn với 

đặc trưng tự nhiên của vùng núi Trường Sơn Bắc, dải đồng bằng ven biển tương 

đối rộng và hẹp dần về phía Nam. Khu vực gắn với tài nguyên du lịch biển, văn 

hóa lịch sử với 2 di sản nổi bật là Phong Nha – Kẻ Bàng và Cố đô Huế. Toàn bộ 

các tỉnh trong tiểu vùng đều tiếp giáp với Lào. 

- Tiều vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:  Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gắn 

với đặc trưng dãy Trường Sơn Nam với các mạch núi lan ra sát biển, thềm lục 

địa dốc và ngắn, tập trung hệ thống bãi biển đẹp nhất cả nước, vươn tầm khu 

vực, quốc tế và văn hóa Chăm. 

* Các cụm du lịch: 

Phát triển các cụm du lịch có ý nghĩa vùng trên cơ sở liên kết về tài nguyên 

du lịch nổi bật và hệ thống giao thông kết nối, bao gồm:  

- Khu vực ven biển Thanh  - Nghệ - Tĩnh với hạt nhân là Sầm Sơn, Cửa 

Lò, Thiên Cầm; 

- Khu vực Quảng Bình - ven biển Quảng Trị với hạt nhân là Phong Nha-Kẻ 

bàng, biển Nhật Lệ, Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ. 

- Khu vực ven biển Quảng Ngãi - Phú Yên - Bình Định hạt nhân là Mỹ 

Khê, đảo Lý Sơn, Vịnh Xuân Đài, Vịnh Quy Nhơn. 

+ Khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận gắn với vịnh Nha 

Trang, Vĩnh Hy, Phan Thiết. 

* Các hành lang du lịch:  

Dựa trên các hành lang kinh tế quốc gia, định hướng phát triển trên địa bàn 

vùng các hành lang du lịch sau: 

- Hành lang du lịch Bắc Nam phía Đông theo quốc lộ 1A và cao tốc Bắc 

Nam và đường sắt Bắc Nam: 

                                           
98 Tiểu hành lang phía bắc thuộc hành lang phía nam của tiểu vùng sông Mekong từ Bangkok đến Quy 

Nhơn (The Northern Subcorridor: Bangkok-Siem Reap-Stung Treng-Rattanakiri-O Yadov-Pleiku-Quy Nhon).  

Nguồn: https://www.greatermekong.org/content/economic-corridors-in-the-greater-mekong-subregion. 
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 Đây là một trong những hành lang du lịch quan trọng của vùng được định 

hướng dựa trên một phần của Hành lang kinh tế Bắc - Nam phía Đông của quốc 

gia. Theo hành lang này, du lịch vùng sẽ kết nối với tất cả các tỉnh nội vùng và 

các địa phương khác trên cả nước đặc biệt là 02 trung tâm du lịch quốc gia Thủ 

đô hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trên hành lang này tạo thành những 

chương trình du lịch hấp dẫn, dinh thành nên các chuỗi giá trị sản phẩm du lịch 

cao. 

Trên Hành lang du lịch  Bắc - Nam phía Đông trong giai đoạn đến năm 

2030 tập trung phát triển trung tâm du lịch gắn liền với các đô thị tỉnh lỵ. Đây là 

các khu vực đã bước đầu phát triển mạnh các trung tâm công nghiệp, dịch vụ, 

các khu kinh tế, đô thị. Trong giai đoạn tới tiếp tục xây dựng đồng bộ kết cấu hạ 

tầng tại các khu vực đang là trọng điểm phát triển hiện nay để thu hút các dự án 

du lịch quy mô lớn.  

Xây dựng các mối liên kết giữa các trung tâm với nhau để tạo thành mối 

quan hệ kinh tế liên vùng trên trục hành lang. Bố trí phát triển các khu du lịch, 

dịch vụ du lịch chất lượng cao, giá trị giá tăng lớn trên toàn tuyến hành lang. 

Hỗ trợ cho Hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông là dải ven biển từ 

Thanh Hóa đến Bình Thuận. Với việc hình thành tuyến giao thông đường bộ 

ven biển, hành lang này có tính chất kết nối các khu, điểm du lịch biển trở thành 

hành lang du lịch biển năng động 

Tập trung phát triển các khu du lịch ven biển, các trung tâm du lịch, dịch 

vụ nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế từ biển, hình 

thành các cụm liên ngành trong phát triển du lịch biển. Phát triển các đô thị, 

điểm dân cư ven biển theo hướng hình thành chuỗi đô thị ven biển phục vụ du 

lịch. Tăng cường đầu tư vào bảo tồn và phát triển giá trị đa dạng sinh học, phục 

hồi các hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ và phát huy giá trị các nguồn lợi từ biển. 

- Hành lang du lịch Bắc Nam phía Tây theo đường Hồ Chí Minh: 

Được hình thành dựa trên một phần của Hành lang kinh tế Bắc - Nam phía 

Tây của quốc gia kết nối các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. 

Đây cũng là một trong những hành lang xanh quan trọng của vùng để khai 

thác phát triển các giá trị tài nguyên du lịch sinh thái và văn hóa Đông và Bắc 

Trường Sơn. Vì vậy, hướng phát triển du lịch trên hành lang du lịch sinh thái 

gắn với vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu 

số Đông Trường Sơn và hệ thống di tcichs lịch sử chiến tranh gắn với đường Hồ 

Chí Minh huyền thoại. 

Đối với hành lang này, cần tập trung phát triển các khu, điểm du lịch trên 

tuyến, các cơ sở dịch vụ, điểm dừng nghỉ, tôn tạo cảnh quan, môi trường bảo 

đảm xây dựng được các chương trình phục vụ khách du lịch an toàn, thuận tiện. 

- Hành lang theo quốc lộ 8: Được định hướng dựa trên Hành lang kinh tế 

Cầu Treo - Vũng Áng. Đây là tuyến hành lang kết nối du lịch Đông - Tây nằm 
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trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của 

vùng Bắc Trung Bộ và thông qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo của tỉnh Hà Tĩnh 

để Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng như các nước Tiểu vùng Mê Công 

mở rộng (GMS) hướng ra biển Đông. 

Định hướng phát triển các khu điểm du lịch quốc gia và địa phương trong 

không gian hành lang cũng như phát triển hệ thống cơ sở lưu trú gắn với khu 

kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, trạm dừng chân trên quốc lộ 8 đẻ bảo đảm thuận lợi, 

an toàn cho khách du lịch. Đồng thời gắn phát triển hành lang du lịch này với 

hành lang du lịch Bắc - Nam, tạo liên kết phát triển bền vững khu vực Bắc 

Trung Bộ. 

- Hành lang du lịch theo quốc lộ 9: Được định hướng dựa trên Hành lang 

kinh tế Lao Bảo - Đông Hà - Đà Nẵng. 

Hành lang du lịch Lao Bảo - Đông Hà - Đà Nẵng từ cửa khẩu Lao Bảo qua 

thành phố Đông Hà (Quảng Trị) và kết thúc tại cảng Đà Nẵng kết nối hành lang 

du lịch Bắc Nam. Đây là một phần của Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) 

thuộc Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), kết nối 13 tỉnh của 4 nước Việt 

Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar, một trong 5 tuyến Hành lang kinh tế thuộc 

GMS. 

Xây dựng các trung tâm dịch vụ - Du lịch ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 

Đà Nẵng gắn với khu vực động lực phát triển du lịch Thừa Thiên - Huế - Đà 

Nẵng-  Quảng Nam. Phát huy lợi thế là cửa ngõ ra biển của các tỉnh Đông Bắc 

Thái Lan, tỉnh Savannakhet (Lào) để phát triển du lịch biển, đảo. Hình thành các 

tuyến du lịch với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, có sức cạnh tranh cao. Đồng 

thời gắn phát triển hành lang du lịch này với hành lang du lịch Bắc - Nam, tạo 

liên kết phát triển bền vững khu vực Trung Trung Bộ. 

- Hành lang du lịch theo quốc lộ 19: Được hình thành dựa trên Hành lang 

kinh tế Bờ Y - Pleiku - Quy Nhơn của quốc gia. 

Hành lang du lịch theo quốc lộ 19 kết nối Bình Định với 2 tỉnh Kon Tum, 

Gia Lai thuộc vùng Tây Nguyên. Hành lang du lịch này có ý nghĩa quan trọng 

kết nối phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng Tây 

Nguyên và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ.  

Hành lang là cửa ngõ ra biển của khu vực Tam giác phát triển Campuchia - 

Lào -Việt Nam 

Phát triển, du lịch sinh thái, du lịch gắn với vườn quốc gia, khu bảo tồn, 

trồng cây công nghiệp, cây dược liệu. 

 Phát triển du lịch gắn với khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, cửa khẩu Lệ Thanh. 

Hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch cấp vùng. Phát triển khu 

du lịch Phương Mai và Quy Nhơn gắn với khu kinh tế Nhơn Hội với trọng tâm 

phát triển là du lịch biển; trở thành một trong những trung tâm phát triển quan 

trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đồng thời gắn phát triển gắn với 
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hành lang du lịch Bắc - Nam, tạo liên kết phát triển bền vững khu vực Tây 

Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ 

Ngoài ra có thể phát triển các hành lang theo QL7, QL 24, 25, 26, 27, 28, 

29 để kết nối du lịch vùng với vùng Tây Nguyên. Đặc biệt trong đó là hành lang 

theo quốc lộ 27, thuộc khu vực động lực phát triển du lịch Khánh Hòa -  Lâm 

Đồng - Ninh Thuận. 

* Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: 

Định hướng phát triển các thành phố tỉnh lỵ với vai trò là các trung tâm du 

lịch cho từng địa phương, gồm:TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), TP, Vinh 

(tỉnh Nghệ An), TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), 

TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên –Huế), TP. Đà Nẵng, 

TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), TP. Quy 

Nhơn (tỉnh Bình Định), TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), TP. Nha Trang (tỉnh 

Khánh Hòa), TP.Phan Rang Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) và TP. Phan Thiết 

(tỉnh Bình Thuận) 

Trong đó Đà Nẵng là trung tâm du lịch của khu vực miền Trung và cả 

nước. 

d) Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Đường bộ: Vùng có hệ thống đường bộ quan trọng: QL 1A (Kết nối tất 

cả các tỉnh của vùng Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình – Quảng 

Trị - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Bình Định – 

Phú Yên – Khánh Hòa –Ninh Thuận - Bình Thuận), QL 7 (Nghệ An sang Lào 

qua cửa khẩu Mường Xén), QL 8 (Hà Tĩnh sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo), 

QL9 (Quảng Trị sang Lào qua cửa khẩu Lao Bảo), QL 12A (Quảng Bình sang 

Lào qua cửa khẩu Cha Lo), QL49 (tỉnh Thừa Thiên Huế), QL 19 (Kết nối Bình 

Định - Gia Lai sang Lào qua cửa khẩu Lệ Thanh), QL 24 (Kết nối Quảng Ngĩa 

– Kon Tum và vùng Tây Nguyên), QL 25 (Kết nối tỉnh Phú Yên với tỉnh Gia 

Lai vùng Tây Nguyên), QL 26 (Kết nối tỉnh Khánh Hòa với Đăk Lắk vùng Tây 

Nguyên), QL 27 (Kết nối tỉnh Ninh Thuận với Lâm Đồng, Đăk Lắk vùng Tây 

Nguyên), QL 28 (Kết nối tỉnh Bình Thuận với Đăk Nông vùng tây Nguyên), 

đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc – Nam là hai tuyến hành lang theo hướng 

Bắc Nam phía Đông và Tây của vùng.  

Như vậy vùng có hệ thống giao thông đường bộ theo hai hướng Bắc - Nam 

và Đông - Tây qua hầu hết các tỉnh. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi kết nối 

các tỉnh trong vùng, kết nối vùng với các vùng khác và với các quốc gia trong 

khu vực. 

+ Đường sắt: Tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy qua tất cả các tỉnh của 

vùng là một phần của tuyến xuyên Việt. Theo đó vùng có thể kết nối thuận lợi 

với hai trung tâm quốc gia quan trong là Thủ đô Hà nội và thành phố Hồ Chí 



494 

 

Minh. Ngoài ra, tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang (Ninh Thuận) – Đà Lạt 

(Lâm Đồng) đang được khôi phục để phục vụ phát triển du lịch. 

+ Đường không: Vùng là một trong những địa bàn có nhiều sân gồm sân 

bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ an), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài 

(Thừa Thiên Huế), Đà Nẵng (Đà Nẵng), Chu Lai (Quảng nam), Phù Cát (Bình 

Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Cam Ranh (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận). 

Trong đó Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh là các sân bay quốc tế. Ngoài ra, hiện 

đang chuẩn bị đầu tư xây dựng mới sân bay Quảng Trị. 

+ Đường biển: Với đường bờ biển dài và các tỉnh đều có biển, Vùng có hệ 

thống giao thông đường biển phát triển với các cảng biển: Cảng Nghi Sơn 

(Thanh Hóa), cảng Cửa Lò (Nghệ An), cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), cảng Hòn La 

(Quảng Bình), cảng Cửa Việt (Quảng Trị), cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế), 

Đà Nẵng (Đà Nẵng), Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất, Kỳ Hà (Quảng Ngãi), 

Quy Nhơn (Bình Định), cảng Vũng Rô (Phú Yên), cảng Vân Phong, Nha Trang, 

Cam Ranh (Khánh Hòa), cảng Cà Ná (Ninh Thuận), cảng Phan Thiết (Bình 

Thuận). 

- Hệ thống đô thị: Vùng có 06 đô thị loại I: Thanh Hóa, Vinh, Huế; Đà 

Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang (Trong đó Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và là 

trung tâm quốc gia của khu vực miền Trung); 07 đô thị loại II: Hà Tĩnh, Đồng 

Hới, Tam Kỳ, Quãng Ngãi, Tuy Hòa, Phan Rang - Tháp Chàm, Phan Thiết và 

01 đô thị loại III: Đông Hà đều là các tỉnh lỵ ngoài ra còn một số thành phố, thị 

xã khác. 

Cửa khẩu biên giới và khu kinh tế cửa khẩu: Vùng có đường biên giới với 

Lào dài hơn 1.300 km với hệ thống cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu quan 

trọng như Nà Mèo (Thanh Hóa, QL 217), Nậm Cắn (Nghệ An, QL 7), Cầu Treo 

(Hà Tĩnh, QL 8), Cha Lo (Quảng Bình, QL 12A), Lao Bảo (Quảng Trị, QL 9). 

3.1.4. Vùng Tây Nguyên: 

Bao gồm 05 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.  

a) Đặc điểm nổi bật của vùng 

Vùng Tây Nguyên có vị trí đặc biệt là tiếp giáp với cả hai nước bạn Lào và 

Campuchia, nơi có  "Ngã ba Đông Dương", gắn với “Tam giác phát triển” Việt 

Nam - Lào - Campuchia. Do đó, vùng là nơi giao lưu thuận lợi cả ba nước và là 

thế mạnh phát triển du lịch chung “ba quốc gia một điểm đến”.  

Vùng Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh 

và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, là vùng có nhiều đồng bào dân tộc 

sinh sống, có đặc trưng, sắc thái văn hoá của nhiều dân tộc hội tụ. Tây Nguyên 

có vai trò quan trọng về bảo vệ môi trường sinh thái, là đầu nguồn của nhiều hệ 

thống sông và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng diện tích rừng cả nước. Đồng thời 
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Tây Nguyên là vùng sản xuất và xuất khẩu lớn sản phẩm cây công nghiệp, công 

nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp thủy điện. 

b) Tiềm năng phát triển du lịch 

- Về tự nhiên: Tây Nguyên là một trong những vùng có tài nguyên thiên 

nhiên hùng vĩ, cao nguyên bao la, với nhiều cảnh quan và khí hậu mát mẻ có giá 

trị du lịch cao. 

- Về văn hóa: Vùng có nhiều dân tộc thiểu số như Ba Na, Gia Rai, Ê đê, 

Cơ Ho, Mạ, Xơ Đăng, Mơ Nông,v.v…với bản sắc văn hoá hết sức đặc trưng 

được thể hiện qua các lễ hội, nghề thủ công, nghệ thuật diễn xướng, trong đó 

nổi bật là Không gian cồng chiêng Tây Nguyên, được công nhận là kiệt tác văn 

hoá phi vật thể của nhân loại, di sản văn hóa thế giới. 

- Các điểm tài nguyên nổi bật: VQG Yokđôn (Đắk Lắk), Kon Ka Kinh 

(Gia Lai, Kon Tum), Măng Đen (Kon Tum), Biển Hồ Tơ Nưng (Gia Lai), hồ 

Lăk (Đăk Lăk), hồ Đăk Min, Công viên Địa chất toàn cầu (Đăk Nông), hồ 

Tuyền Lâm, hồ Đan Kia - Suối Vàng (Lâm Đồng) và Không gian cồng chiêng 

Tây Nguyên v.v... 

c) Tổ chức không gian du lịch vùng: 

Liên kết liên vùng phát triển các sản phẩm kết hợp giữa du lịch biển và 

nghỉ dưỡng, văn hóa Tây nguyên (cồng chiêng, sử thi…) để kéo dài thời gian 

lưu trú và đa dạng hóa sản phẩm như sản phẩm khai thác giá trị lịch sử, văn hóa 

từ phong trào Tây Sơn và Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ (gắn kết giữa Bình 

Định với Gia Lai). 

* Các cụm du lịch: 

Phát triển các cụm du lịch có ý nghĩa vùng trên cơ sở liên kết về tài nguyên 

du lịch nổi bật và hệ thống giao thông kết nối, bao gồm:  

- Khu vực Bắc Gia Lai - Nam Kon Tum với hạt nhân là Măng Đen và Biển 

Hồ Tơ Nưng. 

+ Khu vực Lâm Đồng với hạt nhân hồ Tuyền Lâm và hồ Đan Kia - Suối 

Vàng; 

- Khu vực Đăk Lắk - Đăk Nông với hạt nhân là VQG Yook Đôn và Công 

viên Đăk Nông. 

* Liên kết phát triển du lịch theo các hành lang::  

- Hành lang du lịch theo quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh: Dựa trên hành 

lang kinh tế phía Tây đoạn qua Tây Nguyên của quốc gia. 

Đây là hành làng kết nối du lịch các địa phương phía Tây của vùng (Kon 

Tum, Giai Lai, Đăk Lắk, Đăk Nông) và với các vùng khác dọc theo hành lang. 
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Định hướng phát triển du lịch xanh trên toàn tuyến gắn với các đô thị trung 

tâm du lịch. Kết nối phát triển du lịch con đường Hồ Chí Minh huyền thoại với 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Khai thác phát triển du lịch văn hóa gắn với Không gian văn hóa cồng 

chiêng Tây Nguyên. 

- Hành lang du lịch theo quốc lộ 19 và quốc lộ 40: Hành lang này được 

định hướng dựa trên Hành lang kinh tế Bờ Y - Pleiku - Quy Nhơn của quốc gia. 

Hành lang du lịch Bờ Y - Pleiku - Quy Nhơn kết nối 3 tỉnh Kon Tum, Gia 

Lai và Bình Định thuộc khu vực Duyên hải Nam trung Bộ. Hành lang này có ý 

nghĩa quan trọng kết nối phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 

phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ. Hành 

lang là cửa ngõ ra du lịch biển của khu vực Tam giác phát triển Campuchia - 

Lào - Việt Nam.  

Hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch gắn với vườn quốc gia, khu bảo 

tồn, trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, với khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y và 

ngã Ba Đông Dương. Hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch. 

Phát triển gắn với khu du lịch Phương Mai, kinh tế Nhơn Hội với trọng tâm phát 

triển là du lịch biển; trở thành một trong những trung tâm phát triển quan trọng 

của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đầu mối thông thương, giao lưu quốc 

tế quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên. Đồng thời gắn phát triển du lịch 

hành lang này với hành lang kinh tế Bắc – Nam (Đông và Tây), tạo liên kết phát 

triển bền vững khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Ngoài ra trên địa bàn vùng phát triển các hành lang du lịch theo quốc lộ 24, 

25, 26, 27, 28 để kết nối với du lịch các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ; hành 

lang theo quốc lộ 20 kết nối du lịch với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. 

* Các đô thị trung tâm phục vụ phát triển du lịch 

Định hướng phát triển các thành phố tỉnh lỵ với vai trò là các trung tâm du 

lịch cho từng địa phương, gồm: TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm đồng), TP Buôn Mê 

Thuột (tỉnh Đăk Lắk), TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum), TP. Pleicu (tỉnh Gia Lai) 

và TP. Đăk Nông (tỉnh Đăk Nông). 

Trong đó Đà Lạt và Buôn Mê Thuột có vai trò là trung tâm du lịch của 

vùng. 

Các đô thị trung tâm du lịch giữ vai trò là vừa là các điểm tiếp đón vừa là 

đầu mối phân phối khách du lịch. Vì vậy, tại đây tập trung phát triển các cơ sở 

dịch vụ lưu trú, thông tin du lịch, dịch vụ du lịch đêm, du lịch đô thị... 

d) Hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

- Hệ thống giao thông:  
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+ Đường bộ: Các trục Bắc Nam gồm: Quốc lộ 14 và 14C, đường Hồ Chí 

Minh (kết nối các tỉnh Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông -  Bình Phước 

và với Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải Nam Trung Bộ); QL 19 (kết nối Gia Lai với Bình Định vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải Nam Trung Bộ); QL20 )kết nối Lâm Đồng với Đông Nai vùng 

Đông Nam Bộ); Các trục Đông Tây gồm: QL 25 (kết nối Gia Lai với Phú Yên 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ); QL 26 (kết nối Đăk Lắk với 

Khánh Hòa vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ); QL 27 (kết nối 

Đăk Lắk – Lâm Đồng với Ninh Thuận vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam 

Trung Bộ); QL 28 (kết nối Đăk Nông – Lâm Đồng với Bình Thuận vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ); QL 40 (kết nối cửa khẩu Bờ Y, ngã ba 

Đông Dương).  

+ Đường không: Sân bay Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk), sân bay Pleiku (Gia 

Lai), sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) là các sân bay nội địa, có đường bay 

đến các trung tâm du lịch lớn cả nước. Sân bay Liên Khương được định hướng 

phát triển là sân bay quốc tế có các đường bay đến Singapre, Hàn Quốc (hoạt 

động mùa đánh gôn), Malaysia, Campuchia, Lào. 

- Hệ thống đô thị: Vùng có 03 Đô thị loại I: Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, 

Pleiku. Trong đó Pleiku là trung tâm của tiểu vùng Bắc Tây Nguyên. Buôn Ma 

Thuột và Đà Lạt là hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục, khoa học công 

nghệ, du lịch của vùng; 02 Thành phố tỉnh lỵ khác: Kon Tum, Gia Nghĩa. 

- Văn hóa thể thao: Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đạt 

chuẩn quốc gia gắn với các khu vực cửa khẩu và trung tâm du lịch, phục vụ du 

lịch và giao lưu văn hóa giữa các tỉnh biên giới với Lào và Campuchia. 

- Cửa khẩu biên giới và khu kinh tế cửa khẩu: Hệ thống cửa khẩu quan 

trọng, gồm: Bờ Y (QL 40 -  Kon Tum), khu vực Ngã Ba Đông Dương; Lệ 

Thanh (QL 19 - Gia Lai) với Campuchia; Bù Drang (TL 686 - Đăk Nông) với 

Campuchia. 

3.1.5. Vùng Đông Nam Bộ: 

Bao gồm TP. Hồ Chí Minh và 5 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh.  

a) Đặc điểm nổi bật của vùng 

Vùng Đông Nam Bộ có vị trí là cửa ngõ phía Bắc của TP. Hồ Chí Minh và 

các tỉnh ven biển miền Đông Nam Bộ với Campuchia, gắn liền với vùng KTTĐ 

phía Nam và hành lang du lịch Xuyên Á.  

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển năng động trong đó có du lịch, có 

tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước và hội nhập quốc tế, là đầu tàu phát triển kinh tế nói chung và du 

lịch nói riêng của cả nước. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t
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Vùng Đông Nam Bộ với hạt nhân là thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm 

dịch vụ tầm cỡ khu vực về tài chính, thương mại, du lịch, trung tâm đào tạo 

nguồn nhân lực và trung tâm chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ hàng 

đầu của cả nước. Đông Nam Bộ là trung tâm lan tỏa phát triển và kết nối liên 

vùng với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Duyên hải Nam 

Trung Bộ.  

b) Tiềm năng phát triển du lịch 

Về cảnh quan tự nhiên có núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), Thác Mơ, 

núi Bà Rá (Bình Phước), hồ Trị An (Đồng Nai),…; 

Tài nguyên du lịch sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh); 

Tài nguyên du lịch biển, đảo: Vùng có nhiều bãi biển đẹp là khu nghỉ mát 

nổi tiếng như: bãi Sau, bãi Dứa (Vũng Tàu). Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) là 

tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, biển đảo có giá trị của cả nước. 

Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với lịch sử chiến tranh chống Mỹ gồm cụm 

di tích lịch sử  - văn hóa ở TP. Hồ Chí Minh các di tích cách mạng Trung Ương 

Cục miền Nam (Tây Ninh), căn cứ Tà Thiết (Bình Phước), với lịch sử phát triển 

thành phố Sài Gòn Gia Định.v.v...Và các di tích văn hoá tôn giáo gắn với đạo 

Cao Đài, lễ hội núi Bà Đen (Tây Ninh). 

c) Tổ chức không gian du lịch vùng: 

Cùng với vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ là một trong 02 

vùng được xác định là động lực du lịch của cả nước. 

* Các cụm du lịch: 

Phát triển các cụm du lịch có ý nghĩa vùng trên cơ sở liên kết về tài nguyên 

du lịch nổi bật và hệ thống giao thông kết nối, bao gồm:  

- Không gian Tây Bắc Đồng Nai với hạt nhân là hồ Trị An và VQG Cát 

Tiên: Phát triển du lịch sinh thái. 

- Không gian Bắc Bình Phước và Tây Ninh với hạt nhân là Bà Rá - Thác 

Mơ, núi Bà Đen: Phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm 

linh và du lịch biên giới. 

- Không gian Bà Rịa - Vũng Tàu: Du lịch biển đảo, văn hóa lịch sử, về 

nguồn gắn với biển Vũng Tàu và Côn đảo. 

- Hạt nhân TP HCM: Du lịch đô thị, VCGT, MICE, văn hóa lịch sử, … 

* Liên kết phát triển du lịch theo các hành lang, vành đai:  

- Hành lang du lịch theo quốc lộ 1A và cao tốc Bắc Nam phía Đông: Đây 

là hành lang dựa lịch được định hướng dựa trên Hành lang kinh tế Bắc Nam 

phía Đông của quốc gia và giữ vai trò là cầu nối du lịch giữa vùng Đông Nam 

Bộ với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
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Phát triển thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối phân phối khách cho vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, là động lực 

thúc đẩy sự phát triển khu vực phía Nam thông qua hành lang du lịch quan 

trọng này. 

- Hành lang du lịch theo quốc lộ 22 và quốc lộ 51 : Đây là hahnhf lang du 

lịch phat triển trong không gian Hành lang kinh tế Mộc Bài - TP. Hồ Chí Minh - 

Vũng Tàu. 

Hành lang kinh tế Mộc Bài - TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu bắt đầu từ cửa 

khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) qua TP. Hồ Chí Minh và kết thúc tại cảng biển Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Hành lang kinh tế này gắn với hành lang kinh tế xuyên Á (Nam 

Ninh - Singapore), có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế vùng Đông 

Nam Bộ và là cửa ngõ ra biển của khu vực Đông và Tây Nam Bộ. Chính vì vậy, 

đây cũng là một trong những hành lang du lịch xuyên Á hết sức quan trong của 

vùng và cả nước. 

Dọc theo hành lang cần tập trung phát triển du lịch cửa khẩu biên giới gắn 

với khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, du lịch đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh và 

du lịch biển đảo ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng Bà Rịa Vùng Tàu là cửa ngõ 

du lịch biển của hành lang này.  

Ngoài ra, phát triển du lịch trên hành lang Mộc Bài- TP. Hồ Chí Minh - 

Vũng Tàu gắn kết với hành lang du lịch Bắc Nam để khai thác phát triển chuỗi 

sản phẩm du lịch với vùng Duyên hải Nam trung Bộ và vùng ĐBSCL. 

- Hành lang du lịch theo quốc lộ 13: Đây là hành lang du lịch Bắc Nam để 

phát triển du lịch từ TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương, Bình Phước và hướng 

sang Cămpuchia qua cửa khẩu Hoa Lư. 

Dọc hành lang phát triển du lịch đô thị ở TP. Hồ Chí Minh kết hợp du lịch 

sinh thái và biên giới ở Bình Phước. Ngoài ra, hành lang này thúc đầy phát triển 

du lịch lịch sử cách mạng giữa TP. Hồ Chí Minh và di tích cách mạng ở Bình 

Phước. 

- Hệ thống Vành đai vùng TP.Hồ Chí Minh là vành đai liên kết các tỉnh 

trong vùng Đông Nam bộ và Long An thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long99 

Ngoài ra, trên địa bàn vùng còn định hướng phát triển hành lang du lịch kết 

nối vùng với vùng Tây Nguyên dọc theo quốc lộ 20. 

* Các đô thị trung tâm phục vụ phát triển du lịch: 

Định hướng phát triển các thành phố tỉnh lỵ với vai trò là các trung tâm du 

lịch cho từng địa phương, gồm: TP. Hồ Chí Minh, TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa 

                                           
99 Đường Vành Đai 4 TPHCM có tổng chiều dài 197,6 km, đi qua 5 tỉnh, thành là: Bà Rịa-Vũng Tàu, 

Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An. 
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Vũng Tàu), TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), TP. Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), 

thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và TP. Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh). 

Trong đó thành phố Hồ Chí Minh có vai trò là trung tâm du lịch của vùng 

và trung tâm du lịch cả nước, động lực phát triển du lịch khu vực phía nam. 

d) Hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch 

- Hệ thống giao thông: 

+ Đường bộ: QL1A (kết nối Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh và với các địa 

phương khác trên cả nước); QL13 (kết nối TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương – 

Bình Phước sang Cămpuchia qua cửa khẩu Hoa Lư), QL 22, 22B (kết nối TP. 

Hồ Chí Minh - Tây Ninh sang Căpuchia qua cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát); QL 

51 (kết nối Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu); cao tốc Bắc - Nam, Đường Hồ Chí 

Minh nối với Tây Nguyên và các tỉnh Tây Nam Bộ. 

+ Đường sắt: Tuyến đường sắt Bắc Nam nối từ TP. Hồ Chí Minh với các 

tỉnh phía Bắc vùng và với Thủ đô Hà Nội. 

+ Đường sông: Vùng Đông Nam Bộ có các sông lớn như hệ thống sông 

Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Thị Vải...Sông Sài Gòn và sông Thị Vải là nơi 

tập trung các cảng chính của khu vực như cảng Sài Gòn, cảng Cái Mép, cảng 

Thị Vải. 

+ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cửa khẩu đường không lớn nhất khu vực 

phía Nam; sân bay Côn Đảo. Trong tương lai có sân bay quốc tế Long 

Thành (Đồng Nai), đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. 

- Hệ thống đô thị: Vùng có TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt trực thuộc 

Trung ương; 03 đô thị loại I: Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Vũng Tàu là các trung 

tâm công nghiệp, dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ và các thành phố tỉnh lỵ 

khác: Tây Ninh, Đồng Xoài. 

- Cửa khẩu biên giới đường bộ và khu kinh tế cửa khẩu: Vùng có đường 

biên giới với Campuchia với hệ thống cửa khẩu: Hoa Lư (QL13-Bình Phước); 

Mộc Bài (QL22-Tây Ninh); Xa Mát (QL22B-Tây Ninh). Khu kinh tế cửa khẩu 

Mộc Bài, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế nói chung và du lịch 

nói riêng. 

3.1.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tây Nam Bộ) 

Bao gồm thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang, 

Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền 

Giang, Hậu Giang.  

a) Đặc điểm nổi bật của vùng 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là bộ phận của châu thổ sông Mê Kông. 

Với tiềm năng, lợi thế về đất đai, mặt nước, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 

vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thủy sản, trái cây của cả nước, góp phần 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9ng_T%C3%A0u
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quan trọng vào an ninh lương thực quốc gia, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông, 

thủy sản của cả nước và là thế mạnh phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn. 

Đây là vùng châu thổ với hệ thống sông rạch chằng chịt, rừng ngập mặn, nơi hội 

tụ, giao thoa các dòng văn hóa của dân tộc Kinh, Khơme, Hoa, Chăm..., tạo điều 

kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và du lịch văn 

hóa mang nét đặc trưng riêng của vùng; đóng vai trò quan trọng đối với môi 

trường sinh thái của cả khu vực Nam Bộ và hạ lưu sông Mê Kông.  

Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí thuận tiện trong giao thương, kết nối 

với các nước trong khu vực, là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an 

ninh và đối ngoại của cả nước.  

b) Tiềm năng phát triển du lịch 

Vùng có hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng, trong đó điển hình 

là tài nguyên du lịch sinh thái bao gồm hệ sinh thái đất ngập nước, vườn quốc 

gia và hệ sinh thái biển và ven bờ thuộc không gian 02 khu dự trữ sinh quyển 

thế giới: Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang và Khu dự trữ 

sinh quyển Mũi Cà Mau. 

Tài nguyên du lịch biển, đảo thuộc 02 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau là đặc 

thù của vùng. Ngoài ra, tài nguyên biển của các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà 

Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu ở phía Đông cũng có vai trò quan trong trong chính 

sách hướng Đông của vùng. 

Các điểm tài nguyên du lịch nổi bật gồm: Láng Sen Đồng Tháp Mười, 

VQG Tràm Chim (Đồng Tháp); Miệt vườn Thới Sơn (Tiền Giang); Cồn Phụng 

(Bến Tre), VQG Uminh Thượng (Kiên Giang), Đảo Phú Quốc và quần đảo 

Nam Du (Kiên Giang); VQG Uminh Hạ (Cà Mau), Mũi Cà Mau (Cà Mau). 

Trong đó Phú Quốc được nhìn nhận là khu vực có tiềm năng du lịch đặc 

biệt. 

Về văn hóa, có di tích Bà Chúa Xứ ở núi Sam (An Giang), di tích văn hóa 

Khơ-me ở Trà Vinh, An Giang…và các di tích lịch sử - văn hóa, lịch sử cách 

mạng khác. 

c) Tổ chức không gian du lịch vùng: 

* Các không gian du lịch và hướng khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng: 

- Không gian du lịch biển, đảo cao cấp: Thuộc 2 tỉnh Kiên Giang và Cà 

Mau gắn với biển đảo Phú Quốc, quần đảo Nam Du, khu dự trữ sinh quyển 

Kiên Giang và Cà Mau. Hướng phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo: Du lịch 

nghỉ mát, tắm biển cao cấp. 

- Không gian du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, nông nghiệp nông 

thôn gắn với văn hóa lịch sử: Phạm vi không gian thuộc khu vực trung tâm vùng 

thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc 
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Trăng, Bạc Liêu và một phần các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 

Trăng.  

- Không gian du lịch biển phía Đông: Giới hạn không gian là dải ven biển 

của các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu. 

- Không gian du lịch sinh thái đất ngập nước: Giới hạn không gian là một 

phần lãnh thổ phía Bắc tỉnh Long An và Đồng Tháp: Tài nguyên du lịch đặc 

trưng là đát ngập nước thuộc Đồng Tháp Mười. 

* Các cụm du lịch: 

Phát triển các cụm du lịch có ý nghĩa vùng trên cơ sở liên kết về tài nguyên 

du lịch nổi bật và hệ thống giao thông kết nối, bao gồm:  

- Cụm du lịch phía Bắc: An Giang, Đồng Tháp, Long An với hạt nhân là 

hồ VQG Tràm Chim, khu du lịch quốc gia Núi Sam: Phát triển du lịch sinh thái 

và văn hóa lế hội. 

- Cụm du lịch Đông Nam: Dải ven biển Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, 

Sóc Trăng: Phát triển du lịch biển kết hợp du lịch sinh thái sông nước miệt vườn 

* Liên kết phát triển du lịch theo các hành lang, vành đai:  

Vùng Đông bằng sông Cửu Long được định hướng phát triển các hành 

lang du lịch sau: 

- Hành lang du lịch theo quốc lộ 1A: Hành lang du lịch này được định 

hướng phát triển dựa trên hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông. Hành lang du 

lịch kết nối Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu và Cà Mau. 

Đây là hành lang du lịch quan trọng nhất của vùng, đi qua trung tâm vùng, 

kết nối trung tâm vùng Cần Thơ với trung tâm quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh. Định hướng phát triển theo hành lang gắn với sản phẩm du lịch sinh thái 

miệt vườn sông nước, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch văn hóa. Để hình 

thành các chuỗi giá sản phẩm du lịch trên hành lang tập trung phát triển các dịch 

vụ lưu trú, dừng nghỉ và các dịch vụ bổ sung khác. 

- Hành lang du lịch theo đường Hồ Chí Minh: Hành lang du lịch này dựa 

trên hành lang kinh tế Bắc – Nam phía Tây. Hành lang phái Tây kết nối du lịch 

Long An – Đồng Tháp – Kiên Giang – Cà Mau. 

Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đất ngập nước trong 

không gian của hành lang. 

- Hành lang du lịch ven biển phía Tây theo quốc lộ 80, 63 và kết nối quốc 

lộ 1A: Hành lang này phát triển dựa trên Hành lang kinh tế Hà Tiên - Rạch Giá 

- Cà Mau.  

Đây là tuyến hành lang du lịch kết nối các tỉnh ven biển ở cực Tây Nam 

của quốc gia gắn với vùng vịnh Thái Lan. Hành lang du lich này có vị trí đặc 
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biệt nằm trong khu vực động lực phát triển du lịch có vai trò quan trọng của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đồng thời, là khu vực phát triển 

năng động, có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng 

Tây Nam Bộ, tham gia kết nối với Campuchia và các quốc gia trong Tiểu vùng 

sông Mê Công mở rộng và kết nối trong ASEAN. 

Định hướng phát triển du lịch biển gắn với 2 khu dự trữ sinh quyển thế 

giới, các khu sinh thái đất ngập nước U Minh, rừng ngập mặn Cà Mau…  

- Hành lang du lịch theo quốc lộ 91 và 91C: Dựa trên Hành lang kinh tế 

Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. 

Hành lang du lịch này kết nối 4 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và 

Sóc Trăng, có vị trí nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trục 

trung tâm quan trọng của vùng. Định hướng phát triển du lịch nông nghiệp, 

nông thôn, du lịch sinh thái sông nước miệt vườn dọc theo hành lang. 

- Hành lang du lịch ven biển phía Đông theo đường cao tốc TP. Hồ Chí 

Minh – Sóc Trăng và tuyến ven biển phía Đông: Hành lang kết nối không gian 

ven biển các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc 

Liêu. 

- Tuyến đường sông Mekong (sông Tiền và sông Hậu) liên kết giữa vùng 

Đồng bằng Sông Cửu Long với Campuchia. Tạo thành sự kết nối độc đáo giữa 

du lịch đường sông với du lịch đường biển.  

Định hướng phát triển du lịch biển trên toàn tuyến, hướng mở phía Đông 

của vùng ĐBSCL. 

* Các đô thị trung tâm phục vụ phát triển du lịch: 

Định hướng phát triển các thành phố tỉnh lỵ với vai trò là các trung tâm du 

lịch cho từng địa phương, gồm: TP. Cần Thơ, TP. Tân An (tỉnh Long An), TP. 

Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), TP. Bến Tre (tỉnh 

Bến Tre) và TP. An Giang (tỉnh An Giang), TP. Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), 

TP. Hậu Giang (tỉnh Hậu Giang), TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), TP. Bạc Liêu 

(tỉnh Bạc Liêu), TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) và TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). 

Trong đó thành phố Cần Thơ có vai trò là trung tâm du lịch của vùng. Phát 

triển Cần Thơ và Phú Quốc trở thành hai trung tâm du lịch quốc tế, là cửa ngõ 

đón khách của toàn vùng. 

d) Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

- Hệ thống giao thông: 

+ Đường bộ: Các tuyến QL.1A (kết nối các tỉnh Long An - Tiền Giang – 

Vĩnh Long – Cần Thơ – hậu Giang – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau); QL. 30 

(kết nối Tiền Giang và Đồng Tháp); QL. 60 (kết nối Tiền Giang - Bến Tre - Trà 

Vinh - Sóc Trăng); QL. 80 (kết nối  Vĩnh Long - Đồng Tháp - An Giang - Cần 
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Thơ - Kiên Giang): QL. 91 (kết nối Cần Thơ - An Giang – Cửa khẩu Tịnh Biên 

sang Cămpuchia); Đường Hồ Chí Minh (kết nối Long An – Đồng Tháp – Kiên 

Giang – Cà Mau). Ngoài ra, trong tương lai sẽ hình thành tuyến cao tốc và tuyến 

ven biển phía Đông của vùng. 

Nhìn chung hệ thống giao thông đường bộ tạo điều kiện thuận lợi kết nối 

các địa phương trong vùng và liên kết vùng phát triển du lịch với vùng Đông 

Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên.  

+ Đường thủy: Hệ thống sông Tiền Giang và sông Hậu Giang, sông Vàm 

Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây các kênh rạch dọc ngang tạo nên hệ thống sông dày 

đặc phù hợp các tuyến du lịch trên sông…Giao thông thủy là đặc thù của vùng 

và giữ vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch. 

+ Đường không: Vùng có các sân bay Rạch Giá, Phú Quốc (Kiên Giang), 

Cần Thơ (Cần Thơ), Cà Mau (Cà Mau), trong đó sân bay Cần Thơ, Phú Quốc là 

các sân bay quốc tế. 

- Hệ thống đô thị: Vùng có 03 đô thị loại I: Cần Thơ, Mỹ Tho và Long 

Xuyên trong đó TP. Cần Thơ, trực thuộc Trung ương là trung tâm của vùng. 

Các thành phố, tỉnh lỵ là đô thị loại II: Tân An, Đồng Tháp, Rạch Giá, Vị 

Thanh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau. 

 - Cửa khẩu biên giới và khu kinh tế cửa khẩu: Vùng có đường biên giới 

với Cămpuchia với hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sông quan trọng như: 

Xà Xía (QL 80 - Kiên Giang); Tịnh Biên (QL 91 - An Giang); Dinh Bà (QL 30 

- Đồng Tháp);Vĩnh Xương (TL952 - An Giang); Bình Hiệp (QL 62 - Long An).  

3.2. Cực tăng trưởng quốc gia 

Bên cạnh các khu vực động lực phát triển du lịch, vai trò của TP.Hồ Chí 

Minh và Thủ đô Hà Nội trong vai trò là 02 cực tăng trưởng quốc gia rất quan 

trọng đối với sự phát triển du lịch của Việt Nam. Đây là 02 đô thị lớn nhất, là 

hạt nhân của các vùng động lực quan trọng trong phát triển KT-XH quốc gia và 

hội nhập quốc tế (02 vùng kinh tế trọng điểm ở phía bắc và phía nam). Đây là 

02 địa bàn hội tủ đủ các chỉ số phát triển dẫn đầu quốc gia như lưu lượng giao 

thông, các điểm kết nối kinh tế (khoa học - công nghệ, công nghiệp, dịch vụ/đào 

tạo, y tế, nông nghiệp…).  

Đối với du lịch, TP.Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội thực sự phát huy vai trò 

của các cực tăng trưởng chủ đạo trong hệ thống du lịch Việt Nam. 

Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế của khu vực phía Bắc và cả 

nước, hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội là vừa là 

điểm đến du lịch hấp dẫn du khách với những sản phẩm du lịch đô thị, văn hóa 

truyền thống, mua sắm… vừa đóng vai trò trung tâm phân phối khách cho các 

tỉnh trong vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả vùng Trung du Miền núi phía Bắc. 
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Ngoài ra với tiềm năng về kinh tế, quy mô dân số, đầu mối giao thông… Hà Nội 

là thị trường khách du lịch rất lớn và là động lực phát triển du lịch cho các tỉnh 

trong cả nước.  

TP.Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch của quốc gia và 

được xác định sẽ phát triển nâng tầm quốc tế trong tương lai gần. Tương tự Hà 

Nội, TP.Hồ Chí Minh cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển du 

lịch không chỉ của các vùng mà còn cả quốc gia. TP.Hồ Chí Minh là cửa ngõ 

thu hút khách quốc tế lớn nhất Việt Nam, lan tỏa và dẫn dắt du lịch toàn bộ 

vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên và tiểu vùng Duyên hải Nam 

trung bộ thuộc vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.     

3.3. Các khu vực động lực phát triển du lịch 

Là các khu vực tập trung nguồn lực ưu tiên để khai thác các khu vực có 

tiềm năng và sự đa dạng về tài nguyên du lịch, trong đó có tài nguyên đặc biệt 

hấp dẫn (di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới hoặc tương đương, di tích cấp 

quốc gia đặc biệt, VQG có đa dạng sinh học cao hoặc đã được vinh danh là khu 

vực cảnh quan hấp dẫn…) và hội tụ đầy đủ các điều kiện để có thể phát triển du 

lịch trở thành động lực thúc đẩy, lan tỏa sự phát triển du lịch của vùng và cả 

nước; góp phần lôi kéo các ngành kinh tế khác trên địa bàn cùng phát triển tạo 

tiền đề thuận lợi để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Khu vực động lực phát triển du lịch có thể có quy mô của một tỉnh, hoặc 

liên tỉnh hoặc liên vùng tùy theo điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và sự phân 

bố của tài nguyên du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch. 

* Căn cứ định hướng 

Việc định hướng các khu vực động lực phát triển du lịch được dựa trên các 

tiêu chí sau đây: 

- Có vị trí địa du lịch quan trọng, có ảnh hưởng tới sự phát triển du lịch của 

cả khu vực rộng lớn xung quanh; 

- Có ít nhất 02 khu vực tài nguyên tiềm năng được định hướng phát triển 

thành 02 khu du lịch quốc gia với khả năng thu hút khách du lịch cao để có thể 

đảm đương vai trò trung tâm thu hút khách du lịch cho vùng/quốc gia; 

- Có điều kiện thuận lợi kết nối với hệ thống giao thông quốc gia, quốc tế; 

thuận lợi cho việc kết nối thị trường và phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, 

liên quốc gia. 

- Trong không gian vùng có ít nhất 01 sân bay nội địa hoặc sân bay quốc 

tế, hoặc cảng biển quốc tế; 

- Gắn liền với các khu vực kinh tế động lực, hoặc các khu kinh tế trọng 

điểm hoặc các hành lang kinh tế quan trọng;  
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- Có hệ thống cơ sở vật chất (hoặc có các điều kiện cần thiết để xây dựng 

hệ thống cơ sở vật chất) đáp ứng nhu cầu tiếp đón, trung chuyển lượng lớn 

khách du lịch cho khu vực, vùng hoặc quốc gia; 

- Quy mô không gian khu vực động lực phát triển du lịch tối thiểu ở cấp độ 

liên tỉnh; 

- Ngành du lịch đã phát triển và giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương và với tổng thể du lịch quốc gia tạo nền tảng trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn cho giai đoạn phát triển mới; 

- Định hướng phát triển các khu vực động lực phát triển du lịch của Chiến 

lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, của Hợp phần du lịch trong 

Quy hoạch tổng thể quốc gia. 

Các khu vực động lực phát triển du lịch bao gồm: 

3.3.1. Khu vực động lực phát triển du lịch Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 

Ninh:  

- Chiến lược 2020 xác định khu vực động lực phát triển du lịch Hà Nội - 

Hải Phòng - Quảng Ninh - Ninh Bình. Tuy nhiên, đề xuất điều chỉnh theo 

hướng tách Ninh Bình để tạo thành hạt nhân hình thành khu vực động lực phát 

triển du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An.  

- Khu vực động lực phát triển du lịch Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 

phát triển trên cơ sở tam giác động lực phát triển của vùng Đồng bằng Sông 

Hồng, gắn liền với Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Hành lang kinh tế Lào 

Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đây là khu vực động lực phát triển du 

lịch đặc biệt quan trọng với nhiệm vụ thúc đẩy phát triển du lịch vùng đồng 

bằng sông Hồng, rộng hơn là cả khu vực miền Bắc. Hà Nội là trung tâm kết nối, 

trung chuyển khách tới các điểm du lịch trong nước, trong khu vực và quốc tế. 

- Tiềm năng du lịch nổi bật: Các giá trị văn hóa của nền văn minh lúa nước 

sông Hồng thông qua hệ thống di sản thế giới và các giá trị văn hóa vật thể, phi 

vật thể có giá trị quốc tế và quốc gia; tài nguyên biển đảo vùng duyên hải Đông 

Bắc và các giá trị sinh thái, cảnh quan các vườn quốc gia, khu danh thắng,…gắn 

với đồng bằng châu thổ sông Hồng.  

- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

+ Các đầu mối giao thông quan trọng là cảng hàng không Nội Bài, Cát Bi, 

Vân Đồn, ga Hà Nội, cảng biển Hải Phòng, cảng biển Hạ Long và 02 cửa khẩu 

đường bộ quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). 

+ Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hạ 

Long. Trong đó Hà Nội là trung tâm quốc gia, đô thị động lực phát triển du lịch 

cả nước; Hạ Long là trung tâm du lịch biển trong không gian biển Đông Bắc. 

- Tổ chức không gian : 
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+ Các trung tâm lưu trú và dịch vụ: Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long.  

+ Trục động lực của khu vực: Trục Hà Nội – Hà Nam, theo quốc lộ 1A và 

cao tốc Bắc Nam phía Đông; Trục Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, theo cao 

tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, quốc lộ 5 kết nối cửa khẩu Móng Cái 

theo hành lang du lịch liên vận quốc tế; Trục Hải Phòng –Quảng Ninh, theo 

quốc lộ 10. Cả ba trục động lực trên tạo thành tam giác động lực phát triển hình 

thành chuỗi giá trị sản phẩm đặc trưng cho toàn vùng. 

3.3.2. Khu vực động lực phát triển du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ 

An 

- Hình thành mới so với Chiến lược 2020 trên cơ sở tách Ninh Bình từ khu 

vực động lực phát triển du lịch Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Ninh Bình 

để tạo thành hạt nhân hình thành khu vực động lực phát triển du lịch Ninh Bình 

- Thanh Hóa - Nghệ An.  

- Khu vực động lực phát triển du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An 

có ý nghĩa là sự kết nối phát triển liên vùng giữa vùng Đồng bằng Sông Hồng 

và vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung, đồng thời tạo thành sự hỗ trợ 

theo hướng đa dạng và bổ trợ về sản phẩm du lịch giữa du lịch sinh thái và văn 

hóa tín ngưỡng (Ninh Bình) với du lịch biển, du lịch về nguồn, du lịch cộng 

đồng gắn với các dân tộc thiểu số vùng núi (Thanh Hóa, Nghệ An)… 

- Tiềm năng phát triển du lịch nổi bật: giá trị văn hóa, tín ngưỡng nổi bật 

của di sản thế giới Tràng An, gắn kết với hệ thống các điểm tài nguyên biển nổi 

tiếng (Sầm Sơn, Cửa Lò…) cùng những giá trị văn hóa lịch sử, đặc biệt là lịch 

sử cách mạng. 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

+ Các đầu mối giao thông quan trọng: 02 sân bay (Vinh và Thanh Hóa); hệ 

thống các cảng biển ở Thanh Hóa, Nghệ An; 02 cửa khẩu quốc tế (Na Mèo và 

Nậm Cắn). 

+ Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: TP. Ninh Bình, Sầm Sơn, Vinh, 

Cửa Lò… 

- Tổ chức không gian: 

+ Các trung tâm du lịch dịch vụ: Ninh Bình (du lịch văn hóa, lịch sử kết 

hợp tín ngưỡng, lễ hội); Sầm Sơn và Cửa Lò (du lịch biển)… 

+ Các trục động lực chính: Hệ thống các Hành lang bắc nam phía đông 

(Quốc lộ 1A) và phía tây (Đường Hồ Chí Minh); Tuyến đường ven biển; Quốc 

lộ 7 kết nối với Lào thông qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo. 

3.3.3. Khu vực động lực phát triển du lịch Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa 

Thiên Huế - Đà Nẵng - Đà Nẵng - Quảng Nam:  
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- Đã được xác định trong Chiến lược 2020, trong giai đoạn tiếp theo tiếp 

tục giữ theo định hướng của Chiến lược 2020. 

- Khu vực động lực phát triển du lịch gắn với Vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung và Hành lang kinh tế Đông Tây: Lao Bảo - Đông Hà - Đà Nẵng, 

Hành lang kinh tế Bắc Nam, thúc đẩy phát triển du lịch khu vực Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải miền Trung.  

- Tài nguyên du lịch nổi bật: Tài nguyên du lịch biển dọc theo chiều dài 

của khu vực; Tài nguyên văn hóa gắn với chuỗi các di sản thế giới tại Thừa 

Thiên - Huế và Quảng Nam; 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch:  

+ Các đầu mối giao thông quan trọng của khu vực động lực phát triển du 

lịch này là cảng hàng không Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, cảng biển Tiên Sa và 

Chân Mây, ảnh hưởng của cửa khẩu quốc tế đường bộ Lao Bảo (Quảng Trị). 

+ Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, TP.Hội An, 

TP.Tam Kỳ. Trong đó, Đà Nẵng là trung tâm quốc gia, đô thị động lực du lịch 

khu vực miền Trung Tây Nguyên.  

- Tổ chức không gian:  

+ Các trung tâm lưu trú và điều phối khách: Đồng Hới, TP. Huế, TP. Đà 

Nẵng, TP. Hội An.  

+ Trục động lực của khu vực: Định hướng phát triển 02 trục động lực, 

gồm : Trục động lực theo quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh theo Hành lang kinh 

tế Bắc Nam phía Đông và phí Tây, hỗ trợ là tuyến giao thông ven biển; Trục 

theo quốc lộ 9 theo Hành lang du lịch Đông Tây, gắn với cửa khẩu Lao Bảo 

(Quảng Trị) trong hành lang du lịch liên vận quốc tế. 

3.3.4. Khu vực động lực phát triển du lịch Khánh Hòa -  Lâm Đồng - Ninh 

Thuận - Bình Thuận: 

- Đây là khu vực được điều chỉnh, kết hợp giữa 02 khu vực động lực phát 

triển du lịch được xác định trong Chiến lược 2020 (Khu vực động lực phát triển 

du lịch Bình Định – Phú Yên – Khánh Hòa – Ninh Thuận và Khu vực động lực 

phát triển du lịch Lâm Đồng – Đắk Lắk). Việc điều chỉnh này nhằm tăng tính 

liên kết vùng theo hướng tạo các tuyến liên kết đông tây (liên kết ngang) giữa 

Tây Nguyên và vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung với sự đa dạng sản 

phẩm du lịch theo hướng bổ trợ giữa du lịch nghỉ dưỡng núi cao (Lâm Đồng) và 

nghỉ dưỡng biển (Phú Yên, Ninh Thuạn, Khánh Hòa, Bình Thuận). Đây cũng là 

khu vực có sự gắn kết giữa văn hóa Tây Nguyên (không gian văn hóa cồng 

chiêng) và văn hóa Chăm.  

- Tài nguyên du lịch nổi bật về tự nhiên là biển, đảo (Khánh Hòa, Ninh 

Thuận, Bình Thuận) và núi cao nguyên (Lâm Đồng)…; về văn hóa là bản sắc 
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văn hóa các dân Chăm và văn hóa cư dân biển Nam Trung Bộ ở Khánh Hòa, 

Ninh Thuận; văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Lâm Đồng. 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

+ Đầu mối giao thông quan trọng của khu vực động lực phát triển du lịch 

này là cảng hàng không Cam Ranh, Liên Khương, cảng biển Nha Trang, ga 

đường sắt Nha Trang (Khánh Hòa), đường bộ có các quộc lộ 1, 20, 27, 27B, 

27C. (trong giai đoạn phát triển mới thêm sân bay Long Thành) 

+ Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: TP. Nha Trang, TP. Đà Lạt và TP. 

Phan Rang. Trong đó Nha Trang là trung tâm du lịch biển khu vực duyên hải 

Nam Trung Bộ và Đà Lạt là một trong 02 trung tâm du lịch vùng Tây Nguyên. 

- Tổ chức không gian: 

+ Các trung tâm điều phối khách: Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Chữ, Phan 

Thiết.  

+ Trục động lực của khu vực này là tam giác phát triển Nha Trang – Đà 

Lạt – Ninh Chữ. Bao gồm: Trục theo quốc lộ 1A, gắn liền với Hành Lang kinh 

tế Bắc Nam phía Đông đẻ kết nối và lan tòa rdu lịch cho toàn vùng; Trục theo 

quốc lộ 27 kết nối quốc lộ 20: Đây là trục Đông Tây, kết nối tạo thành chuỗi giá 

trị sản phẩm đặc trưng của khu vực: Biển, đảo – núi, cao nguyên. Các trục động 

lực hình thành tam giác phát triển Nha Trang, Ninh Chữ Đà lạt có tính lan tỏa 

khu vực miền Trung Tây Nguyên. 

3.3.5. Khu vực động lực phát triển du lịch TP.Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng 

Tàu:  

- Trong Chiến lược 2020 xác định khu vực động lực phát triển du lịch 

TP.Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận. Trong quy hoạch thời gian 

tới, điều chỉnh tách Bình Thuận đưa về Khu vực động lực phát triển du lịch 

Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận. 

- Đây là khu vực gắn với khu kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, Hành lang 

kinh tế Mộc Bài - TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu và Hành lang kinh tế Bắc - 

Nam phía Đông. Đây là khu vực động lực phát triển du lịch hết sức quan trọng 

với nhiệm vụ thúc đẩy phát triển du lịch toàn bộ vùng Đông Nam Bộ và có ảnh 

hưởng lớn tới dòng khách tới đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh 

cửa ngõ như Long An, Tiền Giang...  

- Tài nguyên du lịch nổi bật, bao gồm tài nguyên du lịch biển, đảo khu vực 

Bà Rịa-Vũng Tàu; Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với hệ thống di tích lịch sử 

văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, di tích chiến tranh giải phòng dân tộc tại Thành 

phố Hồ Chí Minh.   

- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 
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+ Các đầu mối giao thông quan trọng là sân bay Tân Sơn Nhất, ga đường 

sắt Sài Gòn, cảng biển Vũng Tàu, sân bay Côn Đảo, cửa khẩu quốc tế đường bộ 

Mộc Bài (Tây Ninh).  

+ Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: TP. Hồ Chí Minh, TP. Vũng Tàu và 

TP. Phan Thiết. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh, một trong hai trung tâm du 

lịch quốc gia, đo thị động lực phát triển du lịch quốc gia. 

- Tổ chức không gian: 

+ Các trung tâm lưu trú chính: TP. Hồ Chí Minh, TP. Vũng Tàu. Trong đó 

thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối phân phối khách của khu vực động lực phát 

triển du lịch. 

+ Các trục động lực: Hình thành 02 trục động lực chính của khu vực động 

lực phát triển du lịch này là: Trục đường cao tốc Dầu Giây - Quốc lộ 51 - Quốc 

lộ 22 và trục quốc lộ 1 A. Gồm: Trục Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - 

Quốc lộ 22 nằm trên Hành lang xuyên Á của quốc gia. Các địa phương như Tây 

Ninh, Bình Phước và các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Hoa Lư có vai trò quan 

trọng đối với trục động lực này. Trục theo quốc lộ 1A có anh hưởng lan tỏa đến 

các địa phương Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Cần Thơ, Cà 

Mau,v.v… của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

3.3.6. Khu vực động lực phát triển du lịch Cần Thơ - Kiên Giang - Cà 

Mau:  

- Khu vực đã được xác định trong Chiến lược 2020, trong giai đoạn tiếp 

theo tiếp tục giữ theo định hướng của Chiến lược 2020. Khu vực động lực phát 

triển du lịch Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau có ví trí gắn liền với Vùng Kinh tế 

trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long và Khu vực kinh tế động lực Cần Thơ - 

Kiên Giang - An Giang, Hành lang kinh tế Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau.  

- Tài nguyên du lịch nổi bật: 

+ Tài nguyên biển, đảo gắn liền với 02 khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang 

và Cà Mau; 

+ Tài nguyên du lịch sinh thái đất ngập nước và rừng ngập mặn: U Minh 

Thượng, U Minh Hạ, mũi Cà Mau; 

+ Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với hệ thống di tích lịch sử văn hóa, tôn 

giáo, kiến trúc nghệ thuật… 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

+ Hệ thống giao thông quan trọng: Các sân bay Cần Thơ, Phú Quốc, Cà 

Mau trong đó Cần Thơ và Phú Quốc là các sân bay quóc tế; Hệ thống đường bộ 

có các quốc lộ: QL1A, QL 54, QL61, QL 80; giao thông thủy có cảng biển Phú 

Quốc, Rạch Giá (Kiên Giang), Năm Căn (Cà Mau)… 
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+ Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: TP. Cần Thơ, TP. Rạch Giá, TP. Cà 

Mau, TP. Phú Quốc. Trong đó, thành phố Cần Thơ là trung tâm du lịch vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Tổ chức không gian 

+ Các trung tâm lưu trú chính: Các trung tâm lưu trú chính của khu vực 

động lực phát triển du lịch gồm TP. Cần Thơ, TP. Rạch Giá, TP. Phú quốc vfa 

TP. Cà Mau. 

+ Trục động lực du lịch: Các trục động lực của khu vực này tạo thành tam 

giác phát triển Cần Thơ - Phú Quốc - Mũi Cà Mau. Gồm : Trục Cần Thơ – Cà 

Mau theo quốc lộ 1A, thuộc hành lang du lịch Bắc Nam của vùng ĐBSCL; Trục 

Cẩn Thơ - Rạch Giá theo quốc lộ 80, thuộc hành lang du lịch Đông Tây của 

vùng ĐBSCL; Trục Rạch Giá - Cà Mau theo quốc lộ 80 và 63, hành lang du lịch 

ven biển phía Tây của vùng ĐBSCL. 

3.3.7. Khu vực động lực phát triển du lịch Lào Cai - Hà Giang: 

- Điều chỉnh so với Chiến lược 2020 thu hẹp khu vực Sơn La - Điện Biên - 

Lào Cai - Hà Giang để tập trung nguồn lực đầu tư tốt hơn, tính khả thi cao 

hơn100. Khu vực động lực phát triển du lịch Lào Cai - Hà Giang có vị trí gắn 

với: Hành lang kinh tế Đông Tây: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với các cửa 

khẩu đường bộ Lào Cai; Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Tây. Đây là khu vực 

được định hướng phát triển cho giai đoạn sau năm 2030, khi sân bay Sa Pa - 

Lào Cai hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

- Việc hình thành khu vực động lực phát triển du lịch Lào Cai - Hà Giang 

có tác dụng thúc đẩy phát triển du lịch toàn bộ vùng Trung du miền núi phía 

Bắc kết nối với thị trường khách du lịch ở Vân Nam (Trung Quốc) 

- Tài nguyên du lịch nổi bật: 

+ Hệ sinh thái núi cao, hùng vĩ của núi rừng phía Bắc và bản sắc văn hóa 

các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc. 

+ Các giá trị địa chất, văn hóa của công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên 

đá Đồng Văn. 

+ Cảnh quan ruộng bậc thang Hoàng Su Phì.  

- Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

+ Hệ thống giao thông quan trọng: Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai - Sa 

Pa ; quốc lộ 2 (Hà Nội - Hà Giang) ; quốc lộ 279 (Lào Cai - Hà Giang); quốc lộ 

4 (C,D). Đến năm 2030 sẽ hình thành sân bay Sa Pa. 

                                           
100 Trên thực tế khả năng liên kết giữa Điện Biên, Sơn La với Lào Cai và Hà Giang không thuận lợi do 

điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng và cả định hướng phát triển của vùng. 
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+ Gắn với hệ thống đường bộ là các cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Thanh 

Thủy. 

+ Các đô thị trung tâm dịch vụ du lịch: TP. Lào Cai, TP. Hà Giang, TX. Sa 

Pa. 

- Tổ chức không gian: 

+ Các trung tâm lưu trú chính: TP. Lào Cai, TP. Hà Giang và thị xã Sa Pa 

là các trung tâm lưu trú chính đồng thời là các trung tâm điều phối khách của 

khu vực động lực phát triển du lịch này. 

+ Các trục động lực: Trục Sa Pa - TP, Lào Cai - TP. Hà Giang - Cao 

nguyên đá Đồng Văn theo tuyến quốc lộ vành đai biên giới ; Trục Sa Pa - TP. 

Lào Cai - Hà Nội theo cao tốc Hà Nội Lào Cai; Trục TP. Hà Giang - Hà Nội 

theo quốc lộ 2. Các trục không gian của khu vực động lực phát triển du lịch này 

là các trục đường bộ: Quốc lộ 279, quốc lộ 4 và các trục kết nối với Hà Nội: 

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, AH14, quốc lộ 2.  

3.4. Định hướng phát triển các hành lang du lịch 

Các hành lang du lịch được định hướng dựa trên sự phân bố của hệ thống 

giao thông đường bộ gắn với các cửa khẩu quốc tế biên giới đường bộ, vị trí, 

đặc điểm tính chất của tài nguyên du lịch; tổ chức không gian các hành lang 

kinh tế quốc gia. Theo đó, trong giai đoạn phát triển du lịch đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045, các hành lang du lịch được định hướng như sau: 

3.4.1. Các hành lang du lịch Bắc - Nam: 

3.4.1.1. Hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông 

a) Đặc điểm chung: Hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông (Lạng Sơn - 

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh – Cà Mau) hình thành dựa trên trục giao thông kết 

nối là đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông và Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến 

Cà Mau đi qua địa bàn 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nằm trong 

không gian Hành lang kinh tế Bắc - Nam của quốc gia.  

Đây là hành lang du lịch có vị trí đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng và 

đóng góp lớn cho phát triển du lịch đất nước, là hành lang du lịch kết nối liên 

vùng, kết nối hầu hết các trung tâm du lịch trên phạm vi quốc gia. 

b) Định hướng phát triển: 

- Tập trung phát triển các khu vực được định hướng thành khu du lịch 

quốc gia dọc theo hành lang du lịch gồm: Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn); Làng VH 

các dân tộc Việt Nam, Hương Sơn - Quan Sơn, Ba Vì - Suối Hai (Hà Nội); Tam 

Chúc (Hà Nam) ; Tràng An, Kênh Gà - Vân Trình (Ninh Bình) ; Sầm Sơn - Hải 

Tiến (Thanh Hóa); Kim Liên, Vinh – Diễn Châu (Nghệ An); Thiên Cầm (Hà 

Tĩnh) ; Phong Nha - Kẻ Bàng, Nhật Lệ (Quảng Bình) ; Cửa Tùng-Cửa Việt 
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(Quảng Trị); Lăng Cô - Cảnh Dương (Thừa Thiên-Huế) ; Sơn Trà, Bà Nà (Đà 

Nẵng) ; Hội An - Cù Lao Chàm (Quảng Nam) ; Mỹ Khê (Quảng Ngãi); Phương 

Mai (Bình Định); Vịnh Xuân Đài (Phú Yên); Bắc Vân Phong, Bắc Cam Ranh 

(Khánh Hòa); Ninh Chữ (Ninh Thuận); Mũi Né (Bình Thuận); Cần Giờ (TP. Hồ 

Chí Minh); Mũi Cà Mau (Cà Mau). Trong đó, đặc biệt chú trong phát triển các 

khu du lịch biển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.  

- Phát triển các khu du lịch cấp tỉnh tại các địa phương và các điểm du 

lịch có khả năng tiếp cận thuận lợi trên dọc hành lang góp phần thúc đẩy du lịch 

cho các địa phương theo dọc hành lang du lịch. 

- Phát triển các đô thị trung tâm dịch vụ phát triển du lịch theo hành lang: 

TP. Lạng Sơn, TP. Bắc Giang, TP, Hà Nội, TP. Phủ Lý, TP. Ninh Bình, 

TP.Thanh Hóa, TP. Vinh, TP. Hà Tĩnh, TP. Đồng Hới, TP. Đông Hà, TP. Huế, 

TP. Đà Nẵng, TP. Tam Kỳ, TP. Quảng Ngãi, TP. Quy Nhơn, TP. Tuy Hòa, TP. 

Nha Trang, TP. Phan Rang, TP. Phan Thiết, TP. Hồ Chí Minh, TP.Tân An, 

TP.Cân Thơ, TP. Cà Mau. Trong đó đặc biệt chú trọng các trung tâm du lịch 

quốc gia và vùng như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, 

Cần Thơ. 

- Phát triển các trạm dừng nghỉ, các công trình dịch vụ trên toàn tuyến: 

Nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ, cao tốc gắn với cải tạo cảnh quan môi 

trường ; Xây dựng các trạm dừng nghỉ với dịch vụ đầy đủ, cần thiết phục vụ 

khách du lịch. 

Hỗ trợ cho Hành lang kinh tế Bắc - Nam phía Đông là dải ven biển từ 

Quảng Ninh đến Cà Mau. Với việc hình thành tuyến giao thông đường bộ ven 

biển, hành lang này có tính chất kết nối các khu vực phát triển du lịch năng 

động như: các khu vực động lực phát triển du lịch Hải Phòng-Quảng Ninh, 

Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam ; Khánh Hòa-Ninh Thuận; Bình Thuận-

Bà Rịa Vùng Tàu…nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế về du 

lịch biển và các đảo ven bờ. 

3.4.1.2. Hành lang du lịch Bắc - Nam phía Tây : 

a) Đặc điểm chung: Hành lang du lịch Bắc - Nam phía Tây dựa trên 

đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam phía Tây từ Cao Bằng đến Kiên 

Giang đi qua 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm khai thác, phát 

triển du lịch các khu vực còn khó khăn ở phía Tây đất nước, gắn với tăng cường 

quốc phòng, an ninh biên giới. Hàng lang này gắn với Hành lang kinh tế Bắc - 

Nam phía Tây của quốc gia. 

b) Định hướng phát triển: 

- Tập trung phát triển các khu vực được định hướng thành khu du lịch 

quốc gia dọc theo hành lang du lịch gồm: Thác Bản Giốc (Cao Bằng) ; Tân 
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Trào, Hồ Na Hang - Lâm Bình (Tuyên Quang); Kênh Gà - Vân Trình (Ninh 

Bình); Măng Đen (Kon Tum) ; Biển Hồ-Chư Đăng Ya (tỉnh Gia Lai); VQG 

Yokđôn (Đăk Lắc), Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông; Thác Mơ-Bà Rá 

(Bình Phước) ; VQG Tràm Chim (Đồng Tháp) và Mũi Cà Mau (Cà Mau). 

- Phát triển các khu du lịch cấp tỉnh tại các địa phương và các điểm du 

lịch có khả năng tiếp cận thuận lợi trên dọc hành lang góp phần thúc đẩy du lịch 

cho các địa phương theo dọc hành lang du lịch. 

- Phát triển các điểm tham quan du lịch gắn với di tích lịch sử văn hóa, di 

tích chiến tranh gắn với đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Bên cạnh đó, 

phát triển du lịch xanh gắn với các VQG, khu dự trữ sinh quyển trên toàn hành 

lang. 

- Phát triển các đô thị trung tâm dịch vụ phát triển du lịch theo hành lang: 

TP. Cao Bằng; TP. Tuyên Quang); Cẩm Thủy (Thanh Hóa); Thái Hòa (Nghệ 

An); TP. Kon Tum, TP. Pleiku, TP. Buôn Mê thuột, TP. Gia Nghĩa, Chơn 

Thành (Bình Phước); Cao Lãnh (Đồng Tháp); Rạch Sỏi (Kiên Giang), TP. Cà 

Mau. 

- Phát triển các trạm dừng nghỉ, các công trình dịch vụ trên toàn tuyến: 

Nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ, cao tốc gắn với cải tạo cảnh quan môi 

trường; Đây là hành lang có ít các đô thị lớn, đặc biệt khu vực miền Trung, vì 

vậy cần chú trọng xây dựng các trạm dừng nghỉ với dịch vụ đầy đủ, cần thiết 

phục vụ khách du lịch. 

3.4.2. Các hành lang du lịch Đông - Tây: 

3.4.2.1. Hành lang du lịch Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng – Quảng Ninh: 

a) Đặc điểm chung: Hành lang du lịch Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng phát 

triển dựa trên các tuyến cao tốc Lào Cai - Nội Bài và Hà Nội - Hải Phòng - 

Quảng Ninh gắn với các cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai và Móng Cái và 

nằm trong không gian Hành làng kinh tế Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng. 

Vùng ảnh hưởng trực tiếp của tuyến hành lang du lịch Lào Cai - Hà Nội - 

Hải Phòng, gồm 8 tỉnh, thành phố Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà 

Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.  

Đây là tuyến hành lang du lịch kết nối vùng Trung du, miền núi phía Bắc 

với các trung tâm du lịch lớn của cả nước (Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long) và là 

tuyến hướng biển của vùng Tây Nam Trung Quốc. 

b) Định hướng phát triển: 

- Đẩy mạnh phát triển các khu vực được định hướng thành khu du lịch 

quốc gia dọc theo hành lang du lịch gồm: Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai); Hồ Thác 

Bà, Mù Cang Chải (Yên Bái); Đền Hùng, VQG Xuân Sơn (Phú Thọ); Hương 
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Sơn - Quan Sơn, Làng VH các dân tộc Việt Nam, Ba Vì - Suối Hai (Hà Nội); 

Côn Sơn, Kiếp Bạc (Hải Dương); Cát Bà- Đồ Sơn (Hải Phòng); Yên Tử, Hạ 

Long - Bái Tử Long-Vân Đồn, Trà Cổ (Quảng Ninh). Trong đó tập trung các 

khu vực động lực phát triển du lịch nằm trên hành lang là Lào Cai-Hà Giang và 

Hà Nội - Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh; 

- Phát triển các khu du lịch cấp tỉnh tại các địa phương và các điểm du 

lịch có khả năng tiếp cận thuận lợi trên dọc hành lang góp phần thúc đẩy du lịch 

cho các địa phương theo dọc hành lang du lịch. 

- Phát triển các đô thị trung tâm dịch vụ phát triển du lịch theo hành lang: 

TX. Sa Pa, TP. Lào Cai, TP. Yên Bái, TP, Việt Trì, TP. Vĩnh Yên, TP, Hà Nội, 

TP. Hải Dương, TP. Hải Phòng, TP. Hạ Long và TP. Móng Cái. 

- Phát triển các trạm dừng nghỉ, các công trình dịch vụ trên toàn tuyến: 

Nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ, cao tốc gắn với cải tạo cảnh quan môi 

trường ; Xây dựng các trạm dừng nghỉ với dịch vụ đầy đủ, cần thiết phục vụ 

khách du lịch. 

- Tăng cường hợp tác giữa các địa phương trên tuyến hành lang, khai thác 

và  mở rộng lợi thế, tiềm năng quan hệ thương mại, du lịch giữa Việt Nam và 

Trung Quốc (trọng tâm là các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc); đảm bảo kết nối 

giữa đầu mối cửa khẩu Lào Cai và các địa phương trên toàn tuyến với cửa khẩu 

Móng Cái. 

3.4.2.2. Hành lang du lịch Lao Bảo - Đông Hà - Đà Nẵng : 

a) Đặc điểm chung: Hành lang du lịch Lao Bảo - Đông Hà - Đà Nẵng phát 

triển dựa trên các tuyến đường bộ quốc lộ 1A, quốc lộ 9 gắn liền với cửa khẩu 

quóc tế Lao Bảo. Không gian hành lang du lịch này nằm trong không gian Hành 

lang kinh tế Lao Bảo - Đông Hà - Đà Nẵng, một phần của hành lang Đông - 

Tây(EWEC) thuộc Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), đi qua 13 tỉnh của 4 

nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar, một trong 5 tuyến Hành lang kinh tế 

thuộc GMS. 

Trên Hành lang kinh tế Đông – Tây thuộc Tiểu vùng Mê Công mở rộng 

đã hình thành và nối thông tuyến giao thông đường bộ huyết mạnh từ Myanma 

nối liền 7 tỉnh Đông Bắc của Thái Lan, Savanakhet của Lào và 3 tỉnh Quảng 

Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng của Việt Nam, dài 1.450 km. 

Trong giai đoạn tới, trên địa bàn Việt Nam, nâng cấp Quốc lộ 9 và xây 

dựng đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, kết nối với đường bộ cao tốc Bắc – 

Nam  đến Đà Nẵng. Xây dựng cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) theo hướng trở thành 

cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực Duyên hải miền Trung; cảng biển Mỹ Thủy tại 

Quảng Trị. Đầu tư xây dựng sân bay Quảng Trị… 
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Đây là một trong những hành lang quan trọng, cửa ngõ ra biển của du lịch 

các nước Lào, Campuchia. 

b) Định hướng phát triển: 

- Đẩy mạnh phát triển các khu vực được định hướng thành khu du lịch 

quốc gia dọc theo hành lang du lịch gồm: Cửa Tùng-Cửa Việt (Quảng Trị); 

Lăng Cô-Cảnh Dương, Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế) ; Sơn Trà, Bà Nà (Đà 

Nẵng), Hội An-Cù Lao Chàm (Quảng Nam). 

- Phát triển các khu du lịch cấp tỉnh tại các địa phương và các điểm du 

lịch có khả năng tiếp cận thuận lợi trên dọc hành lang góp phần thúc đẩy du lịch 

cho các địa phương theo dọc hành lang du lịch. 

- Phát triển các đô thị trung tâm dịch vụ phát triển du lịch theo hành lang: 

TP. Đông Hà, TP. Huế, TP. Đà Nẵng. 

- Phát triển các trạm dừng nghỉ, các công trình dịch vụ trên toàn tuyến: 

Nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ, cao tốc gắn với cải tạo cảnh quan môi 

trường ; Xây dựng các trạm dừng nghỉ với dịch vụ đầy đủ, cần thiết phục vụ 

khách du lịch. 

- Tăng cường hợp tác giữa các địa phương trên tuyến hành lang, khai thác 

và  mở rộng lợi thế, tiềm năng quan hệ thương mại, du lịch giữa Việt Nam và 

Các nước ASEAN (trọng tâm là Lào, Thái Lan và Myanma); đảm bảo kết nối 

qua cửa khẩu Lao Bảo đến với các khu du lịch biển thuộc vùng động lực phát 

triển du lịch Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam và mở rộng hơn là không 

gian biển miền Trung. 

3.4.2.3. Hành lang du lịch Mộc Bài – TP. Hồ Chí Minh – Vũng Tàu: 

a) Đặc điểm chung: Hành lang du lịch Mộc Bài - TP. Hồ Chí Minh - 

Vũng Tàu bắt đầu từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) qua TP. Hồ Chí Minh và kết 

thúc tại cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu theo quốc lộ 22 (A, B) và quốc lộ 51. 

Hành lang này thuộc không gian của Hành lang kinh tế quốc gia Mộc Bài – TP. 

Hồ Chí Minh – Vũng Tàu và gắn với hành lang kinh tế xuyên Á (Nam Ninh - 

Singapore). Hành lang có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch vùng Đông 

Nam Bộ và là cửa ngõ ra biển của khu vực Đông và Tây Nam Bộ. 

Hành lang này cũng gắn liền trục độnglực du lịch của khu vực động lực 

phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Bình Thuận. 

b) Định hướng phát triển: 

- Đẩy mạnh phát triển các khu vực được định hướng thành khu du lịch 

quốc gia dọc theo hành lang du lịch gồm: Núi Bà Đen (Tây Ninh); Cần Giờ (TP. 

Hồ Chí Minh) ; Long Hải - Phước Hải, Hồ Tràm - Bình Châu, Côn Đảo (Bà Rịa 

Vũng Tàu). 
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- Phát triển các khu du lịch cấp tỉnh tại các địa phương và các điểm du 

lịch có khả năng tiếp cận thuận lợi trên dọc hành lang góp phần thúc đẩy du lịch 

cho các địa phương theo dọc hành lang du lịch. 

- Phát triển các đô thị trung tâm dịch vụ phát triển du lịch theo hành lang: 

TP. Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, TP. Vũng Tàu. 

- Phát triển các trạm dừng nghỉ, các công trình dịch vụ trên toàn tuyến: 

Nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ, cao tốc gắn với cải tạo cảnh quan môi 

trường ; Xây dựng các trạm dừng nghỉ với dịch vụ đầy đủ, cần thiết phục vụ 

khách du lịch. 

- Tăng cường hợp tác giữa các địa phương trên tuyến hành lang, khai thác 

và  mở rộng lợi thế, tiềm năng quan hệ thương mại, du lịch giữa Việt Nam và 

Các nước ASEAN thông qua hành lang xuyên Á. 

Hỗ trợ cho hành lang du lịch này là hành lang du lịch theo quốc lộ 13: 

Thành phố Hồ Chí Minh-Bình Dương-Bình Phước qua cửa khẩu Hoa Lư kết nối 

du lịch Cămpuchia 

Ngoài ra, các hành lang Đông Tây: Hành lang du lịch Điện Biên - Sơn La - 

Hòa Bình - Hà Nội, theo quốc lộ 6 (AH13), cửa khẩu Tây Trang sang Lào; 

Hành lang du lịch Cầu Treo – Thành Phố Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ, 

theo quốc lộ 8, cửa khẩu Cầu Treo sang Lào; Hành lang du lịch Bờ Y - Pleiku - 

Quy Nhơn theo quốc lộ 40 và 19, cửa khẩu Bờ Y (Ngã ba Đông Dương); Hành 

lang du lịch Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, theo tuyến cao tốc Châu Đốc - 

An Giang - Sóc Trăng hoặc quốc lộ 91C, cửa khẩu Châu Đốc sang 

Cawmpuchia; Hành lang du lịch Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau, theo quốc lộ 80, 

quốc lộ 63,cửa khẩu Hà Tiên sang Cămpuchia. Các hành lang này đã được định 

hướng trong không gian các vùng. 

3.5. Hệ thống các khu du lịch quốc gia 

Khu DLQG là các hạt nhân quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch và 

điểm nhấn của các khu vực động lực phát triển du lịch, vùng du lịch; góp phần 

thu hút đầu tư tập trung, thúc đẩy sự phát triển của ngành.  

Khu DQLG được đề xuất trong hệ thống du lịch trên quan điểm tập trung, 

có trọng điểm dựa trên các thế mạnh về tài nguyên du lịch, khả năng thu hút đầu 

tư, khả năng kết nối hạ tầng, quỹ đất và khả năng xây dựng thương hiệu du 

lịch… với mục đích tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt theo đặc trưng và 

hình thức trải nghiệm đặc thù của điểm đến. Trong quy hoạch hệ thống du lịch, 

việc xác định các địa điểm, khu vực có tiềm năng phát triển thành các Khu 

DLQG trong tương lai, có ý nghĩa rất quan trọng:  

- Hình thành các địa điểm, khu vực có tiềm năng, có quy mô đủ lớn để việc 

đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và dịch vụ có tính khả thi; 
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- Việc hình thành các Khu DLQG gồm rất nhiều các thành phần (điểm đến, 

tài nguyên, cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch…) phải tạo thành các chuỗi sản phẩm 

mang lại giá trị tổng thể lớn hơn so với tổng các giá trị từ các thành phần tạo 

thành; 

- Góp phần đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng các định hướng/chiến lược 

quảng bá tập trung, hướng đến các phân khúc thị trường khác nhau. Tạo điều 

kiện xây dựng thương hiệu tốt hơn. 

- Cung cấp những ưu đãi tốt hơn cho phát triển du lịch từ các nguồn lực 

của quốc gia. 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc quy hoạch không gian 

du lịch chính là việc thông qua việc phát triển các sản phẩm du lịch là sự tích 

hợp, liên kết của tổng thể các điểm đến/tài nguyên, cơ sở vật chất… trong Khu 

DLQG và liên kết với các Khu DLQG khác. 

Trong giai đoạn tới tập trung vào các định hướng chính: 

3.5.1.1. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các Khu DLQG đã được 

công nhận 

Hiện nay có 07 Khu DLQG đã được công nhận. Các Khu DLQG được 

công nhận là những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ 

sở vật chất kỹ thuật của các địa phương cũng như ngành du lịch. Việc tiếp tục 

duy trì và nâng cao chất lượng các Khu DLQG là một trong những định hướng 

cần ưu tiên để tiếp tục khẳng định vai trò của các Khu DLQG trong hệ thống du 

lịch.  

Ngoài ra, cũng cần có sự rà soát về quy hoạch, thu hút đầu tư đối với các 

Khu DLQG đã được công nhận để có những điều chỉnh kịp thời về quy hoạch, 

quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên… đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới 

3.5.1.2. Rà soát hệ thống các địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu 

DLQG  

Đối với các địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu DLQG cần tập trung 

vào các định hướng chính:  

- Hoàn thiện đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư cơ sở vật chất để đáp 

ứng các tiêu chí công nhận Khu DLQG để công nhận thêm các Khu DLQG mới.  

- Rà soát, đánh giá lại tính khả thi của các địa điểm tiềm năng phát triển 

thành Khu DLQG để mạnh dạn loại bỏ các địa điểm không phù hợp101.  

                                           
101 Khu du lịch Xứ sở Hạnh phúc (Long An) được đưa ra khỏi danh sách các địa điểm tiềm năng phát 

triển thành Khu DLQG (theo QĐ 2227/QĐ-TTg, ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030). 
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- Đề xuất bổ sung thêm một số địa điểm đủ điều kiện vào danh mục địa 

điểm tiềm năng phát triển thành Khu DLQG. Những địa điểm này được đề xuất 

bổ sung trên cơ sở: 

+ Những nghiên cứu, khảo sát thực tế trong quá trình lập Quy hoạch hệ 

thống du lịch Việt Nam; 

+ Những đề xuất của địa phương trong các phương án đề xuất về du lịch để 

tích hợp vào quy hoạch tỉnh, cũng như trong các văn bản đề xuất của các tỉnh 

đưa vào Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam; 

Từ những cơ sở trên, đề xuất bổ sung các địa điểm vào danh mục các địa 

điểm tiềm năng phát triển thành Khu DLQG theo các tiêu chí tập trung vào việc 

nhấn mạnh tính khả thi cũng như ý nghĩa của việc phát triển thành Khu DLQG 

đối với kinh tế - xã hội. 

Bảng 58: Tiêu chí xét đưa vào danh sách các địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu DLQG 

Stt Tiêu chí 

1 Tiềm năng và tài nguyên du lịch 

 Tài nguyên du lịch có giá trị lớn 

 Khả năng khai thác du lịch của tài nguyên, ưu tiên các tài nguyên hướng đến 

khai thác khách du lịch quốc tế. 

2 Quỹ đất phát triển 

(Quỹ đất/không gian để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (Hạ tầng kỹ 

thuật và Cơ sở vật chất kỹ thuật) không tính những khu vực nằm trong các khu 

vực hạn chế/ bảo tồn) 

3 Kết nối đô thị và giao thông 

 Kết nối với các đô thị/trung tâm kinh tế lớn 

 Kết nối với hệ thống giao thông quốc gia 

4 Điều kiện phát triển du lịch của địa phương 

 Số lượng khách hiện tại của tỉnh  

 Vị trí và vai trò của du lịch trong chính sách phát triển du lịch của địa phương  

 Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo công bố của quốc gia  

5 Tầm ảnh hươngvà khả năng đáp ứng thị trường 

 Có khả năng làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại 

 Nằm trong các khu vực động lực phát triển du lịch 

 Có khả năng tác động tích cực cho các đối tượng yếu thế (người dân tộc thiểu 

số, phụ nữ nghèo, người khuyết tật, …) 

 Khả năng bảo tồn và phát huy giá trị sinh thái, cảnh quan, môi trường và văn 

hóa truyền thống 

 Có khả năng xây dựng được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của 1 trong 

các các thị trường quốc tế truyền thống (top 10 thị trường quốc tế chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong 3 năm gần nhất) 

Chi tiết các tiêu chí xem phụ lục 

 

 



520 

 

3.5.2. Phương án phát triển hệ thống các Khu DLQG/địa điểm tiềm năng 

phát triển thành Khu DLQG 

Bảng 59: Tổng hợp hệ thống các Khu DLQG/địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu DLQG 

Vùng  

Khu 

DLQG  

(được công 

nhận) 

Địa điểm  

tiềmnăng  

thời kỳ 

trước 

Địa điểm  

tiềm năng  

đề xuất  

bổ sung 

Cộng  

địa điểm 

A B C D E = B+C+D 

Trung du Miền núi phía bắc 02 11 05 18 

Đồng bằng Sông Hồng 02 08 05 15 

Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền 

trung 
01 12 06 19 

Tây nguyên 01 04 01 06 

Đông Nam bộ  04 03 07 

Đồng bằng Sông Cửu Long 01 04 02 07 

TỔNG CỘNG 7 43 22 72 

3.5.2.1. Các khu DLQG 

07 Khu DLQG được công nhận gồm: 

- Vùng Trung du Miền núi phía Bắc: có 02 Khu DLQG. 

+ Khu DLQG Sa Pa (Lào Cai) được công nhận năm 2017. 

+ Khu DLQG Đền Hùng (Phú Thọ) được công nhận năm 2020. 

- Vùng Đồng bằng Sông Hồng: có 02 Khu DLQG. 

+ Khu DLQG Trà Cổ (Quảng Ninh) được công nhận năm 2019. 

+ Khu DLQG Tam Đảo (Vĩnh Phúc) được công nhận năm 2022. 

- Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung: có 01 Khu DLQG. 

+ Khu DLQG Mũi Né (Bình Thuận) được công nhận năm 2020. 

- Vùng Tây Nguyên: có 01 Khu DLQG. 

+ Khu DLQG Tuyền Lâm (Lâm Đồng) được công nhận năm 2017. 

- Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: có 01 Khu DLQG. 

+ Khu DLQG Núi Sam (An Giang) được công nhận năm 2018. 

3.5.2.2. Các địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu DLQG 

a) Các địa điểm được xác định trong thời kỳ trước (43 địa điểm) 

Trong QHTT 2013 và các QHTT phát triển du lịch cho các vùng du lịch đã 

xác định các địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu DLQG  

- Vùng Trung du Miền núi phía Bắc (11 địa điểm) 
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+ Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang); 

+ Công viên địa chất Non nước Cao Bằng (Cao Bằng)102;  

+ Mẫu Sơn (Lạng Sơn); 

+ Ba Bể (Bắc Kạn); 

+ Tân Trào (Tuyên Quang); 

+ Núi Cốc (Thái Nguyên); 

+ Thác Bà (Yên Bái); 

+ Mộc Châu (Sơn La); 

+ Điện Biên Phủ - Pá Khoang (Điện Biên); 

+ Hồ Hòa Bình (Hòa Bình); 

+ Vườn quốc gia Xuân Sơn (Bổ sung năm 2018) 

- Vùng Đồng bằng Sông Hồng (08 địa điểm) 

+ Hạ Long (Quảng Ninh)103 

+ Vân Đồn (Quảng Ninh); 

+ Cát Bà (Hải Phòng)104 

+ Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương);  

+ Ba Vì - Suối Hai (Hà Nội); 

+ Đồng Mô (Hà Nội)105 

+ Tam Chúc (Hà Nam); 

+ Tràng An (Ninh Bình); 

- Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung (12 địa điểm) 

+ Kim Liên (Nghệ An); 

+ Thiên Cầm (Hà Tĩnh); 

+ Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình); 

+ Lăng Cô - Cảnh Dương (Thừa Thiên Huế); 

+ Sơn Trà (Đà Nẵng); 

+ Bà Nà (Đà Nẵng); 

                                           
102 Khu vực Công viên địa chất Non nước Cao Bằng (Cao Bằng) - mở rộng từ Thác Bản Giốc (Cao Bằng) 

103 Khu vực Hạ Long (Quảng Ninh) - tách ra từ Hạ Long - Cát Bà  

104 Khu vực Cát Bà (Hải Phòng) - tách ra từ Hạ Long - Cát Bà 

105 Khu vực Đồng Mô (Hà Nội) - mở rộng từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) 
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+ Hội An – Cù Lao Chàm (Quảng Nam)106 

+ Mỹ Khê (Quảng Ngãi); 

+ Phương Mai (Bình Định); 

+ Vịnh Xuân Đài (Phú Yên); 

+ Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa); 

+ Ninh Chữ (Ninh Thuận); 

- Vùng Tây Nguyên (04 địa điểm) 

+ Măng Đen (Kon Tum); 

+ Đan Kia - Đà Lạt (Lâm Đồng). 

+ Yok Đôn (Đắk Lắk); 

+ Biển Hồ - Chư Đăng Ya (Bổ sung năm 2018) 

- Vùng Đông Nam bộ (04 địa điểm) 

+ Núi Bà Đen (Tây Ninh); 

+ Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh); 

+ Long Hải - Phước Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu);  

+ Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu); 

- Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (04 địa điểm)107 

+ Thới Sơn (Tiền Giang, Bến Tre);  

+ Phú Quốc (Kiên Giang); 

+ Năm Căn - Mũi Cà Mau (Cà Mau); 

+ Tràm Chim - Láng Sen (Long An, Đồng Tháp); (Bổ sung năm 2016) 

b) Các địa điểm đề xuất bổ sung (22 địa điểm) 

- Vùng Trung du Miền núi phía Bắc: 05 địa điểm  

+ Lòng hồ Thủy điện Sơn La (Sơn La); 

+ Hồ Na Hang - Lâm Bình (Tuyên Quang); 

+ Mù Cang Chải (Yên Bái); 

+ Cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai); 

                                           
106 Khu vực Hội An – Cù Lao Chàm (Quảng Nam)  - kết hợp Cù Lao Chàm và đô thị du lịch Hội An 

(Quảng Nam) 

107 Khu vực Xứ sở Hạnh phúc (Long An) được đưa ra khỏi danh sách các địa điểm tiềm năng phát triển 

thành Khu DLQG (theo QĐ 2227/QĐ-TTg, ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030) 
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+ CVĐC Lạng Sơn (Lạng Sơn) 

- Vùng Đồng bằng Sông Hồng: 05 địa điểm 

+ Yên Tử (Quảng Ninh); 

+ Hương Sơn - Quan Sơn (Hà Nội); 

+ Kênh Gà - Vân Trình (Ninh Bình); 

+ Núi Dạm – Nam Sơn (Bắc Ninh); 

+ Hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc); 

- Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung: 06 địa điểm 

+ Hải Tiến - Sầm Sơn (Thanh Hóa); 

+ Cửa Lò – Diễn Châu (Nghệ An); 

+ Nhật Lệ (Quảng Bình); 

+ Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ (Quảng Trị); 

+ Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); 

+ Bắc vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) 

- Vùng Tây Nguyên: 01 địa điểm - CVĐC toàn cầu Đắc Nông (Đăk Nông); 

- Vùng Đông Nam bộ: 03 địa điểm 

+ Hồ Trị An (Đồng Nai); 

+ Bà Rá - Thác Mơ (Bình Phước); 

+ Hồ Tràm - Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) 

- Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: 02 địa điểm 

+ Hà Tiên (Kiên Giang) 

+ Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang) 

3.5.3. Định hướng cụ thể với các khu vực chưa được công nhận  

3.5.3.1. Vùng Trung du miền núi phía Bắc (Trung du miền núi Bắc Bộ) 

(1). Khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn 04 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo 

Vạc của tỉnh Hà Giang; nằm trên trục quốc lộ 4C, cách TP. Hà Giang khoảng 50 

km về phía Bắc. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Quy mô khu vực lấy theo ranh giới 

Công viên địa chất toàn cầu là: Khoảng 57.400 ha. 
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- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị địa chất, địa mạo, cảnh quan 

của CVĐCTC Cao nguyên đá và các giá trị văn hóa dân tộc ít người (Mông, 

Tày, La Chí, Pu Péo, Dao…). 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái nghiên cứu, giáo dục địa chất kết 

hợp trải nghiệm văn hóa bản địa. 

(2) Khu vực thác Bản Giốc gắn với công viên địa chất toàn cầu “Non 

nước Cao Bằng”, tỉnh Cao Bằng: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nằm trên 

đường tỉnh 206 (ĐT 206), cách thành phố Cao Bằng 120 km về phía Đông theo 

ĐT 206. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Khu vực chính khoảng hơn 1.000 

ha, ngoài ra có thể mở rộng các điểm tham quan rộng hơn. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Di tích thắng cảnh nổi tiếng thác Bản Giốc 

và sông Quây Sơn, một phần của Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao 

Bằng; bản sắc văn hóa các dân tộc Tày, Nùng khu vực Đông Bắc Việt Nam. 

- Tính chất khu du lịch: Khu du lịch sinh thái tham quan thắng cảnh kết 

hợp nghiên cứu địa chất, địa mạo và trải nghiệm văn hóa bản địa. 

(3) Khu vực Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

Nằm trên đường tỉnh 237B (ĐT 237B), cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30km 

về phía Đông Bắc theo quốc lộ 4B và ĐT 237B. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Gồm toàn bộ địa giới hành chính các 

xã Công Sơn, Mẫu Sơn huyện Cao Lộc, xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình; một phần 

địa giới hành chính các xã Bằng Khánh, Xuân Mãn, Đồng Bục, Hữu Khánh và 

Yên Khoái thuộc huyện Lộc Bình. Diện tích tự nhiên khoảng 3.577 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, 

thơ mộng, khí hậu mát mẻ quanh năm, thích hợp du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc 

sức khỏe…và bản sắc văn hóa dân tộc Dao. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng núi kết hợp tham quan cảnh 

quan, nghiên cứu sinh thái và trải nghiệm văn hóa bản địa. 

(4) Khu vực Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn: 

- Vị trí: Nằm ở trung tâm VQG Ba Bề, thuộc địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn, trên đường tỉnh 254 (ĐT 254), cách thành phố Bắc Kạn 70km về phía 

Tây Bắc theo ĐT 258 và ĐT 254, quốc lộ 279 khoảng 15 km theo ĐT 254. Khả 

năng tiếp cận tương đối thuận lợi. 
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- Quy mô có thể khai thác phát triển: Có thể khai thác phát triển du lịch 

theo phạm vi, ranh giới Vườn Quốc gia (VQG) Ba Bể với diện tích 7.610 ha, 

trong đó có 3.226 ha là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và hơn 500 ha diện tích 

mặt hồ. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị sinh thái VQG Ba Bể và giá trị 

cảnh quan thiên nhiên thơ mộng của hồ Ba Bể và khu vực xung quanh; bản sắc 

văn hóa dân tộc Tày Pác Ngòi. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái, tham quan cảnh quan kết hợp 

trải nghiệm văn hóa bản địa 

(5) Khu vực Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Sơn Dương và Kim Quan, tỉnh Tuyên 

Quang, trên quốc lộ 2C, cách thành phố Tuyên Quang khoảng 45 km về phía 

Đông theo quốc lộ 2C, (hoặc theo quốc lộ 37, quốc lộ 2C). Khả năng tiếp cận 

thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Theo phạm vi hành chính các xã: 

Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện (huyện Sơn 

Dương) và Kim Quan (huyện Yên Sơn). Diện tích vùng lõi tập trung phát triển 

du lịch khoảng  2.500 ha (thuộc vùng bảo vệ cảnh quan di tích, phục vụ du lịch 

theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị lịch sử của di tích cấp quốc gia 

đặc biệt, cảnh quan thiên nhiên khu vực (ngòi Thia, Sông Đáy, Suối Lê, núi 

Hồng..) và bản sắc văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Dao... 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu, giáo dục 

lịch sử cách mạng kết hợp tham quan cảnh quan và trải nghiệm văn hóa bản địa. 

(6) Khu vực hồ Na Hang - Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn của hai huyện Na Hang và Lâm Bình, cách trung 

tâm thành phố Tuyên Quang khoảng hơn 100km về phía Bắc. Khả năng tiếp cận 

khá thuận lợi từ quốc lộ 279. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển:  Khoảng 15.000ha, trong đó 8.000ha 

là phần diện tích mặt nước.  

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị về cảnh quan tự nhiên hoang sơ 

và kỳ bí của hồ nước, suối, thác và rừng núi xung quanh; các giá trị về sinh thái, 

các giá trị văn hóa dân tộc Pà Thẻn, Tày vùng núi phía Bắc Việt Nam. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái, tham quan cảnh quan kết hợp 

trải nghiệm văn hóa bản địa 
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(7) Khu vực Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên: 

- Vị trí: Thuộc đại phận huyện Đại Từ, TP. Thái Nguyên và huyện Phổ 

Yên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 16km về phía Tây theo đường tỉnh 

253 (ĐT 253). Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Khoảng  gần 19.000 ha, trong đó 

diện tích đất thuộc thành phố Thái Nguyên trên 5.400 ha; 10.000 ha thuộc địa 

phận huyện Đại Từ, 3.400 ha thuộc huyện Phổ Yên. Diện tích vùng lõi tập trung 

phát triển thành Khu du lịch Quốc gia hồ Núi Cốc là 1.200ha, trong đó diện tích 

mặt hồ rộng 2.500ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Giá trị cảnh quan hồ nước và hệ sinh thái 

núi rừng xung quanh. 

- Tính chất khu du lịch: Khu du lịch sinh thái kết hợp văn hóa tâm linh. 

(8) Khu vực Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái: 

- Vị trí: Thuộc địa giới hành chính huyện Yên Bình và huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái, cách thành phố Yên Bái 35 km về phía Đông Nam theo quốc lộ 

37. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Quy mô diện tích khoảng 53.000 ha, 

bao gồm toàn bộ diện tích mặt nước hồ Thác Bà (19.050 ha) và vùng phụ cận 

thuộc địa giới hành chính huyện Yên Bình và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Cảnh quan hồ nước thơ mộng và cảnh 

quan hùng vĩ của núi rừng khu vực xung quanh, các giá trị văn hóa các dân tộc 

Tày, Nùng, Mông, Dao, Phù Lá, Cao Lan… 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái hồ kết hợp trải nghiệm văn hóa 

bản địa. 

(9) Khu vực Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái: 

- Vị trí:Thuộc địa phận huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, nằm trên 

quốc lộ 32, cách thành phố Yên Bái 180km về phía Tây theo quốc lộ 37 và quốc 

lộ 32. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Khu vực ruộng bậc thang thuộc 3 

xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình rộng khoảng 2.500ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Cảnh quan ruộng bậc thang được xếp hạng 

là di tích quốc gia như là một trong những danh thắng độc đáo bậc nhất tại Việt 

Nam; bản sắn văn hóa các dân tộc Mông, Thái... 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái tham quan cảnh quan kết hợp 

trải nghiệm văn hóa bản địa. 
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     (10) Khu vực Mộc Châu, tỉnh Sơn La: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, nằm 

trên quốc lộ 6 (AH13), sắp tới có tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La, cách Thủ đô 

Hà Nội khoảng 200 km về phía Tây Bắc, cách thành phố Sơn La 100 km về phía 

Đông Nam theo quốc lộ 6. Khả năng tiếp cận rất thuận tiện. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Tổng diện tích tự nhiên khu vực 

206.150 ha, các khu vực tập trung khai thác du lịch khoảng hơn 20.000 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên 

hùng vĩ, thơ mộng; bản sắc văn hóa các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, Sinh 

Mun, Khơ Mú... 

- Tính chất khu du lịch: Nghỉ dưỡng núi, tham quan khám phá hệ sinh thái 

kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa. 

(11) Khu vực lòng hồ Sơn La, tỉnh Sơn La : 

- Vị trí: Thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; nằm trên quốc lộ 279, 

cách thành phố Sơn La khoảng 60km về phía Bắc theo đường tỉnh 106, 107 (ĐT 

106, 107). 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Theo lưu vực lòng hồ nằm trong 

ranh giới Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà tại quyết 

định phê duyệt số 1549/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh 

Sơn La, trong đó diện tích mặt nước khoảng trên 10.500 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Cảnh quan hồ nước và khu vực lòng hồ, 

các giá trị văn hóa các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, Sinh Mun, Khơ Mú... 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái hồ, rừng kết hợp trải nghiệm văn 

hóa bản địa. 

(12) Khu vực Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và 02 xã Pá Khoang và 

Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; nằm trên quốc lộ 279 (AH 13) 

và 279 B. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển:  Trong không gian di tích lịch sử với 

tổng diện tích 15.585 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Hệ thống di tích lịch sử gắn với Chiến 

trường Điện Biên Phủ, cảnh quan và các giá trị sinh thái hồ Pá Khoang, rừng 

VHMT Mường Phăng; bản sắc văn hóa các dân tộc Thái, Khơ Mú… 

- Tính chất khu du lịch: Khu du lịch lịch sử văn hóa gắn với sinh thái và 

trải nghiệm văn hóa bản địa. 



528 

 

(13) Khu vực Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình (xã Thái Thịnh và các 

phường: Thái Bình, Phương Lâm, Tân Thịnh) và 4 huyện: Đà Bắc (gồm các xã: 

Đồng Ruộng, Yên Hòa, Cao Sơn, Tiền Phong, Vầy Nưa, Hiền Lương và Toàn 

Sơn), Cao Phong (gồm các xã: Bình Thanh và Thung Nai), Tân Lạc (gồm các 

xã: Ngòi Hoa, Phú Vinh và Trung Hòa), Mai Châu (gồm các xã: Tân Dân, Tân 

Mai, Phúc Sạn, Đồng Bảng và Ba Khan). Khả năng tiếp cận rất thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Diện tích vùng lõi tập trung phát 

triển Khu du lịch quốc gia là 1.200 ha (không bao gồm diện tích mặt nước). 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Cảnh quan hồ thủy điện sông Đà, hệ sinh 

thái vùng lòng hồ và bản sắc văn hóa dân tộc Thái, Mường… 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái hồ, rừng kết hợp trải nghiệm văn 

hóa bản địa. 

(14) Khu vực công viên địa chất Lạng Sơn 

- Vị trí: Thuộc địa phận 05 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi 

Lăng, Hữu Lũng, nằm cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 20 km về phía Tây. 

Khu vực có quốc lộ 279, 1B đi qua và kết nối thuận lợi với đường cao tốc AH1. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Quy mô diện tích khoảng 

384.580ha, trong đó quy mô có thể khai thác phát triển hơn 50.000ha. 

c) Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Khí hậu mát mẻ, cảnh quan hùng vĩ, các 

giá trị đặc sắc về địa chất, khảo cổ, đa dạng sinh học, hang động … và văn hóa 

7 dân tộc chính gồm: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chay, Mông... 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái, khám phá, mạo hiểm kết hợp 

trải nghiệm văn hóa bản địa.  

(15) Khu vực VQG Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ: 

- Vị trí: nằm ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách thành phố Việt 

Trì 80 km, Hà Nội 120 km. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển: Theo không gian Vườn quốc gia 

Xuân Sơn có diện tích vùng đệm 18.369 ha, trong đó diện tích vùng lõi là 

15.048 ha khu vực bảo vệ nghiêm ngặt là 11.148 ha, phân khu phục hồi sinh 

thái kết hợp bảo tồn di tích lịch sử: 3.000 ha phân khu hành chính, dịch vụ: 900 

ha.  

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị sinh thái cao của VQG, cảnh 

quan thiên nhiên suối, thác, hang động….và bản sắc văn hóa của các dân tộc 

Mường, Dao.  
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- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái VQG kết hợp trải nghiệm văn 

hóa bản địa. 

(16) Khu vực cao nguyên Bắc Hà, tỉnh Lào Cai: 

- Vị trí: Thuộc địa phận huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai, 

nằm trên đường tỉnh 153 và 154 (ĐT 153 và  ĐT 154), tiếp cận theo quốc lộ 70 

(AH 14), cách thành phố Lào Cai khoảng hơn 70km về phía Đông. Khả năng 

tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Thị trấn huyện Bắc Hà và 

các xã lân cận gồm: Xã Thải Giàng Phố, Xã Lầu Thí Ngài, Xã Bản Phố, Xã 

Lùng Phình, Xã Tả Van Chư, Xã Bản Già, Xã Lùng Cải, Xã Tả Củ Tỷ. Diện 

tích khoảng 25.000 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, khí 

hậu và bản sắc văn hóa các dân tộc Mông Hoa, Tày, Dao… 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái núi cao gắn với trải nghiệm các 

giá trị văn hóa bản địa. 

3.5.3.2. Vùng Đồng bằng sông Hồng: 

(1) Khu vực Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Khu du lịch hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn được định hướng trong nội 

dung khu du lịch quốc gia trọng điểm. 

(2) Khu vực Yên Tử 

- Vị trí: Nằm trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, 

cách Hà Nội khoảng 140km. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Phát triển bao gồm hai khu 

vực Đông và Tây Yên Tử (Đông Yên Tử thuộc Quảng Ninh và Tây Yên Tử 

thuộc Bắc Giang). Trong đó Khu Đông Yên Tử quy mô khoảng 9.295 ha, Khu 

tây Yên Tử quy mô khoảng 25.000 ha theo ranh giới khu bảo tồn Tây Yên Tử. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị cảnh quan thiên nhiên, giá trị 

lịch sử tôn giáo gắn với Quần thể di tích danh thắng Yên Tử và di tích Phật 

giáo. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, tín ngưỡng kết 

hợp thư giãn và tham quan cảnh quan. 

(3) Khu vực Cát Bà - Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

- Vị trí: Thuộc địa phận huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn thành phố Hải 

Phòng. Quần đảo Cát Bà cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30km; 

Đồ Sơn cách trung tâm thành phố 22 km. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 
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- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Quần đảo Cát Bà có quy mô 

diện tích khoảng gần 30.000 ha, bán đảo Đồ Sơn có quy mô khai thác khaongr 

2.000 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị sinh thái VQG, khu dự trữ sinh 

quyển thế giới, các giá cảnh quan vịnh, và biển, đảo.  

- Tính chất khu du lịch: Khu du lịch biển kết hợp tham quan, nghiên cứu 

hệ sinh thái VQG, khu dự trữ sinh quyển, cảnh quan thiên nhiên. 

(4) Khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương 

- Vị trí: Thuộc địa phận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cách trung tâm 

thành phố Hà Nội chỉ khoảng 90km theo quốc lộ 18, cách thành phố Hải Dương 

30km theo quốc 37. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khai thác du lịch dựa trên 

định hướng quy hoạch bảo tồn khoảng 8.340 ha, trong đó vùng bảo tồn và khai 

thác đặc biệt (vùng I) có diện tích 3.568 ha, thuộc địa phận các xã: Cộng Hòa, 

Lê Lợi, Hưng Đạo và Văn An. Các khu vực Côn Sơn, khu vực Kiếp Bạc, khu 

vực Phượng Hoang, Khu núi Trán Rồng, Nam Tào, Bắc Đẩu,... đều nằm trong 

phạm vi vùng bảo tồn và khai thác đặc biệt; vùng đệm có diện tích 4.772 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: các giá trị văn hóa lịch sử cụm di tích Côn 

Sơn, Kiếp Bạc và các giá trị sinh thái núi Côn Sơn. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch văn hóa lịch sử kết hợp sinh thái. 

(5) Khu vực Ba Vì - Suối Hai, thành phố Hà Nội 

- Vị trí: Thuộc địa phận huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, cách trung tâm 

thành phố khoảng 60km. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 2.000ha, trong đó 

diện tích mặt nước hồ gần 1.000ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị cảnh quan sơn thủy, hữu tình, 

không khí trong lành, yên tĩnh thích hợp nghỉ ngơi, thư giãn. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái hồ kết hợp nghỉ ngơi, vui chơi 

giải trí cuối tuần. 

(6) Khu vực Đồng Mô (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt 

Nam),  thành phố Hà Nội: 

- Vị trí: Thuộc thành phố Hà Nội, nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 40km, 

là một phần thuộc khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Khả năng tiếp cận 

thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 1.544 ha. 
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- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em 

được tái hiện trong khong gian cảnh quan có địa hình đồi núi đa dạng, bên 

những thung lũng và hồ nước hiền hòa. 

- Tính chất khu du lịch: Là trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 

mang tính quốc gia, nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di 

sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam; tăng cường tình đoàn kết, 

sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất 

nước của công dân Việt Nam; tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và trao đổi văn 

hóa với các dân tộc trên thế giới; phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch và nghiên 

cứu của nhân dân trong nước và du khách quốc tế. 

(7) Khu vực Hương Sơn - Quan Sơn, thành phố Hà Nội: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, nằm cách trung 

tâm Hà Nội khoảng 50 km về hướng Nam Tây Nam. Có thể tiếp cận thuận tiện 

theo quốc lộ 21B, đường tỉnh 76 hoặc đường Hồ Chí Minh. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khai thác trọng tâm ở khu 

vực hồ Quan Sơn với quy mô khoảng 3.000 ha (thuộc địa phận bốn xã: Hợp 

Tiến, Tuy Lai, Hồng Sơn, Thượng Lâm) trong đó diện tích mặt nước hồ Quan 

Sơn 850ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Cảnh quan nguyên sơ và trong lành hồ 

Quan Sơn, các giá trị sinh thái núi đá vôi; giá trị văn hóa dân tộc, đậm sắc thái 

lễ hội truyền thống và nếp sống thuần khiết của làng xóm Việt Nam. Ngoài ra, 

khu vực này có thể khai thác gắn kết với khu thắng cảnh Hương Sơn. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái hồ kết hợp tâm linh khu vực 

chùa Hương. 

(8) Khu vực Tam Chúc, tỉnh Hà Nam:  

- Vị trí: Thuộc thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam. Cách thành phố Phủ Lý 12 km theo quốc lộ 21A về phía Tây Bắc. 

Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Toàn khu vực rộng 5.100 ha, 

khu vực khai thác du lịch có diện tích vùng lõi là 4.000 ha, trong đó hồ Tam 

Chúc rộng 545ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Cảnh quan thiên nhiên hồ Tam Chúc, hệ 

thống di tích lịch sử, di tích tôn giáo. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch tổng hợp kết hợp với tín ngưỡng, tâm 

linh. 
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(9) Khu vực Tràng An, tỉnh Ninh Bình: 

- Vị trí, quy mô:  Nằm trên địa phận tỉnh Ninh Bình, thuộc, thuộc vùng 

Đồng bằng sông Hồng.. 

- Quy mô khu du lịch: 12.252 ha; Vùng lõi Tràng An có diện tích hơn 

6.172 ha, chủ yếu thuộc 2 xã Trường Yên và Ninh Hải (huyện Hoa Lư): 

+ Trung tâm cố đô Hoa Lư: 314 ha, 

+ Khu Tam Cốc - Bích Động: 350 ha, 

+ Khu sinh thái Tràng An: 2.133 ha, 

+ Rừng đặc dụng Hoa Lư: 3.375 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Di sản hỗn hợp thế giới Tràng An với hệ 

thống tài nguyên đa dạng, bao gồm cảnh quan thiên nhiên vùng đá vôi cạn, hệ 

thống di tích gắn với lịch sử và cố đô Hoa Lư, … 

- Tính chất khu du lịch: Tham quan, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, 

nghiên cứu tìm hiểu sinh thái kết hợp các giá trị văn hóa lịch sử Cố đô. 

 (10) Khu vực Kênh Gà - Vân Trình, tỉnh Ninh Bình: 

- Vị trí:  Kênh Gà - Vân Trình trải dài bên hai bờ hạ lưu sông Lạng và đầu 

nguồn sông Hoàng Long huyện Nho Quan và Gia Viễn. Từ thành phố Ninh 

Bình đến điểm gần nhất thuộc xã Gia Lạc là 20km (theo quốc lộ 38B, đê hữu 

Hoàng Long), điểm xa nhất thuộc xã Lạc Vân là 29km (theo quốc lộ 37C). Từ 

Hà Nội đến Kênh Gà - Vân Trình dài 90 - 94 km. Khu vực nằm rất gần các quốc 

lộ 37C, 38B, 12B nên tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng gần 2.000ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Các giá trị nước khoáng nóng Kênh Gà và 

các giá trị cảnh quan hang động Vân Trình.  

- Tính chất khu du lịch:  Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe kết hợp 

tham quan cảnh quan. 

(11) Khu vực Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn: 

- Vị trí, quy mô: Nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm 

Phả và huyện Vân Đồn, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.  

- Giới hạn không gian:  

+ Khu vực Hạ Long: Bao gồm dải ven bờ Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

đảo Tuần Châu và khu vực biển, đảo lấy theo ranh giới di sản vịnh Hạ Long.  

+ Khu vực Bái Tử Long - Vân Đồn: Bao gồm dải ven biển thành phố Cẩm 

Phả, vịnh Bái Tử Long và các đảo của huyện Vân Đồn.  
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+ Điểm vệ tinh là huyện đảo Cô Tô. 

- Đặc điểm tài nguyên du lịch: Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, 

hệ sinh thái biển đảo, văn hóa vùng biển, … 

- Tính chất khu du lịch: Tham quan, trải nghiệm cảnh quan vịnh, đảo kết 

hợp với nghỉ mát, tắm biển, vui chơi giải trí và du lịch sinh thái. 

(12) Khu vực Đại Lải, Vĩnh Phúc 

- Vị trí, quy mô: Nằm trên địa bàn thành phố Phúc Yên, thành phố Cẩm 

Phả và huyện Vân Đồn, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.  

- Giới hạn không gian: Khoảng 3.000ha gắn với hồ Đại Lải và phụ cận. 

- Đặc điểm tài nguyên du lịch: Cảnh quan hồ Đại Lải hấp dẫn, độc đáo, 

được bao quanh bởi dãy Tam Đảo và hệ thống đồi, núi gắn với không gian xanh 

đa dạng, trong lành. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch thể thao, nghỉ dưỡng hồ, MICE và du lịch 

sinh thái. 

(13) Khu vực Nam Sơn – Núi Dạm (Bắc Ninh) 

- Vị trí, quy mô: Nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm 

Phả và huyện Vân Đồn, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.  

- Giới hạn không gian: Khoảng 500ha gắn với núi Dạm, mở rộng ra các 

khu vực lân cận. 

- Đặc điểm tài nguyên du lịch: Di sản dân ca quan họ Bắc Ninh, hệ thống 

chùa, đền gắn với núi Dạm, … 

- Tính chất khu du lịch: Khu du lịch - vui chơi giải trí - thể thao gắn với 

quần thể di tích lịch sử, văn hóa chùa Dạm, núi Dạm, ngòi Con Tên với loại 

hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái; vui chơi giải trí - thể thao. 

3.5.3.3. Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung: 

(1) Khu vực Sầm Sơn - Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa: 

- Vị trí: Thuộc địa phận thành phố Sầm Sơn và huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa; cách thành phố Thanh Hóa khoảng 20 km về phía Đông, nằm trong 

hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông. Tiếp cận theo quốc lộ 47, đường Nam 

sông Mã, quốc lộ 10 và đường tỉnh 6. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khu du lịch gồm hai khu vực 

thành phố Sầm Sơn và khu vực Hải Tiến nằm 2 phía bờ sông Mã.  

+ Khu vực Sầm Sơn phát triển trong không gian thành phố, tập trung chủ 

yếu ở phía Bắc;  
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+ Khu vực Hải Tiến phát triển theo dọc chiều dài 12km đường bờ biển, 

tập trung ở khu vực phía Nam (khoảng 1.000ha) 

 - Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch biển. 

- Tính chất của khu du lịch: Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi 

giải trí thể thao trên biển. 

(2) Khu vực Kim Liên, tỉnh Nghệ An: 

- Vị trí: Thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nằm cách trung tâm thành 

phố Vinh khoảng 15 km theo quốc lộ 46, trong không gian hành lang du lịch 

Bắc - Nam phía Đông. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Lấy theo ranh giới quy hoạch 

bảo tồn di tích. Theo đó, tổng diện tích là 278,86 ha. Khu vực bảo vệ của di tích 

170,13 ha và khu vực mở rộng phát huy giá trị di tích 108,73 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt gắn 

với danh nhân văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch văn hóa, lịch sử, giáo dục, tri ân danh 

nhân lịch sử. 

(3). Khu vực Cửa Lò – Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: 

- Vị trí: Các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã: Cửa Lò, 

Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; nằm trong không gian hành lang du lịch Bắc - Nam 

phía Đông. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Theo phạm vi không gian 

ven biển Cửa Lò đến Diễn Châu. 

  - Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên biển, đảo và hệ sinh thái biển 

ven bờ, tài nguyên du lịch văn hoá - lịch sử Bắc Trung Bộ. 

 - Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi giải 

trí thể thao trên biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử. 

(4). Khu vực Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh: 

- Vị trí: Thuộc địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nằm cách thành 

phố Hà Tĩnh gần 30km về phía Nam, cách quốc 1A khoảng 13 km về phía 

Đông, nằm trong không gian hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông. Khả năng 

tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Quy mô diện tích khoảng gần 

1.600ha dọc theo bãi biển dài 13km 

 - Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch biên, đảo. 
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- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi giải 

trí thể thao trên biển. 

(5). Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình: 

- Vị trí, quy mô: Nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 

- Khu DLQG Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc địa bàn các xã Xuân Trạch, 

Phúc Trạch, Sơn Trạch, Hưng Trạch, Thượng Trạch và Tân Trạch thuộc huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.  

- Diện tích khu vực tập trung phát triển Khu du lịch là 2.500 ha. 

- Tài nguyên du lịch nổi bật: Các giá trị di sản thế giới về địa chất địa 

mạo; Di sản thể giới về đa dạng sinh học, hệ sinh thái vườn quốc gia; Các giá trị 

cảnh quan hang động. 

- Tính chất khu du lịch: Khu du lịch sinh thái hang động và cảnh quan 

vùng Bắc Trường Sơn. 

 (6). Khu vực Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình: 

- Vị trí:Thuộc địa phận thành phố Đồng Hới, cách trung tâm thành phố 

1km về phía Đông, nằm trong hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông. Khả 

năng tiệp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 2.000 ha, dọc theo 

bờ biển dài khoảng 10km. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch biển với bãi biển đẹp, 

cát trắng, không khí trong lành được ví là một trong 10 bái biển đẹp nhất Việt 

Nam 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi giải 

trí thể thao trên biển. 

(7) Khu vực Cửa Tùng – Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị: 

- Vị trí: Thuộc 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cách 

trung tâm thành phố Đông Hà khoảng 30km về hướng Bắc, cách quốc lộ 1A 

khoảng 10km về phía Đông, nằm trong không gian hành lang du lịch Bắc - Nam 

phía Đông. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 2.000 ha dọc theo 

đường bờ biển dài hơn 10km từ  Cửa Tùng đến Cửa Việt. Ngoài ra, được khai 

thác kết hợp với đảo Cồn Cỏ và địa đạo Vĩnh Mốc. 
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- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch biển với bãi biển đẹp, 

cát trắng, hoang sơ, không khí trong lành; di tích lịch sử địa đạo Vĩnh Mốc, khu 

bảo tồn biển Cồn Cỏ…  

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi giải 

trí thể thao trên biển. 

(8). Khu vực Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên - Huế: 

- Vị trí: Nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thuộc thị trấn Lăng 

Cô và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách trung tâm 

thành phố Huế khoảng 80km về phía Nam, nằm trên quốc lộ 1A trong không 

gian hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Quy mô diện tích khoảng 

9.490 ha, trong đó, diện tích vùng lõi tập trung phát triển du lịch là 1.350 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch biển với bãi biển đẹp, 

cát trắng, hoang sơ, không khí trong lành được ví là một trong những bãi biển 

đẹp nhất Việt Nam. 

- Tính chất khu du lịch:  Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi giải 

trí thể thao trên biển. 

(9). Khu vực Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng: 

- Vị trí: Thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Bán đảo Sơn Trà nằm 

cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10 km về hướng Đông Bắc, nằm 

trong không gian hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông. Khả năng tiếp cận 

thuận lợi.  

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Theo quy mô diện tích bán 

đảo Sơn Trà khoảng 6.000 ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch biển và tài nguyên du 

lịch sinh thái gắn với khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (4.400ha). 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp du lịch sinh 

thái, vui chơi giải trí thể thao trên biển. 

(10) Khu vực Bà Nà, thành phố Đà Nẵng: 

- Vị trí: Thuộc địa phận huyện Hòa Vang, cách trung tâm Đà 

Nẵng khoảng 25km về phía Tây Nam theo tuyến đường bộ Bà Nà - Suối Mơ, 

nằm trong không gian hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông. Khả năng tiếp 

cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Trong không gian khu bảo 

tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa có quy mô khoảng 26.751,3 ha. 
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- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch sinh thái núi cao, khí 

hậu mát mẻ, trong lành, cảnh quan đẹp, hấp dẫn. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng núi kết hợp sinh thái núi và 

vui chơi giải trí 

(11) Khu vực Hội An - Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam: 

- Vị trí, quy mô: Nằm trên địa bàn thành phố Hội An, thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.  

- Quy mô khu du lịch: Bao gồm địa giới hành chính các phường Cẩm An, 

Cửa Đại thuộc khu ven ven biển thành phố Hội An và xã đảo Tân Hiệp (đảo Cù 

Lao Chàm). 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Đô thị cảng – đô thị cổ Hội An với những 

di sản độc đáo, hấp dẫn và  hệ sinh thái biển, các bãi biển đẹp nên thơ, hấp dẫn 

Cù Lao Chàm. 

- Tính chất khu du lịch: Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển, đảo kết 

hợp tham quan phố cổ Hội An. 

 (12) Khu vực Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi: 

- Vị trí: Thuộc đại phận thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nằm 

cách trung tâm thành phố 12km về phía Đông, nằm trong không gian hành lang 

du lịch Bắc - Nam phía Đông. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 1.500ha chạy theo 

chiều dài 7km của bãi biển. Ngoài ra, kết hợp khai thác với đảo Lý Sơn. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch biển với bãi tắm có cát 

mịn, thoải, không khí trong lành được che chắn kín đáo, chạy dài 7 km, phía sau 

là rừng dương. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi giải 

trí thể thao trên biển. 

(13) Khu vực Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: 

- Vị trí: Lý Sơn nằm ở khu vực Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, tiếp giáp 

với huyện Bình Sơn. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 1.000ha toàn bộ diện 

tích đảo. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Cảnh quan thiên nhiên đa dạng, địa hình, 

địa chất, địa mạo độc đáo trên bờ cũng như hệ sinh thái biển đa dạng, phong 

phú. Đảo Lý Sơn còn có các điểm di sản nổi bật về sinh thái biển, đảo như: 
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Miệng núi lửa Thới Lới, miệng núi lửa Giếng Tiền, chùa Hang, hang Câu, cổng 

Tò Vò, nghĩa địa san hô cối xay, đảo Bé. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển kết hợp trải 

nghiệm văn hóa, du lịch nông nghiệp, ... 

(14) Khu vực Phương Mai, tỉnh Bình Định: 

- Vị trí:  Thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nằm cách thành phố 

Quy Nhơn khoảng 8km về phía Đông Bắc; nằm trong không gian hành lang du 

lịch Bắc - Nam phía Đông. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Nằm trong không gian bán 

đảo Phương Mai, quy mô khai thác du lịch khoảng 2.500ha. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch biển với bãi tắm có cát 

mịn, thoải, không khí trong lành, nước biển xanh trong với nhiều bãi cát nổi 

tiếng… 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi giải 

trí thể thao trên biển. 

(15) Khu vực Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên: 

- Vị trí: thuộc địa bàn thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An, tỉnh Phú yên; 

nằm cách thành phố Tuy Hòa 45km về phía Bắc theo quốc lộ 1A; vịnh Xuân 

Đài nằm cạnh quốc lộ 1A, trong không gian hành lang du lịch Bắc - Nam phía 

Đông. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Quy mô diện tích vùng lõi 

tập trung phát triển Khu DLQG là 1.200 ha (chưa bao gồm điện tích mặt nước). 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên cảnh quan vịnh, biển và hệ 

sinh thái biển ven bờ, cảnh quan núi… 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi giải 

trí thể thao mặt nước. 

(16) Khu vực Bắc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa: 

- Vị trí, quy mô: Nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thuộc, thuộc vùng 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 

- Quy mô khu du lịch: Diện tích khoảng 4.000 ha, trong không gian của 

Khu kinh tế vịnh Vân Phong; 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Hệ thống bãi tắm đẹp, đảo ven bờ và hệ 

thống di sản, di tích độc đáo. 
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- Tính chất khu du lịch: Khu du lịch biển, nghỉ mát chất lượng cao; Vui 

chơi giải trí cao cấp, trung tâm dịch vụ văn hóa, thương mại, hội thảo, du lịch 

vùng, quốc gia và quốc tế. 

 (17) Khu vực Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa: 

- Vị trí: Thuộc đại phận thị xã Cam Ranh, cách thành phố Nha 

Trang 45 km về phía nam, nằm bên Quốc lộ 1; nằm trong không gian hành lang 

du lịch Bắc - Nam phía Đông. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Diện tích khoảng 4.800 ha; 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Vịnh Cam Ranh là một trong những vịnh 

nguyên sơ, được ví như "một dải lụa xanh" tuyệt đẹp của Việt Nam và thế giới.  

Cam Ranh có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như: Hòn Rông, đảo tôm hùm 

Bình Ba, đảo ngọc thô Bình Hưng, đảo thiên đường Bình Lập, khu suối khoáng 

Cam Ranh và Bãi Dài chạy dọc Cam Ranh. 

- Tính chất khu du lịch:  Khu du lịch Cam Ranh là khu du lịch biển, khu 

du lịch nghỉ mát chất lượng cao, Trung tâm dịch vụ văn hóa, thương mại, hội 

thảo, du lịch vùng, quốc gia và quốc tế 

(18) Khu vực Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận: 

- Vị trí: Thuộc địa giới hành chính của thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải, huyện Ninh Phước và huyện Thuận 

Nam, cách trung tâm thành phố Phan Rang 3km; cách quốc lộ 1A gần 10km về 

phía Đông; nằm trong không gian hành lang du lịch Bắc - Nam phía Đông. Khả 

năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Theo quy mô khu du lịch 

Ninh Chữ tại quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch: 

Khoảng 12.200 ha, là dải không gian ven biển tỉnh Ninh Thuận, thuộc địa giới 

hành chính của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Thuận Bắc, huyện 

Ninh Hải, huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam. 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Tài nguyên du lịch bãi tắm biển, cảnh quan 

vịnh, cảnh quan và hẹ sinh thái núi dải ven biển của tỉnh Ninh Thuận 

- Tính chất khu du lịch:  Du lịch nghỉ mát, tắm biển kết hợp vui chơi giải 

trí thể thao mặt nước. 

3.5.3.4. Vùng Tây Nguyên 

(1) Khu vực Măng Đen, tỉnh Kon Tum: 

- Vị trí: Cao nguyên Măng Đen thuộc huyện Kon Plông nằm về phía 

Đông tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60km theo tuyến 
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quốc lộ 24 đi Quảng Ngãi; thuộc không gian hành lang du lịch Bắc - Nam phía 

Tây. Khả năng tiếp cận thuận lợi 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Nằm trong không gian Quy 

hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

với quy mô 138.116ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Hệ sinh thái và khí hậu vùng núi, 

cao nguyên với cảnh quan hấp dẫn, đa dạng sinh thái cao và khí hậu mát mẻ, 

không khí trong lành. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng núi kết hợp tham quan cảnh 

quan sinh thái và trải nghiệm văn hóa bản địa 

(2) Khu vực lâm viên Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai: 

- Vị trí: Biền Hồ thuộc địa phận thành phố Pleiku, nằm cách trung tâm 

thành phố 7km, Núi lửa Chư Đăng Ya thuộc địa phận huyện Chư Păh cách 

trung tâm thành phố  gần 30km, nằm trong không gian hành lang du lịch Bắc 

Nam phía Tây và hành lang Đông Tây theo quốc lộ 19. Khả năng tiếp cận thuận 

lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 3.000 ha, trong đó 

mặt nước khoảng 250ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Các giá trị cảnh quan tự nhiên hồ, 

núi, giá trị địa chất địa mạo. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái kết hợp tham quan cảnh quan, 

hồ núi, trải nghiệm văn hóa bản địa và nghiên cứu các giá trị địa chất. 

(3) Khu vực Đan Kia  - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng: 

- Vị trí: Thuộc địa phận huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách thành 

phố Đà Lạt gần 20km về phía Tây Bắc, nằm trong vùng động lực phát triển du 

lịch Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận. Khả năng tiệp cận khá thuận tiện. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Không gian khu du lịch bao 

gồm lưu vực lòng hồ Đan Kia và suối Vàng, diện tích tự nhiên xấp xỉ 4.000 ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Tài nguyên sinh thái núi và hồ; 

Cảnh quan tự nhiên với vẻ đẹp huyển ảo, hoang dã và đầy bí ẩn của hồ Đan Kia, 

Suối Vàng, đỉnh núi Radar (1.950m), thác Ankroet…; Bản sắc văn hóa các dân 

tộc Cơ Ho - Cil, Cơ Ho - Lạch, Chu Ru, Thái, Ê Đê, Nùng, Tày; 

- Tính chất khu du lịch: : Khu du lịch sinh thái núi, hồ, nông nghiệp kết 

hợp trải nghiệm văn hóa bản địa (Cơ Ho - Cil, Cơ Ho - Lạch, Chu Ru, Thái, Ê 

Đê, Nùng, Tày…). 
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(4) Khu vực VQG Yokđôn, tỉnh Đăk Lắc: 

- Vị trí: Nằm trên địa bàn huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp, tỉnh Đắk 

Lắk., cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km về phía Tây Bắc, nằm 

trong không gian hành lang du lịch Bắc - Nam phía Tây. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Theo ranh giới VQG: Quy 

mô diện tích: 115.545 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 80.947 ha, 

phân khu phục hồi sinh thái là 30.426 ha và phân khu dịch vụ hành chính là 

4.172 ha. Vùng đệm: có diện tích 133.890 ha, bao gồm các xã bao quanh Vườn 

quốc gia. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Đa dạng sinh học cao trong đó có 

loài voi, các giá trị cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mông và bản sắc văn hóa 

dân tộc Ê đê, M’nông, Lào, Tày, Mường... 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm văn hóa bản 

địa. 

(5) Khu vực Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông, tỉnh Đăk Nông: 

- Vị trí: Thuộc địa phận các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, 

Đắk G'long và TP.Gia Nghĩa, nằm trên quốc lô 14, đường Hồ Chí Minh và 

thuộc không gian Hành lang du lịch Bắc - Nam phía Tây. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Trong giới hạn không gian 

công viên với diện tích 4.760km², trải dài trên địa phận 6 huyện, thành phố  

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Các giá trị địa chất địa mạo, các giá 

trị cảnh quan và văn hóa các dân tộc Mnông, Mông, Mạ, Tày, Nùng…trong 

phạm vi Công viên địa chất toàn cầu. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch địa chất (nghiên cứu, giáo dục), sinh thái, 

tham quan cảnh quan và trải nghiệm các giá trị văn hóa bản địa. 

3.5.3.5. Vùng Đông Nam Bộ 

(1) Khu vực núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh: 

- Vị trí: Thuộc địa phận thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh, cách thành phố Tây Ninh 11km về phía Tây Bắc. Khu vực này 

nằm trong các tuyến đường  tỉnh 784, 785, đường Bời Lời và đường Suối Đá 

Khedol và trong không gian hành lang du lịch Đông - Tây phía Nam. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 3.000 ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Núi Bà Đen là một danh thắng nổi 

tiếng được coi là biểu tượng của tỉnh Tây Ninh với cảnh sắc thiên nhiên hoang 

sơ, hùng vĩ…Bên cạnh là quần thể di tích Phật giáo tạo thành không gian văn 

hóa tâm linh. 
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- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái gắn với văn hóa tâm linh.   

(2) Khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 

- Vị trí: Thuộc huyên Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm 

thành phố khoảng 60km về phía Đông Nam, có thể tiếp cận băng đường bộ theo 

tuyến đường Rừng Sác hoặc đường thủy rất thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Theo quy mô của rừng ngập 

mặn trong không gian khu dự trữ sinh quyển khoảng 31.000ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Đa dạng sinh học cao của rừng 

ngập mạn và khu dự trữ sinh quyển thé giới. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái, tham quan rừng ngập mặn kết 

hợp tắm biển, nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần. 

(3) Khu vực Long Hải - Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

- Vị trí: Thuộc địa phận huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách 

trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 25 km về phía Đông, cách 

TPHCM khoảng 95km về hướng Đông Nam, tiếp cận bằng đường tỉnh 44A (ĐT 

44A) hoặc đường ven biển. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 2.040 ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Tài nguyên du lịch biển. 

- Tính chất khu du lịch:  Trung tâm du lịch ven biển chất lượng cao, kết 

hợp dịch vụ, thương mại, văn hóa, thể thao. 

(4) Khu vực Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

- Vị trí: Thuộc địa giới hành chính huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, cách thành phố Vũng Tàu 185km về phí Nam và cách thành phố Hồ Chí 

Minh 250km về phía Đông Nam. Có thể tiếp cận bằng đường không qua sân 

bay Côn Đảo và đường biển qua cảng biển. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ 

với tổng diện tích đất nổi khoảng 7.515 ha và diện tích mặt nước tính từ ranh 

giới đường thủy nội địa khu vực Côn Đảo khoảng 14.000 km2. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Tài nguyên du lịch biển, đảo với 

nhiều bãi tắm giá trị cao và tài nguyên du lịch sinh thái của VQG Côn Đảo. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch biển đảo kết hợp tham quan, nghiên cứu 

sinh thái và cảnh quan. 
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(5) Khu vực Hồ Tràm – Bình Châu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

- Vị trí: Thuộc huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu, cách trung tâm 

thành phố Vũng Tàu 40km về phía Đông Bắc theo quốc lộ 51 và đường tỉnh 

44B hoặc đường tỉnh 44A. Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 10.500 ha (bao gồm 

không gian khu bảo tồn tự nhiên Bình Châu - Phước Bửu).  

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch:Tài nguyên du lịch biển và các giá 

trị sinh thái, cảnh quan khu bảo tồn tự nhiên Bình Châu - Phước Bửu và nước 

khoáng nóng Bình Châu - Phước Bửu. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch nghỉ dường biển, chăm sóc sức khỏe cao 

cấp kết hợp vui chơi giải trí thể thao biển và du lịch sinh thái. 

(6) Khu vực hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai: 

- Vị trí: Thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai, nằm cách thành phố Biên Hòa khoảng 40km và thành phố 

Hồ Chí Minh khoảng 70km về phía Đông Bắc. Có thể tiệp cận đến hò Trị An 

bằng nhiều đường khác nhau (ĐT762, ĐT 767, ĐT 768)  rất thuận tiện. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 1.500 ha không gian 

xung quanh và diện tích mặt nước khoảng 32.300 ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Cảnh quan hồ nước và các giá trị 

sinh thái lưu vực xung quanh hồ, rừng Mã Đà, VQG Cát Tiên. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái hồ, rừng,VQG kết hợp các hoạt 

động vui chơi giải trí, thể thao, thăm quan, thưởng ngoạn cảnh quan.  

(7) Khu vực Bà Rá - Thác Mơ, tỉnh Bình Phước: 

- Vị trí: Thuộc địa phận thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, cách thành 

phố Đồng Xoài 50 km theo đường tỉnh 741 (ĐT 741) hoặc theo quốc lộ 14 và 

đường tỉnh 759. Khả năng tiếp cận tương đối thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Theo không gian lưu vực hồ 

Thác Mơ núi Bà Rá khoảng 12.000ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Tài nguyên cảnh quan thiên nhiên 

thơ mộng với núi, rừng, sông, hồ, thác hòa quyện và các giá trị văn hóa lịch sử, 

tâm linh. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái hồ, núi kết hợp du lịch văn hóa 

lịch sử, tâm linh. 
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3.5.3.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

 (1) Khu vực Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang: 

- Vị trí: Thuộc địa phận thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cách trung 

tâm thành phố 5 km về phía Tây Nam. Có thể tiếp cận bằng đường bộ hoặc 

đường sông thuận tiện.  

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: theo quy mộ cù lao athowis 

sơn khoảng 1.200ha. Ngoải ra có thể khai thác kết hợp các cù lao xung quanh 

của Tiền Giang và Bến Tre. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Cảnh quan sông nước miệt vườn 

với vườn cây trái sum suê, vườn hoa kiểng, không khí yên bình… 

- Tính chất khu du lịch:  Du lịch sinh thái miệt vườn sông nước kết hợp 

trải nghiệm văn hóa vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. 

(2) Khu vực Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau: 

- Vị trí: thuộc địa bàn huyện Ngọc Hiển và một phần nhỏ thuộc huyện 

Năm Căn, tỉnh Cà Mau nơi cực Nam của lãnh thổ Việt Nam, cách thành phố Cà 

Mau khoảng 70km về phía nam theo quốc lộ 1A. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Quy mô diện tích khoảng 

2.100 ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Tài nguyên du lịch sinh thái rừng 

ngập mặn gắn với VQG và khu dự trữ sịnh quyển thế giới. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái rừng ngập mặn kết hợp trải 

nghiệm văn hóa bản địa. 

(3) Khu vực Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp 

- Vị trí: Thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, cách thành phố Cao 

Lãnh khoảng 40km về phía Bắc theo quốc lộ 30 và đường tỉnh 843 (ĐT 843). 

Khả năng tiếp cận thuận lợi. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Theo phạm vi không gian 

VQG khoảng 7.300 ha. 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Các giá trị sinh thái cao của VQG 

Tràm Chim gắn với giá trị văn hóa bản địa. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái kết hợp vui chới giải trí và trải 

nghiệm văn hóa vùng sông nước ĐBSCL. 

(4) Khu vực Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang: 

- Vị trí: Thuộc địa phận thành phố Hà Tiên, cách trung tâm thành phố 

5km về phía Tây. Thành phố Hà Tiên nằm ở phía tây tỉnh Kiên Giang, cách 
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thành phố Rạch Giá 88 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km. Khả năng 

tiếp cận thuận lợi theo đường tỉnh 28 (ĐT 28) từ thành phố hoặc từ quốc lộ 80. 

- Quy mô có thể khai thác phát triển du lịch: Khoảng 2.000ha dọc theo bờ 

giển chạy dài từ biên giới với Cămpuchia đến Mũi Nai 

- Đặc điểm nổi bật tài nguyên du lịch: Các giá trị về cảnh quan thiên 

nhiên được ví “Hà Tiên thập cảnh”; các giá trị sinh thái gắn với biển và khu dự 

trữ sinh quyển thế giới và các giá trị di lịch lịch sử dựng nước và giữ nước của 

dân tộc. 

- Tính chất khu du lịch: Du lịch sinh thái biển, tham quan cảnh quan kết 

hợp tìm hiểu di tích linh sử văn hóa. 

(5) Khu vực Phú Quốc: 

- Vị trí, quy mô: Thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

- Quy mô: Lấy theo ranh giới thành phố Phú Quốc. bao gồm đảo lớn Phú 

Quốc và các đảo nhỏ, diện tích khoảng 58.923 ha; 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Đảo lớn nhất cả nước với hệ sinh thái phong 

phú, đặc biệt có VQG Phú Quốc và vùng biển rộng, các bãi tắm đẹp, … 

- Tính chất khu du lịch:  Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi 

giải trí đẳng cấp quốc gia và quốc tế. 

(6) Khu vực Lung Ngọc Hoàng: 

- Vị trí, quy mô: Thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Quy mô: Khoảng 2.800ha diện tích Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng; mở 

rộng phát triển ra các khu vực lân cận; 

- Đặc điểm tài nguyên nổi bật: Hệ sinh thái đất ngập nước nội địa phong 

phú, không khí trong lành, một trong những “lá phổi xanh” của Đồng bằng sông 

Cửu Long … 

- Tính chất khu du lịch:  Trung tâm du lịch sinh thái, trải nghiệm, giáo dục 

môi trường. 

3.5.4. Xác định các Khu DLQG trọng điểm 

Khu du lịch quốc gia trọng điểm là khu du lịch được xác định có vai trò 

quan trọng so với những khu du lịch khác đối với sự phát triển du lịch của vùng 

nói riêng cũng như du lịch của quốc gia nói chung và đối với sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Căn cứ để lựa chọn định hướng phát triển các khu du lịch quốc gia trọng 

điểm được dựa trên các tiêu chí sau: 
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- Nằm trong danh mục hệ thống khu du lịch quốc gia được định hướng 

phát triển theo không gian vùng du lịch; 

- Tài nguyên du lịch thực sự hấp dẫn: Gắn với di sản thiên nhiên, văn hóa 

thế giới, khu dự trữ sinh quyển, di tích cấp quốc gia đặc biệt, VQG có đa dạng 

sinh học cao hoặc đã được vinh danh là khu vực cảnh quan hấp dẫn...; 

- Hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển du lịch mang tính lan tỏa, thúc 

đẩy phát triển du lịch ra khu vực xung quanh; 

- Ngành du lịch ở đó đã thực sự được phát triển, có vai trò quan trọng đối 

với ngành du lịch quốc gia cũng như kinh tế - xã hội địa phương (có khu du lịch 

quốc gia). 

Dựa vào những tiêu chí lựa chọn nêu trên, trong giai đoạn phát triển từ 

nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045 ngành Du lịch Việt Nam định hướng phát 

triển 07 khu du lịch quốc gia trọng điểm sau: 

1) Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai thuộc vùng Trung du và miền 

núi phía Bắc và khu vực động lực phát triển du lịch Lào Cai - Hà Giang - Cao 

Bằng. Phát triển khu du lịch Sa Pa không những thúc đẩy, lôi kéo và lan tỏa 

phát triển du lịch đối với khu vực động lực Lào Cai - Hà Giang - Cao Bằng mà 

còn đối với các tình vùng núi phía Bắc. 

2) Khu du lịch Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thuộc vùng Đồng bằng sông 

Hồng và khu vực động lực phát triển du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Hải Phòng - 

Quảng Ninh. Phát triển khu du lịch Vân Đồn không những thúc đẩy, lôi kéo và 

lan tỏa phát triển du lịch đối với khu vực động lực Hà Nội - Ninh Bình - Hải 

Phòng - Quảng Ninh mà còn đối với các tình vùng Đồng bằng sông Hồng và 

khu vực phía Bắc. 

3) Khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình thuộc vùng Đồng bằng sông 

Hồng và khu vực động lực phát triển du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Hải Phòng - 

Quảng Ninh. Phát triển khu du lịch Tràng An không những thúc đẩy, lôi kéo và 

lan tỏa phát triển du lịch đối với khu vực động lực Hà Nội - Ninh Bình - Hải 

Phòng - Quảng Ninh mà còn đối với các tình vùng Đồng bằng sông Hồng. 

4) Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ 

Bàng không những thúc đẩy, lôi kéo và lan tỏa phát triển du lịch đối với khu 

vực Bắc Trung Bộ mà còn đối với các tỉnh khu vực miền Trung. 

5) Khu du lịch Hội An - Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và khu vực động lực phát triển du lịch Thừa 

Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Phát triển khu du lịch Hội An - Cù Lao 

Chàm không những thúc đẩy, lôi kéo và lan tỏa phát triển du lịch đối với khu 
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vực động lực Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam mà còn đối với các tỉnh 

khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. 

6) Khu du lịch Bắc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và khu vực động lực phát triển du lịch 

Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận. Phát triển khu du lịch Bắc vịnh Vân 

Phong không những thúc đẩy, lôi kéo và lan tỏa phát triển du lịch đối với khu 

vực động lực Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận mà còn đối với các tỉnh 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. 

7) Khu du lịch Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thuộc vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long và khu vực động lực phát triển du lịch Cần Thơ - Kiên Giang - Cà 

Mau. Phát triển khu du lịch Phú Quốc không những thúc đẩy, lôi kéo và lan tỏa 

phát triển du lịch đối với khu vực động lực Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau mà 

còn đối với các tỉnh vùng ĐBSCL và cả nước. 

3.6. Định hướng phát triển không gian du lịch biển 

* Các căn cứ định hướng: 

Tổ chức không gian du lịch biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm 

nhìn đến năm 2045 được dựa trên các căn cứ sau: 

- Kết quả đánh giá hệ thống tài nguyên du lịch Việt Nam, đặc biệt đối với 

các tỉnh có biển; 

- Điều kiện cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch dọc 

hành lang ven biển; 

- Định hướng phát triển vùng du lịch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; 

- Tổ chức không gian biển của quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch 

không gian biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

* Định hướng chung: 

Bố trí không gian du lịch biển quốc gia trên bình diện thống nhất, không 

chia cắt bởi ranh giới hành chính, bảo đảm khai thác có hiệu quả cao các tài 

nguyên du lịch biển, đảo và ven biển; 

Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình khu du lịch biển quốc gia, 

cấp tỉnh gắn với hình thành phát triển hệ thống đô thị dịch vụ ven biển và phát 

triển các khu vực động lực phát triển du lịch ven biển. 

Đẩy mạnh phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch biển 

trong đó chú trọng tuyến giao thông đường bộ ven biển, các các biển chuyên 

dụng cho du lịch. 
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Phát triển các không gian du lịch biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự 

nhiên, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều 

kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hoá, tính đa dạng của hệ sinh thái, bảo 

đảm tính liên kết vùng. 

Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên 

tai. 

Phát triển không gian biển theo 04 vùng gắn với các vùng du lịch Việt 

Nam: 

- Không gian du lịch biển và ven biển phía Bắc (Quảng Ninh - Ninh 

Bình); 

- Không gian du lịch biển và ven biển Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam 

Trung Bộ (Thanh Hoá –Bình Thuận); 

- Không gian du lịch biển và ven biển Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Thành phố  Hồ Chí Minh); 

- Không gian du lịch biển và ven biển Tây Nam Bộ (Tiền Giang - Cà Mau 

- Kiên Giang); 

3.6.1. Không gian du lịch biển và ven biển phía Bắc: 

* Giới hạn phạm vi không gian: Không gian du lịch biển này bao gồm 

không gian biển thuộc các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng (Quảng Ninh, Hải 

Phòng, Thái bình, Nam Định và Ninh Bình). Đường bờ biển dài khoảng 513km. 

Không gian du lịch biển này gắn với không gian kinh tế biển phía Bắc và 

vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ. 

* Các đặc điểm nổi bật về tài nguyên du lịch: 

Tài ngyên du lịch nổi bật gắn liền với vùng biển và các đảo thuộc Hải 

Phòng, Quảng Ninh, trong đó nổi bật là VQG và khu dự trữ sịnh quyển Cát Bà 

(Hải Phòng); Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Cô Tô, Trà Cổ 

(Quảng Ninh), trong đó Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của Thế giới, 

vịnh Bái Tử Long là Vườn di sản ASEAN đều có giá trị du lịch đặc biệt. 

Bên cạnh đó, tài nguyên ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh 

Bình gắn với khu dự trữ sinh quyển vùng Châu thổ sông Hồng cũng có giá trị 

phục vụ du lịch cao. 

* Điều kiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

- Đoạn cao tốc Hải Phòng - Móng Cái thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Hải 

Phòng - Quảng Ninh; 
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- Tuyến đường bộ ven biển Quảng Ninh - Thái Bình - Nam Định - Ninh 

Bình; 

- Tuyến quốc lộ 10 kết nối các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Dương 

- Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình; 

- Các sân bay: Vân Đồn (Quảng Ninh); Cát Bi (Hải Phòng); 

- Các cảng biển: Hạ Long, Hải Phòng trong đó có cảng Hạ Long chuyên 

dùng cho du lịch. 

* Tổ chức không gian du lịch: 

- Phát triển theo 02 không gian: 

+ Không gian biển Hải Phòng-Quảng Ninh: Định hướng phát triển thành 

khu vực động lực phát du lịch biển; Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch 

quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới. 

+ Không gian biển Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình phát triển du lịch 

sinh thái biển hỗ trợ cho du lịch khu vực trung tâm vùng ĐBSH. 

- Phát triển các khu du lịch quốc gia: Trà Cổ, Hạ Long - Bái Trử Long-

Vân Đồn (Quảng Ninh); Cát Bà – Đồ Sơn (Hải Phòng); Tràng An (Ninh Bình) 

và các khu du lịch cấp tỉnh ven biển theo các địa phương. 

- Phát triển các trung tâm đô thị dịch vụ du lịch biển: TP. Móng Cái, TP. 

Cẩm Phả, TP. Hạ Long, TP. Hải Phòng, TP. Thái Bình, TP. Nam Định, TP. 

Ninh Bình. Trong đó Hạ Long và Hải Phòng là trung tâm của không gian du 

lịch biển. 

- Phát triển hệ thống cảng tàu du lịch tại Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, 

Hải Phòng…để kết nối du lịch biể quốc gia và quốc tế. 

3.6.2. Không gian du lịch biển và ven biển Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam 

Trung Bộ 

* Giới hạn phạm vi không gian: Bao gồm không gian biển các tỉnh Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đường bờ biển 

dài 1.920km. 

Không gian du lịch này gắn liền với không gian du lịch vùng Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải miền Trung; không gian biển Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung 

Bộ của quốc gia; không gian khu kinh tế trọng điểm miền Trung và các hành 

lang Đông – Tây. 

Với đường bờ biển dài, không gian du lịch biển này giữ vị trí quan trọng 

nhất về du lịch biển quốc gia. 
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* Các đặc điểm nổi bật về tài nguyên du lịch: 

Tài nguyên du lịch nổi bật gắn với biển, đảo; cảnh quan vùng, vịnh, hệ 

sinh thái biển ven bờ: hệ thống, đầm phá. Các bãi biển đẹp phân bố trên tất cả 

các tỉnh ven biển thông không gian này đều có giá trị du lịch nghỉ mát, tắm biển 

cao; 

Hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên của hệ sinh thái Bắc và Đông 

Trường Sơn gắn với văn hóa các dân tộc Đông Trường Sơn; 

Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với hệ thống các di sản, văn hóa Căm 

Nam Trung Bộ, hệ thống di tích lịch sử, danh nhân văn hóa, chiến tranh dựng 

nước và giã nước.v.v… 

* Điều kiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

- Hệ thống đường bộ gồm: quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam phía Đông, 

đường ven biển; hệ thống các quốc lộ theo hành lang Đông Tây: quốc lộ: 7, 8, 9, 

12, 24, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 49. 

- Tuyến đường sắt Bắc Nam; 

- Các sân bay: Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Quảng Trị (đang xây dựng), 

Huế, Đà Nẵng, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Cam Ranh, Phan Thiết (đang xây 

dựng); 

- Các cảng biển: Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, Hòn La, Cửa Việt, Chân 

Mây, Tiên Sa, Hội An, Sa Kỳ, Vũng Rô, Quy Nhơn, Vân Phong, Nha Trang, 

Cam Ranh, Vĩnh Hy, Phan Thiết. 

* Tổ chức không gian du lịch: 

- Phát triển theo 02 không gian: 

+ Không gian du lịch biển Bắc Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên 

– Huế. 

Xây dựng khu vực ven biển ba tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh- 

Quảng Bình trở thành trọng điểm phát triển du lịch biển của Bắc Trung Bộ; 

Thừa Thiên Huế khu vực động lực phát triển du lịch trong vùng 

+ Không gian du lịch biển Duyên hải Nam Trung Bộ: Từ Đà Nẵng đến 

Bình Thuận. 

Xây dựng khu vực ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ thành trọng điểm 

du lịch biển, đảo của quốc gia. Trong đó Đà Nẵng - Quảng Nam và Khánh Hòa 

- Ninh Thuận là các khu vực động lực phát triển du lịch. 

- Tập trung phát triển các khu du lịch quốc gia: Sầm Sơn-Hải Tiến (Thanh 

Hóa); Kim Liên, Cửa Lò (Nghệ An); Thiên Cầm (Hà Tĩnh); Phong Nha-Kẻ 
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Bàng, Nhật Lệ (Quảng Bình); Cửa Tùng-Cửa Việt (Quảng Trị); Lang Cô-Cảnh 

Dương (Thừa Thiên-Huế); Sơn Trà, Bà Nà (Đà Nẵng); Hội An-Cù Lao Chàm 

(Quảng Nam); Mỹ Khê (Quảng Ngãi); Phương Mai (Bình Định); Xuân Đài 

(Phú Yên); Bắc Vân Phong, Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa); Ninh Chữ (Ninh 

Thuận); Phan Thiết-Mũi Né (Bình Thuận); 

- Đẩy mạnh phát triển các khu du lịch cấp tỉnh, các điểm du lịch gắn với 

tài nguyên biển, đảo để tăng cường thu hút khách du lịch cho các địa phương 

trong không gian biển. 

- Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông tại các cụm du lịch, khu 

vực động lực phát triển du lịch đã được định hướng phát triển theo các vùng du 

lịch; 

- Phát triển các trung tâm đô thị dịch vụ du lịch biển: TP. Thanh Hóa, TP. 

Sâm Sơn, TP.Vinh, TX. Cửa Lò, TP. Hà Tĩnh, TP. Đồng Hới, TP. Đông Hà, TP. 

Huế, TP. Đà Nẵng, TP. Hội An, TP. Tam Kỳ, TP. Quảng Ngãi, TP. Quy Nhơn, 

TP. Tuy Hòa, TP. Nha Trang, TP. Phan Rang, TP. Phan Thiết và một số đô thị 

ven biển khác. Trong đó, TP.Vinh, TP. Huế. TP. Đà Nẵng, TP. Quy Nhơn, TP. 

Nha Trang là các trung tâm du lịch biển của không gian.  

- Phát triển các cảng biển gắn với du lịch: Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, 

Hòn La, Cửa Việt, Chân Mây, Tiên Sa, Hội An, Sa Kỳ, Vũng Rô, Quy Nhơn, 

Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy, Phan Thiết. 

3.6.3. Không gian du lịch biển và ven biển Đông Nam Bộ: 

* Giới hạn phạm vi không gian: Không gian du lịch biển Đông Nam Bộ 

gồm không gian biển của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đường bờ biển dài khoảng 89km. 

Không gian biển Đông Nam Bộ có vị trí quan trọng là cửa ngõ ra biển 

Đông của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, gắn liền với vùng 

KTTĐ phía Nam và hành lang du lịch Xuyên Á.  

* Các đặc điểm nổi bật về tài nguyên du lịch: 

Tài nguyên du lịch nổi bật là tài nguyển biển, đảo ở Bà Rịa Vũng Tàu với 

các bãi biển như Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo, đều có 

giá trị du lịch cao. Khu vực ven biển thành phố Hồ Chí Minh với hệ sinh thái 

ngập mặn, khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. 

* Điều kiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

- Tuyến quốc lộ 51 kết nối các tỉnh trong vùng với không gian biển; 

- Tuyến đường tỉnh nối trung tâm thành phố Hồ Chi Minh – Cần Giờ; 

- Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Côn Đảo; 
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- Hệ thống cảng biển Cái Mép Thị Vải, trong đó có cảng tàu du lịch kết 

nối thành phố Hồ Chí Minh – thành phố Vũng Tàu. 

* Tổ chức không gian du lịch: 

- Xây dựng khu vực ven biển Đông Nam Bộ thành trọng điểm du lịch 

biển, đảo vùng. Trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu là các khu vực động lực phát triển 

du lịch biển. 

- Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông tại các cụm du lịch, khu 

vực động lực phát triển du lịch đã được định hướng phát triển theo các vùng du 

lịch; 

- Tập trung phát triển các khu du lịch quốc gia Cần Giờ, Long Hải - 

Phước Hải, Côn Đảo, Hồ Tràm - Bình Châu.  

- Đẩy mạnh phát triển các khu du lịch cấp tỉnh, các điểm du lịch gắn với 

tài nguyên biển, đảo để tăng cường thu hút khách du lịch cho các địa phương 

trong không gian biển và vùng. 

- Phát triển các trung tâm đô thị dịch vụ du lịch biển: TP.Vũng Tàu. 

- Nâng cấp hệ thống cảng du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Côn 

Đảo để tạo kết nối hành lang du lịch biển vùng và liên vùng. 

3.6.4. Không gian du lịch biển và ven biển Tây Nam Bộ: 

* Giới hạn phạm vi không gian: Bao gồm không gian biển của các tỉnh: 

Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang 

thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chiều dài bờ biển gần 740km. Đây là 

không gian biển lớn với biển Đông ở phía Đông và vịnh Thái Lan ở phía Tây. 

* Các đặc điểm nổi bật về tài nguyên du lịch: 

- Tài nguyên biển, đảo ở phía Tây gắn với 02 khu dự trữ sinh quyên thế 

giới, đảo Phú Quốc, quần đảo Nam Du, và nhiều đảo ven bờ khác trên vịnh Thái 

Lan. 

- Tài nguyên biển và hệ sinh thái ven bờ biển phía Tây thuộc các tỉnh Tiền 

Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

* Điều kiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch: 

- Quốc lộ 1A và cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ thành phố Hồ Chí 

Minh - Cà Mau; 

- Quốc lộ 60 kết nối Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng; 

- Quốc lộ 80 và quốc lộ 63 nối Kiên Giang - Cà Mau. 

- Các quốc lộ 50, 57, 91 hướng đông của vùng ĐBSCL. 
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- Tuyến đường bộ ven biển từ Tiền Giang đến Cà Mau. 

* Tổ chức không gian du lịch: 

- Định hướng phát triển theo 02 không gian: 

+ Không gian du lịch biển phía Tây: Du lịch biển, đảo cao cấp; Kiên 

Giang-Cà Mau là khu vực động lực phát triển du lịch (gắn với Cần Thơ);  

+ Không gian du lịch biển phía Đông; Du lịch biển, kết hợp hệ sinh thái 

ven bờ và du lịch sinh thái sông nước miệt vườn… 

- Phát triển các khu du lịch quốc gia: Thới Sơn (Tiền Giang), Mũi Cà Mau 

(Cà Mau), Hà Tiên, Phú Quốc (Kiên Giang). Trong đó, Phú Quốc thành Khu du 

lịch quốc gia trọng điểm; trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang 

tầm quốc tế. 

- Đẩy mạnh phát triển các khu du lịch cấp tỉnh, các điểm du lịch gắn với 

tài nguyên biển, đảo để tăng cường thu hút khách du lịch cho các địa phương 

trong không gian biển. 

- Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông tại các cụm du lịch, khu 

vực động lực phát triển du lịch đã được định hướng phát triển theo các vùng du 

lịch; 

- Phát triển các trung tâm đô thị dịch vụ du lịch biển: TP. Mỹ Tho, TP. 

Bến Tre, TP. Trà Vinh, TP. Sóc Trăng, TP. Bạc Liêu, TP. Cà Mau, TP. Rạch 

Giá, TP. Phú Quốc. 

- Mở rộng, nâng cấp hệ thống cảng du lịch tại Trần Đề, Cà Mau, Rạch 

Giá, Phú Quốc để tạo kết nối hành lang du lịch biển vùng và liên vùng. 

3.7. Định hướng bố trí, sử dụng đất cho phát triển du lịch 

3.7.1. Đối với nội dung sử dụng đất du lịch toàn quốc 

3.7.1.1. Căn cứ, nguyên tắc và phương thức bố trí sử dụng đất cho du lịch 

a) Căn cứ:  

- Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050;  

- Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

b) Nguyên tắc:  

- Tuân thủ nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại điện 

chủ sở hữu, do vậy phải đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng 

đất. 
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- Đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên 

nhiên, hệ sinh thái; hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức, cộng đồng và quốc 

gia; kêu gọi và phát huy được các nguồn lực đầu tư. 

- Đảm bảo nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật 

ngành du lịch; ưu tiên hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch 

vụ quy mô lớn, giải trí chất lượng cao, du lịch sinh thái, thám hiểm khoa học, du 

lịch cộng đồng, du lịch nông thôn,… trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phát 

huy giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử đặc sắc của các vùng miền. 

3.7.1.2. Xác định các thành phần đất (các loại đất) phục vụ du lịch: 

Từ những phân tích trên cho thấy, việc phải có quy định riêng về đất khu 

du lịch theo hướng thừa nhận và xác định rõ đất kinh doanh dịch vụ du lịch và 

đất sử dụng vào mục đích khác trong khu du lịch, phải có quy định đặc thù theo 

hướng phân biệt thương mại, dịch vụ, đất ở, đất tôn giáo… trong khu du lịch với 

thương mại, dịch vụ, đất ở, đất tôn giáo… nằm ngoài khu du lịch là vấn đề 

mang tính cấp thiết. 

Ví dụ, đất khu du lịch có quy mô lớn về diện tích (quy mô của khu du lịch 

lớn tương đương khu kinh tế, lớn hơn khu công nghiệp), nên việc pháp luật 

không đưa trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án khu du lịch vào diện Nhà 

nước thu hồi đất trong Điều 62 của Luật Đất đai 2013 giống như dự án khu kinh 

tế, khu công nghiệp là không phù hợp với thực tiễn. Theo quy định, do không 

thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, chủ dự án khu du lịch phải thỏa thuận để nhận 

chuyển quyền sử dụng đất của người đang sử dụng. Nhưng vì quy mô diện tích 

lớn, người đang sử dụng đất đông nên việc thỏa thuận là rất khó khăn.  

Để khắc phục những hạn chế của pháp luật về quản lý, sử dụng đất kinh 

doanh dịch vụ du lịch, việc bố trí quỹ đất để kinh doanh dịch vụ du lịch cần phải 

đặc biệt lưu ý đến việc kết hợp giữa lợi ích ngành, lợi ích của nhà đầu tư với lợi 

ích của cộng đồng theo hướng nâng cao hiệu quả công tác tham vấn ý kiến của 

các bên hữu quan nhất là ý kiến của cộng đồng dân cư, nhằm hạn chế tình trạng 

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư, chủ đầu tư đã triển khai đầu 

tư, Nhà nước mới thu hồi dự án do sự  phản đối từ cộng đồng ảnh hưởng xấu tới 

môi trường đầu tư. 

Luật Đất đai nên có quy định riêng về đất khu du lịch, vì theo quy định của 

Luật Xây dựng, khu du lịch được coi là 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 tính đặc thù của khu du lịch. Qua thực tiễn quy hoạch các 

khu du lịch cho thấy, quy mô của các khu du lịch có thể lên đến hàng trăm 

nghìn ha (Quy mô của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là 275.000ha) và thường 

lớn hơn nhiều so với quy mô của các khu công nghiệp, khu kinh tế (thường chỉ 

từ vài trăm đến vài chục nghìn ha) đa dạng về loại đất và chủ thể sử dụng đất 

nên nếu không có chế độ pháp lý riêng sẽ rất khó nâng cao hiệu quả quản lý, 

phát huy đối đa tiềm năng du lịch. 
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Bên cạnh đó, một số khu, điểm du lịch lại thuộc địa bàn quản lý hành 

chính của nhiều địa phương, do đó có nhiều bất cập trong công tác quản lý như 

KDL Hạ Long - Cát Bà (thuộc Hải Phòng và Quảng Ninh), điểm thăm quan Hải 

Vân Quan (thuộc Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng). Mặt khác, cách thức quản lý 

KDLQG rất đa dạng. Nhiều khu đã thành lập ban quản lý (BQL), trong đó, một 

số BQL là các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực thuộc Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp tỉnh; một số khác là đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, các sở chuyên ngành hay UBND 

cấp huyện. Nhiều khu lại chưa thành lập BQL, do UBND cấp huyện và cấp xã 

quản lý trực tiếp. Mỗi cách thức quản lý đều có những thuận lợi và khó khăn 

riêng. Có cách thức mang lại hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động du lịch 

nhưng có cách thức chưa xác định được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc 

bị chồng chéo trong quá trình quản lý, gây ra những khó khăn nhất định. 

Về chế độ pháp lý cụ thể đối với đất khu du lịch, cũng nên có sự phân hóa 

cho từng loại khu du lịch. Đối với những khu du lịch quốc gia nên áp dụng chế 

độ pháp lý giống như đất khu kinh tế theo hướng UBND cấp tỉnh giao đất cho 

Ban Quản lý khu du lịch để tổ chức xây dựng khu kinh tế theo kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết xây dựng của khu kinh tế. Ban 

Quản lý khu du lịch được giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không 

thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất trong các 

khu chức năng của khu kinh tế theo quy định tại Điều 54, 55 và 56 của Luật Đất 

đai 2013. 

Đối với dự án đầu tư xây dựng khu du lịch khác, nên áp dụng chế độ pháp 

lý giống như đất khu công nghiệp. Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh 

tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh dự án khu du lịch. Đối với phần diện tích 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, người được Nhà nước cho thuê đất có quyền 

cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, người được Nhà nước 

cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm. Người thuê lại đất trong khu 

du lịch được cấp Giấy chứng nhận và có quyền giao dịch quyền sử dụng đất 

giống như người thuê lại đất khu công nghiệp. 

3.7.1.3. Nhu cầu sử dụng đất, cơ cấu thành phần đất theo các thời kỳ đến 

năm 2025 và 2030 và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

a) Các nguyên tắc xác định: 

* Nguyên tắc xác định phạm vi, ranh giới các khu du lịch, điểm du lịch: 

- Phải có tài nguyên đủ sức hấp dẫn khách du lịch, lấy hoạt động du lịch 

làm chức năng. Thu nhập từ hoạt động du lịch phải chiếm tỷ trọng tương đối lớn 
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và được xếp vị trí ưu tiên số một so với các ngành khác. Có kết cấu hạ tầng, các 

dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu du lịch hoặc mua sắm của du khách. 

- Thuận lợi cho công tác quản lý các hoạt động du lịch và  quản lý xã hội. 

* Phân loại quản lý sử dụng đất làm cơ sở xác định nhu cầu, cơ cấu thành 

phần đất: 

- Các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp & phi nông nghiệp mà không 

phải là loại đất kinh doanh dịch vụ du lịch, nhu cầu sử dụng đất được xác đinh 

dựa trên các nguyên tắc sau: 

+ Nhu cầu, chỉ tiêu sử dụng đất phải tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất được 

quy định hoặc phân bổ của quốc gia để đảm bảo đáp ứng mục tiêu phát triển bền 

vững, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, hạn chế tác động biến đổi khí hậu, 

xác định bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và có chỉ giới đỏ khoanh vùng bảo 

vệ;  

+ Đảm bảo chỉ tiêu theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy 

hoạch xây dựng, nhu cầu được xác định thông qua việc dự báo quy mô dân số, 

quy mô khách du lịch của khu chức năng đặc thù là khu du lịch. 

* Nhu cầu sử dụng đất được xác định dựa trên các nguyên tắc sau: 

- Dựa trên dự báo quy mô khách du lịch của từng vùng theo kỳ quy hoạch: 

Quy mô khách lưu trú được tính toán theo công thức: 

    (Số lượt khách) x (Số ngày lưu trú trung bình) 

Số khách lưu trú/ngày = ----------------------------------------------------------- 

                                           (365 ngày x hệ số hoạt động trong năm) 

TT Danh mục 

Số khách lưu trú/ năm 

(1000 khách) 

Số khách trung 

bình ngày (1000 

khách) 

Năm 2030 Năm 2045 

Năm 

2030 

Năm 

2045 

1 
Vùng Trung du miền núi phía 

Bắc 94.050 225.000 258 616 

2 Vùng Đồng bằng sông Hồng 205.000 423.000 562 1.159 

3 
Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên 

hải Miền Trung 237.200 518.000 650 1.419 

4 Vùng Tây Nguyên 41.100 99.000 113 271 

5 Vùng Đông Nam Bộ 169.400 349.800 464 958 

6 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 94.250 220.200 258 603 

  Tổng 841.000 1.835.000 2.304 5.027 
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- Các chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng đất được xác định dựa theo Tiêu chuẩn 

TCVN 7801:2008 Quy hoạch phát triển khu du lịch - Tiêu chuẩn thiết kế. Trong 

đó: 

Tỷ lệ (%) các loại đất trong KDL: 

TT Khu chức năng 

Vị trí khu du lịch, % 

Vùng núi cao Vùng trung du 

Vùng đồng 

bằng, ven 

biển 

1 Khu đón tiếp và điều hành 2 - 3 3 - 5 6 - 8 

2 Khu lưu trú 5 - 7 8 - 10 15 - 20 

3 
Khu vui chơi giải trí gắn với 

tài nguyên du lịch 
15 - 18 20 - 25 25 - 30 

4 
Khu cây xanh công viên, cảnh 

quan 
55 - 60 45 - 50 25 - 30 

5 Khu phụ trợ 1 1 1 

6 
Đất giao thông chính (liên hệ 

các khu chức năng) 
1,5-2 3-4 5-8 

7 Khu dự trữ phát triển 10 10 10 

  Tổng cộng 100 100 100 

Chú thích: 

- Đối với đất giao thông, cây xanh và các công trình vui chơi thể thao...nằm trong các 

khu chức năng được tính cho tỷ lệ đất của các khu chức năng: 

- Quy định chỉ tiêu diện tích đối với một số hoạt động du lịch xem bảng phụ lục "Bảng 

chỉ tiêu diện tích hoạt động tối thiểu cho một khách du lịch đối với loại hình du lịch" 

- Trường hợp đối với các khu du lịch nghỉ dưỡng, làng du lịch khu lưu trú tăng tỷ trọng 

lên 1,2 khi đó, tỷ trọng phần cây xanh cảnh quan giảm. 

Nhu cầu diện tích đất xây dựng khu lưu trú. 

TT Khu chức năng 
Đơn vị tính  

(m2/khách) 

Tỷ lệ chiếm đất 

 (%) 

1 Đất xây dựng nhà nghỉ 50 - 60 50  

2 Đất thể thao vui chơi, công trình dịch vụ 15 - 20 15 - 20 

3 Đất cây xanh 20 - 25 20 - 25 

4 Đường 10 - 12 10 

  Tổng cộng 100 - 120 100 

Dựa theo bảng chỉ tiêu trên, có thể xác định chỉ tiêu đất (tối thiểu) dành 

cho phát triển du lịch khoảng 600 - 1.200m2/ khách du lịch lưu trú (những nơi 

có điều kiện quỹ đất hạn chế lấy mức thấp nhất), trong đó có các thành phần cụ 

thể sau: 

- Đất dành cho các cơ sở lưu trú du lịch: 100m2/ khách du lịch. 
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- Đất dành cho các cơ sở vui chơi, giải trí: 200 - 300m2/khách du lịch. 

- Đất dành cho các cơ sở dịch vụ, phụ trợ: 100 - 200m2/ khách du lịch. 

b) Nhu cầu sử dụng đất du lịch 

Dự báo nhu cầu sử dụng đất phát triển du lịch: 

TT Vùng 

Đất phát triển du lịch (ha) 

Năm 

2022 

Năm 

2030 

Năm 

2045 

1 Vùng Trung du miền núi phía Bắc 6.947 25.767 61.644 

2 Vùng Đồng bằng sông Hồng 20.562 40.438 69.534 

3 
Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải Miền 

Trung 
21.341 46.790 85.151 

4 Vùng Tây Nguyên 4.661 13.512 32.548 

5 Vùng Đông Nam Bộ 6.705 33.416 57.501 

6 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 4.112 18.592 36.197 

  Tổng 64.328 178.516 342.575 

Nhu cầu diện tích đất dành cho phát triển du lịch (kể cả diện tích phát triển 

du lịch trong các KDLQG) đến năm 2030 tăng khoảng 114.000ha so với thời 

điểm năm 2022. 

* Tổng hợp số liệu diện tích tự nhiên các Khu du lịch quốc gia, khu vực 

tiềm năng thành khu du lịch quốc gia (đơn vị ha): 

TT 
Tỉnh/Thành phố trực 

thuộc TW 
Tên khu du lịch 

Diện tích 

tự nhiên (ha) 

I 
Vùng Trung du miền núi 

phía Bắc 
18 1.640.492 

1 Sơn La 

Mộc Châu 206.150 

Lòng hồ Thủy điện Sơn La  (bổ 

sung) 
10.500 

2 Điện Biên Điện Biên Phủ -Pá Khoang 15.585 

3 Lào Cai 

Khu du lịch Sa Pa (đã công 

nhận) - KDL trọng điểm 
68.137 

Cao nguyên Bắc Hà (bổ sung) 67.340 

4 Hà Giang Cao nguyên đá Đồng Văn 235.680 

5 Bắc Kạn Ba Bể 28.337 

6 Tuyên Quang 
Tân Trào 6.633 

Na Hang- Lâm Bình (bổ sung) 15.000 

7 Yên Bái Thác Bà 28.800 

    Mù Cang Chải (bổ sung) 120.095 

8 Cao Bằng 
Công viên địa chất Non nước 

Cao Bằng (mở rộng từ Thác Bản 
339.000 
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TT 
Tỉnh/Thành phố trực 

thuộc TW 
Tên khu du lịch 

Diện tích 

tự nhiên (ha) 

Giốc) (bổ sung) 

9 Lạng Sơn Mẫu Sơn 14.964 

    
Công viên địa chất Lạng Sơn (bổ 

sung) 
384.580 

10 Thái Nguyên Hồ Núi Cốc 1.200 

11 Phú Thọ 

Đền Hùng (đã công nhận) 2.500 

Vườn quốc gia Xuân Sơn (Bổ 

sung năm 2018) 
43.791 

12 Hòa Bình Hồ Hòa Bình 52.200 

13 Bắc Giang     

14 Lai Châu     

II 
Vùng Đồng bằng sông 

Hồng 
15 308.312 

1 Hà Nội 

Ba Vì - Suối Hai 1.980 

Đồng Mô (mở rộng làng văn 

hóa- Du lịch các dân tộc Việt 

Nam) 

1.544 

Hương Sơn - Quan Sơn (bổ 

sung) 
4.900 

2 Hải Phòng Cát Bà 30.000 

3 Quảng Ninh 

Hạ Long 111.900 

Vân Đồn - KDL trọng điểm 58.100 

Khu du lịch Trà Cổ (đã công 

nhận) 
44.036 

Yên Tử (bổ sung)  9.295 

4 Vĩnh Phúc 

Khu du lịch Tam Đảo (đã công 

nhận) 
10.723 

Hồ Đại Lải (bổ sung) 3.000 

5 Bắc Ninh Núi Dạm - Nam Sơn (bổ sung) 3.000 

6 Hải Dương Côn Sơn- Kiếp Bạc 8.340 

7 Thái Bình   0 

8 Nam Định   0 

9 Ninh Bình Tràng An - KDL trọng điểm 12.252 

    Kênh Gà - Vân Trình (bổ sung) 5.242 

10 Hà Nam Tam Chúc 4.000 

11 Hưng Yên   0 

III 
Vùng Bắc Trung Bộ & 

Duyên hải Miền Trung 
19 132.797 

1 Thanh Hóa Hải Tiến- Sầm Sơn (bổ sung) 590 

2 Nghệ An Kim Liên  840 



560 

 

TT 
Tỉnh/Thành phố trực 

thuộc TW 
Tên khu du lịch 

Diện tích 

tự nhiên (ha) 

    Cửa Lò - Diễn Châu (bổ sung) 6.455 

3 Hà Tĩnh Thiên Cầm 1.679 

4 Quảng Bình 

Phong Nha - Kẻ Bàng - KDL 

trọng điểm 
2.500 

Nhật Lệ (bổ sung) 2.450 

5 Quảng Trị 
Cửa Việt - Cửa Tùng- Cồn Cỏ 

(bổ sung) 
1.250 

6 Thừa Thiên Huế Lăng Cô - Cảnh Dương 9.490 

7 Đà Nẵng 
Sơn Trà 1.056 

Bà Nà 8.838 

8 Quảng Nam 
Hội An - Cù Lao Chàm - KDL 

trọng điểm 
1.735 

9 Quảng Ngãi Mỹ Khê 352 

    Đảo Lý Sơn (bổ sung) 1.039 

10 Bình Định Phương Mai 3.000 

11 Phú Yên Vịnh Xuân Đài 13.000 

12 Khánh Hòa 

Bắc Cam Ranh 1.562 

Bắc Vịnh Vân Phong (bổ sung) - 

KDL trọng điểm 
50.000 

13 Ninh Thuận Ninh Chữ 12.200 

14 Bình Thuận 
Khu du lịch Mũi Né (đã công 

nhận) 
14.760 

IV Vùng Tây Nguyên 6 741.805 

1 Kon Tum Măng Đen 138.116 

2 Gia Lai 
Biển Hồ - Chư Đăng Ya (bổ 

sung 2018) 
5.200 

3 Đắk Lắk Yok Đôn 115.545 

4 Đắk Nông 
Công viên địa chất toàn cầu Đăk 

Nông (bổ sung) 
476.000 

5 Lâm Đồng 

Khu du lịch Tuyền Lâm (đã công 

nhận) 
2.944 

Đan Kia - Đà Lạt 4.000 

V Vùng Đông Nam Bộ 7 56.785 

1 Thành phố Hồ Chí Minh Cần Giờ 2.870 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 

Long Hải - Phước Hải 1.100 

Côn Đảo  7.515 

Hồ Tràm - Bình Châu (bổ sung) 8.500 

3 Đồng Nai Hồ Trị An (bổ sung) 32.300 

4 Tây Ninh Núi Bà Đen  3.000 

5 Bình Phước Bà Rá - Thác Mơ (bổ sung) 1.500 
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TT 
Tỉnh/Thành phố trực 

thuộc TW 
Tên khu du lịch 

Diện tích 

tự nhiên (ha) 

6 Bình Dương     

VI 
Vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long 
7 126.647 

1 Cần Thơ   0 

2 Long An     

3 Tiền Giang 

Thới Sơn nằm trong cụm cù lao 

Long Lân Quy Phụng (Tiền 

Giang, Bến Tre) 
1.200 

4 Bến Tre   

5 Vĩnh Long   0 

6 Trà Vinh   0 

7 Hậu Giang Lung Ngọc Hoàng (bổ sung) 2.800 

8 Sóc Trăng   0 

9 Đồng Tháp 
Tràm Chim - Láng Sen (bổ sung 

2016) 
7.313 

10 An Giang 
Khu du lịch Núi Sam (đã công 

nhận) 
1.487 

11 Kiên Giang 
Phú Quốc - KDL trọng điểm 58.927 

Hà Tiên (bổ sung) 34.820 

12 Bạc Liêu   0 

13 Cà Mau Năm Căn - Mũi Cà Mau 20.100 

  Tổng diện tích tự nhiên 72 3.006.837 

* Tổng hợp số liệu diện tích đất phát triển du lịch tại các Khu du lịch quốc 

gia đến năm 2030. Đơn vị: ha. 

TT Tên khu du lịch 

Vùng lõi/khu 

vực  

phát triển 

KDLQG 

I Vùng Trung du miền núi phía Bắc 38.345 

1 Khu du lịch Mộc Châu 4.500 

2 Khu du lịch hồ Sơn La (bổ sung) 1.000 

3 Khu du lịch Điện Biên Phủ -Pá Khoang 2.500 

4 Khu du lịch Sa Pa  1.500 

5 Khu du lịch Cao nguyên Bắc Hà (bổ sung) 1.500 

6 Khu du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn 2.000 

7 Khu du lịch Ba Bể 1.200 

8 Khu du lịch Tân Trào 2.500 

9 Khu du lịch Na Hang - Lâm Bình (bổ sung) 1.000 

10 Khu du lịch Thác Bà 1.200 
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TT Tên khu du lịch 

Vùng lõi/khu 

vực  

phát triển 

KDLQG 

11 Khu du lịch Mù Cang Chải (bổ sung) 2.200 

12 Công viên địa chất non nước Cao Bằng 2.000 

13 Khu du lịch Mẫu Sơn 1.500 

14 Công viên địa chất Lạng Sơn 3.500 

15 Khu du lịch Núi Cốc 1.200 

16 Khu du lịch Đền Hùng  845 

17 Khu du lịch Xuân Sơn (bổ sung) 7.000 

18 Khu du lịch Hồ Hòa Bình 1.200 

II Vùng Đồng bằng sông Hồng 30.390 

1 Khu du lịch Ba Vì - Suối Hai 1.980 

2 
Khu du lịch Đồng Mô (mở rộng Làng văn hóa- Du lịch các dân 

tộc Việt Nam) 
1.544 

3 Khu vực Hương Sơn - Quan Sơn (bổ sung) 2.700 

4 Khu du lịch Cát Bà 3.000 

5 Khu du lịch Hạ Long 3.000 

6 Khu du lịch Vân Đồn 2.800 

7 Khu du lịch Trà Cổ 2.500 

8 Khu du lịch Yên Tử (bổ sung)  1.500 

9 Khu du lịch Tam Đảo  1.500 

10 Khu du lịch Đại Lải 300 

11 Khu du lịch Núi Dạm - Nam Sơn 300 

12 Khu du lịch Côn Sơn- Kiếp Bạc 1.400 

13 Khu du lịch Tràng An 3.366 

14 Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình 500 

15 Khu du lịch Tam Chúc 4.000 

III Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải Miền Trung 17.543 

1 Khu du lịch Hải Tiến - Sầm Sơn  590 

2 Khu du lịch Kim Liên  279 

3 Khu du lịch Cửa Lò - Diễn Châu 700 

4 Khu du lịch Thiên Cầm 184 

5 Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng 2.500 

6 Khu du lịch Nhật Lê (bổ sung) 510 

7 
Khu vực Cửa Việt - Cửa Tùng - Địa đạo Vịnh Mốc - Đôi bờ 

Hiền Lương - Cồn Cỏ (bổ sung) 
1.250 

8 Khu du lịch Lăng Cô - Cảnh Dương 1.350 

9 Khu du lịch Sơn Trà 1.056 

10 Khu du lịch Bà Nà 500 

11 Khu du lịch Hội An - Cù Lao Chàm 310 

12 Khu du lịch Mỹ Khê 352 
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TT Tên khu du lịch 

Vùng lõi/khu 

vực  

phát triển 

KDLQG 

13 Khu du lịch đảo Lý Sơn 500 

14 Khu du lịch Phương Mai 1.000 

15 Khu du lịch Vịnh Xuân Đài 1.200 

16 Khu du lịch Bắc Cam Ranh 1.562 

17 Khu du lịch Bắc Vịnh Vân Phong (bổ sung) 1.500 

18 Khu du lịch Ninh Chữ 1.200 

19 Khu du lịch Mũi Né  1.000 

V Vùng Tây Nguyên 9.500 

1 Khu du lịch Măng Đen 2.000 

2 Khu du lịch quốc gia lâm viên Biển Hồ - Chư Đăng Ya 1.000 

3 Khu du lịch Yok Đôn 1.000 

4 Khu du lịch công viên địa chất toàn cầu Đăk Nông (bổ sung) 2.000 

5 Khu du lịch Tuyền Lâm  2.500 

6 Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng 1.000 

VI Vùng Đông Nam Bộ 9.470 

1 Khu du lịch Cần Giờ 2.870 

2 Khu du lịch Long Hải - Phước Hải 1.100 

3 Khu du lịch Côn Đảo  1.000 

4 Khu vực Hồ Tràm - Bình Châu (bổ sung) 1.200 

5 Khu du lịch Hồ Trị An (bổ sung) 1.000 

6 Khu du lịch núi Bà Đen 1.000 

7 Khu du lịch quốc gia Bà Rá - Thác Mơ (bổ sung) 1.300 

VI Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 12.737 

1 Khu du lịch Thới Sơn 1.200 

2 Khu du lịch Lung Ngọc Hoàng 900 

3 Khu du lịch Tràm Chim - Láng Sen (bổ sung) 300 

4 Khu du lịch Núi Sam  1.487 

5 Khu du lịch Phú Quốc 6.000 

6 Khu du lịch Hà Tiên 750 

7 Khu du lịch Năm Căn  2.100 

  Tổng cộng 117.985 

Ghi chú: Số liệu diện tích được tổng hợp trên cơ sở các số liệu diện tích đã 

được xác định tại các Quyết định phê duyệt quy hoạch & nhu cầu sử dụng đất phát 

triển du lịch. 
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3.7.2. Đối với nội dung sử dụng đất du lịch tại các khu vực động lực phát 

triển du lịch: 

3.7.2.1. Xác định giới hạn không gian vùng động lực phát triển du lịch 

trong không gian tổng thể du lịch quốc gia: 

Trong điều kiện phát triển du lịch mới, du lịch Việt Nam định hướng 06 

khu vực động lực phát triển du lịch theo địa bàn các vùng, bao gồm: 

- Khu vực Lào Cai - Hà Giang, thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc; 

- Khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, thuộc vùng Đồng bằng sông 

Hồng; 

- Khu vực Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An, thuộc vùng Bắc Trung Bộ & 

một phần vùng Đồng bằng sông Hồng. 

- Khu vực Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Quảng 

Nam, thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung;  

- Khu vực Lâm Đồng - Khánh Hòa - Ninh Thuận – Bình Thuận, thuộc 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên;  

- Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc vùng Đông 

Nam Bộ;  

- Khu vực Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau, thuộc vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long. 

3.7.2.2. Định hướng sử dụng đất cho phát triển du lịch theo từng địa 

phương thuộc khu vực động lực: 

- Khu vực Lào Cai - Hà Giang: Diện tích đất dành cho phát triển du lịch 

khoảng 5.000ha. 

- Khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh: Diện tích đất dành cho phát 

triển du lịch khoảng 20.200ha. 

- Khu vực Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An: Diện tích đất dành cho phát 

triển du lịch khoảng 8.800ha. 

- Khu vực Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Quảng 

Nam: Diện tích đất dành cho phát triển du lịch khoảng 16.900ha. 

- Khu vực Lâm Đồng - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận: Diện tích 

đất dành cho phát triển du lịch khoảng 15.800ha. 

- Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu: Diện tích đất 

dành cho phát triển du lịch khoảng 14.800ha. 

- Khu vực Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau: Diện tích đất dành cho phát 

triển du lịch khoảng 8.800ha. 
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TT Tỉnh 

Khách du lịch 

năm 2030 

(nghìn lượt) 

Đất phát 

triển  

du lịch  

(ha) Quốc tế Nội địa 

I Vùng Trung du & Miền núi phía Bắc     
 

1 Lào Cai 1.500 8.500 3.200 

2 Hà Giang 1.000 4.000 1.800 

II Vùng Đồng bằng sông Hồng      

3 Hà Nội  13.000 35.000 10.600 

4 Hải Phòng 2.500 10.500 3.600 

5 Quảng Ninh 8.700 16.700 6.000 

6 Ninh Bình 2.000 10.000 2.400 

III Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải Miền Trung      

7 Thanh Hóa 1.600 19.900 3.800 

8 Nghệ An 1.000 12.000 2.600 

9 Quảng Bình  1.000 9.000 2.000 

10 Quảng Trị 360 3.700 600 

11 Thừa Thiên Huế 5.000 7.000 3.600 

12 Đà Nẵng 6.500 10.000 4.800 

13 Quảng Nam 10.000 8.000 5.900 

14 Khánh Hòa  7.000 6.800 7.000 

15 Ninh Thuận 1.000 5.000 2.400 

16 Bình Thuận 3.200 12.800 3.200 

IV Vùng Tây Nguyên      

17 Lâm Đồng 1.000 8.000 3.200 

V Vùng Đông Nam Bộ      

18 Bà Rịa - Vũng Tàu 4.000 17.000 3.700 

19 TP Hồ Chí Minh 15.000 40.000 11.100 

IV Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long      

20 Cần Thơ 1.500 12.000 3.100 

21 Kiên Giang 2.000 22.000 4.500 

4. Đầu tư phát triển du lịch  

4.1. Tổng nhu cầu đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

Đầu tư phát triển nhằm tạo đủ điều kiện cần thiết để thực hiện mục tiêu 

Phát triển Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc 

đẩy phát triển KT-XH; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật 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 và quốc tế.  

a) Khái toán vốn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: 

Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng 
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TT Lĩnh vực Tỷ lệ (%) 
Giai đoạn  

2022 - 2025 

Giai đoạn  

2026 - 2030 

1 Cơ sở ăn uống lưu trú 50,00 301,86 610,50 

2 Các tiện nghi du lịch, vui chơi giải trí  15,00 75,47 152,63 

3 Kỹ thuật & dịch vụ hạ tầng 20,00 75,47 152,63 

4 Đào tạo, xúc tiến 5,00 25,16 50,88 

5 Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch 10,00 25,16 50,88 

  Tổng cộng 100,00 503,10 1.017,50 

Ghi chú: Khái toán kinh phí dựa trên quy mô dự báo số lượng buồng 

phòng xây mới theo các giai đoạn quy hoạch; suất vốn đầu tư trung bình dựa 

trên định mức đơn giá của Bộ Xây dựng năm 2022; cơ cấu vốn đầu tư các hạng 

mục dựa trên hiệu quả kinh tế của công tác đầu tư theo hướng dẫn tại TCVN 

7801:2008. 

b) Khái toán vốn đầu tư phát triển du lịch theo lĩnh vực: 

Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng 

TT Lĩnh vực đầu tư 
Tỷ lệ 

(%) 

Giai đoạn  

2022 - 2025 

Giai đoạn  

2022 - 2025 

1 

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển 

du lịch (Hạ tầng khung trong các khu du 

lịch) 

28,00 402,48 814,00 

2 

Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, 

phát triển sản phẩm du lịch (Chủ yếu 

trong các khu, điểm du lịch) 

35,00 503,10 1.017,50 

3 
Đầu tư xúc tiến quảng bá, phát triển 

thương hiệu du lịch 
15,00 215,62 436,07 

4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch 7,00 100,62 203,50 

5 
Đầu tư nghiên cứu, triển khai (R&D) 

trong lĩnh vực du lịch 
7,00 100,62 203,50 

6 
Đầu tư bảo tồn phát huy giá trị tài 

nguyên, bảo vệ môi trường du lịch 
6,00 86,25 174,43 

7 Đầu tư vào các lĩnh vực khác 2,00 28,75 58,14 

8 Tổng cộng 100,00 1.437,44 2.907,14 

Tổng nhu cầu đầu tư phát triển của toàn ngành du lịch Việt Nam ước cần  

4.344,4 nghỉn tỷ VND, tương đương với khoảng 190,5 tỷ USD (theo giá 1 USD 

= 22.800 DVN). Trong đó: 

- Nguồn vốn từ NSNN ước chiếm khoảng 10% (tương đương khoảng 

434,5 nghìn tỷ đồng), bao gồm cả vốn ODA; 

- Nguồn vốn từ khu vực tư nhân ước chiếm khoảng 90% (tương đương 

khoảng 3.910 nghìn tỷ đồng), bao gồm cả vốn FDI. 

 Nhu cầu đầu tư trên đây không bao gồm đầu tư phát triển hệ thống cơ sở 

hạ tầng ngoài xã hội (tức hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát 
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nước,v.v…đến các khu, điểm du lịch; các công trình phúc lợi xã hội như công 

viên, bảo tàng, nhà hát, các cơ sở thể thao…nằm ngoài ranh giới các khu du 

lịch) 

Cơ cấu các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống du lịch Việt Nam giai 

đoạn 2022-2030 

Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng 

TT Nguồn vốn 
Kịch bản chọn 

2022-2025 2026-  2030 

1 

Vốn từ ngân sách (TW và địa phương) đầu tư cho 

CSHT du lịch, đào tạo, quảng bá, bảo vệ môi 

trường, nghiên cứu tiển khai… (10%)  

143,740 290,700 

2 
Vốn tích lũy của các doanh nghiệp du lịch để tái 

đầu tư (20%) 
287,480 581,400 

3 Vốn vay ngân hàng và các nguồn khác (15%) 215,610 436,050 

4 Vốn tư nhân (15%) 215,610 436,050 

5 Vốn liên doanh trong nước (30%) 431,220 872,100 

6 Vốn FDI hoặc liên doanh với nước ngoài (10%) 143,740 290,700 

Tổng cộng 100% 1.437,400 2.907,000 

Nhà nước tập trung đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư cho các hạng mục kết cấu hạ 

tầng trong các khu, điểm du lịch; xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu; phát 

triển nguồn nhân lực; bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường 

du lịch và nghiên cứu ứng dụng công nghệ. Trong 10% vốn huy động từ ngân 

sách, chia theo lĩnh vực như sau: 

- - Hỗ trợ phát triển hạ tầng khung tại các khu du lịch (chủ yếu là hệ thống 

giao thông): Khoảng 8%; 

- - Hỗ trợ xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu; phát triển nguồn nhân 

lực: Khoảng 1%; 

- - Hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi 

trường du lịch và nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ: Khoảng 1%. 

Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần trong nguồn vốn đầu tư thuộc lĩnh vực xúc 

tiến quảng bá và phát triển thương hiệu ở tầm quốc gia và cấp vùng. Phát triển 

sản phẩm mới cũng được Nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư. Các lĩnh vực đầu tư 

vào phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu triển khai, Nhà nước cũng chỉ cơ 

bản hỗ trợ còn lại phần lớn phát huy vai trò chủ động của khu vực tư nhân và 

nguồn lực xã hội hóa. Tuy nhiên, việc bảo tồn, giữ gìn tài nguyên môi trường sẽ 

do Nhà nước tập trung nguồn lực để đầu tư trong đó có các nguồn ODA tài trợ 

không hoàn lại. 

Khu vực tư nhân là nguồn lực chính tập trung đầu tư cho phát triển cơ sở 

vật chất kỹ thuật, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu 

và các công trình hạ tầng chức năng thuộc các khu, điểm du lịch.  
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4.2. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư: 

4.2.1. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ 

phát triển du lịch  

a) Đối với hệ thống hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch: 

- Hệ thống giao thông: Dành nguồn lực thích hợp từ NSNN đầu tư phát 

triển hạ tầng giao thông quốc gia (đường bộ, đường không, đường thủy và 

đường sắt), nhất là tại các khu vực động lực phát triển du lịch, các Khu DLQG 

trọng điểm để nâng cao khả năng kết nối giao thông tới các khu, điểm du lịch, 

kiểm soát chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch. 

- HTKT khác như cấp, thoát nước, xử lý chất thải, cung cấp điện… tại các 

đô thị, các khu vực động lực phát triển du lịch được tập trung đầu tư góp phần 

tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch; 

- Đầu tư nâng cấp phát triển hệ thống hạ tầng xã hội về văn hóa, thể thao, y 

tế, giáo dục (bảo tàng, nhà hát, nhà thi đấu, sân vận động, cơ sở VCGT, cơ sở 

khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, cơ sở đào tạo…) đặc biệt tại các đô thị có 

tiềm năng phát triển du lịch vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa xã hội của 

người dân, vừa tạo thành cơ sở vật chất để phát triển du lịch (du lịch MICE, du 

lịch đô thị…) 

- Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư để đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu chuyển đổi số trong ngành du lịch hướng đến hình thành hệ sinh thái du 

lịch thông minh. 

b) Đối với hệ thống hạ tầng trong các khu, điểm du lịch: 

Dành nguồn lực thích hợp từ NSNN hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao 

thông, trong các khu du lịch tiềm năng được định hướng phát triển thành Khu 

DLQG để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong và ngoài khu du lịch và làm tiền đề 

huy động các nguồn vốn khác phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật 

chất kỹ thuật du lịch (Khoảng 8% tổng nhu cầu đầu tư cho phát triển hệ thống 

du lịch quốc gia đã được dự báo ở trên). 

c) Đối với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: 

Đi đối với phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng cần tăng cường thu hút các 

nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du 

lịch. Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ 

du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, 

giải trí chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm. 

Thực hiện xã hội hóa toàn diện để huy động nguồn lực trong dân phát triển 

hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. 

4.2.2. Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch 

quốc gia 
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- Nhà nước tập trung đầu tư phát triển hệ thống thương hiệu du lịch Việt 

Nam, trong đó coi trọng thương hiệu du lịch quốc gia và các thương hiệu du lịch 

quan trọng có ý nghĩa quyết định đến hình ảnh du lịch Việt Nam;  

- Đầu tư phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đồng bộ, đa dạng; ưu tiên các 

sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đặc sắc theo vùng, miền và dựa trên bản sắc văn 

hóa Việt Nam và thế mạnh về sinh thái, văn hóa các vùng miền. Đầu tư  thích 

đáng vào phát triển mạnh các loại hình du lịch biển; du lịch sinh thái, du lịch 

cộng đồng, du lịch giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp. 

- Đầu tư phát triển các cơ sở dịch vụ du lịch gắn với các loại hình du lịch 

tạo sự đồng bộ, hiện đại, tiện nghi trong các khu du lịch, điểm du lịch. Tập trung  

đầu tư hệ thống cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí đạt chuẩn quốc tế và khu 

vực, trong đó coi trọng cơ sở dịch vụ giải trí cao cấp, giải trí tổng hợp mang lại 

hiệu quả giá trị gia tăng cao, mang tầm quốc tế và có sức cạnh tranh cao.  

4.2.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch  

- Đầu tư chiều sâu với trọng tâm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, 

nguồn nhân lực du lịch đóng vai trò then chốt, vì vậy từ nay đến năm 2030 du 

lịch Việt Nam cần xem đây là một trong những hướng để ưu tiên đầu tư. 

- Nhà nước đầu tư và tạo điều kiện xã hội hoá trong đầu tư nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực ngành du lịch, tăng cường đầu tư cho cơ sở đào tạo du 

lịch, xây dựng các chuẩn kỹ năng và đào tạo theo chuẩn trình độ, nâng cao chất 

lượng giáo viên, đầu tư cho đào tạo nhân lực bậc cao, nhân lực quản lý. 

- Ưu tiên đầu tư phát triển nhân lực du lịch vùng sâu, vùng xa, vùng dân 

tộc thiểu số để từng bước tăng cường năng lực tham gia của cộng đồng dân cư 

địa phương cho phát triển du lịch. 

4.2.4. Đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá 

- Đầu tư tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại 

nước ngoài dưới nhiều hình thức: tham gia các sự kiện quốc tế về du lịch đặc 

biệt là gia tăng tần suất tham gia các hội chợ du lịch quốc tế thường niên ở nước 

ngoài, tập trung vào các thị trường mục tiêu: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản; Trung 

Quốc… bên cạnh việc sử dụng các sự kiện quốc tế khác để xúc tiến du lịch Việt 

Nam như các triển lãm thương mại quốc tế, lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao… 

để giới thiệu về điểm đến Việt Nam; 

- Đầu tư tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch liên vùng, liên 

địa phương ở trong nước thông qua: Tăng cường tổ chức các sự kiện, chương 

trình, chiến dịch du lịch lớn, các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao; 

Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm tăng 

cường sự liên kết giữa các vùng, miền, địa phương trong nước; Tổ chức các 

chương trình khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, 

khách du lịch phục vụ phát triển thị trường và sản phẩm du lịch; 
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- Tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông như 

báo, tạp chí, hệ thống biển tấm lớn… tại các khu du lịch, điểm du lịch, cửa khẩu 

quốc tế, tại một số sân ga có lưu lượng khách du lịch lớn, các nút giao thông 

chính trong các thành phố lớn. 

- Đầu tư phát triển marketing điện tử phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch: 

Hỗ trợ xây dựng và duy trì cổng thông tin quảng bá và giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực du lịch; Xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các ứng dụng cho thiết bị di 

động thông minh; Quảng bá du lịch trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng 

tìm kiếm. 

- Đầu tư tổ chức sản xuất ấn phẩm, vật phẩm phục vụ xúc tiến, quảng bá 

du lịch như ấn phẩm điện tử, sản phẩm lưu niệm; các chương trình quảng cáo, 

phim ngắn… với chất lượng và ngôn ngữ phù hợp. Xây dựng, phát triển, truyền 

thông thương hiệu du lịch Việt Nam. 

4.2.5. Đầu tư phát triển tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch 

- Đầu tư tôn tạo tài nguyên du lịch tự nhiên, bảo tồn, phát huy giá trị danh 

lam thắng cảnh phục vụ phát triển du lịch; Đẩy mạnh thực hiện trồng cây xanh 

cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường; Mở rộng phát triển sản xuất nông 

nghiệp phục vụ cho phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; đầu tư điều tra, 

đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch và hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu về 

tài nguyên du lịch. 

- Đầu tư bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích, di sản văn hóa để phát huy 

giá trị khai thác phục vụ du lịch hiệu quả; quy hoạch phục hồi những công trình 

kiến trúc có giá trị, phát triển các bảo tàng và các công trình văn hoá lớn phục 

vụ tham quan du lịch. 

- Khôi phục nghề thủ công truyền thống của các dân tộc như nghề dệt thổ 

cẩm, nghề làm gốm, nghề nhuộm chàm... của người Thái, hỗ trợ phát triển mẫu 

mã sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách du lịch và liên kết tiêu thụ sản 

phẩm. 

- Đầu tư vào việc bảo vệ môi trường du lịch, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh, 

trật tự và văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch; đầu tư tăng cường năng lực 

của các cơ sở dịch vụ du lịch thích ứng với BĐKH; năng lực phát triển du lịch 

xanh… 

- Tăng cường phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương liên 

quan trong việc lồng ghép các chương trình dự án đầu tư bảo vệ, tôn tạo di tích, 

môi trường đặc biệt là các dự án phát triển làng nghề, trồng rừng, nuôi trồng 

thủy hải sản… 

4.3. Các khu vực tập trung đầu tư 

4.3.1. Đầu tư các dự án tại các khu vực động lực phát triển du lịch 
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- Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống du lịch tại các khu vực 

động lực phát triển du lịch đã được xác định: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 

Ninh; Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam; Khánh Hòa - Lâm Đồng - 

Ninh Thuận; TP. Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Thuận; Cần Thơ - 

Kiên Giang - Cà Mau và Lào Cai - Hà Giang; 

- Nhà nước đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống gia 

thông tạo sự kết nối thuận lợi giữa các khu, điểm du lịch thuộc khu vực động 

lực và hỗ trợ phát triển hạ tầng khung trong các khu du lịch được định hướng 

phát triển thành Khu DLQG thuộc các khu vực động lực phát triển du lịch trên. 

- Tăng cường huy động các nguồn lực từ lĩnh vực tư nhân đầu tư phát triển 

hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, sản phẩm du lịch tại các khu vực động 

lực phát triển du lịch để lôi kéo, lan tỏa phát triển du lịch cho toàn vùng và quốc 

gia cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho các địa phương thuộc khu vực 

động lực phát triển du lịch.  

4.3.2. Đầu tư tại các khu du lịch được định hướng phát triển thành Khu 

DLQG và khu, điểm du lịch khác 

- Đối với khu, điểm quy hoạch là Khu DLQG sẽ tập trung đầu tư vào cơ sở 

hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đảm bảo đồng bộ, hiện đại, tiện 

nghi có tầm cỡ quốc gia đủ sức cạnh tranh quốc tế, đồng thời đầu tư phát triển 

sản phẩm du lịch đặc thù, quảng bá, xúc tiến và phát triển thương hiệu cho Khu 

DLQG 

- Vốn đầu tư vào phát triển các Khu DLQG được huy động từ nhiều nguồn 

khác nhau. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương được ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ 

tầng khung (chủ yếu là giao thông) tại các Khu DLQG. Nguồn ngân sách địa 

phương ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông ở các khu du lịch địa phương 

và điểm du lịch.   

- Trong hệ thống các khu vực tiềm năng được định hướng phát triển thành 

Khu DLQG cần thiết ưu tiên đầu tư hình thành, phát triển các khu du lịch trọng 

điểm của quốc gia, của vùng và của địa phương. Các khu du lịch được xác định 

trọng điểm sẽ là các dự án được ưu tiên đầu tư để tạo điều kiện thu hút đầu tư 

vào cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở dịch vụ du lịch trong các khu du lịch tạo thành 

các khu du lịch đủ mạnh làm điểm nhấn cho hệ thống du lịch quốc gia. 

- Tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo…nơi có tiềm 

năng phát triển du lịch nhưng khả năng tiếp cận điểm đến còn nhiều khó khăn, 

nhà nước cần đầu tư phát triển hệ thống giao thông để tạo điều kiện tiếp cận tốt 

hơn cho khách du lịch. 

4.4. Phân kỳ đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư 

4.4.1. Phân kỳ đầu tư: 
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- Giai đoạn 2022-2025: Được định hướng là giai đoạn đầu để phục hồi 

ngành du lịch sau đại dịch với mục tiêu đến năm 2025 ngành du lịch Việt Nam 

đạt được các chỉ tiêu phát triển tương đương năm 2019. Tổng nhu cầu đầu tư 

cho giai đoạn khoảng 1.437,40 nghìn tỷ VND (tương đương 63,05 tỷ USD). 

- Giai đoạn 2026-2030: Là giai đoạn tập trung đầu tư phát triển để ngành 

du lịch Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành ngành kế mũi nhọn. Tổng nhu cầu 

đầu tư được dự báo khoảng 2.907,00 nghìn tỷ VND (tương đương 127,51 tỷ 

USD). 

4.4.2. Các chương trình ưu tiên đầu tư đầu tư: 

Tập trung vào các chương trình lớn theo lĩnh vực sau: 

- Chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật;  

- Chương trình đầu tư phát triển hệ thống sản phẩm du lịch; 

- Chương trình đầu tư xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu du lịch; 

- Chương trình đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch; 

- Chương trình đầu tư bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường; 

- Chương trình đầu tư nghiên cứu, triển khai (R&D); 

4.4.2.1. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư cụ thể: 

a) Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch: 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề 

án, kế hoạch đã được TTCP & Bộ VHTTDL phê duyệt: 

- Về phát triển du lịch: 

+ Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-TTg, ngày 

18/02/2013. 

+ Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1861/QĐ-TTg, ngày 

23/11/2017. 

+ Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-TTg, ngày 22/01/2020. 

+ Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 922/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022. 

+ Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 đã được 

Bộ VHTT&DL phê duyệt tại Quyết định số 2292/QĐ-BVHTTDL ngày 

13/8/2021. 
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- Về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch: 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025. 

+ Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 

2020 được TTCP phê duyệt tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013. 

+ Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến 

năm 2020" được TTCP phê duyệt tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011. 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025 

được TTCP phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021. 

+ Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 

Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030 được TTCP phê duyệt tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020. 

+ Dự án số 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025. 

- Xây dựng các dự án về phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch hành động 

gắn với các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch của quốc gia: 

+ Xây dựng, triển khai Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn 

nhân lực du lịch Việt Nam và Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch chất 

lượng cao của Việt Nam đến năm 2025 gắn với Chương trình “Đào tạo, đào tạo 

lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư” đã được TTCP phê duyệt tại Quyết định số 1446/QĐ-

TTg, ngày 30/8/2021. 

+ Xây dựng dự án chuyển đổi số ngành du lịch gắn với Chương trình 

“Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã được 

TTCP phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020. 

+ Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050.  

- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Chương trình 

hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ VHTT&DL phê 

duyệt tại Quyết định số 2292/QĐ-BVHTTDL ngày 13/8/2021. 
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+ Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển du lịch trong 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng các quy 

hoạch, kế hoạch, chính sách,… 

+ Ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du 

lịch bằng 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 ,… 

+ Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch 

+ Phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch 

+ Đề xuất ban hành và triển khai kịp thời các giải pháp về cơ chế, chính 

sách tài chính, tín dụng Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong 

bối cảnh tác động của đại dịch 

+ 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. 

b) Lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án Quy hoạch chung xây dựng/Điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các khu du lịch quốc gia: 

Với tổng số 72 khu & địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch 

quốc gia, đã có 25 khu, địa điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển, trong đó có 8 khu được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch chung xây dựng để làm cơ sở lập các quy hoạch phân khu & 

chi tiết tiếp theo; ngoài ra còn có 04 khu đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch chung xây dựng. 

Theo tinh thần của Luật Quy hoạch, sau khi Quy hoạch hệ thống du lịch 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 & các quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh được phê duyệt; để có công cụ quản lý, thu hút đầu tư xây dựng & phát 

triển các khu du lịch/ địa điểm tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia, UBND 

các tỉnh cần phối hợp với Tổng cục du lịch triển khai các đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia 

theo danh mục được duyệt.  

Tổng kinh phí cho việc lập các đồ án Quy hoạch chung ước tỉnh khoảng 

400 tỷ đồng (theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng & quy hoạch đô 

thị; mục 3, phụ lục số 1, Quy hoạch xây dựng khu chức năng). 

- Lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cho 12 khu/ địa điểm 

tiềm năng trở thành khu du lịch Quốc gia. 

- Lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng cho 60 khu/ địa điểm tiềm năng trở 

thành khu du lịch Quốc gia. 

c) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch 
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Đề xuất Chính phủ ưu tiên nguồn lực đầu tư, chú trọng đầu tư: Phát triển 

hạ tầng giao thông kết nối của một số khu du lịch quốc gia tại các khu vực động 

lực phát triển du lịch; phát triển hệ thống hạ tầng kết nối giữa các vùng và hạ 

tầng của một số vùng khó khăn như miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây 

Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, tạo thuận lợi cho 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. 

Ngoài các dự án quan trọng quốc gia đã được xác định theo Quy hoạch 

tổng thể Quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, ngành du lịch tổng hợp các kiến 

nghị đề xuất của các tỉnh & ngành một số dự án quan trọng sau: 

* Khu vực Lào Cai - Hà Giang (địa điểm tiềm năng KDLQG có Cao 

nguyên đá Đồng Văn, cao nguyên Bắc Hà, Sapa) triển khai các dự án:  

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

1 Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang  
Hà Giang - Tuyên 

Quang 

Theo QH ngành 

được duyệt 

2 

Tuyên Quang - Phú Thọ (40km) kết nối  

cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Khu du 

lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn 

và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền 

Hùng. 

Tuyên Quang - 

Phú Thọ 

Theo QH ngành 

được duyệt 

3 

Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh 

Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, 

Tuyên Quang với tổng chiều dài 

42,55km kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội 

- Thái Nguyên với Khu du lịch Quốc gia 

hồ Núi Cốc và Khu di tích Quốc gia đặc 

biệt ATK Định Hóa. 

Thái Nguyên, Bắc 

Giang, Vĩnh 

Phúc, Tuyên 

Quang  

Sẽ được cụ thể hóa 

trong các QH tỉnh 

4 

Các tuyến kết nối trực tiếp từ cao tốc đến 

khu vực lõi phát triển khu du lịch quốc 

gia (mở mới hoặc nâng cấp trên cơ sở 

các tuyến hiện có, quốc lộ, đường 

tỉnh,…) 

Tại các tỉnh có 

KDLQG 

Sẽ được cụ thể hóa 

trong các đồ án 

QHCXD KDLQG 

được duyệt 

5 
Các tuyến nối cửa khẩu, lối mở biên giới 

kết nối với các tuyến giao thông quốc gia 

Các tỉnh biên giới 

trong vùng 

Sẽ được cụ thể hóa 

trong các QH tỉnh 

được duyệt 

6 

Hệ thống bãi đỗ xe trong nội thành các 

thành phố kết nối với các điểm dịch vụ 

thương mại, ẩm thực 

Tại các đô thị 

Sẽ được cụ thể hóa 

trong các đồ án QHC 

đô thị được duyệt 

7 
Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải 

Phòng 

Các tỉnh có 

đường sắt đi qua 

Theo QH ngành 

được duyệt 

8 Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng 
Các tỉnh có 

đường sắt đi qua 

Theo QH ngành 

được duyệt 
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TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

9 Sân bay Hà Giang (lưỡng dụng) Hà Giang 

Sẽ được cụ thể hóa 

trong báo cáo nghiên 

cứu đề xuất dự án 

10 
Sân bay Mộc Châu (du lịch, cứu nạn, cứu 

hộ) 
Sơn La 

Sẽ được cụ thể hóa 

trong báo cáo nghiên 

cứu đề xuất dự án 

11 

Hệ thống hồ thủy lợi đa mục tiêu; 

chương trình xây dựng các hồ chứa nhỏ, 

phân tán 

Các tỉnh trong 

vùng 

Theo QH ngành 

được duyệt 

12 
Hệ thống các khu xử lý chất thải rắn cấp 

vùng tỉnh 

Các tỉnh trong 

vùng 

Theo QH ngành 

được duyệt 

Các dự án kết cấu hạ tầng thiết yếu khác triển khai thực hiện theo Nghị 

quyết 96/NQ-CP ngày 1/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về 

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 

trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

*  Khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (địa điểm tiềm năng 

KDLQG có Ba Vì - Suối Hai; Đồng Mô; Hương Sơn - Quan Sơn; Cát Bà; Hạ 

Long; Vân Đồn; Trà Cổ; Yên Tử): 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

1 Các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội 

Được xác định trong 

đồ án QHXD vùng 

Thủ đô Hà Nội 

2 

Các tuyến đường sắt tốc độ cao từ Hà Nội 

đi các hướng: TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, 

Hải Phòng, Lạng Sơn 

Hà Nội -nt- 

3 

Các trục liên kết vùng, đường kết nối giữa 

các tỉnh, các tuyến đường ven biển gắn 

với đê biển, cảng biển. 

Hải Phòng, 

Quảng Ninh 

Sẽ được xác định 

trong các QH tỉnh 

4 
Đầu tư hoàn thiện các tuyến quốc lộ trên 

địa bàn vùng; các trục liên kết 

Hải Phòng, 

Quảng Ninh 
-nt- 

5 
Đường vành đai hệ thống các tuyến 

đường vành đai 2,5; 3; 3,5 
Hà Nội 

Được xác định trong 

đồ án QHC Thủ đô 

Hà Nội 

6 
Các cầu lớn qua sông (Cầu Vĩnh Tuy giai 

đoạn 2, cầu Thượng Cát) 
Hà Nội -nt- 

7 

Các trục hướng tâm, liên kết vùng (QL.6, 

nâng cấp QL.32, QL.1A cũ, QL.21B, 

đường nối từ cao tốc Láng - Hòa Lạc với 

đường cao tốc Hà Nội-Hòa Bình 

Hà Nội -nt- 

8 
Các trục chính đô thị thuộc kết cấu hạ 

tầng khung và các đường tỉnh lộ. 

Hải Phòng, 

Quảng Ninh 

Sẽ được xác định 

trong các QH tỉnh 

9 
Tuyến đường ĐT.482 kết nối QL.1A với 

QL.10 và kết nối QL.10 với QL.12B. 

Hải Phòng, 

Quảng Ninh 
-nt- 
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TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

10 

Phà biển, cáp treo từ đảo Cát Hải - Cát 

Bà, Bãi Cháy - Hòn Gai; cầu vượt biển 

Tân Vũ - Lạch Huyện 2 kết nối ra đảo Cát 

Hải. 

Hải Phòng, 

Quảng Ninh 
-nt- 

11 

Tuyến đường ven biển với chiều dài 

khoảng 3.041 km theo Quyết định 

129/QĐ-TTg, ngày 18/01/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ  

Hải Phòng, 

Quảng Ninh 
-nt- 

12 

Nâng cấp xây dựng cảng du lịch, bến du 

thuyền: Bãi Cháy, Cát Bà, Bến Bèo, Việt 

Hải, Gia Luận, Trà Báu, Cát Dứa, Vạn Tà, 

Ao Tiên - Vân Đồn, Tuần Châu 

Marina,… 

Hải Phòng, 

Quảng Ninh 
-nt- 

13 

Dự án nâng cấp và xây dựng mới một số 

cảng đầu mối, bến hàng hóa và hành 

khách trên tuyến sông Hồng, sông Thái 

Bình, các tuyến đường thủy nội địa khác 

trong vùng và nâng cấp các cảng phục vụ 

tuyến giao thông thủy nội địa. 

Hà Nội, Hải 

Phòng 
-nt- 

14 

Chương trình nâng cấp, xây dựng mới các 

hồ chứa nước ngọt và hệ thống thủy lợi 

phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên các đảo 

lớn, có đông dân cư & khách du lịch (các 

đảo, huyện đảo Vân Đồn, Cát Bà, Bạch 

Long Vỹ). 

Hải Phòng, 

Quảng Ninh 

Theo QH chuyên 

ngành quốc gia 

15 
Dự án tăng cường thu gom và xử lý triệt 

để rác thải trên các vịnh biển 

Hải Phòng, 

Quảng Ninh 

Sẽ cụ thể hoá trong 

các đề án 

16 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy 

lợi liên tỉnh sông Đáy phục vụ đa mục 

tiêu 

Hà Nội, Hà Nam, 

Ninh Bình 

Theo QH chuyên 

ngành quốc gia 

17 
Dự án xây dựng và nâng cấp các cơ sở xử 

lý chất thải rắn của các địa phương 

Các địa phương 

trong vùng 

Theo QH chuyên 

ngành quốc gia 

18 

Hệ thống bãi đỗ xe trong nội thành các 

thành phố kết nối với các điểm dịch vụ 

thương mại, ẩm thực. Phát triển các tuyến 

xe buýt thăm quan thành phố kết nối đến 

các điểm du lịch. 

Các đô thị 

Sẽ được xác định 

trong các QHC đô 

thị 

 

 

 

* Khu vực Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An (địa điểm tiềm năng KDLQG 

có Trang An, Kênh Gà - Vân Trình, Hải Tiến - Sầm Sơn, Kim Liên, Cửa Lò - 

Diễn Châu): 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 
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TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

1 

Tuyến đường ĐT482 kết nối Quốc lộ 1A 

với Quốc lộ 10 và kết nối liền tuyến Quốc 

lộ 10 với Quốc lộ 12B 

Ninh Bình 

Sẽ được cụ thể hóa 

trong QH tỉnh được 

duyệt 

2 
Tuyến đường kết nối Quốc lộ 12B với 

Quốc lộ 21B 
Ninh Bình -nt- 

3 
Đường nối từ trung tâm TP Thanh Hoá 

đến cảng hàng không Thọ Xuân 
Thanh Hoá -nt- 

4 
Đư̛ờng nối quốc lộ 47B với quốc lộ 45 đi 

Ninh Bình 
Thanh Hoá -nt- 

5 

Đầu tư các tuyến đường kết nối các tuyến 

giao thông trục chính của tỉnh với các nút 

giao của �ường cao tốc Bắc - Nam 

Thanh Hoá -nt- 

6 Đường bộ ven biển Thanh Hoá -nt- 

7 

Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống giao 

thông kết nối giữa Thanh Hoá với các tỉnh 

Tây Bắc & nước bạn Lào 

Thanh Hoá -nt- 

8 
Nâng cấp cảng hàng không Thọ Xuân 

thành cảng hàng không quốc tế 
Thanh Hoá -nt- 

9 Nâng cấp ĐT.538B lên QL.7C Nghệ An -nt- 

10 Nâng cấp ĐT.543D lên QL Nghệ An -nt- 

11 Nâng cấp ĐT.538 lên QL Nghệ An -nt- 

12 
Cảng hành khách đường thuỷ nội địa Bến 

Thuỷ 
Nghệ An -nt- 

13 
Cảng hành khách đường thuỷ nội địa 

Hưng Hoà 
Nghệ An -nt- 

14 
Hệ thống bãi đỗ xe tại các thành phố, thị 

xã 

Các tỉnh trong 

vùng 

Sẽ được cụ thể hóa 

trong QHC đô thị 

* Khu vực Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - 

Quảng Nam (địa điểm tiềm năng KDLQG có Phong Nha - Kẻ Bàng, Nhật Lệ , 

Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ, Lăng Cô - Cảnh Dương; Sơn Trà; Bà Nà; Hội 

An - Cù Lao Chàm), triển khai thực hiện các dự án: 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

1 

Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3  

Quảng Bình 

Sẽ được cụ thể hoá 

trong QH tỉnh được 

duyệt 

2 Đường du lịch Dinh Mười  Quảng Bình -nt- 

3 
Đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1 với 

nhánh Đông đường Hồ Chí Minh 
Quảng Bình -nt- 

4 

Đường sắt nối thủ đô Viêng Chăn, Lào 

với cảng Vũng Áng qua Cửa khẩu Cha 

Lo 

Quảng Bình -nt- 

5 
Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế 

Đông Tây, 
Quảng Trị -nt- 

6 
Đường tránh phía Tây Quốc lộ 1 tỉnh 

Quảng Trị. 
Quảng Trị -nt- 
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TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

7 Đường tránh phía Đông TP. Đông Hà Quảng Trị -nt- 

8 Khu bến cảng Cửa Việt, Mỹ Thủy Quảng Trị -nt- 

9 
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 49A, Quốc lộ 

49B 
Thừa Thiên Huế -nt- 

10 
Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa 

Thuận An 
Thừa Thiên Huế -nt- 

11 
Đường Nguyễn Hoàng, cầu vượt sông 

Hương 
Thừa Thiên Huế -nt- 

12 
Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú 

Bài 
Thừa Thiên Huế -nt- 

13 Đường Vành đai 3 Thừa Thiên Huế -nt- 

14 

Đường kết nối từ TP. Huế đến khu vực 

trọng điểm du lịch quốc gia (Lăng Cô - 

Cảnh Dương - Bạch Mã) 

Thừa Thiên Huế -nt- 

15 Bến thuyền du lịch trên sông Hương Thừa Thiên Huế -nt- 

16 
Tuyến đường ven biển nối cảng Liên 

Chiểu 
Đà Nẵng -nt- 

17 Nâng cấp Quốc lộ 14B Đà Nẵng -nt- 

18 Đường vành đai phía Tây 2 Đà Nẵng -nt- 

19 Đường và cầu qua sông Cổ Cò  Đà Nẵng -nt- 

20 Đường hầm vượt sông Hàn Đà Nẵng -nt- 

21 Hầm qua sân bay quốc tế Đà Nẵng Đà Nẵng -nt- 

22 
Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ 

Cò  
Đà Nẵng -nt- 

23 
Bến du thuyền quốc tế & nội địa tại TP 

Đà Nẵng 
Đà Nẵng -nt- 

24 
Chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du 

lịch 
Đà Nẵng -nt- 

25 Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 Quảng Nam -nt- 

26 

Dự án nâng cấp cầu cảng tại khu vực Bãi 

Làng, xây mới cầu cảng phục vụ du lịch; 

nâng cấp âu thuyền hiện có, bãi đáp trực 

thăng cho Cù Lao Chàm 

Quảng Nam -nt- 

27 Bến du thuyền Marian Hội An Quảng Nam -nt- 

28 
Dự án xây dựng và nâng cấp các cơ sở 

xử lý chất thải rắn của các địa phương 

Các địa phương 

trong vùng 
-nt- 

29 
Dự án tăng cường thu gom và xử lý triệt 

để rác thải trên các vịnh biển 
-nt- 

Cụ thể hoá trong các 

đề án  

30 

Hệ thống bãi đỗ xe trong nội thành các 

thành phố kết nối với các điểm dịch vụ 

thương mại, ẩm thực 

-nt- 

Sẽ được cụ thể hoá 

trong QHC các đô 

thị 

31 
Phát triển các tuyến xe buýt thăm quan 

thành phố kết nối đến các điểm du lịch 
-nt- 

Cụ thể hoá trong các 

đề án  
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* Khu vực Lâm Đồng - Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận (địa điểm 

tiềm năng KDLQG có Tuyền Lâm, Đankia - Đà Lạt, Bắc Cam Ranh, Bắc Vịnh 

Vân Phong, Ninh Chữ, Mũi Né): 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

1 Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27C; QL37 Lâm Đồng 

Sẽ được cụ thể hoá 

trong QH tỉnh được 

duyệt 

2 Đường Đông Trường Sơn Lâm Đồng -nt- 

3 
Tuyến đường ĐT.729 nối tỉnh Lâm Đồng 

với tỉnh Ninh Thuận 
Lâm Đồng -nt- 

4 
Tuyến đường ĐT.722 kết nối Lâm Đồng 

với Đắk Lắ 
Lâm Đồng -nt- 

5 

Tuyến đường dọc phía Đông và phía Tây 

song song với QL. 20, tạo kết nối giữa 

huyện Đơn Dương và Đức Trọng 

Lâm Đồng -nt- 

6 

Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, 

Ninh Thuận và Lâm Đồng từ Yang Bay - 

Tà Gụ kết nối với quốc lộ 27C (đường TP 

Nha Trang đi TP Đà Lạt) 

Khánh Hoà -nt- 

7 Đường tỉnh ĐT.707 Khánh Hoà -nt- 

8 

Đường giao thông từ QL1A đến Đầm 

Môn, đường giao thông ngoài cảng trung 

chuyển quốc tế Vân Phon 

Khánh Hoà -nt- 

9 

Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.625B 

và ĐT.6225D (đoạn đường ĐT. 625 đến 

quốc lộ 26B 

Khánh Hoà -nt- 

10 
Hệ thống tuyến đường nhánh KDL Bắc 

Bán đảo Cam Ranh. 
Khánh Hoà -nt- 

11 

Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà 

Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

Ninh Thuận -nt- 

12 

Tuyến đường liên thông, kết nối với các 

tuyến Quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc 

Nam, đường ven biển 

Ninh Thuận -nt- 

13 

Đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan 

Thiết - Kê Gà; trục ven biển ĐT.719B 

đoạn Hòn Lan - Tân Hải và đường Hàm 

Kiệm - Tiến Thành (Bình Thuận), tạo 

chuỗi liên kết du lịch tới sân bay Long 

Thành 

Bình Thuận   

14 

Bến du thuyền tại TP. Nha Trang, Ninh 

Chữ, cảng du lịch tại Vĩnh Hy, Mỹ Tân, 

kết nối với cảng Cam Ranh, Cà Ná 

Khánh Hoà -nt- 

15 

Dự án bến du thuyền Mũi Né, Phan Thiết, 

Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, La Gi, Hàm 

Tân, đảo Phú Quý 

Bình Thuận   
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TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

16 

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - 

Trại Mát phục vụ nhu cầu phát triển du 

lịch & kinh tế giữa hai tỉnh Lâm Đồng & 

Ninh Thuận. 

Lâm Đồng, Ninh 

Thuận 

Cụ thể hoá theo QH 

chuyên ngành QG 

17 
Dự án nâng cấp cảng hàng không Phan 

Thiết 
Bình Thuận   

18 
Xây dựng hồ chứa nước Sông Than; kênh 

chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu; 

Ninh Thuận, Bình 

Thuận 
-nt- 

19 

Tuyến cấp nước từ hồ Sông Cái và hồ 

sông Than sang khu vực phía Nam Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận -nt- 

20 
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - Bà Râu - 

hồ sông Trâu;  
Ninh Thuận -nt- 

21 

Hệ thống dẫn nước hồ sông Chò 1 tiếp 

nước bổ sung cho hồ Suối Dầu, hồ Cam 

Ranh; 

Khánh Hoà -nt- 

22 
Cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi liên 

tỉnh Nha Trinh – Lâm Cấm  
Ninh Thuận -nt- 

23 
Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, Tân Lê, Cà 

Tót, Sông Phan 
Bình Thuận   

24 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu 

du lịch (KDL) Bắc bán đảo Cam Ranh và 

hệ thống tuyến thoát nước mưa giai đoạn 

2 KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh 

Khánh Hoà -nt- 

25 
Xây dựng và nâng cấp các cơ sở xử lý 

chất thải rắn của các địa phương 

Các tỉnh trong 

vùng 

Sẽ được cụ thể hoá 

trong QH tỉnh được 

duyệt 

26 

Hệ thống bãi đỗ xe trong nội thành các 

thành phố kết nối với các điểm dịch vụ 

thương mại, ẩm thực 

Các tỉnh trong 

vùng 

Sẽ được cụ thể hoá 

trong QHC các đô 

thị được duyệt 

27 
Phát triển các tuyến xe buýt thăm quan 

thành phố kết nối đến các điểm du lịch 

Các tỉnh trong 

vùng 
-nt- 

* Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu (địa điểm tiềm năng 

KDLQG có Cần Giờ, Long Hải - Phước Hải, Côn Đảo, Hồ Tràm - Bình Châu): 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

1 Tuyến metro tại TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 

Sẽ được cụ thể hoá 

trong QH tỉnh được 

duyệt 

2 
Tuyến đường sắt tốc độ cao TP Hồ Chí 

Minh - Cần Thơ 
TP. Hồ Chí Minh -nt- 

3 
Tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long 

Thành. 
TP. Hồ Chí Minh -nt- 

4 QL.22 (đường Xuyên Á),  TP. Hồ Chí Minh -nt- 

5 QL.50,  TP. Hồ Chí Minh -nt- 

6 Đường vành đai 3,  TP. Hồ Chí Minh -nt- 

7 Hệ thống cầu qua sông, đường ven sông TP. Hồ Chí Minh -nt- 
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TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

Sài Gòn 

8 
Nâng cấp mở rộng đường Bà Rịa - Châu 

Pha 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
-nt- 

9 Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Bình Châu 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
-nt- 

10 
Đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận 

(ĐT.994). 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
-nt- 

11 Sân bay Gò Găng, TP Vũng Tàu 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
-nt- 

12 
Nâng cấp sân bay Côn Đảo 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
  

13 

Cảng tàu khách Côn Đảo; bến du thuyền 

vịnh Ông Đụng; cầu tàu du lịch sinh thái 

tại hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, hòn Cau, hòn 

Tre lớn, Bãi Tre, Bãi Dương, hòn Tre nhỏ, 

hòn Bà và các dự án hạ tầng giao thông 

trên đảo. 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
-nt- 

14 
Bến du thuyền quốc tế tại TP. Hồ Chí 

Minh 
TP. Hồ Chí Minh -nt- 

15 

Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước 

ngọt và hệ thống thủy lợi phục vụ sinh hoạt 

và sản xuất cho Côn Đảo. 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
-nt- 

16 
Cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo (cáp 

ngầm) 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
-nt- 

17 
Xây dựng và nâng cấp các cơ sở xử lý chất 

thải rắn của các địa phương: 

Các tỉnh trong 

vùng 
-nt- 

18 Hệ thống bãi đỗ xe tại các thành phố, thị xã Các đô thị 

Sẽ được cụ thể hoá 

trong QHC các đô 

thị được duyệt 

19 
Phát triển các tuyến xe buýt thăm quan 

thành phố kết nối đến các điểm du lịch 
Các đô thị -nt- 

* Khu vực Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau (địa điểm tiềm năng KDLQG 

có Phú Quốc, Hà Tiên, Năm Căn - Mũi Cà Mau): 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

1 Cải tạo và nâng cấp QL.61 Kiên Giang 

Sẽ được cụ thể hoá 

trong QH tỉnh 

được duyệt 

2 Cải tạo và nâng cấp QL.80 
Cần Thơ, Kiên 

Giang 
-nt- 

3 

Đường 3.2 nối dài đường bộ ven biển 

tỉnh Kiên Giang đoạn qua địa bàn 

TP.Rạch Giá và huyện Châu Thành,  

Kiên Giang -nt- 

4 
Đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc 

Liêu 
Kiên Giang -nt- 

5 
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo 

Nam Du 
Kiên Giang -nt- 
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TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

6 
Tuyến đường hành lang ven biển phía 

Nam 
Cà Mau -nt- 

7 
Nâng cấp mở rộng QL1 đoạn từ thành 

phố Cà Mau - huyện Năm Căn  
Cà Mau -nt- 

8 
Tuyến đường kết nối tại điểm cuối cao 

tốc Cần Thơ - Cà Mau. 
Cà Mau -nt- 

9 Cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc Kiên Giang -nt- 

10 Tuyến trục Đông - Tây Cà Mau -nt- 

11 Tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi Cà Mau -nt- 

12 Tuyến đường U Minh - Khánh Hội Cà Mau -nt- 

13 
Tuyến đường Cái Nước - Vàm Đình - 

Cái Đôi Vàm 
Cà Mau -nt- 

14 
Tuyến đường giao thông kết nối vào khu 

vực Đầm Thị Tường. 
Cà Mau -nt- 

15 
Mở rộng nhà ga cảng hàng không Quốc 

tế Phú Quốc 
Kiên Giang -nt- 

16 Mở rộng cảng hàng không Rạch Giá. Kiên Giang -nt- 

17 Cảng biển hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang -nt- 

18 
Cảng biển Vịnh Đầm, cảng Hòn Chông 

Kiên Lương 
Kiên Giang -nt- 

19 
Cảng hàng hóa kết hợp hành khách sông 

Ông Đốc 
Cà Mau -nt- 

20 Cầu cảng du lịch tại cụm đảo Hòn Khoai  Cà Mau -nt- 

21 
Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi liên 

tỉnh Ô Môn - Xà No  

Cần Thơ, Kiên 

Giang, Hậu Giang 

Cụ thể hoá theo 

QH chuyên ngành 

QG 

22 
Hệ thống điều tiết, bổ sung nguồn nước 

cho vùng Nam Cà Mau 
Cà Mau -nt- 

23 

Kiểm soát lũ kết hợp hỗ trợ cấp nước, 

tiêu thoát nước; chương trình xây dựng 

các hồ chứa nhỏ, phân tán 

Các tỉnh trong 

vùng 
-nt- 

24 
Xây dựng và nâng cấp các cơ sở xử lý 

chất thải rắn của các địa phương: 

Các tỉnh trong 

vùng 
-nt- 

25 
Hệ thống bãi đỗ xe tại các thành phố, thị 

xã 
Các đô thị 

Sẽ được cụ thể hoá 

trong QHC các đô 

thị được duyệt 

26 
Phát triển các tuyến xe buýt thăm quan 

thành phố kết nối đến các điểm du lịch 
Các đô thị -nt- 

d) Đổi mới, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy nhanh 

thực hiện quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch; số hóa các thông tin, 

tài liệu về điểm đến, xây dựng các kho nội dung số, hướng tới hình thành và 

phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. 
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- Điều tra, đánh giá, phân loại và số hóa tài nguyên du lịch, cập nhật 

thường xuyên thông tin, dữ liệu số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ 

du lịch, thị trường du lịch của các địa phương. 

- Thu thập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ hoạch 

định chính sách, lập kế hoạch kinh doanh, tối ưu hóa, cải thiện chất lượng dịch 

vụ và đưa ra các gói ưu đãi cho khách du lịch. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch, 

phục vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch, kết nối doanh nghiệp cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch trong nước với các nhà phân phối, đại lý du lịch 

trực tuyến và các sàn giao dịch du lịch trực tuyến lớn, hỗ trợ doanh nghiệp du 

lịch kết nối, đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh du lịch, tạo ra các gói 

du lịch hấp dẫn cho từng phân khúc khách du lịch. 

- Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết 

nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch;  

- Mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ kết hợp giữa kênh thực và kênh số; 

sử dụng tối đa các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch;  

- 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. 

- Xây dựng và triển khai nền tảng mô hình hóa đa chiều phục vụ phát triển 

bảo tàng số, du lịch số. Xây dựng mạng lưới hệ thống bảo tàng số, kết nối, chia 

sẻ tài nguyên tri thức từ hệ thống tư liệu tại các bảo tàng trên cả nước.  

- Tổ chức triển khai đào tạo chuyên ngành về du lịch thông minh, chuyển 

đổi số trong lĩnh vực du lịch tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong 

ngành du lịch. 

e) Thu hút nguồn lực xã hội, nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, thân 

thiện với môi trường để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ngành 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; Tập trung đầu tư, hình 

thành trung tâm tổ chức hội nghị, triển lãm, mua sắm, thể thao, giải trí quy mô 

lớn, hiện đại tại khu vực động lực phát triển du lịch. 

* Khu vực Lào Cai - Hà Giang:  

Các trọng điểm ưu tiên tập trung đầu tư tại: TP Lào Cai, thị xã Sapa & các 

huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà (tỉnh Lào Cai); TP Hà Giang, các huyện Quản 

Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì & 

Quang Bình (tỉnh Hà Giang). 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

I Tỉnh Hà Giang     
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TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

1 Dự án xây dựng sân golf Đông Hà, Quản Bạ  Quản Bạ 

Sẽ được 

cụ thể 

hóa 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu du lịch hồ Quang Minh Bắc Quang -nt- 

3 Khu du lịch sinh thái và trải nghiệm Suôi Thầu Xín Mần -nt- 

4 
Khu du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm cao cấp Phía 

Dầu 
Bắc Mê -nt- 

5 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo Hà Giang -nt- 

6 Khu du lịch sinh thái, văn hóa Thiên Sơn Bắc Quang -nt- 

7 Khu du lịch sinh thái Đức Xuân Bắc Quang -nt- 

8 
Khu đô thị kết hợp dịch vụ thể thao (sân golf) 

Quảng Ngần 
Vị Xuyên -nt- 

9 
Khu đô thị kết hợp dịch vụ thể thao (sân golf) 

Phong Quang 
Vị Xuyên -nt- 

10 
Khu du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh suối khoáng 

nóng Quảng Ngần 
Vị Xuyên -nt- 

11 
Khu du lịch thắng cảnh ruộng bậc thang Hoàng Su 

Phì 
Hoàng Su Phì -nt- 

12 Khu du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện sông Chừng Quang Bình -nt- 

13 Khu du lịch Du Già Bắc Mê -nt- 

14 Khu du lịch sinh thái trải nghiệm Parastone Bắc Quang -nt- 

II Tỉnh Lào Cai     

1 Sân golf Bắc Cường TP Lào Cai 

Sẽ được 

cụ thể 

hóa 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Sân golf Xuân Tăng TP Lào Cai -nt- 

3 Sân golf Sapa TX Sa Pa -nt- 

4 Sân golf Bảo Hà Bảo Yên -nt- 

5 Sân golf Y Tý Y Tý -nt- 

6 Sân golf Bắc Hà Bắc Hà -nt- 

*  Khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh: 

Các trọng điểm ưu tiên tập trung đầu tư tại: Huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Ba 

Vì, Quốc Oai (TP. Hà Nội); TP. Ninh Bình, các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho 

Quan (tỉnh Ninh Bình); Quận Đồ Sơn, Hải An, huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng); 

TP Hạ Long, huyện Vân Đồn, Uông Bí, Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh). 
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TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

I TP. Hà Nội     

1 Khu du lịch sinh thái Tuần Châu Hà Nội Quốc Oai 

Được 

xác định 

trong đồ 

án QHC 

Thủ đô 

Hà Nội 

2 The Phoenix Garden Đan Phượng -nt- 

3 Suối Hai Villa & Resort Ba Vì -nt- 

4 
Dự án Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí 

Kim Quy (huyện Đông Anh) 
Đông Anh -nt- 

5 
Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện 

Đông Anh 
Đông Anh -nt- 

6 

Dự án đầu tư Khách sạn, Trung tâm thương mại, 

dịch vụ và văn phòng, căn hộ (kiểu khách sạn) tại 

đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ 

Tây Hồ -nt- 

7 
Khu dịch vụ căn hộ khách sạn Hồ Tây tại 17/35 

Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ  
Tây Hồ -nt- 

8 

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 

Hoàn Kiếm -nt- 

9 
Dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua 

ngựa Sóc Sơn 
Sóc Sơn -nt- 

10 
Khu du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ ngơi cuối 

tuần Sóc Sơn 
Sóc Sơn -nt- 

11 
Dự án du lịch nghỉ dưỡng - sân golf hồ Suối Hai, 

huyện Ba Vì 
Ba Vì -nt- 

II TP. Hải Phòng   -nt- 

1 

Khu cảng hàng hóa, bến phà, bến tàu khách, nhà 

máy sản xuất các sản phẩm du lịch, khu dịch vụ 

hậu cần du lịch 

Cát Hải 

Sẽ được 

cụ thể 

hóa 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 
Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái 

đảo Vũ Yên  

Quận Hải An và 

huyện Thủy 

Nguyên 

  

3 Dự án Haiphong Sakura Golf Club  An Lão -nt- 

4 
Sân golf quốc tế Xuân Đám kết nối với hệ thống 

cáp treo Cát Hải - Cát Bà 
Cát Hải -nt- 

5 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf  Đồ Sơn -nt- 

6 Dự án sân golf BRG Ruby Tree Đồ Sơn -nt- 

7 
Dự án đầu tư và kinh doanh sân golf thuộc quy 

hoạch Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng 
Đồ Sơn -nt- 

8 Dự án xây dựng Làng biệt thự cao cấp Vạn Đồ Sơn -nt- 



587 

 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

Hương- Đồ Sơn 

9 

Khu đô thị du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp 

nước khoáng nóng Xuân Đám kết nối với hệ thống 

cáp treo Cát Hải - Cát Bà 

Cát Hải -nt- 

10 Khu đô thị du lịch Cái Giá  Cát Hải -nt- 

11 Khu đô thị du lịch Quang Minh Hải Phòng -nt- 

12 
Dự án đầu tư khu đô thị sinh thái suối nước nóng 

Flamingo Xuân Đám 
Cát Hải -nt- 

13 
Dự án Khu phức hợp Vương miện Kim Cương Hải 

Phòng (Diamond Crowwn Complex HaiPhong) 
Hải Phòng -nt- 

III Tỉnh Quảng Ninh     

1 Tổ hợp vui chơi giải trí có casino tại Vân Đồn Vân Đồn 

Sẽ được 

cụ thể 

hóa 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 
Resort chăm sóc sức khỏe trong rừng tại Khu bảo 

tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng 
Hoành Bồ -nt- 

3 
Tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp 

Ao Tiên - Cát Linh Vân Đồn 
Vân Đồn -nt- 

4 Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Vân Đồn -nt- 

5 

Tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đô thị cao 

cấp tại khu vực hồ Yên Trung, phường Phương 

Đông, thành phố Uông Bí 

Uông Bí -nt- 

6 Khu du lịch sinh thái Lựng Xanh Uông Bí -nt- 

7 Khu du lịch Cái Chiên Hải Hà -nt- 

8 
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm giải trí 

và thể thao biển Cô Tô con 
Cô Tô -nt- 

9 
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí chuyên đề 

sân golf Cô Tô 
Cô Tô -nt- 

10 
Dự án khu đô thị phức hợp Vinhomes Green Hạ 

Long Xanh 
Hạ Long -nt- 

* Khu vực Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An: 

Các trọng điểm ưu tiên tập trung đầu tư tại: Hoa Lư, TP. Ninh Bình, Gia 

Viễn, Nho Quan (tỉnh Ninh Bình); Sẩm Sơn, Hoằng Hoá, Tĩnh Gia, Quảng 

Xương, Nghi Sơn, Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá); Cửa Lò, Diễn Châu, Hoàng Mai, 

Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

I Tỉnh Ninh Bình     

1 Khu du lịch sinh thái Kênh Gà - Vân Trình 
Gia Viễn & Nho 

Quan  

Sẽ được 

cụ thể 

hóa 
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trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 
Dự án Khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao 

sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng  

Tam Điệp & Yên 

Mô 
-nt- 

3 Khu nghỉ dưỡng sinh thái Đầm Cút Gia Viễn -nt- 

4 

Dự án tổ hợp dịch vụ và công viên vui chơi giải trí 

cao cấp Tam Cốc Spring Land (Ninh Thắng - Hoa 

Lư) 

Hoa Lư -nt- 

5 
Công viên động vật hoang dã Quốc gia, tại xã Kỳ 

Phú, huyện Nho Quan 
Nho Quan -nt- 

6 
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Resort (Đam 

Khê Trong, xã Ninh Hải) 
Hoa Lư -nt- 

7 
Tổ hợp đô thị, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải 

trí núi Cánh Diều 
Ninh Bình -nt- 

II Tỉnh Thanh Hoá     

1 Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến  Hoằng Hoá 

Sẽ được 

cụ thể 

hóa 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu du lịch sinh thái Đảo Nghi Sơn  Tĩnh Gia -nt- 

3 
Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các 

dịch vụ giải trí cao cấp Bến En 
  -nt- 

4 
Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí 

cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn 
Sầm Sơn -nt- 

5 Khu du lịch Công viên Biển Xanh  Tĩnh Gia -nt- 

6 Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam   -nt- 

7 Đô thị du lịch biển Tiên Trang  Quảng Xương -nt- 

8 Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân  Nghi Sơn -nt- 

9 Khu đô thị sinh thái, du lịch ven sông Mã Sầm Sơn -nt- 

10 
Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng 

Yên 
Quảng Xương -nt- 

III Tỉnh Nghệ An     

1 Khu nghỉ dưỡng và sân golf Bàu sen TX Cửa Lò 

Sẽ được 

cụ thể 

hóa 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Quỳnh Liên TX Hoàng Mai -nt- 
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3 Khu du lịch suối nước nóng Giang Sơn Đô Lương -nt- 

4 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Vực Mấu TX Hoàng Mai -nt- 

5 Khu du lịch hồ Tràng Đen Nam Đàn -nt- 

6 Khu du lịch sinh thái và tâm linh Làng Vạc  TX Thái Hoà -nt- 

7 
Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu 

Cau 
Thanh Chương -nt- 

8 
Khu sân golf, nghỉ dưỡng (xã Quỳnh Trang, 

Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc) 
TX Hoàng Mai -nt- 

9 Sân Golf (Nghi Thiết, Nghi Lộc) Nghi Lộc -nt- 

10 
Khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và 

sân golf  (xã Diễn Trung) 
Diễn Châu -nt- 

* Khu vực Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - 

Quảng Nam, triển khai thực hiện các dự án: 

Các trọng điểm ưu tiên tập trung đầu tư tại: Lê Thuỷ, Bố Trạch, Đồng Hới, 

(tỉnh Quảng Bình); các huyện ven biển tỉnh Quảng Trị; Huyện Hương Trà, Phú 

Lộc, Phú Vang, Lăng Cô, Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế); Quận Sơn Trà, 

Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ & Hải Châu (TP. Đà Nẵng); Huyện Hiệp Đức, Thăng 

Bình, Nam Trà My, Tiên Phước, TP Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Duy 

Xuyên, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn, Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

I Tỉnh Quảng Bình     

1 Khu vực Bàu Sen, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy. Lệ Thuỷ 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 
Bãi biển Tân hòa, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ 

Thủy. 
Lệ Thuỷ -nt- 

3 
Khu vực Phá Hạc Hải, xã Gia Ninh, huyện Quảng 

Ninh, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. 
Lệ Thuỷ -nt- 

4 
Khu  vực thác Chà Cùng, xã Trường Sơn, huyện 

Quảng Ninh 
H. Quảng Ninh -nt- 

5 
Khu vực núi Thần Đinh và hồ Rào đá, xã Trường 

Xuân, huyện Quảng Ninh. 
H. Quảng Ninh -nt- 

6 
Khu vực các xã Vạn Trạch/Tây Trạch, huyện Bố 

Trạch. 
Bố Trạch -nt- 

7 Khu vực Thác Bụt, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa. Minh Hoá -nt- 

8 

Khu du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, 

trung tâm hội nghị tại thị trấn Phong Nha, huyện 

Bố Trạch. 

Bố Trạch -nt- 



590 

 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

9 

Tổ hợp các sản phẩm du lịch chinh phục đỉnh U 

Bò, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, các sản 

phẩm du lịch khám phá thiên nhiên tại Di sản thiên 

nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 

VQG Phong Nha - 

Kẻ Bàng 
-nt- 

10 Khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí bãi biển Nhật Lệ TP Đồng Hới -nt- 

II Tỉnh Quảng Trị     

1 Khu đô thị và quần thể du lịch sinh thái Triệu Vân Triệu Phong 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven biển Vĩnh Linh -nt- 

3 Khu dịch vụ - Du lịch Làng Vây Hướng Hoá -nt- 

4 Khu dịch vụ - Du lịch Vĩnh Thái Vĩnh Linh -nt- 

5 Cơ sở hạ tầng du lịch đảo Cồn Cỏ Cồn Cỏ -nt- 

6 Khu dịch vụ - Du lịch sinh thái biển Mỹ Thủy Hải Lăng -nt- 

7 Khu dịch vụ - Du lịch Trường Sơn Hải Lăng -nt- 

8 Sân golf  KKT Đông Nam Quảng Trị 
KKT Đông Nam 

Quảng Trị 
-nt- 

9 Công viên Hồ Trung Chỉ TP Đông Hà -nt- 

10 
Công viên Thống Nhất tại Khu di tích quốc gia 

đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Đến Hai 

Vĩnh Linh, Gio 

Linh 
-nt- 

III Tỉnh Thừa Thiên Huế     

1 
Khu du lịch sinh Biển Hải Dương, xã Hải Dương, 

thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Hương Trà 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ Phú Lộc -nt- 

3 Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn Phú Vang -nt- 

4 Khu nghỉ dưỡng Coastal Sịa Quảng Điền -nt- 

5 
Khu phức hợp du lịch và dịch vụ Đăng Kim Long 

- Thừa Thiên Huế 
Lăng Cô -nt- 

6 Khu du lịch sinh thái Suối Tiên - Hồ Thuỷ Yên Phú Lộc -nt- 

7 Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô Phú Lộc -nt- 

8 Khu quần thể sân Golf và các dịch vụ đi kèm Hương Thủy -nt- 

9 

Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp 

vui chơi, thể thao Lộc Bình tại xã Vinh Hiền và xã 

Lộc Bình, huyện Phú Lộc 

Phú Lộc -nt- 

10 Dự án Công viên biển và bảo tàng Huế (Hue Phú Vang -nt- 
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Amusement & Beach Park) 

IV TP. Đà Nẵng   -nt- 

1 
Khu dịch vụ du lịch ven biển và biệt thự sinh thái 

cao cấp Hồ Xanh (mở rộng) 
Sơn Trà -nt- 

2 
Khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi Nhật 

Bản 
Ngũ hành Sơn -nt- 

3 Làng ẩm thực quốc tế Cẩm Lệ -nt- 

4 
Khu biểu diễn & nuôi dưỡng cá heo & sinh vật 

biển 
Hải Châu -nt- 

5 

Khu phức hợp Trung tâm tài chính, thương mại, 

vui chơi giải trí, casino và chung cư cao cấp  (quận 

Sơn Trà, Đà Nẵng). 

Sơn Trà -nt- 

6 
Dự án Không gian sáng tạo Đà Nẵng (quận Cẩm 

Lệ) 
Cẩm Lệ -nt- 

V Tỉnh Quảng Nam     

1 
Khu du lịch Hòn Kẽm Đá Dừng kết hợp với Nông 

nghiệp Công nghệ cao 
Hiệp Đức 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 
Khu Khu Du lịch – Dịch vụ ven biển Đông Nam 

Thăng Bình 2 
Thăng Bình -nt- 

3 
Khu du lịch sinh thái, tham quan vườn trồng Sâm 

và khám phá đỉnh Ngọc Linh 
Nam Trà My -nt- 

4 KDL sinh thái Lò Thung - Lộc Yên Tiên Phước -nt- 

5 Khu resort và Quảng trường biển Tam Thanh TP Tam Kỳ -nt- 

6 Đầu tư và khai thác du lịch hồ Phú Ninh Phú Ninh -nt- 

7 KDL xã đảo Tam Hải Núi Thành -nt- 

8 KDL sinh thái Tây Trường Giang Thăng Bình -nt- 

9 KDL sinh thái Hồ Thạch Bàn Duy Xuyên -nt- 

10 Du lịch sinh thái Lòng hồ Đăk My 4 (thác 7 tầng) Phước Sơn -nt- 

11 
Khu thương mại, dịch vụ du lịch dọc sông Vĩnh 

Điện 
Điện Bàn -nt- 

12 Khu tổ hợp sân golf và dịch vụ TP Tam Kỳ -nt- 

13 
Khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao 

và vui chơi giải trí phía Đông sông Trường Giang 
TP Tam Kỳ -nt- 

14 
Dự án khu phức hợp đô thị - Du lịch – dịch vụ 

Nam Hội An 
Thăng Bình -nt- 

15 KDC - TMDV ven sông Bàn Thạch Phú Ninh -nt- 

* Khu vực Lâm Đồng - Khánh Hoà - Ninh Thuận:: 

Các trọng điểm ưu tiên tập trung đầu tư tại: Huyện Diên Khánh, Khánh 

Vĩnh, Vạn Ninh, Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa); Huyện Đơn Dương, Đức Trọng, 
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Đạ Huoai, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng); Huyện 

Thuận Bắc, Ninh Hải, Thuận Nam, Bác Ái, Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh 

Thuận); Huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, TP. 

Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

I Tỉnh Lâm Đồng     

1 
Dự án Khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp 

và du lịch sinh thái 
Đà Lạt 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 
Khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 4 sao 

Highland resort 
Đà Lạt -nt- 

3 Khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Sài Gòn Đà Lạt Đà Lạt   

4 
Công viên hoa, kỳ quan thế giới, nghỉ dưỡng sinh 

thái - Công Ty CP XNK Xây Dựng Hà Anh 
Đà Lạt   

5 Sân golf khu du lịch hồ Đạ Ròn Đơn Dương   

6 Sân golf khu du lịch K’rèn Đức Trọng   

7 
Sân golf khu nghỉ dưỡng và huấn luyện ngựa đua 

Đạ Huoai 
Đạ Huoai   

8 
Quần thể vui chơi giải trí du lịch hồ thủy điện 

Đồng Nai 2 
Di Linh; Lâm Hà   

9 
Quần thể vui chơi giải trí du lịch hồ thủy điện Đa 

Khai 
Lạc Dương   

10 Quần thể vui chơi giải trí du lịch hồ Đại Ninh Đức Trọng   

II Tỉnh Khánh Hoà     

1 Khu đô thị sinh thái và sân golf Diên Khánh 
Diên Khánh & 

Khánh Vĩnh 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu đô thị sinh thái Mũi Đá Son Vạn Ninh -nt- 

3 Khu đô thị sinh thái Vịnh Cam Ranh Cam Ranh -nt- 

III Tỉnh Ninh Thuận     

1 Khu du lịch Bình Tiên Thuận Bắc 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu du lịch sinh thái cao cấp Núi chúa  Ninh Hải -nt- 
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3 Khu du lịch Mũi Dinh Thuận Nam -nt- 

4 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ Thuận Nam -nt- 

5 
Khu du lịch sinh thái , nghỉ dưỡng Sơn Long 

Thuận  
Ninh Hải -nt- 

6 Công viên cát - muối Salt anh Sand Thuận Nam -nt- 

7 Công viên nước và khu du lịch sa mạc cao cấp Thuận Nam -nt- 

8 Quy hoạch bến du thuyển Ninh Chữ 
Phan Rang – Tháp 

Chàm 
-nt- 

9 Quy hoạch cảng du lịch nội địa Mỹ Sơn Ninh Hải -nt- 

10 Sân golf thuộc Khu du lịch Bình Tiên Thuận Bắc -nt- 

11 
Sân golf thuộc dự án sân golf và khu biệt thự nhà 

vườn Phan Rang – Tháp Chàm 

Phan Rang – Tháp 

Chàm 
-nt- 

12 Sân golf Mũi Dinh Thuận Nam -nt- 

IV Tỉnh Bình Thuận     

1 Dự án Goldsand Hill Villa Phan Thiết 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu du lịch sinh thái quốc tế Cù Lao Câu Tuy Phong -nt- 

3 
Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King 

Sea Phan Thiết 
Phan Thiết -nt- 

4 
Tổ hợp quần thể biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 

Sunshine Marina  
Phan Thiết -nt- 

5 
Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King 

Sea Phan Thiết 
Phan Thiết -nt- 

6 
Dự án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải 

trí Safari (Rừng Dầu - Hồng Liêm) 
Hàm Thuận Bắc -nt- 

7 NovaWorld Bàu Trắng Bắc Bình -nt- 

8 
Dự án Quần thể du lịch sinh thái Quốc tế Cổ 

Thạch Bình Thuận, huyện Tuy Phong 
Tuy Phong -nt- 

9 Khu sân golf và biệt thự Hàm Thuận Nam Hàm Thuận Nam -nt- 

10 
Khu sân golf, khu dịch vụ giải trí và biệt thự 

phường Mũi Né, xã Thiện Nghiệp 
Phan Thiết -nt- 

11 
Khu đô thị du lịch (MICE) tại huyện Hàm Thuận 

Nam 
Hàm Thuận Nam -nt- 

12 
Dự án đô thị phức hợp Trung tâm triển lãm Quốc 

tế (phục vụ du lịch MICE) 
Phan Thiết -nt- 

13 Khu du lịch tâm linh Hòn Bà Hàm Tân -nt- 

14 Dự án Paradise Phan Thiết -nt- 

15 Khu du lịch phức hợp tại Bãi Sau  Tuy Phong -nt- 

16 Khu du lịch Thác Hòa Bình Tánh Linh -nt- 
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17 Vườn thú hoang dã Safari  Hàm Thuận Bắc -nt- 

* Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu: 

Các trọng điểm ưu tiên tập trung đầu tư tại: Huyện Cần Giờ, Dĩ An, Củ Chi, 

Bình Chánh, Quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh); Huyện Long Điền, Hàm Tân, Tân 

Thành, Tánh Linh, Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu.  

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

I TP. Hồ Chí Minh     

1 
Tổ hợp khu nghỉ dưỡng Vinhomes Long Beach 

Cần Giờ 
Cần Giờ 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu du lịch nghỉ dưỡng La Maison De Cần Giờ Cần Giờ -nt- 

3 

Dự án khu làng văn hoá các dân tộc việt nam (khu 

IV – khu sinh hoạt văn hoá công viên lịch sử - văn 

hoá dân tộc) 

Quận 9 -nt- 

4 
Dự án khu dịch vụ công cộng (khu IV – khu sinh 

hoạt văn hoá công viên lịch sử - văn hoá dân tộc) 
Quận 9 -nt- 

5 
Dự án  khu giải trí và dịch vụ công cộng (khu I – 

khu Cổ Đại công viên lịch sử - văn hoá dân tộc) 
Quận 9 -nt- 

6 
Dự án khu công viên điện ảnh (khu IV – khu sinh 

hoạt văn hoá công viên lịch sử - văn hoá dân tộc) 
Quận 9 -nt- 

7 

Dự án khu  công  viên  mạo  hiểm  và  quảng 

trường Hoà Bình (khu IV – khu sinh hoạt văn hoá 

công viên lịch sử - văn hoá dân tộc) 

Quận 9 -nt- 

8 Công viên Sài Gòn Safari Củ Chi -nt- 

9 
Dự án khu hoa viên (khu IV – khu sinh hoạt văn 

hoá công viên lịch sử - văn hoá dân tộc) 
Quận 9 -nt- 

10 Sân golf C.ty TNHH Hoa - Việt Quận 9 -nt- 

11 Sân golf Sing Việt Bình Chánh -nt- 

12 Sân golf GS Củ Chi -nt- 

13 Khu đô thị sinh thái lấn biển Saigon SunBay Cần Giờ -nt- 

II Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu     

1 

Tổ hợp dịch vụ cao ốc văn phòng, căn hộ du lịch 

cao cấp và khách sạn 5 sao OSC-Duxton (Khách 

sạn Hilton) 

Vũng Tàu 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu Thủy Cung thuộc dự án Cáp Treo Vũng Tàu Vũng Tàu -nt- 
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3 Tổ hợp du lịch DIC Star Vũng Tàu -nt- 

4 Tổ hợp du lịch tại mũi Nghinh Phong Vũng Tàu -nt- 

5 Khu du lịch giải trí đa năng Sài Gòn Atlantis Hotel Vũng Tàu -nt- 

6 
Khu du lịch dịch vụ cảng tàu du lịch Sao Mai-Bến 

Đình 
Long Điền -nt- 

7 Khu du lịch Long Hải  Long Điền -nt- 

8 Khu du lịch Lâm Viên Núi Dinh Tân Thành -nt- 

9 
Khu sinh thái ngập mặn phía Tây Nam thành phố 

Bà Rịa 
Bà Rịa -nt- 

10 Khu biệt thự Suối nước nóng Bình Châu Xuyên Mộc -nt- 

11 Khu vui chơi giải trí theo mô hình Disneyland  Xuyên Mộc -nt- 

12 Sân golf Công ty TNHH Winvest Investment Châu Đức -nt- 

13 Sân golf và Dịch vụ Hương Sen Đất Đỏ -nt- 

14 Sân golf Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm Xuyên Mộc -nt- 

15 Sân golf tại Khu công nghiệp đô thị Châu Đức Châu Đức -nt- 

* Khu vực Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau: 

Các trọng điểm ưu tiên tập trung đầu tư tại: Quận Ninh Kiều, Cái Răng, huyện 

Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ (tỉnh Cần Thơ); TP. Phú Quốc, TX 

Hà Tiên, TP. Rạch Gía, Huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang); Huyện Cái Nước, Ngọc 

Hiển, Đầm Dơi, Thới Bình, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Năm Căn (tỉnh Cà 

Mau). 

TT Danh mục dự án ưu tiên đầu tư Địa điểm Quy mô 

I TP. Cần Thơ     

1 Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng Cần Thơ 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 Khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương Ninh Kiều -nt- 

3 Sân golf Cồn Ấu (Sân golf Cần Thơ Cái Răng -nt- 

4 
Sân tập Golf Mekong Golf Cần Thơ - Mekong 

Golf  
Phong Điền -nt- 

5 

Phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao và du 

lịch sinh thái tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh 

Thạnh 

Vĩnh Thạnh -nt- 

6 Khu du lịch sinh thái cù lao Tân Lộc Thốt Nốt -nt- 

7 Khu du lịch sinh thái Phong Điền Phong Điền -nt- 

8 Dự án Cáp treo và Khu du lịch Cồn Khương Ninh Kiều -nt- 

9 Khu du lịch sông Hậu Ninh Kiều -nt- 
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10 
Khu nhạc nước và dịch vụ đa chức năng thuộc 

Trung tâm Văn hóa Tây Đô 
Cái Răng -nt- 

11  Khu vui chơi giải trí Cần Thơ Cần Thơ -nt- 

12 
Quần thể đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái tại 

huyện Phong Điền 
Phong Điền -nt- 

  Tỉnh Kiên Giang     

1 Đảo Công viên văn hòa và làng sinh thái Đông Hồ Hà Tiên 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 

duyệt 

2 
Dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển 

Hòn Thơm - Phú Quốc  
Phú Quốc -nt- 

3 Khu đô thị An Thới Gateway Phú Quốc -nt- 

4 
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Ritz - 

Carlton Resort & spa Mặt Trời Phú Quốc  
Phú Quốc -nt- 

5 Khu phức hợp Vịnh Đầm Phú Quốc -nt- 

6 
Khu nghỉ dưỡng Regent Phú Quốc và Khu nghỉ 

dưỡng Intercontinential 
Phú Quốc -nt- 

7 KDL và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Phú Quốc -nt- 

8 Làng du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Châu Âu Phú Quốc -nt- 

9 Khu du lịch Bãi Dài resort. Phú Quốc -nt- 

10 Golden Beach Phú Quốc Phú Quốc -nt- 

11 Khu du lịch, dịch vụ Bắc Bãi Trường  Phú Quốc -nt- 

12 Khu Du lịch À La Carte Phú Quốc Phú Quốc -nt- 

13 
Khu tổ hợp du lịch Phú Quốc Dream Villas and 

Resort 
Phú Quốc -nt- 

14 Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc Phú Quốc -nt- 

15 Khu dịch vụ sinh thái Suối Đá Bàn-Tiên cảnh  Phú Quốc -nt- 

16 Khu du lịch sinh thái Gầm Ghì Resort  An Thới -nt- 

17 Khu du lịch sinh thái Nam An Thới   Phú Quốc -nt- 

18 Công viên văn hóa An Hòa Rạch Giá -nt- 

19 
Di tích lịch sử và thắng cảnh Ba Hòn (Hòn Đất-

Hòn Me-Hòn Quéo) 

Hòn Đất-Hòn Me-

Hòn Quéo 
-nt- 

20 Khu du lịch Resort nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Nò Hà Tiên -nt- 

  Tỉnh Cà Mau     

1 Khu Công viên Văn hóa du lịch Mũi Cà Mau Cái Nước 

Sẽ được 

cụ thể 

hoá 

trong 

QH tỉnh 

được 
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duyệt 

2 Dự án Khu du lịch Khai Long (phần mở rộng) Ngọc Hiển -nt- 

3 Điểm du lịch sinh thái Sân chim Đầm Dơi Đầm Dơi -nt- 

4 Điểm du lịch sinh thái sông Trẹm Thới Bình -nt- 

5 Khu du lịch sinh thái cụm đảo Hòn Khoai Ngọc Hiển -nt- 

6 
Đầu tư xây dựng Điểm du lịch Khu di tích Bác Ba 

Phi 
Trần Văn Thời -nt- 

7 Khu Du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ 
Trần Văn Thời & U 

Minh 
-nt- 

8 Khu Lâm viên Du lịch sinh thái thị trấn Năm Căn Năm Căn -nt- 

4.4.2.2. Nhóm dự án đầu tư của các Khu du lịch/địa điểm tiềm năng phát 

triển thành khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 

hoạch: 

a) Vùng Trung du & Miền núi phía Bắc: 

a.1) Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu: 

- Diện tích tự nhiên: 206.150 ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 4.500ha. 

- Quyết định số 2050/QĐ-TTg (12/11/2014) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 128/QĐ-TTg (25/01/2019) phê duyệt QHCXD. 

TT Tên Dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

A Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật   

1 
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm du lịch sinh 

thái Mộc Châu 
Đến 2030 

2 
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm vui chơi giải trí 

cao cấp Mộc Châu 
-nt- 

3 
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm nghỉ dưỡng cao 

cấp Mộc Châu 
-nt- 

4 Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật danh thắng Hang Dơi -nt- 

5 
Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật danh thắng Đỉnh Pha 

Luông 
-nt- 

6 Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật danh thắng Hang Tạng Mè -nt- 

7 
Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật danh thắng Thác Chiềng 

Khoa 
-nt- 

8 
Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật danh thắng Ngũ Động Bản 

Ôn 
-nt- 

9 
Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật danh thắng Rừng sinh thái 

Pó Cốp 
-nt- 
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TT Tên Dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

10 Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật danh thắng Hang Bó Sậy -nt- 

11 Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật danh thắng Thác Bản Bống -nt- 

B 
Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển 

du lịch cộng đồng tại các bản du lịch cộng đồng 
-nt- 

1 
Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển du lịch 

cộng đồng tại Bản Áng 
-nt- 

2 
Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển du lịch 

cộng đồng tại Bản Vặt 
-nt- 

3 
Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển du lịch 

cộng đồng tại Bản Tà Phình-Phiêng Cành 
-nt- 

4 
Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển du lịch 

cộng đồng tại Bản Nậm Khoa 
-nt- 

5 
Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển du lịch 

cộng đồng tại Bản Cà Đặc 
-nt- 

6 
Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển du lịch 

cộng đồng tại Bản Lóng Luông-Vân Hồ 

Tiếp tục thực 

hiện  

C Dự án tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa 

1 Đầu tư, tu bổ, tôn tạo Chùa Vạt Hồng -nt-  

2 Đầu tư, tu bổ, tôn tạo Nhà bia trung đoàn Tây Tiến -nt-   

3 
Đầu tư, tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử Bác Hồ với nhân dân 

Mộc Châu 
-nt-   

4 Đầu tư, tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử bia căm thù Khu 64 -nt-   

5 Đầu tư, tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử bia căm thù Km70 -nt-  

6 Đầu tư, tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử đồn Mộc Lỵ Đến 2030 

7 Đầu tư, tu bổ tôn tạo Đền Hang Miếng -nt- 

D Dự án hỗ trợ phát triển du lịch  

1 Tuyên truyền, quảng bá du lịch Mộc Châu -nt- 

2 Xây dựng thương hiệu du lịch Mộc Châu -nt- 

3 
Nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm 

du lịch đặc thù 
-nt- 

4 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực -nt- 

5 Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng -nt- 

a.2) Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang: 

- Diện tích tự nhiên: 15.585 ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 2.500ha. 

- Quyết định số 1465/QĐ-TTg (24/08/2015) phê duyệt QHTT. 

TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

A Nhóm dự án Quy hoạch Đến 2025 

1 Quy hoạch phân khu khu chức năng du lịch sinh thái Hồ Pa 
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TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

Khoang và quy hoạch chi tiết các khu chức năng 

2 
Quy hoạch chi tiết khu trung tâm điều hành du lịch kết hợp 

khu du lịch sinh thái hồ Huổi Phạ  

3 

Quy hoạch phân khu khu chức năng du lịch văn hóa lịch sử, 

sinh thái Mường Phăng và quy hoạch chi tiết các khu chức 

năng 
 

4 
Quy hoạch phân khu khai thác cảnh quan bảo vệ môi trường 

sinh thái vùng ven sông Nậm Rốm và sông Nậm Đương  

5 Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pá Thơm 
 

B Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng khung khu du lịch Đến 2030 

1 Phát triển giao thông đường bộ khu du lịch  

2 Cấp điện khu du lịch  

3 Cấp nước khu du lịch  

4 Thoát nước thải và vệ sinh môi trường khu du lịch  

5 Phát triển hệ thống Thông tin liên lạc khu du lịch  

C Nhóm dự án phát triển các khu chức năng du lịch 

1 
Phát triển khu chức năng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Pá 

Khoang. 
 

2 
Phát triển khu chức năng du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái 

Mường Phăng. 
 

3 
Phát triển Trung tâm điều hành du lịch kết hợp du lịch sinh 

thái nghỉ mát hồ Huổi Phạ 
 

4 Phát triển du lịch sinh thái động Pá Thơm.  

5 Cải tạo cảnh quan môi trường sông Nậm Rốm.  

6 Phát triển khu tín ngưỡng tâm linh  

7 
Bảo tồn các di tích thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 

Chiến trường Điện Biên Phủ 
 

D Nhóm dự án quảng bá, xúc tiến, phát triển nguồn nhân lực 

1 Xúc tiến quảng bá du lịch  

2 Xây dựng thương hiệu khu du lịch  

3 Phát triển nguồn nhân lực du lịch khu du lịch  

4 Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng  

a.3) Khu du lịch Sa Pa (đã công nhận): 

- Diện tích tự nhiên: 68.137 ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.500ha. 

- Quyết định số 1845/QĐ-TTg (12/11/2014) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 642/QĐ-UBND (09/03/2016) phê duyệt QHCXD. 
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TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

I Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng  Đến 2025 

1 

Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển điểm 

du lịch cộng đồng tại bản Séo Mý Tỷ (xã Tả Van, huyện Sa 

Pa) 

  

2 
Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển điểm 

du lịch cộng đồng tại bản Lao Chải (xã Y Tý, huyện Bát Xát) 
  

3 
Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển điểm 

du lịch cộng đồng tại bản Sài (xã Nậm Sài, huyện Sa Pa) 
 Đến 2025 

4 

Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển điểm 

du lịch cộng đồng tại bản Lũng Pô II (xã A Mú Sung, huyện 

Bát Xát) 

 

II Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng Đến 2030 

1 
Dự án nâng cấp đường du lịch Trung Chải - Tả Phìn, huyện 

Sa Pa 
 

2 
Dự án nâng cấp đường du lịch Hoa Sử Pán 2 xã Sử Pán - 

Lếch Mông - Lếch Dao xã Thanh Kim, huyện Sa Pa 
 

3 
Dự án nâng cấp đường du lịch Cát Cát - Ý Linh Hồ - San II 

xã Lao Chải, huyện Sa Pa 
 

4 
Dự án nâng cấp đường vào bản Séo Mý Tỷ, đến hồ Séo Mý 

Tỷ (xã Bản Hồ, huyện Sa Pa) 
 

5 
Dự án nâng cấp đường kết nối vào bản Lao Chải (xã Y Tý, 

huyện Bát Xát) 
 

6 
Dự án nâng cấp đường kết nối từ đường huyện 109 vào bản 

Sài (xã Nậm Sài, huyện Sa Pa) 
 

7 
Dự án nâng cấp đường vào bản Lũng Pô (xã A Mú Sung, 

huyện Bát Xát) 
 

III Nhóm các dự án phát triển sản phẩm du lịch   

1 
Các dự án đầu tư trong Đô thị du lịch Sa Pa (Theo nguồn 

vốn điều chỉnh QHC đô thị du lịch Sa Pa) 
Đến 2030 

2 
Phân khu du lịch Bản Khoang - Tả Giàng Phình (huyện Sa 

Pa) 
 

3 Phân khu du lịch Tả Phìn (huyện Sa Pa)  

4 Phân khu du lịch Tả Van - Séo Mý Tỷ (huyện Sa Pa)  

5 Phân khu du lịch Thanh Kim (huyện Sa Pa)  

6 Trung tâm du lịch Mường Hum (huyện Bát Xát)  

7 Phân khu du lịch Y Tý (huyện Bát Xát)  

8 Phân khu du lịch Bản Qua (huyện Bát Xát)  

IV Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch  

1 Dự án tuyên truyền quảng bá du lịch Khu DLQG Sa Pa  

2 
Dự án xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Khu 

DLQG Sa Pa 
 

3 Dự án nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch mới  

4 Dự án phát triển nguồn nhân lực  



601 

 

TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

5 Dự án giáo dục cộng đồng  

6 
Dự án bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi 

trường du lịch 
 

a.4) Khu du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn: 

- Diện tích tự nhiên: 235.680ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 2.000ha. 

- Quyết định số 310/QĐ-TTg (07/02/2013) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 438/QĐ-TTg (07/04/2017) phê duyệt QHCXD. 

TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

1 

Giai đoạn 1: Bắt đầu các dự án hạ tầng cải thiện đường giao 

thông tiếp cận đến Cao nguyên đá Đồng Văn. Mở rộng cung 

cấp nước sạch địa phương đảm bảo vệ sinh và các hạ tầng 

thiết yếu khác. Thiết lập các chính sách và quy định chủ yếu. 

Đến 2025 

2 
Giai đoạn 2: Mở rộng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch 

khoa học và du lịch mạo hiểm. 
Đến 2025 

3 

Giai đoạn 3: Tăng cường tham gia tiếp xúc thị trường và quản 

lý. Phát triển các sản phẩm du lịch phức hợp, tăng cường thị 

trường các sản phẩm du lịch địa phương. 

Đến 2030 

4 Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư: 
 

 

- Phát triển các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, 

đặc biệt là giao thông tiếp cận Cao nguyên đá Đồng Văn và 

cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. 
 

 

- Phát triển các khu chức năng, công trình trọng điểm tạo 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du 

lịch. 
 

 

- Cải tạo và phát huy nguồn tài nguyên đất và tự nhiên, phát 

triển cộng đồng, các dự án phát triển văn hóa, lịch sử, trồng 

cây dược liệu, thông tin du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái. 
 

 

- Vốn địa phương: Đầu tư tuyên truyền bảo vệ di sản, quảng 

bá hình ảnh, đào tạo nguồn nhân lực của người dân địa 

phương, phát triển các làng nghề, tôn tạo các làng văn hóa du 

lịch, phát triển các sản phẩm du lịch truyền thống. 

 

 

- Vốn xã hội hóa: Đầu tư nâng cấp các dịch vụ du lịch như 

nhà hàng, khách sạn, các điểm di sản địa chất và văn hóa khai 

thác phát triển du lịch. 
 

 

- Vốn huy động tài trợ: Đầu tư nghiên cứu khoa học bổ sung, 

quảng bá hình ảnh, quy hoạch chi tiết các công viên chuyên 

đề. 
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a.5) Khu du lịch Thác Bản Giốc: 

- Diện tích tự nhiên: 158ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 4.500ha. 

- Quyết định số 134/QĐ-TTg (17/8/2007) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 485/QĐ-TTg (13/04/2017) phê duyệt QHCXD. 

TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

1 

 Đối với Khu du lịch thác Bản Giốc: Phát triển các công trình 

hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao 

thông; phát triển các khu chức năng, các công trình trọng 

điểm để thu hút phát triển du lịch, dịch vụ. 

Đến 2025 

2 

- Đối với Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc: Gia tăng chất 

lượng cảnh quan đặc biệt của thác Bản Giốc, các công trình 

hạ tầng du lịch, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội các khu 

vực dân cư. 

Đến 2030 

3 

Dự án phát triển hệ thống giao thông Khu du lịch (đường tỉnh 

206) 
Đến 2030 

a.6) Khu du lịch Mẫu Sơn: 

- Diện tích tự nhiên: 14.964ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.500ha. 

- Quyết định số 240/QĐ-TTg (20/02/2017) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 1590/QĐ-TTg (16/10/2020) phê duyệt QHCXD. 

TT Dự án ưu tiên đầu tư 
Phân kỳ 

thực hiện 

I Phân khu du lịch nghỉ dưỡng Mẫu Sơn   

1 Khu dịch vụ, đón tiếp và điều hành Đến 2025 

2 Khu nghỉ dưỡng cao cấp Mẫu Sơn 

 3 Khu nghỉ dưỡng cuối tuần 

 4 Khu khách sạn cao cấp Mẫu Sơn 

 5 Khu văn hóa tâm linh núi Phặt Chỉ 

 6 Khu VCGT và thể thao ngoài trời, Đến 2030 

7 Khu trung tâm y tế và cứu hộ 

 8 Khu dã ngoại Chân Mây 

 
9 

Hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng thôn: Pắc Đây, Khuổi Tảo, 

Lục Bó 

 10 Khu nuôi động vật bán hoang dã Đến 2025 

11 Khu VCGT có thưởng 

 II Phân khu du lịch tâm linh Mẫu Sơn 

 1 Khu dịch vụ điều hành, đón tiếp 

 2 Khu văn hóa tâm linh 
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TT Dự án ưu tiên đầu tư 
Phân kỳ 

thực hiện 

3 Khu nghỉ dưỡng sinh thái Đến 2030 

4 Khu nhà hàng, thương mại, dịch vụ Đến 2025 

5 Khu thể thao và vui chơi giải trí Đến 2030 

6 
Hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng thôn: KhuổiCấp, Lặp Pịa, 

Nà Mìu Đến 2025 

III Phân khu du lịch khám phá Mẫu Sơn Đến 2025 

1 Khu dịch vụ điều hành, đón tiếp Đến 2030 

2 Khu dịch vụ thương mại tổng hợp -nt- 

3 Khu nghỉ dưỡng hồ Thâm Xeo -nt- 

4 
Khu nghỉ dưỡng dân dã và điểm du lịch cộng đồng thôn Bó 

Pằm. -nt- 

C Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật -nt- 

I Giao thông -nt- 

1 

Giao thông nội bộ khu du lịch (các tuyến du lịch: Co Loi - 

Khuổi Phiêng, Tà Hải - Cóc Loi, Cốc Tranh - Thán Dìu, Hải 

Yến - Mẫu Sơn,UBND- Đông Chắn, Cốc Tranh - Phiên 

Luông) -nt- 

2 Các tuyến đường dạo đi bộ, ngắm cảnh -nt- 

3 Các bãi đỗ xe; ga cáp treo và lắp đặt thiết bị (nếu có) -nt- 

II Cấp điện -nt- 

III Cấp nước -nt- 

IV Thoát nước -nt- 

a.7) Khu du lịch Núi Cốc: 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.200ha. 

- Quyết định số 2228/QĐ-TTg (18/11/2016) phê duyệt QHTT. 

TT Hạng mục, dự án đầu tư 
Phân kỳ 

thực hiện 

I 

Tổ chức quản lý và phát triển Khu DLQG (quy hoạch, 

xúc tiến, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, các lĩnh 

vực khác...) 

Đến 2025 

II Nhóm dự án phát triển hạ tầng Khu du lịch   

1 
Đường trục chính từ TPTN vào Khu du lịch hồ Núi Cốc (9,5 

km) 
Đến 2030  

2 Đường trục nối ĐT261 với Hồ Núi Cốc   

3 Đường nối QL37 với đường trục vào Hồ Núi Cốc   

4 
Đường nối từ thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ đến Khu di 

tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa 
Đến 2025 

5 
Đường nối từ phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên đến đường 

trục vào Hồ Núi Cốc 
Đến 2025 

6 Đường kết nối ven hồ (42,5 km) Đến 2025 

7 Các bến thuyền (cải tạo, làm mới) Đến 2025 
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8 Đường dạo quanh khu vực trồng chè Đến 2025 

III 

Nhóm dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước phụ, đập 

tràn, hệ thống kênh điều tiết nước phục vụ nông nghiệp và 

sinh hoạt để ổn định mực nước hồ Núi Cốc 

Đến 2030   

1 
Xây dựng hồ Nghinh Tường huyện Võ Nhai; hồ Kẹm, hồ 

Đầm Làng huyện Đại Từ; hồ Khuôn Tát huyện Định Hóa 
-nt-  

2 
Nâng cao trình mực nước dâng bình thường, tràn xả lũ bổ 

sung cho Hồ Núi Cốc điều tiết trong mùa mưa lũ 
 -nt-  

3 
Xây dựng kênh mương dẫn nước từ sông Cầu và tháo nước 

cho Hồ Núi Cốc 
-nt-   

IV Các dự án phát triển du lịch   

1 Cổng vào khu du lịch, Khu vực đón tiếp Đến 2030   

2 Khu dịch vụ văn hóa Đến 2025 

3 
Khu văn hóa tâm linh, Khu giải trí thể thao tổng hợp, Khu 

dịch vụ thể thao giải trí cao cấp 
Đến 2030   

4 Cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp Đến 2025 

5 Du lịch cộng đồng Đến 2030   

a.8) Khu du lịch Đền Hùng: 

- Diện tích tự nhiên: 2.500ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 845ha. 

- Quyết định số 552/QĐ-TTg (21/04/2017) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 2260/QĐ-TTg (31/12/2021) phê duyệt QHCXD. 

TT Tên dự án 
Phân kỳ 

thực hiện 

1 Nhóm dự án số 1: Bảo tồn, tôn tạo và bảo vệ khu di tích; Đến năm 2025 

2 Nhóm dự án số 2: Xây dựng Khu Trung tâm lễ hội; Đến năm 2025 

3 Nhóm dự án số 3: Bảo vệ, tôn tạo Rừng quốc gia Đền Hùng; Đến năm 2025 

4 Nhóm dự án số 4: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu di tích; Đến năm 2025 

5 Nhóm dự án số 5: Hỗ trợ phát triển kinh tế vùng ven; Đến năm 2025 

6 Nhóm dự án số 6: Xây dựng tháp Hùng Vương. Đến năm 2025 

7 

Dự án nghiên cứu để xem xét bổ sung: Xây dựng Tượng đài 

Hùng Vương. Đến năm 2025 

a.9) Khu du lịch Hồ Hòa Bình: 

- Diện tích tự nhiên: 52.200ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.200ha. 

- Quyết định số 1528/QĐ-TTg (01/8/2016) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 439/QĐ-TTg (25/3/2021) phê duyệt QHCXD. 
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TT Tên dự án 
Phân kỳ 

thực hiện 

I Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng   

1 

Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển điểm 

du lịch cộng đồng: Bản Tiện (Xã Thung Nai, huyện Cao 

Phong) và Bản Ké (xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc) 

Đến 2025 

II 
Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng khung khu du 

lịch 
Đến 2026 

1 

Dự án nâng cấp đường: Đường ra cảng Bích Hạ, đường ra 

cảng Ba Cấp, đường tỉnh 435 (Tp Hòa Bình - cảng Thung 

Nai), đường Phong Phú - Trung Hòa - vịnh Ngòi Hoa 

Đến 2027 

2 

Dự án nâng cấp và xây dựng mới các cảng và bến thuyền du 

lịch: Cảng Thung Nai, cảng Bích Hạ, cảng Ba Cấp, cảng 

Phúc Sạn, bến thuyền du lịch Hiền Lương, bến thuyền du 

lịch thành phố Hòa Bình (P. Tân Thịnh), bến thuyềndu lịch 

Ngòi Hoa, bến thuyền du lịch Tiền Phong, bến thuyền du 

lịch Đảo Sung. 

Đến 2028 

III Nhóm dự án phát triển sản phẩm du lịch   

1 Trung tâm du lịch Ngòi Hoa Đến 2030 

2 Phân khu du lịch Thung Nai Đến 2030 

3 Phân khu du lịch Thái Thịnh Đến 2030 

4 Phân khu du lịch đảo Sung Đến 2025 

IV Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch Đến 2030 

1 Dự án tuyên truyền quảng bá du lịch Đến 2025 

2 Dự án xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Đến 2025 

3 Dự án nghiên cứu phát triển các sản phẩm dulịch mới Đến 2030 

4 Dự án phát triển nguồn nhân lực Đến 2030 

5 Dự án giáo dục cộng đồng Đến 2030 

6 
Dự án bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi 

trường du lịch 
Đến 2030 

b) Vùng Đồng bằng Sông Hồng: 

b.1) Khu du lịch Đồng Mô: 

- Diện tích tự nhiên: 52.200ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.200ha. 

- Quyết định số 1528/QĐ-TTg (01/8/2016) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 439/QĐ-TTg (25/3/2021) phê duyệt QHCXD. 

TT Tên dự án 
Phân kỳ thực 

hiện 

1 Hoàn thiện dự án hạ tầng kỹ thuật chung; Đến 2025 

2 

Tiếp tục hoàn thiện các dự án thuộc Khu các làng dân tộc 

Việt Nam; Đến 2025 

3 Xây dựng dự án và tập trung đầu tư Khu quản lý điều hành Đến 2025 
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TT Tên dự án 
Phân kỳ thực 

hiện 

văn phòng, ưu tiên Khu nhà công vụ và đón tiếp; 

4 Dự án xây dựng Trục trung tâm. Đến 2030 

5 Dự án thuộc khu dịch vụ du lịch tổng hợp; Đến 2030 

6 Dự án Trung tâm văn hoá và khu vui chơi giải trí; Đến 2030 

7 Dự án thuộc Khu Công viên bến thuyền; Đến 2030 

8 Dự án thuộc Khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô. Đến 2030 

b.2) Khu du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc: 

- Diện tích tự nhiên: 8.340ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.400ha. 

- Quyết định số 920/QĐ-TTg (18/06/2010) phê duyệt QHTT. 

TT Tên dự án Phân kỳ thực hiện 

1 

Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích trong vùng nghiên cứu 

quy hoạch ở 3 khu vực trọng tâm là: Côn Sơn, Kiếp Bạc và 

Phượng Hoàng. 

Đến năm 2025 

2 

Nhóm xây dựng một số các di tích mới như: Biểu tượng 

Thiền phái Trúc Lâm trên đỉnh núi Côn Sơn, tháp chuông 

trên đỉnh Ngũ Nhạc, tượng đài chiến thắng trên đỉnh núi 

Trán Rồng và Nhà truyền thống giáo dục tại núi Phượng 

Hoàng. 

Đến năm 2025 

3 

Nhóm dự án xây dựng các công trình có liên quan đến việc 

bảo vệ khu di tích, phục vụ lễ hội và phát triển du lịch, dịch 

vụ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định này. 

Đến năm 2030 

4 

Nhóm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: cải tạo, nâng 

cấp, xây mới các tuyến đường giao thông, bãi xe, bến tầu 

thuyền, nạo vét sông, hồ; xây dựng hệ thống điện, cấp thoát 

nước và vệ sinh môi trường trong khu di tích. 

Đến năm 2030 

b.3) Khu du lịch Tràng An: 

- Diện tích tự nhiên: 12.252ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 3.336ha. 

- Quyết định số 230/QĐ-TTg (04/02/2016) phê duyệt QHCXD. 

TT Tên dự án Phân kỳ thực hiện 

I Khu vực Cố đô Hoa Lư Đến 2025 

1 

Dự án khai quật khảo cổ nền đất giữa hai đền vua Đinh, vua 

Lê; dự án trùng tu công trình di tích; xây dựng các 

công trình kiến trúc tôn tạo cảnh quan khu vực; dự án nạo 

vét, mở rộng và kè bờ sông Sào Khê; dự án xây dựng đường 

bao, hào nước vùng bảo vệ đặc biệt Cố đô Hoa Lư. 
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TT Tên dự án Phân kỳ thực hiện 

2 

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu động Am Tiên, bãi đỗ xe 

và khu dịch vụ phục vụ khu cố đô Hoa Lư; dự án xây dựng 

khu trung tâm điều hành ban quản lý khu di tích; dự án xây 

dựng khu tái định cư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

 II Khu vực hang động Tràng An - núi chùa Bái Đính Đến 2025 

1 

Dự án bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích; dự án tôn tạo 

các hang, thung, đảo sinh thái; dự án nạo vét tuyến đường 

thủy từ bến thuyền trung tâm. 

 

2 

Dự án xây dựng, hoàn thiện tuyến đường giao thông trung 

tâm, với đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật phục vụ trên tuyến 

(cây xanh, hè, biển báo, đèn chiếu sáng, đèn cảnh quan, chỗ 

nghỉ, vv...); dự án xây dựng khu trung tâm dịch vụ tại khu 

vực tiếp giáp với thành phố Ninh Bình. 

 III Khu vực Tam Cốc - Bích Động Đến 2030 

1 

Các dự án bảo vệ, tôn tạo hệ thống cảnh quan di sản tự 

nhiên, di sản văn hóa: Dự án bảo tồn, tôn tạo các công trình 

di tích lịch sử văn hóa. 

 

2 

Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng 

phục vụ du lịch. Xây dựng các công trình trọng yếu như: 

Bãi xe, bến thuyền, nhà điều hành và các công trình phụ trợ. 

Đầu tư vào các điểm du lịch sinh thái là sản phẩm du lịch 

đặc thù; dự án cải tạo một số tuyến giao thông thủy; dự án 

nâng cấp tuyến đường bộ từ quốc lộ 12B; đầu tư xây dựng 

các khu trung tâm đón tiếp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

phục vụ du lịch tại các điểm du lịch trọng yếu trên các tuyến 

du lịch. 

 IV Vùng đệm Đến 2030 

1 

Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng 

phục vụ du lịch; dự án xây dựng khu tái định cư, xây dựng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

 

2 

Dự án đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp; dự 

án phát triển các hoạt động dịch vụ với sự tham gia của 

cộng đồng; dự án phát triển các khách sạn nhỏ ở nông 

thôn; dự án xây dựng làng du lịch sinh thái - nhà nghỉ nông 

thôn. 

 
b.4) Khu du lịch Tam Chúc: 

- Diện tích tự nhiên: 4.000ha. 

- Quyết định số 526/QĐ-TTg (15/05/2018) phê duyệt QHTT. 

TT Chương trình/Dự án đầu tư 
Phân kỳ  

thực hiện 

A Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng khung Khu du lịch 

1 Tuyến đường du lịch từ Thung Vạc đến hồ Ba Hang Đến 2025 
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TT Chương trình/Dự án đầu tư 
Phân kỳ  

thực hiện 

2 
Đầu tư bến tàu du lịch từ Khu du lịch Tam Chúc đi thành 

phố Phủ Lý và đi chùa Hương 
Đến 2025 

B Nhóm dự án phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch 

1 Đầu tư cảnh quan du lịch Khu du lịch cộng đồng Tam Chúc Đến 2030 

2 Đầu tư các khu resort nghỉ dưỡng sinh thái có quy mô nhỏ Đến 2030 

3 Khu Công viên văn hóa - tâm linh Thung Vạc Đến 2025 

4 Phát triển cảnh quan xung quanh hồ Tam Chúc Đến 2025 

5 
Đầu tư phát triển Trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt 

động Khu du lịch - Thị trấn Ba Sao 
Đến 2030 

6 Đầu tư phát triển nông nghiệp sạch tại Khu Tam Chúc Đến 2030 

C Nhóm kế hoạch, chương trình, đề án phát triển du lịch 

1 
Đề án phát triển Trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt 

động Khu du lịch - Thị trấn Ba Sao 
Đến 2025 

2 
Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Khu du lịch quốc gia 

Tam Chúc 
Đến 2025 

3 
Đề án bảo tồn và phát triển cảnh quan du lịch Khu du lịch 

quốc gia Tam Chúc 
Đến 2025 

4 
Đề án đào tạo hướng nghiệp về du lịch cho đội ngũ lao động 

địa phương 
Đến 2025 

5 
Đề án xúc tiến quảng bá du lịch cho Khu du lịch quốc gia 

Tam Chúc 
Đến 2025 

c) Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải Nam Trung bộ: 

c.1) Khu du lịch Kim Liên: 

- Diện tích tự nhiên: 840ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 279ha. 

- Quyết định số 1943/QĐ-TTg (27/11/2020) phê duyệt QHTT. 

* Các nhóm dự án thành phần 

- Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích (DA01): Xây dựng Nhà tưởng niệm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo quản, tu bổ, phục hồi các công trình di tích theo kế 

hoạch hàng năm (trưng bày, bia biển giới thiệu di tích, tôn tạo cảnh quan...) 

- Nhóm dự án phát huy giá trị di tích (DA02): Hình thành các tuyến đi bộ 

kết nối làng Sen và làng Hoàng Trù đến khu trung tâm du lịch văn hóa; hình 

thành các điểm dừng chân tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm theo các 

chủ đề về Bác; Hoàn thiện hệ thống vườn cây trong “Công viên Đại Huệ” và 

đầu tư xây dựng Thác 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, Khu trồng và 

bảo tồn lúa huyết rồng; Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ở Khu 

du lịch văn hóa thuộc xóm Mậu 4, Mậu 5 và xóm Liên Minh, xã Kim Liên với 

chức năng chính là bãi đỗ xe tập trung và các công trình thương mại dịch vụ; 

Khu du lịch sinh thái - văn hóa - tâm linh núi Chung. 
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- Nhóm dự án xây dựng hạ tầng (DA03): Cải tạo, chỉnh trang và hình thành 

mới một số tuyến đường giao thông kết nối trong khu vực và liên khu vực; Các 

công trình hạ tầng đầu mối trong khu vực. 

* Thời gian thực hiện quy hoạch: Từ năm 2021 đến năm 2030. 

* Xác định dự án ưu tiên và các giai đoạn thực hiện: 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Thực hiện Nhóm dự án DA01 và một số hạng 

mục ưu tiên tại nhóm DA02 và DA03, như: Đầu tư xây dựng Thác 9 tầng tại 

khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan; Xây dựng Khu trồng và bảo tồn lúa huyết 

rồng; Xây dựng bãi xe - dịch vụ, Đường cơ giới trong khu di tích; Hồ nước 

trung tâm, Trung tâm thông tin du lịch, Lối đi bộ dẫn vào khu di tích Hoàng 

Trù, Xây dựng khu tổ hợp thương mại tại Khu du lịch văn hóa; Xây dựng bãi dỗ 

xe, các tuyến giao thông chính kết nối nội khu và nhà dịch vụ phía Tây Bắc tại 

khu vực Núi Chung. 

- Giai đoạn sau 2025: Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục khác tại nhóm 

DA02 và DA0 3. 

c.2) Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 2.500ha. 

- Quyết định số 2128/QĐ-TTg (29/12/2017) phê duyệt QHTT. 

TT Tên dự án 
Phân kỳ 

thực hiện 

I Các dự án phát triển điểm du lịch   

1 Khu dịch vụ, đón tiếp và điều hành cửa ngõ phía Bắc Đến 2025 

2 Trạm du lịch - bảo vệ rừng Đồn 593 Đến 2025 

3 Điểm tham quan Hang Sơn Đoòng Đến 2025 

4 Điểm tham quan Hang Én Đến 2025 

5 Điểm du lịch cộng đồng Bản Đoòng Đến 2025 

6 Tổ chức tham quan Khu Tái hòa hợp linh trưởng Đến 2025 

7 Điểm tham quan Đền tưởng niệm AHLS đường 20 Đến 2025 

8 Trạm du lịch - bảo vệ rừng Vực Tằng Đến 2025 

9 Khu dịch vụ, đón tiếp và điều hành cửa ngõ phía Đông Đến 2025 

10 Khu dịch vụ, đón tiếp và điều hành cửa ngõ phía Nam Đến 2025 

11 Khu dịch vụ, đón tiếp và điều hành cửa ngõ phía Tây Đến 2025 

12 Điểm du lịch cộng đồng thôn Phường Lập Đến 2025 

13 Điểm du lịch cộng đồng thôn Chày Đến 2025 

14 Điểm tham quan Suối nước Moọc Đến 2025 

15 Trạm du lịch - bảo vệ rừng Bắc Thiên Đường Đến 2025 

16 Trạm du lịch - bảo vệ rừng KM40 Đến 2025 

17 Trạm du lịch - bảo vệ rừng 254 Đến 2030 

18 Trạm du lịch - bảo vệ rừng U Bò Đến 2030 

19 Khu dịch vụ, đón tiếp và điều hành Đô thị du lịch Phong Đến 2025 



610 

 

TT Tên dự án 
Phân kỳ 

thực hiện 

Nha 

20 Bảo tồn, phát triển điểm tham quan lịch sử Bến đò Xuân Sơn Đến 2025 

21 Nâng cấp Điểm tham quan Động Phong Nha Đến 2025 

22 Nâng cấp Điểm tham quan Động và Chùa Tiên Sơn Đến 2025 

23 Công viên du lịch sinh thái Thung Tre Đến 2025 

24 Điểm tham quan Hang Tối Đến 2025 

25 Điểm tham quan Hang Bảy tầng Đến 2025 

26 Điểm tham quan Hang Tròn Đến 2030 

II Các dự án phát triển, nâng cấp tuyến du lịch và tuyến hạ tầng kỹ thuật 

1 Nâng cấp tuyến du lịch ĐT.20 Quyết Thắng Đến 2025 

2 Nâng cấp tuyến du lịch Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Đến 2030 

3 Xây dựng tuyến du lịch Ba Da - Sơn Đoòng Đến 2025 

4 Xây dựng tuyến du lịch Nước Nứt - Bản Đoòng Đến 2030 

5 
Xây dựng đường du lịch bắc Sông Son (từ Hồ Chí Minh 

Đông sang Hồ Chí Minh Tây qua điểm du lịch Trằm Mé) 
Đến 2025 

c.3) Khu du lịch Lăng Cô - Cảnh Dương: 

- Diện tích tự nhiên: 9.490ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.350ha. 

- Quyết định số 1943/QĐ-TTg (27/11/2020) phê duyệt QHTT. 

TT Các dự án 
Phân kỳ thực 

hiện 

A Nhóm dự án đầu tư vào các phân khu du lịch   

1 Phân khu du lịch cao cấp Đến năm 2030 

2 Phân khu du lịch Cù Dù - Cảnh Dương Đến năm 2030 

3 Phân khu du lịch đầm Lập An Đến năm 2030 

4 Phân khu du lịch kết hợp nhà ở đô thị phía Tây đầm Lập An Đến năm 2030 

5 Phân khu cảng chân Mây Đến năm 2030 

6 Phân khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân Đến năm 2030 

7 Phân khu du lịch biển Lăng Cô Đến năm 2030 

8 Phân khu du lịch sinh thái núi Giòn và núi Phú Gia   

B Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng   

1 
Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển du 

lịch tại làng chài khu vực đầm Lập An, ven biển Lăng Cô,... 
Đến năm 2030 

C Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng khung   

1 

Các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống 

giao thông đối ngoại kết nối các phân khu chính của Khu 

DLQG Lăng Cô - Cảnh Dương với Quốc lộ 1A 

Đến năm 2030 
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TT Các dự án 
Phân kỳ thực 

hiện 

2 

Các dự án đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông 

nội bộ kết nối các phân khu chức năng du lịch và phát triển 

các tuyến du lịch nội bộ 

Đến năm 2025 

3 

Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật đầu mối phục vụ du lịch: Bến thuyền du lịch, bến cảng 

du lịch Chân Mây,... 

Đến năm 2030 

c.4) Khu du lịch Sơn Trà: 

- Diện tích tự nhiên: 1.056ha. 

- Quyết định số 2163/QĐ-TTg (08/11/2016) phê duyệt QHTT. 

TT Chương trình / Dự án đầu tư 
Phân kỳ 

thực hiện 

1 Trung tâm đón tiếp và lưu trú Hồ Xanh - Bãi Bụt Đến 2025 

2 Trung tâm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường -nt- 

3 Trung tâm dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí Tiên Sa -nt- 

4 Nhóm dự án đầu tư phát triển 5 cụm nghỉ dưỡng -nt- 

5 Khu biệt thự Tây Nam Suối Đá -nt- 

6 Khu nhà nghỉ sinh thái -nt- 

7 Vườn hoa, vườn thuốc Nam -nt- 

8 Khu cứu hộ động vật và vườn thú bán hoang dã Đến 2030 

9 
Dự án phát triển các tuyến du lịch sinh thái, hạ tầng du lịch 

sinh thái, các điểm ngắm cảnh và vệ sinh công cộng 
-nt- 

10 Chương trình bảo tồn tôn tạo di tích -nt- 

11 Chương trình đầu tư bảo vệ môi trường -nt- 

12 Chương trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật -nt- 

c.5) Khu du lịch Vịnh Xuân Đài: 

- Diện tích tự nhiên: 3.000ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.200ha. 

- Quyết định số 2127/QĐ-TTg (29/12/2017) phê duyệt QHTT. 

TT Hạng mục 
Phân kỳ 

thực hiện 

A Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng   

1 

Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển điểm du lịch 

làng nghề chế biến hải sản khô và nước mắm Gành Đỏ 

(phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) và làng chài Tiên Châu 

(huyện Tuy An), Bình Thạnh (TX Sông Cầu) 

Đến năm 2030 

B Nhóm dự án phát triển hạ tầng khung khu du lịch   

1 Xây dựng mới 5 bến thuyền du lịch Đến năm 2030 
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TT Hạng mục 
Phân kỳ 

thực hiện 

2 
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện 31 tại cầu Ông Cọp 

(kết nối Gành Đá Đĩa với QL1A) 
Đến năm 2030 

3 

Đầu tư tuyến đường du lịch: Đường nối từ điểm đầu (giao 

đường Lê Duẩn với đường Độc Lập tại Khu du lịch Bắc Âu) 

đến khu di tích Gành Đá Đĩa; tuyến đường vào bãi biển phía 

Nam Gành Đá Đĩa; tuyến đường nối quốc lộ 1A đến Vũng 

La; tuyến đường ven Vịnh Xuân Đài (từ bãi tắm Bàn Than 

đến Khu du lịch Nhất Tự Sơn); tuyến đường dọc Vịnh Xuân 

Đài 

Đến năm 2025 

4 Đầu tư tuyến đường ven bãi biển Từ Nham Đến năm 2030 

5 
Đầu tư cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường và thông tin 

liên lạc 
Đến năm 2030 

6 
Ứng phó vớibiến đổi khí hậu và nước biển dâng (xây kè, 

đê,…) 
Đến năm 2030 

c Nhóm dự án phát triển sản phẩm du lịch   

1 Phân khu du lịch cao cấp Nam Từ Nham Đến năm 2030 

2 Phân khu du lịch Gành Đá Đĩa Đến năm 2030 

3 Phân Khu nghỉ dưỡng BãiÔm Đến năm 2030 

4 Phân khu du lịch Bắc Từ Nham Đến năm 2030 

5 Phân khu núi Dòng Bồ Đến năm 2030 

6 Phân khu du lịch biển tổng hợp Gành Đỏ - Bình Sa   

D Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch   

1 Tuyên truyền quảng bá du lịch Đến năm 2030 

2 Xây dựng thương hiệu du lịch Đến năm 2025 

3 Nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch Đến năm 2030 

4 Phát triển nguồn nhân lực Đến năm 2030 

5 Giáo dục cộng đồng Đến năm 2030 

6 
Bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường du 

lịch 
Đến năm 2030 

c.6) Khu du lịch Mũi Né (đã công nhận): 

- Diện tích tự nhiên: 4.760ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.000ha. 

- Quyết định số 1772/QĐ-TTg (18/12/2018) phê duyệt QHTT. 

TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

I Các dự án phát triển hạ tầng phục vụ du lịch   

1 

Các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông 

đối ngoại kết nối Khu DLQG Mũi Né với các khu vực lân 

cận, như Lâm Đồng, Khánh Hòa... 

Đến 2030 
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TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

2 

Các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thiện hệ thống 

giao thông nội bộ kết nối các phân khu chức năng du lịch và 

kết nối với sân bay Phan Thiết 

Đến 2025 

3 

Các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình hạ 

tầng kỹ thuật đầu mối phục vụ du lịch: Bến du thuyền, nhà 

máy nước, nhà máy xử lý nước thải và công trình kè biển. 

Đến 2030 

II Các dự án hỗ trợ phát triển du lịch 
 

1 

Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phát triển du 

lịch tại làng chài Mũi Né, làng nghề chế biến hải sản Mũi 

Né và nước mắm Phú Hài 

Đến 2025 

III Các dự án đầu tư phân khu chức năng 
 

1 Trung tâm dịch vụ du lịch gắn với đô thị Đến 2030 

2 Phân khu du lịch biển Mũi Né Đến 2025 

3 Phân khu du lịch chuyên đề - Du lịch Cát Đến 2025 

4 Phân khu công viên vui chơi giải trí Hòn Rơm Đến 2030 

5 Phân khu du lịch biển cao cấp Bắc Bình Đến 2030 

6 Phân khu Danh thắng Bàu Trắng Đến 2030 

d) Vùng Tây Nguyên: 

d.1) Khu du lịch Măng Đen: 

- Diện tích tự nhiên: 138.116ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 2.000ha. 

- Quyết định số 298/QĐ-TTg (05/02/2013) phê duyệt QHCXD. 

TT Các dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

I Nguồn vốn ngân sách nhà nước 

 1 Lập các quy hoạch chi tiết các khu du lịch. X 

2 

Lập đề án đưa khu du lịch sinh thái Măng Đen vào hệ thống 

khu du lịch sinh thái quốc gia. X 

3 

Lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia 

Măng Đen, tỉnh Kon Tum năm 2020. X 

4 

Đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng 

đối với hoạt động du lịch: Đường tỉnh 676, đường tỉnh 669, 

đoạn từ trung tâm xã Đăk Tăng đi trung tâm xã Măng Bút. X 

II Các nguồn vốn khác 
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TT Các dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

 

Đầu tư các khu du lịch trong hệ thống Khu du lịch Măng 

Đen bao gồm: Khu du lịch thác Pa Sĩ, thác Lô Ba; khu du 

lịch tâm linh tượng Đức Mẹ; khu du lịch suối nước nóng 

thôn Vương, xã Đăk Nên; khu du lịch suối nước nóng Đăk 

Lô, xã Ngọc Tem; khu du lịch hang đá thôn Kon Du; các 

làng, bản văn hóa khai thác du lịch cộng đồng: Thôn Kon 

Tu Rằng - xã Măng Cành, thôn Kon Ke, thôn Kon Chốt - xã 

Đăk Long, thôn Vi Glơng, Thôn Kon Plông, thôn Đăk Xô - 

xã Hiếu, thôn Vi O Lắc, thôn Vi K Oa - xã Pờ Ê. 

 
d.2) Khu du lịch Đan Kia - Đà Lạt 

- Diện tích tự nhiên: 4.000ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 760ha. 

- Quyết định số 1771/QĐ-TTg (18/12/2018) phê duyệt QHTT. 

TT Chương trình/Dự án đầu tư 
Phân kỳ  

thực hiện 

I Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng khung Khu du lịch 

1 
Các Dự án ĐTXD hệ thống giao thông đối ngoại và giao 

thông chính của Khu DLQG Đankia - Suối Vàng 
Đến 2030 

2 
Dự án ĐTXD hồ Phước Thành (hồ chứa ngăn nước bẩn, bảo 

vệ nguồn nước hồ Đankia) 
Đến 2025 

3 Dự án ĐTXD Bến tàu du lịch trung tâm Đến 2030 

4 Dự án ĐTXD các Trạm xử lý nước thải Đến 2030 

5 Dự án ĐTXD Bãi đỗ xe trung tâm Đến 2030 

6 
Các dự án ĐTXD hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, 

thông tin liên lạc... của Khu DLQG 
Đến 2030 

II Nhóm dự án phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch 

1 
Các Dự án ĐTXD phân khu Trung tâm du lịch tổng hợp (Tái 

hiện Đà Lạt xưa - Đà Lạt Retro) 
Đến 2025 

2 
Dự án ĐTXD cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ khai thác 

Thắng cảnh Đồi Cỏ Hồng 
Đến 2025 

3 Các Dự án ĐTXD phân khu Hành chính dịch vụ Đến 2025 

4 Các Dự án ĐTXD phân khu Du lịch văn hóa Lang Biang Đến 2025 

5 Các Dự án ĐTXD phân khu Nghỉ dưỡng Đến 2030 

6 Các Dự án ĐTXD phân khu Chăm sóc sức khỏe Đến 2030 

7 
Các Dự án ĐTXD phân khu Du lịch thể thao - Trung tâm thể 

thao quốc gia 
Đến 2030 

8 Các Dự án ĐTXD phân khu Sân golf Đến 2030 

9 Các Dự án ĐTXD phân khu Trung tâm giáo dục Đến 2030 

10 
Các Dự án ĐTXD phân khu Sinh thái nông nghiệp kết hợp 

du lịch 
Đến 2030 
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TT Chương trình/Dự án đầu tư 
Phân kỳ  

thực hiện 

11 Các Dự án ĐTXD phân khu Dược liệu kết hợp du lịch Đến 2030 

e) Vùng Đông Nam Bộ: 

e.1) Khu du lịch Côn Đảo: 

- Diện tích tự nhiên: 7.515ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.000ha. 

- Quyết định số 870/QĐ-TTg (17/6/2015) phê duyệt QHTT. 

TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

I Nhóm dự án phát triển sản phẩm du lịch   

1 Công viên biển An Hải và khu nghỉ dưỡng biển Đến 2025 

2 Khu nghỉ dưỡng nhà vườn Cỏ Ống Đến 2030 

3 Khu nghỉ dưỡng sinh thái vịnh Đầm Trầu Đến 2030 

4 Điểm tham quan Bãi Ông Đụng Đến 2030 

5 Nhà nghỉ sinh thái rừng Sở Rẫy Đến 2025 

6 Điểm tham quan Hòn Bảy Cạnh Đến 2030 

7 Khu nghỉ dưỡng sinh thái đảo Hòn Cau Đến 2030 

8 Khu du lịch tại vịnh Đầm Tre và bán đảo Con Ngựa Đến 2030 

II Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng du lịch   

1 Dự án phát triển đường đi dạo quanh đảo Đến 2030 

2 Dự án dịch vụ phà quanh đảo Đến 2030 

3 Dự án Đường vào bãi Đầm trầu Đến 2025 

4 Dự án đường xuống các bãi tắm Đến 2025 

5 

Dự án cầu tàu du lịch sinh thái tại hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, 

hòn Cau, hòn Tre lớn, Bãi Tre, Bãi Dương, hòn Tre nhỏ, hòn 

Bà 

Đến 2025 

6 Dự án đường du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Đến 2030 

7 Dự án Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo Đến 2030 

8 Dự án bến du thuyền vịnh Ông Đụng Đến 2030 

III Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch   

1 
Đầu tư xây dựng cơ sở và đào tạo nguồn nhân lực cho du 

lịch Côn Đảo 
Đến 2030 

2 
Xây dựng thương hiệu du lịch Côn Đảo và các biện pháp 

tổng hợp phát triển thương hiệu 
Đến 2025 

3 Xây dựng chiến lược tiếp thị du lịch Đến 2025 

4 Lập kế hoạch hành động xúc tiến du lịch Đến 2025 

5 Lập trang web quảng bá du lịch Côn Đảo Đến 2025 

e.2) Khu du lịch Núi Bà Đen: 

- Diện tích tự nhiên: 3.000ha. 
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- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 1.000ha. 

- Quyết định số 2383/QĐ-TTg (23/12/2014) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 1099/QĐ-TTg (05/09/2018) phê duyệt QHCXD. 

TT Dự án đầu tư 
Phân kỳ  

thực hiện 

I 
Dự án phát triển du lịch khu trung tâm văn hóa - lễ hội - 

tâm linh 
  

1 Cải thiện môi trường du lịch Đến 2025 

2 Dự án phát triển khu dịch vụ du lịch Đến 2030 

3 
Dự án cải thiện, nâng cấp bến bãi, quảng trường, không 

gian công cộng 
Đến 2025 

II Các dự án vui chơi giải trí 
 

1 Khu trường đua xe Đến 2025 

2 Khu vui chơi giải trí tồng hợp Đến 2030 

III Các dự án phát triển các khu lưu trú, nghỉ dưỡng 
 

1 Tồ hợp du lịch - nghỉ dưỡng Ma Thiên Lãnh Đến 2030 

IV Khu đỉnh Núi Bà Đen: ngoạn cành, Thiền Đến 2030 

V 
Dự án phát triền du lịch sinh thái, các vườn thực vật, bào 

tồn gen và hệ thống các điểm ngắm cảnh, cắm trại... 
Đến 2030 

VI Dự án phát triển công viên đô thị Đến 2030 

1 Dự án phát triển du lịch cộng đồng làng Khedol Đến 2030 

VIII Dự án cải tạo khu trường bắn hiện hữu Đến 2025 

IX 
Dự án phát triển hạ tầng phục vụ du lịch và tu bồ, tồn tạo di 

tích văn hóa, lịch sử, cách mạng 
Đến 2025 

f) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

f.1) Khu du lịch Núi Sam (đã được công nhận): 

- Diện tích tự nhiên: 1.487ha. 

- Quyết định số 2098/QĐ-TTg (27/12/2017) phê duyệt QHTT. 

 TT Hạng mục, dự án 
Phân kỳ thực 

hiện 

I Nhóm dự án phát triển du lịch   

1 Khu du lịch vui chơi nghỉ dưỡng TP. Châu Đốc 2030 

2 Khu phức hợp văn hóa, tâm linh Núi Sam 2030 

3 Khách sạn nổi trên sông Châu Đốc. 2030 

4 Khu du lịch lòng hồ Trương Gia Mô 2030 

5 Khu thương mại, dịch vụ 2030 

II Nhóm dự án phát triển hạ tầng Khu du lịch   

1 

Xây dựng tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức 

Thắng với khu du lịch sinh tháibãi bồi Vĩnh Mỹ (đường 14 

A, B) 

2025 
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 TT Hạng mục, dự án 
Phân kỳ thực 

hiện 

2 Tuyến đường từ đường tránh quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông 2025 

3 Nâng cấp, cải tạo đường lên đỉnh Núi Sam 2025 

4 
Tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam kết hợp bãi 

đỗ xe 
2030 

5 
Tuyến đường dẫn cầu Cồn Tiênđến khu Công viên văn hóa 

Núi Sam 
2030 

6 Dự án trạm dừng chân Núi Sam 2030 

7 Đường đê kênh Hòa Bình 2030 

8 Cầu Châu Đốc 2030 

9 Cổng chào khu dịch quốc gia Núi Sam 2025 

10 Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Đạo Cật 2025 

11 
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai - Lê 

Hồng Phong (đoạn từ 955A-N1) 
2025 

III Các chương trình đầu tư   

1 
Chương trình đầu tư bảo vệ môi trường, phát triển nguồn 

nhân lực và xúc tiến quảng bá Khu DLQG Núi Sam. 
2030 

2 

Chương trình bảo tồn, tôn tạo di tích (Tu bổ, tôn tạo và 

chỉnh trang Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ và hệ thống các di 

tích văn hóa lịch sử liên quan). 

2030 

f.2) Khu du lịch Phú Quốc: 

- Diện tích tự nhiên: 58.927ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 6.000ha. 

- Quyết định số 01/2007/QĐ-TTg (08/01/2007) phê duyệt QHTT. 

- Quyết định số 486/QĐ-TTg (30/03/2021) phê duyệt QHCXD. 

* Quy hoạch đợt đầu giai đoạn đến năm 2020:  

- Hoàn thành khung hạ tầng kĩ thuật cơ bản: hình thành một số khu đô thị 

mới vag khu du lịch.Tập trung  phát triển cảng hàng không quốc tế, cảng biển 

quốc tế, mạng lưới điện, trục đường chính và hạ tầng du lịch. 

- Phát triển 2 trung tâm đô thi,du lịch lớn tại Dương Đông và Bãi Trường. 

- Phát triển khu du lịch sinh thái, chất lượng cao tại khu vực nhạy cảm môi 

trường, hạn chế san lấp địa hình từ tỉnh lộ 47 trở lên, các xã Cửa Cạn, Cửa 

Dương, Gành Dầu, Bãi Thơm, phân khu phía Bắc xã Hàm Ninh và các đảo phía 

Nam An Thới. 

- Phát triển các khu vực ít nhạy cảm về môi trường tại khu vực phía Nam 

đảo: Dương Đông, An Thới, Dương Tơ và phần phái Nam xã Hàm Ninh.Các 

khu du lịch có qui mô lớn như khu vực Bà Kèo-Cửa Lấp, Bãi Trường, Bãi Đất 

Đỏ, Bãi Khem, Bãi Sao, Bãi Vòng. 
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- Phát triển du lịch sinh thái với loại hình nghỉ dưỡng dưới tán rừng, lặn 

biển, tham quan nghiên cứu các rạn san hô, câu cá, mực ở khu vực Hòn Thơm, 

đảo Nam An Thới. 

- Cải tạo, nâng cấp, điều chỉnh và mở rộng thị trấn Dương Đông ,từng 

bước hình thành khu đô thị Cửa Cạn bên cạnh hồ Suối Cái. 

- Phát triển các sân gôn tại Bãi Thơm, Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Sao - An 

Thới và Bãi Vòng. 

- Hình thành các trung tâm huấn luyện thể dục thể thao,trường đua tại khu 

vực An Thới và Dương Tơ. 

- Phát triển các khu thêt thao dưới  nước tại Hàm Ninh, khu vực biển phía 

Đông và Bãi Trường,tham quan đáy biển tại quần đảo xã Hòn Thơm. 

f.3) Khu du lịch Năm Căn - Mũi Cà Mau: 

- Diện tích tự nhiên: 20.100ha. 

- Diện tích vùng lõi/khu vực phát triển KDLQG: 2.100ha. 

- Quyết định số 744/QĐ-TTg (18/6/2018 ) phê duyệt QHTT. 

TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

A Nhóm dự án phát triển hạ tầng phục vụ du lịch   

1 Nâng cấp tuyến đường huyện 73 thành đường du lịch Đến 2025 

2 
Xây dựng hạ tầng thuộc Công viên Văn hóa du lịch Mũi Cà 

Mau 
Đến 2025 

3 
Xây dựng bờ kè chống sạt lở khu du lịch tổng hợp Khai 

Long kết hợp du lịch 
Đến 2025 

4 
Mở mới tuyến du lịch đường thủy kết nối Khu DLQG Mũi 

Cà Mau với Côn Đảo và Phú Quốc 
Đến 2030 

B Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch   

1 
Dự án tuyên truyền quảng bá du lịch Khu DLQG Mũi Cà 

Mau 
Đến 2030 

2 
Dự án xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Khu 

DLQG Mũi Cà Mau 
Đến 2025 

3 Dự án nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch mới Đến 2030 

4 Dự án phát triển nguồn nhân lực Đến 2030 

5 Dự án giáo dục cộng đồng Đến 2030 

6 Dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng Đến 2025 

7 

Dự án phát triển du lịch bền vững gắn bảo tồn đa dạng sinh 

học Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, bảo vệ môi trường du lịch, 

ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

Đến 2030 
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TT Tên dự án 
Phân kỳ  

thực hiện 

8 

Dự án xây dựng các điểm dừng chân, ngắm cảnh, biển chỉ 

dẫn thông tin du lịch tại Phân khu du lịch Vườn quốc gia 

Mũi Cà Mau 

Đến 2025 

9 Dự án phát triển sinh kế cộng đồng dân cư Đến 2030 

C Nhóm dự án phát triển du lịch   

1 
Dự án phát triển các dịch vụ du lịch tại trung tâm Khu 

DLQG Mũi Cà Mau 
Đến 2030 

2 
Dự án phát triển các dịch vụ du lịch tại không gian du lịch 

sinh thái đặc thù (vùng đệm Vườn quốc gia Mũi Cà Mau) 
Đến 2030 

5. Tổ chức, phát triển hệ thống doanh nghiệp du lịch 

5.1. Định hướng chung 

Đẩy mạnh phát triển hệ thống doanh nghiệp du lịch bằng các cơ chế, 

chínhsách phù hợp nhằm phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, dư địa để chủ 

độngthu hút và đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch, nhanh chóng khẳng định 

vị thếcủa hệ thống doanh nghiệp du lịch Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc 

tế và đưadu lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. 

5.2.  Định hướng cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm 

5.2.1. Giai đoạn đến năm 2025 

5.2.1.1. Định hướng 

- Nhanh chóng phục hồi hoạt động của hệ thống doanh nghiệp du lịch đạt 

mức bằng và vượt thời điểm trước khi có dịch Covid-19 (về số lượng, phân 

khúc, chất lượng nhân lực, hiệu suất hoạt động…). 

Hiện nay, do tác động của dịch Covid-19, mặc dù du lịch bước đầu phục 

hồi tích cực nhưng chỉ ở thị trường nội địa. Lữ hành quốc tế hầu như chưa đón 

được khách quốc tế đến Việt Nam. Cơ sở lưu trú du lịch tại một số khu vực ven 

biển đón khách nội địa nhưng chỉ đạt 60-70% công suất do thiếu hụt nhân viên 

phục vụ, cơ sở lưu trú tại các địa bàn trọng điểm (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…) 

vẫn chưa hồi phục do không phải là điểm đón khách nội địa. Để phục hồi hoàn 

toàn hoạt động và tiếp tục phát triển, đặc biệt là với thị trường quốc tế, cần có 

thời gian để các doanh nghiệp du lịch tổ chức lại kế hoạch kinh doanh. Vì vậy, 

giai đoạn này hệ thống doanh nghiệp tập trung vào việc phục hồi. 

- Tranh thủ cơ hội để cơ cấu lại hệ thống, đẩy mạnh liên kết chuỗi du lịch 

quốc tế, tăng cường kết nối chuỗi du lịch trong nước và kết nối hệ thống du lịch 

với hệ thống doanh nghiệp của các ngành khác (giao thông vận tải, nông 
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nghiệp,công thương…) đề hình thành các tập đoàn, tổ hợp du lịch đủ mạnh, có 

khả năng cạnh tranh quốc tế. 

Sau tác động kéo dài 02 năm của dịch Covid-19, các chuỗi liên kết kinh 

doanh đều bị ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc phải chuyển đổi mục 

đích kinh doanh. Du lịch là ngành dịch vụ liên kết, việc kết nối lại chuỗi kinh 

doanh là bắt buộc. Bên cạnh đó, dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt trên phạm vi toàn 

cầu, việc cơ cấu lại thị trường kinh doanh là yếu tố không thể tránh được trong 

giai đoạn mở lại hoạt động du lịch. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động 

triển khai hiệu quả kế hoạch, việc hình thành tập đoàn, tổ hợp đủ mạnh để cạnh 

tranh quốc tế là xu thế chung trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.     

- Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu phát triển và hội nhập quốc tế. 

Do tác động của dịch bệnh kéo dài, nguồn nhân lực du lịch bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng, nhiều lao động phải nghỉ việc, chuyển nghề. Để bù đắp thiếu hụt, 

công tác tập trung tuyển dụng cũng chưa đáp ứng được ngay nhu cầu vì lao 

động mới cần có quá trình đào tạo phù hợp với yêu cầu kinh doanh. Bên cạnh 

đó, Việt Nam đã tham gia các cam kết quốc tế về Thỏa thuận thừa nhận nghề du 

lịch, các chuỗi kinh doanh quốc tế trong lĩnh vực du lịch, nếu không có giải 

pháp tập trung phù hợp về đào tạo nhân lực, lao động Việt Nam sẽ nhanh chóng 

mất vị trí việc làm ngay tại nước minh và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 

lâu dài của hệ thống doanh nghiệp du lịch Việt Nam. 

5.2.1.2. Nhiệm vụ trọng tâm  

a) Các doanh nghiệp thống nhất, tập trung đề xuất ban hành cơ chế, chính 

sách hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc phù hợp với các cấp quản lý để nhanh chóng 

phục hồi hoạt động; chủ động đẩy mạnh liên kết, đào tạo nhân lực, ứng dụng 

công nghệ…để phát huy nội lực. Chủ động phát triển các mô hình kinh tế chia 

sẻ để tạo sự hỗ trợ lẫn nhau, mang đến các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú 

cho du khách, nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch. 

b) Các doanh nghiệp thuộc quản lý của ngành du lịch 

*Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành: 

- Khôi phục hoạt động, tăng cường liên doanh, liên kết mở rộng mạng 

lưới doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại các địa phương có tiềm năng thu hút 

khách quốc tế; tại các địa phương ít có điều kiện thu hút khách quốc tế trực tiếp 

thì đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại các trung tâm du 

lịch và doanh nghiệp lữ hành nội địa tại địa phương để củng cố và thiết lập vững 

chấc chuỗi dịch vụ du lịch.  
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- Đẩy mạnh liên kết với các hệ thống doanh nghiệp ngành khác, địa 

phương khác; lữ hành quốc tế song song với khôi phục thị trường cũ đồng thời 

đẩy mạnh kết nối với các thị trường mới có tiềm lực, tiềm năng như Mỹ, Nam 

Mỹ, Ấn Độ, Trung Đông… 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối dịch vụ bán và thanh 

toán tour, quảng bá điểm đến. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI trong dịch vụ hướng dẫn khách, đặc 

biệt là đối với các thị trường sử dụng ngôn ngữ ít thông dụng. 

- Bước đầu hình thành câu lạc bộ lữ hành đối với từng thị trường trọng 

điếm để chủ động xác định sản phẩm, dịch vụ phù hợp; từng bước nâng cao vị 

thế của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trong chuỗi dịch vụ du lịch khu vực và 

quốc tế. 

* Doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch  

- Tập trung đẩy mạnh đào tạo nhânlực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt 

động; xây dựng chính sách bán hàng phù hợp để góp phần bình ổn giá dịch vụ 

du lịch;  

- Đẩy mạnh liên kết để chủ động nguồn khách;các chuỗi khách sạn 

thương hiệu Việt, đẩy mạnh giá trị thương hiệu và mở rộng thị phần,  

- Nhanh chóng ứng dụng tiêu chuẩn dịch vụ và đào tạo nhân lực hội nhập 

quốc tế; các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch đăng ký đạt điều kiện và tự xếp hạng 

bảo đảm cam kết chất lượng dịch vụ ở mức tương ứng, tăng cường liên kết đa 

dạng dịch vụ để bảo đảm hiệu quả kinh doanh. 

- Chú trọng phát triển mô hình kinh tế chia sẻ với các đơn vị kinh doanh 

khác để chủ động hơn trong việc phục vụ khách du lịch. 

c) Doanh nghiệp không thuộc quản lý của ngành du lịch (kinh doanh các 

dịch vụ bổ trợ): 

- Chủ động đẩy mạnh kết nối, đa dạng thị trường và nguồn khách,  

- Hình thành các chuỗi cung ứng, câu lạc bộ kinh doanh để đẩy mạnh 

hoạt động theo kế hoạch;  

- Chủ động đề xuất với chính quyền địa phương các cơ chế, chính sách 

phù hợp để hỗ trợ phục hồi hoạt động du lịch nhưng đồng thời bảo đảm an ninh, 

an toàn cho khách du lịch và trật tự, an toàn tại địa phương;  

- Đẩy mạnh phối hợp xây dựng điểm đến mới, sản phẩm mới phù hợp với 

xu thế; đẩymạnh ứng dụng công nghệ để tăng cường thu hút khách, tối ưu hiệu 

quả kinh doanh. 
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- Chú trọng ứng dụng công nghệ mới, hiện đại,đặc biệt là những yếu tố 

đặc trưng gắn với tính chất vùng, miền, văn hóa bản địa đặc trưng của Việt Nam 

để tăng tính hấp dẫn, nét riêng biệt của dịch vụ phục vụ khách du lịch tại từng 

điểm đến du lịch. 

- Tiếp tục đẩy mạnh hình thành các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp du 

lịch hoạt động hiệu quả theo thị trường, phân khúc, loại hình sản phẩm… để 

thống nhất hoạt động, phát huy hiệu quả đồng bộ; từng bước hình thành và 

khẳng định vị thế của các tập đoàn, tổ hợp dịch vụ du lịch đủ mạnh, đủ tầm 

cạnh tranh với khu vực và thế giới. 

5.2.2. Giai đoạn 2026-2030 

5.2.2.1. Định hướng 

- Đẩy mạnh phát triển đáp ứng yêu cầu tăng trưởng về du lịch, từng bước 

khẳng định vai trò của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. 

Thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và Chiến lược 

phát triển du lịch đến năm 2030, phát huy lợi thế của dư địa phát triển, hệ thống 

doanh nghiệp du lịch tăng cường hiệu quả kinh doanh để hình thành các vùng 

động lực, trung tâm du lịch có đẳng cấp quốc tế, tăng dần tỷ trọng đóng góp 

GDP du lịch trong cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, gia tăng động lực 

lan tỏa để phát triển các ngành kinh tế khác để khẳng định vị thế của ngành kinh 

tế mũi nhọn. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống doanh nghiệp du lịch theo 

hướng cơ cầu lại để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường giá trị gia tăng 

của chuỗi dịch vụ du lịch của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. 

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, chuyển đổi số và liên kết đa quốc 

gia, cùng đồng thời với việc đề xuất tăng cường hoàn thiện các khung khổ pháp 

lý, cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển, hệ thống doanh nghiệp du 

lịch cần chủ động liên kết để khẳng định vị thế, năng lực cạnh quốc tế thông qua 

các tập đoàn, tổ hợp du lịch có thương hiệu doanh nghiệp đủ mạnh để cạnh 

tranh  quốc tế, khẳng định các dóng sản phẩm du lịch đặc trưng có thương hiệu 

sản phẩm cạnh tranh quốc tế, đồng thời tăng cường giá trị gia tăng cho các sản 

phẩm, dịch vụ bổ trợ, tăng cường hiệu quả kinh doanh cùng với việc khẳng định 

vị thế cạnh tranh của thương hiệu điểm đến du lịch. 

- Hệ thống kinh doanh dịch vụ du lịch tại Việt Nam vận hành ổn định, 

hiệu quả, hạn chế tác động bất lợi của thị trường quốc tế và trường hợp lộn xộn 

trong nước vào dịp cao điểm 
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Trong bối cảnh diễn biến chính trị và diễn biến môi trường ó nhiều biến 

động, cùng song song với yêu cầu đẩy mạnh phát triển, hệ thống doanh nghiệp 

du lịch cần có kế hoạch chủ động ứng phó với tác động bất lợi của thị trường 

quốc tế, có các giải pháp phù hợp để khắc phục tính mùa vụ du lịch, các tình 

huống lộn xộn có thể xảy ra để bảo đảm hiệu quả hoạt động của từng doanh 

nghiệp cũng như vị thế của ngành du lịch trong nền kinh tế. 

5.2.2.2. Nhiệm vụ trọng tâm  

- Khẳng định được vị thế của ít nhất 01 tập đoàn, tổ hợp dịch vụ du lịch 

có đủ năng lực cạnh tranh quốc tế, dẫn dắt chuỗi dịch vụ du lịch Việt Nam theo 

đúng định hướng của đất nước và xu thế của quốc tế. 

- Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hình thành rõ nét các hiệp hội, câu lạc 

bộ theo thị trường, phân khúc sản phẩm…để điều phối, tăng cường giá trị gia 

tăng của chuỗi dịch vụ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cung 

cấp đầy đủ, đúng chất lượng cam kết các dịch vụ lữ hành cho khách du lịch. 

- Doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tốt, đúng yêu 

cầu về chất lượng cho khách du lịch; hệ thống khách sạn thương hiệu Việt 

khẳng định được giá trị thươnghiệu trong chuỗi liên kết quốc tế cung cấp dịch 

vụ du lịch tại Việt Nam; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trong hội 

nhập quốc tế. 

- Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch bổ trợ đáp ứng yêu cầu của 

lượng khách du lịch ngày càng tăng, ngày càng đa dạng thị trường trong chuỗi 

cung ứng dịch vụ du lịch; có nhiều sản phẩm dịch vụ đặc trưng mang bản sắc 

Việt Nam, đặc trưng văn hóa bản địa của từng điểm đến du lịch, chất lượng dịch 

vụ ngày càng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại và chứa nhiều hàm lượng giá trị 

gia tăng. 

6. Định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch 

6.1. Định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch 

6.1.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực 

1. Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch phải gắn với yêu cầu phát triển 

kinh tế-xã hội của đất nước; nhu cầu của xã hội; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của 

chiến lược phát triển ngành Du lịch; yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư và hội nhập quốc tế về du lịch. 

2. Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch phải đáp ứng đủ về  số lượng, 

chất lượng, cơ cấu ngành nghề; cân đối theo vùng và phù hợp với đặc điểm kinh 

tế, xã hội và đặc điểm vùng, miền.  Coi trọng đào tạo nghề, đào tạo truyền nghề, 
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đào tạo tại chỗ; ưu tiên phát triển nhân lực trình độ cao có kỹ năng phục vụ trực 

tiếp, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu lao động du lịch; 

3. Tăng cường xã hội hoá trong phát triển nhân lực du lịch, gắn kết giữa 

nhà trường - Nhà nước và doanh nghiệp du lịch, trong đó Nhà nước thực hiện 

quản lý vĩ mô, định hướng, thực hiện các chương trình giáo dục hướng nghiệp 

và giáo dục toàn dân về du lịch, hỗ trợ bồi dưỡng phát triển nhân tài và thực 

hiện công bằng xã hội trong phát triển nhân lực ngành Du lịch.  

6.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 

a) Mục tiêu chung 

Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hình thành được đội ngũ nhân lực ngành 

Du lịch đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, cao về chất lượng, đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu phát triển du lịch nhanh và bền vững, phát huy được vai trò một ngành 

kinh tế mũi nhọn, đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu 

và toàn diện, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo; đồng thời đáp ứng 

nhu cầu của nhân dân về học tập các ngành nghề liên quan đến du lịch để cải 

thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, cộng đồng.   

b) Mục tiêu cụ thể 

- Đối với khối giáo dục đại học 

+ 100% các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực du lịch áp dụng khung 

trình độ quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia để xây dựng chương 

trình, giáo trình và xác định chuẩn đầu ra trong đó 80% nhân lực được đào tạo 

có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội. 

+ 100% các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực du lịch đào tạo, bồi 

dưỡng năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu và tuân thủ đúng quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Châu Âu đối 

với cử nhân tốt nghiệp đại học. 

+ 80% các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực du lịch phối hợp, liên kết 

chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch trong việc xây dựng chương trình, giáo 

trình đào tạo, thực hành, thực tập thường xuyên trong quá trình đào tạo. 

+ Phấn đấu 80% nhân lực du lịch được đào tạo có các kỹ năng mềm như 

khả năng giao tiếp hiệu quả, thái độ làm việc nghiêm túc, tư duy độc lập, sáng 

tạo đồng thời có kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm. 

- Đối với khối giáo dục nghề nghiệp 

+ 100% các cơ sở đào tạo du lịch thuộc khối giáo dục nghề nghiệp áp dụng 

khung trình độ quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia để xây dựng 
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chương trình, giáo trình và xác định chuẩn đầu ra trong đó 90% nhân lực được 

đào tạo có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội. 

+ 70% nhân lực du lịch được đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu công việc. 

+ 100% nhân lực du lịch được đào tạo tại khối các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp được thực hành thường xuyên và được thực tập đúng chuyên ngành, 

chuyên nghề đào tạo tại các doanh nghiệp du lịch. 

+ Phấn đấu 100% nhân lực du lịch được đào tạo có thái độ làm việc 

nghiêm túc, tận tâm, có khả năng làm việc độc lập 70% trong số đó có các kỹ 

năng mềm như khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng phối hợp làm việc nhóm. 

6.1.3. Căn cứ, nguyên tắc phát triển 

a) Căn cứ 

Định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch được xây dựng dựa trên cơ 

sở quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước: Tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 

của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong 

thời kỳ mới. Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030.  

Những căn cứ pháp lý chính để xây dựng định hướng phát triển nguồn 

nhân lực du lịch bao gồm: 

+ Luật Du lịch năm 2017, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề 

nghiệp, Luật Việc làm và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành các luật nêu trên; 5 

+ Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về 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 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 

2008 của Chính phủ về 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; 

+ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030; 

+ Quyết định số 2292/QĐ- BVHTTDL ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương trình hành động phát triển du 

lịch giai đoạn 2021-2025; 
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+ Quyết định số 4279/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động 

của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

Ngoài ra, định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch còn căn cứ vào 

những kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát… về thực trạng nhân lực du lịch và 

công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn 2013-2020. 

b) Nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Phát triển nguồn nhân lực du lịch phải trên cơ sở quán triệt các định hướng 

về phát triển nguồn nhân lực của Đảng; phù hợp với các nguyên tắc, định hướng 

về phát triển nhân lực chung của quốc gia, đáp ứng yêu cầu của công cuộc phát 

triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Bảo đảm đáp ứng được các nhu cầu của ngành du lịch trước mắt và lâu dài 

cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu theo vùng. 

Phát triển nguồn nhân lực du lịch phải gắn với cải thiện, nâng cao chất 

lượng môi trường làm việc, xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao; gắn với đổi mới nội dung, hình thức đào tạo và chú trọng khả năng 

vận dụng thực tiễn sau đào tạo. 

6.1.4. Định hướng phát triển nguồn nhân lực  

6.1.4.1. Dự báo khái quát về nhu cầu nhân lực ngành du lịch giai đoạn 

2021-2030 

- Giai đoạn 2021-2030, nhu cầu nhân lực ngành Du lịch sẽ ngày càng tăng 

cả về số lượng và chất lượng với cơ cấu phải hợp lý hơn theo yêu cầu đòi hỏi 

của sự phát triển du lịch và xu thế phát triển khoa học-công nghệ khi nước ta 

hội nhập quốc tế sâu và toàn diện trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và phát triển kinh tế tri thức. 

- Nhân lực du lịch cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, Đồng bằng 

Sông Cửu Long và Tây Bắc sẽ cần và phát triển mạnh tương ứng với sự phát 

triển cao của hoạt động du lịch trên các địa bàn này, đặc biệt là nhân lực người 

dân tộc ít người. Chú ý hơn nữa nhân lực du lịch ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, 

hải đảo, nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn nhưng có nhiều tiềm năng và 

thế mạnh du lịch, để vừa phát triển du lịch, vừa đóng góp tích cực vào việc thực 

hiện chính sách xã hội, bảo vệ bản sắc văn hóa, chủ quyền dân tộc. 
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- Trong 10 năm tới, nhân lực ở cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo và 

doanh nghiệp thuộc ngành Du lịch có thể sẽ có sự thay đổi cả về số lượng, chất 

lượng và cơ cấu. Nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về du lịch có thể sẽ 

giảm đi cùng với chính sách đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính Nhà 

nước để đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ kiến tạo, năng động, hiệu quả 

đồng thời chuyển dần từ “chức năng quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo 

và cung cấp những dịch vụ công cho xã hội” theo tinh thần Nghị quyết số 18-

NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội. Nhân 

lực ở các cơ sở đào tạo (cả các cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các cơ sở tham gia đào tạo du lịch khác) và cơ quan nghiên 

cứu du lịch sẽ phải tăng mạnh số trí thức có học hàm, học vị cao. Bên cạnh đó, 

nhân lực khối doanh nghiệp du lịch có thể sẽ vừa tăng lên cùng với số lượng 

doanh nghiệp mới thành lập, mở rộng quy mô hoạt động và nâng lên về chất 

lượng để đảm bảo khả năng tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

6.1.4.2. Dự báo cụ thể về nhu cầu nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2021-

2030 

a) Về số lượng: Năm 2025, nhu cầu nhân lực làm việc trực tiếp trong 

Ngành ước cần khoảng 1,2 triệu lao động. Năm 2030 ngành Du lịch cần khoảng 

2,2 triệu lao động trực tiếp. 

b) Về chất lượng: Được trang bị đúng, đủ kiến thức, kỹ năng (quy trình kỹ 

thuật nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng giao tiếp); có tinh thần thái độ phục vụ 

chu đáo tận tuỵ, sẵn sàng phục vụ khách; và có năng lực ngoại ngữ, tin học đảm 

bảo yêu cầu của từng nghiệp vụ cụ thể. Có hiểu biết về các công nghệ có liên 

quan đến nghề nghiệp, đặc biệt là các công nghệ mới của CMCN4.0 trong lĩnh 

vực du lịch. 

c) Về cơ cấu nhân lực 

Cơ cấu nhân lực phải đảm bảo hợp lý về trình độ đào tạo; các loại công 

việc; các lĩnh vực, ngành, nghề, vị trí công tác; giữa các độ tuổi, giới tính; giữa 

vùng miền để giảm tình trạng tranh giành nhân lực gây lộn xộn thị trường lao 

động du lịch.  

- Cơ cấu nhân lực theo trình độ: Cơ cấu nhân lực ngành Du lịch đến năm 

2030 theo trình độ đào tạo (trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 

nghề và dưới sơ cấp) được dự báo như sau:  

Bảng 60. Nhu cầu nhân lực ngành Du lịch đến năm 2030 

(Theo trình độ đào tạo) 

Đơn vị tính:  người 
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STT Chỉ tiêu 

Năm 2019 Dự báo cho  

2025 2030 

1 Tổng số lao động du lịch 1.023.000 1.200.000  2.200.000 

2 Trình độ trên đại học  1.700 7.000 10.000 

3 Trình độ đại học, cao đẳng  170.330 393.000 650.000 

4 Trình độ trung cấp  64.450 300.000 600.000 

5 
Sơ cấp nghề và đào tạo du lịch 

dưới 3 tháng 
223.870 

500.000 940.000 

6 Chưa qua đào tạo 562.650   

Nguồn: Dự báo của Nhóm chuyên gia thực hiện Quy hoạch  

- Cơ cấu nhân lực theo ngành nghề: Dự báo năm 2030, cơ cấu nhân lực du 

lịch trực tiếp làm việc trong các nghề khách sạn, nhà hàng chiếm 60%; lữ hành, 

vận chuyển khách chiếm 10%; và dịch vụ giải trí, dịch vụ khác chiếm 30%. Do 

yêu cầu phát triển, cơ cấu ngành nghề sẽ thay đổi và xuất hiện những nghề mới 

như quản trị và phục vụ giải trí, thể thao, hội nghị, sự kiện; nghề tiếp thị, quảng 

bá, xúc tiến du lịch; quản lý và phục vụ bãi cắm trại; phục vụ tàu du hành; quản 

lý khu du lịch; hướng dẫn du lịch với các ngôn ngữ khác như Nhật, Hàn Quốc...  

Bảng 61. Nhu cầu nhân lực ngành Du lịch đến năm 2030 

 (Theo vị trí làm việc và ngành nghề) 

Đơn vị tính: Người 

STT Chỉ tiêu 

Năm 

2019 

Dự báo cho 

Năm 

2025 

Năm 

2030 

1 Tổng số nhân lực du lịch 1.023.000 1.200.000  2.200.000 

Phân theo vị trí làm việc 

2 Nhân lực quản lý nhà nước về du lịch  6.820 10.000  15.000 

3 
Nhân lực quản trị doanh nghiệp (cấp phòng 

trở lên)  
64.790 75.000 90.000 

4 Nhân lực nghiệp vụ ở những nghề chính  951.390 1.115.000 2.095.000 
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STT Chỉ tiêu 

Năm 

2019 

Dự báo cho 

Năm 

2025 

Năm 

2030 

1-Lễ tân  71.350 104.625 170.300 

2-Phục vụ buồng  133.190 195.295 325.400 

3-Phục vụ bàn, bar  166.510 244.140 400.900 

4-Nhân viên chế biến món ăn  85.620 125.550 209.250 

5-Hướng dẫn viên 26.520 35.000 60.000 

6-Nhân viên lữ hành, đại lý du lịch  61.840 90.670 151.120 

7-Nhân viên khác  406.360 319.720 767.875 

Phân theo ngành nghề kinh doanh 

5 Khách sạn, nhà hàng  716.100 900.000 1.500.000 

6 Lữ hành, vận chuyển du lịch  102.300 150.000 250.000 

7 Dịch vụ khác  204.600 150.000 450.000 

Nguồn:  Dự báo của Nhóm chuyên gia thực hiện Quy hoạch  

6.1.4.3. Định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch 

a) Đối với đào tạo chính quy và đào tạo nghề sau trường lớp 

- Đào tạo theo định hướng nghề nghiệp và phù hợp nhu cầu xã hội: đào tạo 

nhân lực phải gắn liền với nhu cầu nhân lực của ngành du lịch (cơ quan quản lý, 

các doanh nghiệp theo từng giai đoạn). Đối với nội dung đào tạo, cần tăng 

cường các nội dung ứng dụng, thực tế và cập nhật kiến thức, rèn luyện các kỹ 

năng đảm bảo sau khi ra trường có thể làm việc được ngay tại các doanh 

nghiệp/công ty du lịch ở trong nước và có thể cả các công ty ngoài nước; 

- Gắn kết đào tạo với thực hành: liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo để tạo 

điều kiện học viên củng cố cơ sở lý thuyết đã được học và tiếp các với các tình 

huống thực tế.  

- Áp dụng mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đảm bảo tính liên thông 

với các cấp đào tạo và các trường đại học trong nước và thế giới: các cơ sở đào 

tạo chính quy cần áp dụng mô hình đào tạo và quản lý giáo dục đào tạo theo 

chuẩn quốc gia, tiến tới theo chuẩn của các nước tiên tiến của thế giới phù hợp 
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với quy định của Bộ GD&ĐT, gắn nhu cầu học tập của người học với nhu cầu 

sử dụng nhân lực của thị trường lao động. Chương trình đào tạo được thiết kế 

theo hướng liên thông hợp lý giữa các trình độ, ngành nghề đào tạo và phù hợp 

với phương thức tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ. 

- Áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, sử dụng rộng rãi nguồn học 

liệu mở, các bài giảng và giáo trình điện tử, tạo môi trường tự nghiên cứu và lấy 

người học làm trung tâm. 

- Bằng cấp và chứng chỉ: Học viên tốt nghiệp phải được cấp bằng do cơ sở 

đào tạo cấp; do cơ sở đào tạo nước ngoài và cơ sở đào tạo trong nước đồng cấp 

(trên cơ sở hợp tác thỏa thuận cụ thể với từng cơ sở đào tạo nước ngoài và tuân 

thủ theo quy định của Bộ GD&ĐT), hoặc do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp theo 

các chương trình liên kết. Việc cấp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ được thực hiện 

theo các quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo: phải đảm bảo học viên đào tạo ra đáp 

ứng chuẩn đầu ra được xây dựng và ban hành. Đối với ngành du lịch, các tiêu 

chí chuẩn đầu ra có thể bao gồm:  Đạo đức, trình độ tư duy, năng lực chuyên 

môn, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, khả 

năng ứng xử, khả năng tự học tập và nghiên cứu, khả năng tổ chức cuộc sống và 

thích nghi với môi trường công tác, khả năng đảm nhận công việc sau khi ra 

trường... 

b) Đào tạo bổ sung, đào tạo ngắn hạn và đào tạo cộng đồng hàng năm 

- Đào tạo bổ sung: bao gồm đào tạo bổ sung thêm nhân lực (tăng số lượng) 

và bổ sung thêm kiến thức (tăng chất lượng) cho nhân lực du lịch đang làm việc. 

+ Tổ chức đào tạo bổ sung kết hợp với đào tạo mới nhân lực du lịch đảm 

bảo yêu cầu bổ sung đủ số lượng nhân lực đáp ứng nhu cầu phục hồi và phát 

triển du lịch trong cả nước. Việc cấp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ được thực 

hiện theo các quy định của Bộ GD&ĐT. 

+ Rà soát các đối tượng cần đào tạo bổ sung các kiến thức chuyên môn về 

du lịch của tất cả các đối tượng (quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, lao 

động nghề) để có kế hoạch đào tạo bổ sung kiến thức phù hợp. 

+ Chú trọng đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng mới liên quan đến kinh tế 

thị trường, sự linh hoạt và thích ứng với thay đổi của thế giới việc làm đối với 

nguồn nhân lực du lịch, thích ứng đối với thay đổi sau đại dịch covid-19 và sự 

thay đổi dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. 

 

- Đào tạo ngắn hạn 
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Đào tạo ngắn hạn chủ yếu dành cho các đối tượng lao động du lịch chưa 

qua đào tạo hoặc lao động phổ thông để cung cấp nhân lực cho các cơ sở kinh 

doanh du lịch mới hoặc bổ sung cho các cơ sở đang hoạt động. Việc cấp chứng 

chỉ được thực hiện theo các quy định của Bộ GD&ĐT. 

+ Rà soát nhu cầu đào tạo cho các lao động du lịch đã đi làm nhưng chưa 

qua đào tạo. Tăng cường đào tạo ngắn hạn cho các lao động du lịch chưa qua 

đào tạo để nâng dần tỷ lệ lao động qua đào tạo. 

+ Xây dựng chương trình đào tạo, nội dung đào tạo, giáo trình/tài liệu phù 

hợp cho các đối tương đã đi làm và chưa đi làm. Nghiên cứu mở rộng hình hình 

đào tạo, kể cả đào tạo trực tuyến, để phù hợp với các dodói tượng khác nhau. 

- Đào tạo cộng đồng 

Đào tạo cộng đồng bao gồm tập huấn, phổ biến kiến thức; tập huấn bồi 

dưỡng nghiệp vụ làm du lịch cho người dân và các hình thức tổ chức tương tự 

khác. 

+ Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật về du lịch: dành cho các đối tượng 

tham gia vào hoạt động du lịch (quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, 

doanh nghiệp, cộng đồng). Nội dung này cần được tiến hành thường xuyên để 

góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của các đối tượng 

tham gia hoạt động du lịch, phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật du lịch 

và liên quan. 

Nội dung phổ biến, cập nhật kiến thức chủ yếu liên quan đến hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật về du lịch; nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch 

trong nền kinh tế...Hình thức đào tạo này thường không cần cấp chứng nhận. 

+ Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ làm du lịch cho người dân: mục đích là 

trang bị những kiến thức, kỹ năng thực hành nghề du lịch, kỹ năng quản lý các 

điểm du lịch cộng đồng giúp người học thuận lợi tham gia vào quá trình hoạt 

động kinh doanh du lịch tại địa phương. Nội dung tập huấn có thể bao gồm tổ 

chức kinh doanh các sản phẩm du lịch, tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong phục 

vụ khách du lịch, đón tiếp và phục vụ khách lưu trú tại nhà, hướng dẫn tham 

quan cho khách du lịch; kiến thức quản lý các điểm du lịch cộng đồng.  

Đối với hình thức đào tạo này, cần lựa chọn các đối tượng phù hợp và chú 

ý cách thức tổ chức các khóa tập huấn cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Hình thức đào tạo này thường cấp chứng nhận/chứng chỉ tham gia khóa học. 
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6.2. Định hướng phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo du lịch  

- Đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

+ Đầu tư về mọi mặt (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình đào 

tạo, đội ngũ giảng viên, giáo trình/tài liệu giảng dạy...) cho các trường du lịch 

hiện có trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm hạt nhân đào tạo nhân 

lực ngành Du lịch ở tất cả các cấp đào tạo tại các trung tâm du lịch trọng điểm 

Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ. 

Đẩy mạnh hoạt động của 3 trường cao đẳng nghề du lịch chất lượng cao tại Hải 

Phòng, Thừa Thiên - Huế và Bà Rịa - Vũng Tàu. Chuẩn bị mọi điều kiện để 

nâng cấp Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội lên đại học. Nghiên cứu thành lập 

trường nghề hoặc bộ phận đào tạo du lịch ở các trường nghề tại vùng Tây 

Nguyên, Tây Bắc. 

+ Đảm bảo quy mô đào tạo khoảng 6.500-7.500 học viên/năm với chất 

lượng đầu ra đảm bảo theo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề/tiêu chuẩn năng lực của 

lao động nghề quốc gia. 

+ Phát triển loại hình đào tạo trực tuyến để tăng cường đào tạo lại, bồi 

dưỡng kiến thức về du lịch. 

- Đối với các cơ sở đào tạo khác 

+ Nâng cao năng lực các trường đào tạo du lịch khác, nhất là các trường 

văn hóa nghệ thuật, gắn đào tạo văn hóa nghệ thuật với đào tạo du lịch. Hình 

thành bộ phận đào tạo du lịch ở các trường nghề của các địa phương khác. Phấn 

đấu các địa phương ở các địa bàn du lịch phát triển có thể tự đào tạo lao động 

nghề du lịch. 

+ Khuyến khích mở các cơ sở đào tạo du lịch ở các doanh nghiệp, các cơ 

sở đào tạo ngoài công lập và các cơ sở có vốn đầu tư của nước ngoài theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hoá các loại hình 

trường, lớp, trung tâm và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng du lịch. 

+  Thí điểm triển khai chương trình đào tạo liên thông chất lượng cao từ 

trung cấp lên cao đẳng nghề du lịch đối với đối tượng tốt nghiệp trung học cơ 

sở. 

7. Định hướng bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch 

7.1. Định hướng bảo vệ tài nguyên du lịch 

7.1.1. Nguyên tắc bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch 

Trên quan điểm phát triển du lịch gắn với khai thác, sử dụng hợp lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, kiểm soát các tác động 
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xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi trường trong phát triển du 

lịch, từng bước giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách trong 

hoạt động du lịch, góp phần cải thiện, phục hồi, nâng cao chất lượng môi 

trường, phát triển du lịch đáp ứng các nguyên tắc bảo vệ tài nguyên, môi trường 

sau: 

- Phát triển du lịch phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến phát 

triển du lịch và bảo vệ tài nguyên, môi trường; phù hợp với các định hướng bảo 

vệ tài nguyên, môi trường trong các chiến lược, quy hoạch quốc gia, ngành, địa 

phương; 

- Sử dụng hiệu, bền vững quả nguồn lực tự nhiên cho phát triển du lịch, 

khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm trong phát 

triển du lịch; khai thác tài nguyên du lịch không được gây tác động xấu đến 

cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và các giá trị hình thành 

nên các di sản thiên nhiên. 

- Giảm tiêu dùng quá mức, giảm phát sinh chất thải trong hoạt động du 

lịch; khai thác sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển du lịch phải phù hợp với 

chức năng và trong ngưỡng chịu tải và khả năng phục hồi môi trường; 

- Phát triển du lịch phải đem lại hiệu quả cao và bền vững về kinh tế, xã 

hội và môi trường; phải góp phần hỗ trợ kinh tế địa phương, thu hút sự tham gia 

của cộng đồng bản địa, ngăn chặn các tác động xấu đối với đời sống, xã hội. 

- Bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch là trách nhiệm của toàn xã hội; khai 

thác tài nguyên môi trường du lịch phải bảo đảm chia sẻ hài hòa lợi ích của các 

bên liên quan; sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái phải trả phí. 

- Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân 

có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý, khai thác, sử 

dụng tài nguyên du lịch; bảo đảm quyền tiếp cận hợp pháp của người dân đối 

với du lịch. 

7.1.2. Định hướng bảo tồn đối với các hệ sinh thái được bảo vệ gắn với 

phát triển du lịch 

- Các khu vực sinh thái được bảo vệ bao gồm các khu bảo tồn thiên nhiên 

trên cạn, dưới nước (bao gồm Vườn quốc gia, Khu dự trữ thiên nhiên, Khu bảo 

tồn loài-sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan), các Khu Ramsar, các Vườn di sản, 

các Công viên địa chất, các Di sản thiên nhiên… 

- Việc khai thác các khu vực sinh được bảo vệ phải dựa vào 3 yêu cầu cơ 

bản: Phù hợp với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên, môi 

trường hệ sinh thái; khai thác dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy 

trì toàn vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng sinh học của các 

hệ sinh thái; đảm bảo an toàn các chức năng và duy trì chất lượng của hệ sinh 

thái và đảm bảo duy trì khả năng chịu tải, tính nhạy cảm và mức độ tổn thương 
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của hệ sinh thái; tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh 

sống trong và xung quanh hệ sinh thái và các bên liên quan trong bảo tồn, sử 

dụng bền vững hệ sinh thái. 

- Lập đề án phát triển du lịch tại các khu bảo tồn. Phát triển du lịch phải 

phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đã được phê duyệt. 

- Khai thác du lịch tại các khu bảo tồn phải tuân thủ các luật pháp liên quan 

(Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Luật Tài nguyên 

nước, Luật Tài nguyên và Môi trường biển, Luật Biển Việt Nam…vv); 

- Ban quản lý các khu bảo tồn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để hoạt động du lịch theo đúng quy 

định của pháp luật và đề án đã được phê duyệt.  

- Nâng cao nhận thức, tuyền truyền giáo dục cho khách du lịch và hướng 

dẫn viên du lịch về các nội quy thăm quan, trách nhiệm và ý thức bảo tồn đa 

dạng sinh học. 

- Tăng cường sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng địa phương, đặc biệt 

là đồng bào dân tộc thiểu số, trong hoạt động du lịch sinh thái của các khu bảo 

tồn thiên nhiên.  

7.1.3. Định hướng phát triển mô hình cộng đồng và doanh nghiệp tham gia 

hoạt động bảo tồn hệ sinh thái gắn với phát triển du lịch 

- Huy động tối đa nguồn lực xã hội trong phát triển du lịch sinh thái, tạo 

nguồn tài chính tái đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thông 

qua cơ chế liên danh, liên kết giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có kinh 

nghiệm trong phát triển du lịch với các chủ rừng.  

- Ưu tiên, khuyến khích các chủ rừng là các ban quản lý rừng đặc dụng, 

ban quản lý rừng phòng hộ chủ động thu hút các thành phần kinh tế đầu tư, phát 

triển du lịch sinh thái. 

- Phát triển các mô hình, phương thức bảo vệ hệ sinh thái như quản lý hệ 

hệ sinh thái dựa vào cộng đồng; mô hình người dân, chính quyền địa phương, 

các tổ chức doanh nghiệp... cùng quản lý;  

- Xây dựng mô hình đồng quản lý dựa trên nguyên tắc chia sẻ quyền, trách 

nhiệm cho cộng đồng và các bên liên quan để quản lý, khai thác và phát triển 

sinh kế bền vững trên nền tảng bảo tồn tài nguyên; 

7.1.4. Định hướng xây dựng các chính sách bảo tồn hệ sinh thái gắn với 

phát triển du lịch 

- Rà soát, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hiện hành, tạo 

điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại các vùng biển, vùng đất ngập nước, khu 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Gắn phát triển du lịch sinh thái 
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với quản lý các hệ sinh thái bền vững; nghiên cứu mở rộng việc thực hiện cấp 

chứng chỉ bền vững về quản lý hệ sinh thái bền vững với phát triển du lịch. 

- Xây dựng các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng lâm 

sinh trong phát triển lâm nghiệp, vừa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản 

lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, vừa kết hợp phát triển du lịch sinh 

thái. 

- Xây dựng các chính sách ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch dưới 

tán rừng, du lịch xanh tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ gắn với phát triển du 

lịch với các sản phẩm văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương. 

- Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường trong hoạt động du lịch 

(như dịch vụ môi trường rừng, tài nguyên nước, tài nguyên biển) 

7.1.5. Định hướng tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ tài nguyên môi 

trường du lich 

Để thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch có hiệu 

quả, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ tài nguyên 

môi trường sinh thái trong hoạt động du lịch theo quy định hiện hành: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng 

kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; xử lý các đối 

tượng vi phạm bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng 

dẫn và kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

trong hoạt động du lịch; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ 

môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch; phối hợp với Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xây dựng tiêu chuẩn và xét tặng các danh hiệu thân thiện 

môi trường cho tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch thực hiện tốt các quy định về 

bảo vệ môi trường; thông tin, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình 

trong hoạt động bảo vệ môi trường và tổ chức nhân rộng trong thực tiễn. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính 

sách về bảo vệ môi trường và tổ chức tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường trong hoạt động du lịch; Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

các quy định và triển khai các hoạt động về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

du lịch ở địa phương theo quy định; Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra định kỳ 

hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động du lịch; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo 

quy định. 
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tuyên truyền, giáo dục, 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn thực hiện các quy 

định pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch; tổ chức kiểm tra công 

tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan 

có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp với các 

cơ quan có liên quan, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi 

trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch; xây dựng và triển khai các 

mô hình bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch thu hút sự tham gia của các 

tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia; hỗ trợ tuyên truyền các cơ sở đạt tiêu 

chuẩn môi trường, các hoạt động tại cơ sở có gắn với bảo vệ môi trường; Hàng 

năm báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu hướng dẫn về công tác bảo vệ 

môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch; phối hợp với các cơ 

quan có liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác bảo vệ môi trường 

trong hoạt động du lịch, trên địa bàn quản lý; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan 

có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; thông tin cho các 

cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, cộng đồng dân cư 

và du khách biết về hiện trạng môi trường tại địa phương khi có yêu cầu theo 

quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đào tạo, hướng dẫn cán 

bộ nghiệp vụ môi trường. 

- Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn quản lý; chịu 

trách nhiệm về các vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên 

địa bàn; kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở 

trên địa bàn quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với các cơ quan có 

trách nhiệm xử lý những trường hợp vi phạm. 

- Cơ sở lưu trú du lịch cần bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường và vệ 

sinh an toàn thực phẩm khi cung cấp các dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo 

quy định; sử dụng hóa chất bảo đảm an toàn cho người sử dụng và khách lưu 

trú; không gây ô nhiễm môi trường; quản lý, theo dõi, đánh giá định kỳ tình 

hình môi trường; thu thập phản hồi của khách lưu trú về môi trường để cải thiện 

và nâng cao chất lượng môi trường; đăng ký cấp nhãn hiệu cơ sở lưu trú du lịch 

thân thiện với môi trường như nhãn sinh thái, nhãn du lịch bền vững; bố trí nhân 

lực theo dõi, quản lý công tác bảo vệ môi trường du lịch tương ứng với từng 

loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định. 

- Doanh nghiệp lữ hành tuân thủ và hướng dẫn du khách thực hiện quy 

định về bảo vệ môi trường ở các khu, điểm du lịch và trên các tuyến du lịch; 

tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương nơi doanh nghiệp 

tổ chức chương trình du lịch; tuân thủ sự điều hành của cơ quan có thẩm quyền 

về khắc phục hậu quả do sự cố môi trường gây ra. Trang bị kiến thức về bảo vệ 

môi trường, các biện pháp ứng cứu trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường 
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cho các hướng dẫn viên du lịch. Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường 

khi xây dựng chương trình du lịch, không tổ chức các loại hình du lịch gây tổn 

hại đến môi trường. Cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình môi trường cho 

du khách, không đưa khách đến các vùng bị ô nhiễm nặng, vùng đang xảy ra sự 

cố môi trường theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm an toàn cao 

nhất về sức khỏe, tính mạng cho du khách. Lồng ghép các nội dung có liên quan 

đến bảo vệ môi trường tại địa điểm du lịch và trách nhiệm bảo vệ môi trường 

của du khách vào tài liệu hướng dẫn du lịch của doanh nghiệp. Phát triển loại 

hình du lịch thân thiện với môi trường. 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách du lịch Sử dụng các 

phương tiện vận chuyển bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để kinh 

doanh vận chuyển khách du lịch. Hướng dẫn, yêu cầu khách du lịch không xả 

rác bừa bãi trên đường đi. Bố trí dụng cụ chứa đựng rác có nắp đậy trên phương 

tiện vận chuyển và đặt đúng nơi quy định. Đổ rác thải phát sinh trên phương 

tiện trong quá trình vận chuyển khách du lịch đúng nơi quy định. Tuân thủ quy 

định về bảo vệ môi trường tại các khu vực tập kết phương tiện vận chuyển và 

các điểm dừng chân trên tuyến du lịch. Đối với hoạt động vận chuyển khách 

trên biển, vùng nước được bảo vệ đặc biệt cần thực hiện các biện pháp thu gom 

hoặc xử lý tại chỗ các loại nước thải theo quy định. Trang bị kiến thức về bảo vệ 

môi trường, các biện pháp ứng cứu trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường 

cho các nhân viên điều khiển và phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du 

lịch. Sử dụng phương tiện vận chuyển khách du lịch tiết kiệm nhiên liệu, thân 

thiện với môi trường, bố trí lắp đặt nhà vệ sinh trên các phương tiện vận chuyển 

du lịch đường dài. 

- Du khách giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường, không có những 

hành vi làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan tại cơ sở. Không mang hoá chất độc 

hại, chất nổ, chất dễ gây cháy, các chất hôi thối, ô nhiễm, đến nơi tham quan, du 

lịch. Không đốt lửa, tạo tia lửa điện, nguồn gần nhiệt dễ cháy trong các khu vực 

dễ gây cháy rừng hoặc huỷ hoại thảm thực vật. Không mua bán, sử dụng động 

vật, thực vật quý hiếm và sản phẩm có nguồn gốc từ động thực vật quý hiếm 

theo quy định; không mang các loại sinh vật ngoại lai gây nguy hại đối với môi 

trường, con người vào cơ sở. Kịp thời phản ánh với người có trách nhiệm tại cơ 

sở những hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Tham gia các phong 

trào bảo vệ môi trường, tuyên truyền, vận động mọi người cùng chấp hành tốt 

các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở; sử dụng sản phẩm thân thiện với 

môi trường. 

7.2. Định hướng bảo vệ môi trường 

7.2.1. Giải pháp về quy hoạch, tổ chức không gian phát triển các khu du 

lịch 

Kết quả phân tích ảnh hưởng của du lịch đến môi trường bắt đầu từ công 

tác xây dựng công trình du lịch và trong quá trình hoạt động du lịch. Vì vậy, 
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quy hoạch du lịch cần được xem là yếu tố quan trọng bậc nhất để bảo vệ môi 

trường. 

Trong quy hoạch du lịch cần xác định vùng giải trí, vùng cần bảo vệ, vùng 

du ngoạn yên tĩnh, vùng xem, ngắm động vật, thực vật v.v…và những tác động 

đến môi trường để có hướng đánh giá tác động môi trường khác nhau. 

Quy hoạch du lịch cần tính toán cụ thể và đề xuất các giải pháp về không 

gian, về kiến trúc cảnh quan để hạn chế những tác động đến môi trường. 

Trong quy hoạch du lịch việc thiết lập các tuyến thăm quan sẽ có ý nghĩa 

quan trọng nhằm định hướng hoạt động du lịch. Các tuyến phải đảm bảo sự an 

toàn cho các giống loài quý hiếm, các khu sinh thái nhạy cảm nhất. Chúng kéo 

dài thời gian lưu trú của khách, tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch, tiếp cận 

tốt hơn với những dịch vụ, song lại ít tác động nguy hại nhất với bảo tồn. Các 

tuyến tham quan có tầm quan trọng đặc biệt trong bất cứ một khu du lịch nào. 

Việc phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh không thể tách rời 

phát triển các loại hình giao thông thân thiện với môi trường. Vì vậy, cần có giải 

pháp quy hoạch, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường 

thủy phù hợp với phương thức di chuyển này, ví dụ như các điểm dừng đỗ để 

nạp điện, các điểm dừng chân ngắm cảnh, các cửa hàng cho thuê, mượn xe đạp 

kết hợp với bán hàng thủ công mỹ nghệ… 

Việt Nam có thể triển khai thí điểm mô hình điểm đến sử dụng năng lượng 

hiệu quả và tiết kiệm ở quy mô điểm đến là các đảo. Việc chuyển đổi phương 

thức khai thác và sử dụng tài nguyên nước, đất cho điểm đến là các đảo mang 

lại lợi thế về xây dựng mô hình khép kín từ thiết kế, xây dựng các công trình 

thủy lợi, canh tác nông nghiệp, ngư nghiệp. Khi chất lượng nguồn nước và đất 

canh tác được cải thiện, hệ sinh thái đảo được phục hồi thì sinh kế của cộng 

đồng địa phương được nâng cao, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch sinh 

thái dựa vào cộng đồng bền vững. Từ đó, làm điển hình tốt để nhân rộng mô 

hình trên cả nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bao trùm, chuyển đổi toàn bộ 

chuỗi giá trị của ngành du lịch. 

Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh trong xu hướng mới là du 

lịch khai thác tập quán canh tác, văn hóa, truyền thống, di sản của người bản 

địa, với lợi thế khá gần với cộng đồng nơi khách sinh sống. Sản phẩm du lịch 

xanh hoàn toàn có thể khai thác khía cạnh văn hóa truyền thống của người dân 

bản địa, ví dụ như các ngành nghề truyền thống. Du lịch có thể là một động lực 

để thúc đẩy hồi sinh nghề truyền thống “Chuỗi cung ứng khép kín”, từ khâu 

nuôi trồng nông, lâm, thủy sản địa phương, làm các sản phẩm thủ công, mỹ 

nghệ, cho tới sản xuất theo phương pháp truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu 

của khách du lịch, các doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú du lịch. 

7.2.2. Các giải pháp về quản lý môi trường các khu du lịch 
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Tại các khu/điểm du lịch cần phải quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ 

tài nguyên du lịch một cách chặt chẽ; Và cần có sự phối kết hợp với các cơ quan 

chức năng liên quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý, bảo vệ, tôn tạo, 

khai thác hợp lý nguồn tài nguyên du lịch.  

Việc đầu tư xây dựng các hạ tầng phục vụ du lịch cần phải tuân thủ các 

quy hoạch ngành, quốc gia và luật pháp liên quan. Đặc biệt phù hợp với quy 

hoạch và luật lâm nghiệp; Quy hoạch không gian ven biển và luật biển Việt 

Nam; luật thủy sản, luật đa dạng sinh học, luật di sản văn hóa…..vv; 

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ 

nguồn tài nguyên du lịch; Mỗi chủ thể tham gia hoạt động du lịch phải có trách 

nhiệm tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch. Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thảo và Du lịch các tỉnh; Ban quản lý 

khu/điểm du lịch đưa các quy định, quy chế lồng ghép các nội dụng bảo về tài 

nguyên du lịch trong quá trình hoạt động du lịch tại địa phương.  

Mô hình đồng quản lý dựa trên nguyên tắc chia sẻ quyền, trách nhiệm cho 

cộng đồng và các bên liên quan để quản lý, khai thác và phát triển sinh kế bền 

vững trên nền tảng bảo tồn tài nguyên du lịch.  

Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên du 

lịch tự nhiên; Và cần phân chia trách nhiệm rõ ràng trong công tác quản lý 

nguồn tài nguyên du lịch.  

Trong các khu/điểm du lịch quy hoạch cần thiết lập không gian các khu 

vực bảo vệ các hệ sinh thái đặc thù, các khu vực có tính đa dạng sinh học cao và 

các khu vực có các loài động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ nhằm hạn chế 

các tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến các khu vực sinh thái nhạy cảm. 

Các khu bảo tồn, vườn quốc gia phải lập đề án phát triển du lịch trước khi 

triển khai hoạt động du lịch; Các công trình xây dựng, chương trình phục vụ du 

lịch phải phù hợp đề án du lịch sinh thái và xây dựng công trình phải có báo cáo 

ĐTM.  

Tạo ra các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp và cồng động trong việc 

phục hồi và tôn tạo nguồn tài nguyên du lịch như miễn giảm thuế cho doanh 

nghiệp, hộ trợ cộng đồng vay vốn ưu đãi…vv. 

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường du lịch và nâng cao 

nhận thức về môi trường cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong ngành Du lịch; 

Giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong công tác thực hiện 

Luật BVMT. 

Ưu tiên đầu tư cho các dự án du lịch đã có các giải pháp cụ thể để giải 

quyết ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trực 

tiếp cho cộng đồng xã hội ở cả hiện tại và tương lai. 
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Tăng cường năng lực quản lý “sức chứa” đối với các khu điểm du lịch tự 

nhiên  nhằm hạn chế tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi 

trường tự nhiên, bảo tồn các giá trị sinh thái và đa dạng sinh học, giảm phát thải 

ô nhiễm môi trường. 

Xây dựng quy chế về xử phạt đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường; 

tuyên truyền giáo dục cộng đồng giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái trong 

sạch, giữ gìn an nhinh trật tự xã hội ở các khu du lịch để làm tăng thêm giá trị 

của cảnh quan môi trường. 

Xây dựng chiến lược về bảo vệ môi trường ở các khu du lịch, có kế hoạch 

cụ thể cho việc trồng và bảo vệ cây xanh ở những khu du lịch; quản lý tốt cơ sở 

hạ tầng và môi trường ở những khu du lịch; khuyến khích, hướng dẫn người dân 

và các cơ sở dịch vụ du lịch thực hiện thu gom rác một cách khoa học, hợp lý; 

Nâng cao trình độ văn hóa của những người làm trong ngành Du lịch, gắn 

giáo dục môi trường với các chương trình đào tạo cho mọi đối tượng tham gia 

vào hoạt động du lịch; 

Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên cơ sở có sự gắn kết 

giữa các trung tâm du lịch lớn trong nước trong khu vực và thế giới. 

7.2.3. Các giải pháp về kỹ thuật bảo vệ môi trường trong du lịch 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học như đánh giá dịch vụ hệ sinh thái, 

tính toán sức tải môi trường của các khu bảo tồn, khu di sản thiên nhiên Thế 

Giới nhằm hạn chế tác động tiêu cực của du lịch;  

Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ phục hồi hệ sinh thái rạn san 

hô/thảm cỏ biển; Phục hồi các hệ sinh thái rừng ngập mặn……vv; Có thể sử 

dụng các phương pháp nhân tạo như nuôi cấy san hô (Hiện nay, ở nước ta đã có 

công nghệ nuôi cấy, phục hồi san hô rất hiệu quả).  

Áp dụng công nghệ 3D: áp dụng công nghệ 3D trong việc phục dựng, tái 

hiện hang động tại các khu di sản thiên nhiên; Đối với những di sản thiên nhiên 

có thể áp dụng công nghệ mua vé và đặt lịch tham quan trên ứng dụng, tránh 

việc quá tải khách du lịch vào cùng khung giờ. Ban quản lý các khu di sản chủ 

động áp dụng các công nghệ này tại các khu di sản nhằm hạn chế các tác động.  

Xây dựng các cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường ở những khu/điểm du lịch 

đảm bảo kỹ thuật, quy định, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường (Hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải; khu thu gom, tập kết, xử lý CTR, hệ thống xử lý khí 

thải,….). 

Các phương tiện giao thông vận tải hoạt động du lịch phải được kiểm định 

đảm bảo an toàn, đăng kiểm theo quy định. Khuyến khích sử dụng nhiên liệu 

sạch giảm thiểu phát sinh khí thải. 
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Sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường (xe điện, xe đạp, xích 

lô, xe sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo, vv) tại các khu/điểm du lịch. 

Xây dựng các tuyến đi bộ trong các khu, điểm du lịch. 

Đối với các phương tiện tàu thuyền xây dựng kế hoạch sự cố tràn dầu theo 

đúng Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 ban hành quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu và Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự 

cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/201 

đối với các tàu thuyền hoạt động trên biển và các khu vực cảng. 

Tăng cường xây dựng, mở rộng diện tích các khu vực xanh như công viên, 

thảm xanh, giảm tiếng ồn và thoát nước mưa bền vững hiệu quả. 

Áp dụng mô hình giảm thiểu chất thải – tái sử dụng – tái chế chất thải (3R: 

Reduce – Reuse – Recycle) trong hoạt động phát triển du lịch; 

Thực hiện giảm phát sinh chất thải nhựa tại các khu, điểm du lịch theo kế 

hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 2030 theo 

Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019. 

Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện tiết kiệm 

năng lượng, nước và sử dụng năng lượng thay thế nhằm tiết kiện tài nguyên và 

hạn chế lượng thải ra môi trường. 

Bổ sung các điểm quan trắc chất lượng môi trường tại các khu, điểm du 

lịch vào hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. Các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ du lịch cần thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, tự động 

theo quy định của luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn tại Thông tư 

10/2021/BTNMT ngày 30/6/2021. 

7.2.4. Các giải pháp về khoa học công nghệ 

Đầu tư công nghệ phát triển các nguồn năng lượng thân thiện với môi 

trường như: điện mặt trời, điện gió ở nhiều quy mô như nhà máy lớn cấp điện 

cho diện tích lớn hoặc quy mô một khu du lịch, khu nghỉ dưỡng; sử dụng công 

nghệ tắt – bật thông minh và hệ thống sensor nhiệt trong các khu nghỉ dưỡng, 

phòng khách sạn để tiết kiệm điện; đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại, tiên 

tiến tại các khu, điểm du lịch để tái sử dụng lại nguồn nước; mô hình 3R, phân 

loại rác thải phải triển khai tại các khu/điểm du lịch. 

Ứng dụng khoa học công nghệ trong đảm bảo môi trường xã hội cho phát 

triển du lịch. Quản lý du khách bằng hệ thống mạng được kết nối với tất cả các 

cơ sở lưu trú và có lưu các cơ sở dữ liệu về các trường hợp vi phạm an ninh trật 

tự của du khách để xử lý và quản lý; lắp máy camera tại nhiều điểm tập trung 

đông du khách; phát triển hệ thống nhận dạng tự động; minh bạch và cập nhật 

các thông tin liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn, dịch tễ, những lời khuyên 
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và khuyến cáo đến du khách lên các kênh truyền thông, mạng xã hội để du 

khách có thể tiếp cận kịp thời. 

Đầu tư hệ thống các trạm quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các 

vùng du lịch. 

7.2.5. Các giải pháp liên quan đến hợp tác quốc tế, phát triển vùng 

Tích cực chủ động kêu gọi tài trợ: Chủ động xây dựng và đề xuất các dự án 

phát triển từ các nguồn vốn quốc tế; phối hợp với các địa phương, ban ngành đề 

xuất danh mục các dự án tài trợ cụ thể; 

Tăng cường tổ chức các hội thảo, chương trình nghị sự về các lĩnh vực 

BVMT trong hệ thống phát triển du lịch, phát triển bền vững, vv kêu gọi các tổ 

chức quốc tế, các tổ chức trong nước, các trường đại học trong và ngoài nước 

tham gia thực hiện, đánh giá, vv. 

Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và thực hiện các dự án giữa các tổ 

chức quốc tế, ủy ban, viện chiến lược, tổ chức phi chính phủ, vv với các cơ 

quan, chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực BVMT, BĐKH, Bảo vệ Tài nguyên, 

vv.  

Hình thành các dự án, nhiệm vụ KH và CN lớn mang tính liên ngành, liên 

vùng để nghiên cứu, giải quyết những vấn trọng tâm, bức thiết, có tính hệ thống 

của từng khu vực; 

7.2.6. Giải pháp giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức 

Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cho các cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch. 

Tăng cường công tác nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng 

tại các khu, điểm tham quan du lịch. 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia bảo 

vệ môi trường. Tăng cường giáo dục, ý thức của các du khách đến công tác bảo 

vệ môi trường. Nâng cao trình độ văn hóa du lịch, trình độ giao tiếp ứng xử đối 

với du khách ở mọi nơi, mọi lúc. 

Thực hiện tốt công tác đào tạo và giáo dục du lịch: Xây dựng một đội ngũ 

quản lí giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm để đưa ra những định hướng, 

những quyết định có tính hiệu quả hơn trong công tác phát triển du lịch và góp 

phần vào việc bảo vệ môi trường ngày càng hiệu quả hơn. 

Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn 

dân về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt đưa 

chương trình bảo vệ môi trường vào các cấp học như nhi đồng, cấp 1, cấp 2, Phổ 

thông trung học đây là trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường trong tương lai.  

Các cơ quan có chức năng thường xuyên tổ chức chọn lựa một đội ngũ có 

trình độ chuyên môn để tập huấn, đào tạo chuyên môn sâu trong và ngoài nước 
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trong việc quản lí và triển khai công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao 

hơn. 

Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng kết hợp với giáo dục môi 

trường. 

Dựng pano giáo dục ý thức văn minh du lịch tại các khu vực trung tâm các 

điểm du lịch và các đầu mối giao thông. 

7.2.7. Liên kết với cộng đồng địa phương 

Việc liên kết với cộng đồng dân cư có thể thực hiện bằng nhiều hình thức 

như tạo việc làm, giáo dục nhận thức, chia sẻ quyền lợi.v.v...Bằng cách nào thì 

cũng phải đảm bảo du lịch đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cộng đồng dân 

cư. Vì vậy, việc chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương, khuyến khích sự 

tham gia của cộng đồng vào các hoạt động du lịch và cùng nhau giải quyết các 

mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển là hết sức cần thiết để có thể đảm 

bảo gìn giữ được các tài nguyên, tiềm năng cho sự phát triển du lịch lâu dài tại 

tất cả các điểm, cụm du lịch. 

7.3. Định hướng giải quyết các vấn đề xã hội trong du lịch 

- Phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội cho cộng đồng địa 

phương, giảm nhẹ tác động xấu đối với đời sống xã hội địa phương: 

+ Tích cực ủng hộ các sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và hỗ trợ 

phát triển cộng đồng;  

+ Cộng đồng địa phương được ưu tiên tuyển dụng và đào tạo; ưu tiên sử 

dụng hàng hóa và dịch vụ sản xuất tại địa phương, trừ khi sản phẩm không phù 

hợp;  

+ Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất nhỏ của địa phương phát triển và 

bán các sản phẩm bền vững dựa trên những đặc thù về thiên nhiên, lịch sử văn 

hóa của khu vực;  

+ Có quy tắc xử sự phù hợp với các hoạt động của cộng đồng bản địa;  

+ Chống bất kỳ hành vi khai thác và áp bức nào về thương mại và tình dục, 

đặc biệt đối với trẻ em, phụ nữ và người thiểu số;  

+ Đối xử công bằng trong tuyển dụng các lao động phụ nữ và người dân 

tộc thiểu số, không được sử dụng lao động trẻ em;  

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật quốc gia và quốc tế về quyền của 

người lao động;  

+ Các hoạt động du lịch không được gây nguy hiểm cho nguồn dự trữ cơ 

bản hay hệ thống vệ sinh của cộng đồng;  

+ Các hoạt động du lịch không gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân 

địa phương. 
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- Bảo tồn, phát huy giá trị, giảm nhẹ các tác động xấu đối với di sản văn 

hóa, gồm:  

+ Tuân thủ các hướng dẫn và quy tắc ứng xử khi tham quan các điểm văn 

hóa hay lịch sử nhạy cảm;  

+ Các đồ tạo tác lịch sử hoặc giả cổ không được phép mua bán, kinh doanh 

hay trưng bày trái phép;  

+ Đóng góp cho công tác bảo tồn di tích, tài sản giá trị lịch sử, văn hóa, 

khảo cổ, có ý nghĩa tinh thần, tuyệt đối không cản trở việc tiếp cận của cư dân 

địa phương;  

+ Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của cộng đồng địa phương khi sử dụng 

các yếu tố về nghệ thuật, kiến trúc hoặc di sản văn hóa địa phương trong hoạt 

động kinh doanh, thiết kế, trang trí, ẩm thực. 

- Thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và gắn liền với bảo tồn, phát huy các 

giá trị văn hóa bản địa trong hoạt động du lịch: 

+ Thực hiện lấy ý kiến về quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án du lịch trước 

khi triển khai theo quy định của pháp luật 

+ Tăng cường tạo việc làm cho cộng đồng địa phương từ du lịch 

+ Nâng cáo đóng góp cho xóa đói giảm nghèo và tạo cơ hội nâng cao thu 

nhập, hưởng lợi cho cộng đồng bản địa từ du lịch 

+ Chủ động, tích cực đóng góp của du lịch cho bảo vệ tài nguyên du lịch 

nhân văn 

- Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động du lịch làm 

cho du lịch phát triển bền vững hơn. Sự tham gia này là hết sức cần thiết và 

không thể thiếu được trong phát triển bền vững du lịch, bao gồm: (1) Cư dân địa 

phương; (2) Các cơ sở kinh doanh du lịch; (3) Khách du lịch. 

+ Cư dân địa phương: Du lịch không chỉ tác động kinh tế mà còn tác động 

đến cuộc sống, truyền thống và văn hóa cũng như sinh kế của cộng đồng dân 

cư. Không giống như những người tham gia khác trong ngành Du lịch, cộng 

đồng địa phương sẽ phải giải quyết với vấn đề du lịch cho dù họ có được chọn 

tham gia hay không. Các thành viên cộng đồng dân cư đóng vai trò quan trọng 

vừa trực tiếp vừa gián tiếp tác động đến phát triển du lịch. 

- Trong quá trình hoạch định về phát triển du lịch, cần tạo sự tham gia của 

cộng đồng địa phương. Bởi cộng đồng địa phương đóng vai trò chính trong việc 

bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm tính  bền  vững  về  sử dụng nguồn lực phục 

vụ cho hoạt động du lịch. Cần phải thiết lập, duy trì mối quan hệ cộng đồng dân 

cư trong quá trình triển khai hoạt động du lịch để xác định rõ mục đích và lợi 

ích cho họ từ hoạt động du lịch mang lại; đảm bảo cung cấp thông tin cho cộng 

đồng địa phương để họ có thể tham gia xuyên suốt trong bất kỳ hoạt động du 
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lịch nào tạo sự bền vững, lâu dài không chỉ về dịch vụ du lịch, môi trường, công 

tác bảo tồn mà còn là sự hài lòng đối với du khách. 

+ Khách du lịch: Khách du lịch là một chủ thể quan trọng trong các quan 

hệ du lịch, được mọi hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch hướng đến. Bằng 

việc tiêu dùng và chi trả cho việc tiêu dùng sản phẩm du lịch, du khách chính là 

người tạo nên thu nhập du lịch. Là một bên trong quan hệ cung - cầu du lịch, 

tổng hợp các nhu cầu của khách du lịch là yếu tố khách quan, thúc đẩy hình 

thành và phát triển hệ thống kinh doanh, sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch 

vụ, quản lý du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cho hoạt động du 

lịch. Đồng thời đây là người tiêu dùng các sản phẩm du lịch, trực tiếp tác động 

đến tài nguyên du lịch và tương tác với cộng đồng dân cư tại điểm đến, yếu tố 

trách nhiệm của khách du lịch có tác động, ảnh hưởng quan trọng đến phát triển 

bền vững du lịch. Chiều hướng tác động tùy thuộc vào mức độ trách nhiệm, thái 

độ và hành vi ứng xử của du khách với tài nguyên du lịch, với cộng đồng dân 

bản địa khi tiêu dùng sản phẩm. 

+ Các cơ sở kinh doanh du lịch: Trong kinh doanh du lịch, các cơ sở kinh 

doanh khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch và các nguồn lực khác để tạo nên 

hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu của du khách và thu về lợi nhuận. Do đó, 

hoạt động của cơ sở kinh doanh du lịch trực tiếp góp phần tạo nên doanh thu, 

giá trị tăng thêm của ngành Du lịch, đồng thời cũng tác động trực tiếp đến tài 

nguyên du lịch, đến môi trường tự nhiên - xã hội cũng như đến cộng đồng dân 

cư nơi có hoạt động du lịch. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm sẽ có ý thức sử 

dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên và các nguồn lực du lịch khác để góp phần 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững du lịch, chia sẻ lợi ích với cộng đồng, 

đóng góp cho giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, bảo vệ tài 

nguyên, môi trường du lịch. Ngược lại, nếu cơ sở thiếu ý thức trách nhiệm, các 

nguồn lực trong đó có tài nguyên du lịch có thể bị khai thác, sử dụng lãng phí 

hoặc quá mức cho mục tiêu lợi nhuận, lợi ích cộng đồng thường bị bỏ qua, công 

tác xử lí chất thải, bảo vệ môi trường bị xem nhẹ để tiết giảm chi phí, từ đó gây 

ảnh hưởng lớn đến phát triển bền vững du lịch. 

7.4. Định hướng ứng phó BĐKH 

7.4.1. Các hoạt động “thích ứng”: 

- Cần tiến hành tổ chức đo đạc, khảo sát những biến đổi khí hậu đã từng 

xảy ra trên những vùng du lịch trọng điểm. Đánh giá chi tiết, cụ thể về BĐKH 

đối với lĩnh vực du lịch cho từng vùng. 

- Xây dựng các kịch bản về BĐKH để đánh giá định lượng tác động của 

BĐKH như độ cao của mực nước biển, diện tích ngập, độ sâu ngập, độ mặn, suy 

giảm của môi trường, đa dạng sinh học, …. 

- Khi đánh giá tác động của BĐKH đến các dự án du lịch, đặc biệt chú ý 

đến các vùng nhạy cảm, các vùng trọng điểm phát triển, như: ven biển, vùng hải 
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đảo, vùng núi đang bị lũ quét đe dọa, vùng khô hạn có dấu hiệu hoang mạc hóa, 

trên cơ sở đưa ra những biện pháp thích ứng trong quy hoạch. 

- Những vùng ven biển phải để lại những cồn cát chống ngập mặn, chống 

nước dâng, sóng thần. Có hành lang bảo vệ ven biển bằng rừng phòng hộ hoặc 

đê kè chắn sóng.  

- Những công trình xây dựng mới ven biển cần phải khảo sát chính xác và 

dự báo mực nước biển dâng cho khoảng thời gian tối thiếu từ 15 – 20 năm tới 

để thiết lập chiều cao các công trình cho phù hợp, tránh tình trạng vừa mới xây 

dựng xong đã phải tôn nền vì ngập nước khi gặp triều cường. 

- Những vị trí quy hoạch khu du lịch tránh những địa điểm xói lở, trượt đất 

lũ quét. 

- Phát triển du lịch vùng, bảo vệ môi trường du lịch phải áp dụng các biện 

pháp quản lý tổng hợp bền vững, gắn với tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức về BĐKH. 

- Xây dựng và thành lập các đội cứu hộ biển, các đội phản ứng nhanh đối 

với các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. 

- Nâng cao nhận thức về BĐKH và những tác động đến du lịch: Cần xây 

dựng các chính sách, hoạt động và các sản phẩm du lịch phù hợp, thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng hệ thống chính sách bảo vệ tài nguyên, các khu điểm du 

lịch: cho đến nay ở Việt Nam chưa có được những chính sách rõ ràng đối với 

việc bảo vệ tài nguyên và các khu điểm du lịch khỏi tác động của BĐKH. Chính 

vì vậy cần xem xét và sớm xây dựng những chính sách cụ thể về vấn đề này. 

- Tiến hành các nghiên cứu có hệ thống về tác động của BĐKH đối với 

hoạt động phát triển du lịch ở Việt Nam. Để có thể xây dựng được những chính 

sách tốt, khả thi cũng như các biện pháp hữu hiệu hạn chế và thích ứng với tác 

động của BĐKH trong lĩnh vực du lịch, rất cần thiết phải có những nghiên cứu 

cụ thể. Điều này đòi hỏi cần có sự quan tâm của các nhà quản lý và tăng cường 

năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ khoa học trong lĩnh vực du lịch. 

- Tiến hành rà soát, điều chỉnh lại các chính sách, chiến lược và các quy 

hoạch từ tổng thể tới chi tiết phù hợp với thực tế tác động của BĐKH ở Việt 

Nam nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế: nhằm trao đổi kinh nghiệm và có được sự 

giúp đỡ quốc tế về ứng phó với tác động của BĐKH trong lĩnh vực du lịch ở 

Việt Nam. 

7.4.2. Các hoạt động “giảm nhẹ”:  

Trong nỗ lực chung của thế giới và của các ngành kinh tế hướng tới mục 

tiêu “giảm nhẹ” tác động của BĐKH với việc cắt giảm lượng khí CO2, ngành 
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Du lịch cần phải có một số hoạt động cụ thể dựa trên đặc điểm hoạt động du 

lịch bao gồm: 

- Khuyến khích phát triển các loại hình/sản phẩm du lịch thân thiện với 

môi trường như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm 

- Đối với các đơn vị kinh doanh du lịch cần nghiên cứu, áp dụng nguyên 

tắc du lịch có trách nhiệm và biến đổi khí hậu. 

- Giảm và tiến tới thay thế các thiết bị làm lạnh có sử dụng khí CFC; hạn 

chế khí thải CO2 từ các phương tiện vận chuyển du lịch. 

- Tăng cường năng lực quản lý “sức chứa” đối với các khu điểm du lịch tự 

nhiên, theo đó sẽ hạn chế được tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và 

môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn các giá trị sinh thái và đa dạng sinh học. 

- Khuyến khích và tăng cường trồng cây ở các khu, điểm du lịch, theo đó 

sẽ không chỉ góp phần làm tăng sức hấp dẫn của cảnh quan, môi trường du lịch 

mà còn góp phần làm tăng diện tích lớp phủ thực vật ở Việt Nam và qua đó hạn 

chế sự phát tán khí CO2 ra khí quyển.   

- Khuyến khích áp dụng mô hình Giảm thiểu chất thải - Tái sử dụng - Tái 

chế chất thải (3R: Reduce - Reuse - Recycle) trong hoạt động phát triển du 

lịch, theo đó du lịch sẽ đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường, giảm mức độ 

sử dụng các dạng tài nguyên thiên nhiên. 

- Khuyến khích tiết kiệm năng lượng, nước và sử dụng năng lượng thay 

thế, theo đó du lịch sẽ góp phần tích cực trong nỗ lực tiết kiệm tài nguyên và 

hạn chế lượng thải ra môi trường.  
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V. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

1. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 

1.1. Hiện trạng tài nguyên du lịch tự nhiên và các hệ sinh thái 

1.1.1. Hiện trạng tài nguyên sinh thái và đa dạng sinh học  

a) Đa dạng sinh học 

Với đặc điểm nằm trong miền khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, trải dài trên 

15 vĩ độ với 3/4 diện tích là đồi núi, địa hình đa dạng, hơn 3.200km đường bờ 

biển và vùng biển hơn 1 triệu km2 nơi có tới gần 3.000 hòn đảo, Việt Nam có 

sự phong phú, đa dạng về các hệ sinh thái bao gồm 95 kiểu hệ sinh thái thuộc 7 

dạng hệ sinh thái chính trên cạn; 39 kiểu hệ sinh thái đất ngập nước và 20 kiểu 

hệ sinh thái biển khác nhau. Sự phong phú, đa dạng của các hệ sinh thái chính là 

môi trường sống cho các loài sinh vật và để Việt Nam được biết đến như một 

trong 16 trung tâm đa dạng sinh học lớn nhất thế giới, nơi có trên gần 14.000 

loài thực vật trong đó 12.000 loài thực vật bậc cao thuộc gần 3.000 chi và 398 

họ; gần 19.000 loài động vật, trong đó có  275 loài thú, 828 loài chim, 180 loài 

bò sát, 80 loài ếch nhái; 2.470 loài cá; 400 loài san hô tạo rạn. Hệ thực vật Việt 

Nam có mức độ đặc hữu cao với số loài đặc hữu chiếm khoảng 33% số loài thực 

vật ở miền Bắc Việt Nam và hơn 40% tổng số loài thực vật toàn quốc. Hệ động 

vật Việt Cũng như thực vật giới, động vật giới Việt Nam có nhiều dạng đặc hữu, 

với hơn 100 loài và phân loài chim, 78 loài và phân loài thú là loài đặc hữu. Có 

rất nhiều loài động vật có giá trị thực tiễn cao và nhiều loài có ý nghĩa lớn về 

bảo vệ như: voi, tê giác Việt Nam, bò rừng, bò tót, trâu rừng, bò xám, nai cà 

tông… Riêng trong số 25 loài thú linh trưởng đã được ghi nhận ở Việt Nam có 

tới 16 loài đặc hữu của Việt Nam, 3 phân loài chỉ phân bố ở Việt Nam và Lào, 2 

phân loài chỉ có ở vùng rừng nhiệt đới ở Việt Nam - Campuchia. 

Việt Nam có 2 hệ sinh thái chính, được bảo tồn và khai thác trong các 

khu vực BTTN, VQG, … như sau:  

* Hệ sinh thái 

- Hệ sinh thái trên phần đất liền: Bao gồm hệ sinh thái rừng (là hệ sinh thái 

chính), hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái thủy vực.  

+ Đến năm 2020 diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc là 16,348 triệu 

ha, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42%108. Hệ sinh thái rừng chính, bao gồm: 

(i) rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới; (ii) rừng lá rộng thường xanh trên 

núi đá vôi; (iii) rừng lá kim tự nhiên; (iv) rừng thưa cây họ dầu (rừng khộp rụng 

lá); (vii) rừng tràm đầm lầy nước ngọt; (viii) rừng tre, nứa; (ix) rừng ngập mặn. 

                                           
108 Báo cáo Quy hoạch lâm nghiệp Quốc Gia. 
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Một số hệ sinh thái rừng được xem là đặc trưng cho một số vùng sinh thái nhất 

định. Bên cạnh các HST rừng, các nhà khoa học Lâm nghiệp còn phân chia 14 

kiểu thảm thực vật rừng theo các yếu tố sinh thái của mỗi hệ sinh thái. 

+ Hệ sinh thái nông nghiệp: Phân bố ở tất cả các vùng, trong đó tập trung 

nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng với tổng diện 

tích hệ sinh thái nông nghiệp khoảng 14.147.767,83 ha, tương ứng khoảng 

42,7% diện tích tự nhiên trên đất liền109. Hệ sinh thái nông nghiệp tại các vùng 

rất đa dạng và phong phú bao gồm ruộng lúa nước 1 vụ, 2 vụ, ruộng bậc thang, 

nương rẫy trồng cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày, cây 

công nghiệp lâu năm, cây ăn quả. 

+ Hệ sinh thái Thủy Vực: Phân bố tại tất cả các vùng, trong đó có diện tích 

lớn nhất tại vùng Đông Bắc, tiếp đó là đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam 

Bộ và đồng bằng sông Hồng. Diện tích hệ sinh thái thủy vực 1.230.830,0ha, 

tương ứng 3,7% diện tích tự nhiên trên đất liền110.  

- Hệ sinh thái biển, đảo  

+ Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km, với 125 bãi tắm biển, trong đó hầu 

hết là các bãi tắm rất đẹp và thuận lợi cho khai thác du lịch mà không phải quốc 

gia nào cũng có. Các bãi tắm nổi tiếng từ bắc đến nam có thể kể đến như Trà 

Cổ, Hạ Long, Ðồ Sơn, Cát Bà, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Lăng Cô, Ðà 

Nẵng, Nha Trang, Cà Ná, Mũi Né, Vũng Tàu, Hà Tiên, Phú Quốc…VV; Là các 

khu vực có bải biển đẹp, có nhiều hệ sinh thái đặc trưng để phát triển du lịch. 

+ Hệ sinh thái thảm cỏ biển: Theo số liệu thống kê sử dụng công nghệ viễn 

thám, diện tích thảm cỏ biển ven bờ Việt Nam vào khoảng 17.000 ha, phân bố 

rải rác trong các vịnh, ven các đảo và trong các đầm phá111. Dẫn liệu thống kê 

của Nguyễn Văn Tiến (2013), tổng diện tích thảm cỏ biển của Việt Nam là 

18.130 ha112. Diện tích cỏ biển lớn nhất là ở vùng nước nông khu vực đảo Phú 

Quốc (trên 10,000ha) với 9 loài113. Bãi cỏ biển có thể thuần loại, chỉ có một loài 

phát triển, hoặc là một tập hợp loài. Cỏ biển có khi phát triển thành những bãi 

cỏ biển lớn từ 101000ha ở ven bờ, ven đảo. 

+ Hệ sinh thái san hô: Trong vùng biển Việt Nam, có thể phân biệt bốn 

vùng phân bố san hô chính:Vùng san hô quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 

Vùng san hô ven biển miền Trung và các đảo Đông Nam Bộ; Vùng san hô phía 

tây vịnh Bắc Bộ; và Vùng san hô biển Tây Nam Bộ19. Trong các hệ sinh thái 

                                           
109 Báo cáo quy hoạch bảo tồn ĐDSH Quốc Gia.  

110 Báo cáo quy hoạch bảo tồn ĐDSH Quốc Gia. 

111 Cao Văn Lượng và cộng sự, 2012 

112 Nguyễn Văn Tiến, 2013 

113 Nguyễn Văn Quân và nnk, 2019. Báo cáo tiểu dự án: Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động đa 

dạng sinh học các hệ sinh thái ven biển Việt Nam. Nhiệm vụ số I.8b, Đề án 47 
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biển quan trọng, hệ sinh thái rạn san hô được ví như là “rừng mưa nhiệt đới ở 

dưới biển” và cũng là HST dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Tổng diện 

tích rạn san hô ở Việt Nam ước tính vào khoảng 1.122km2 (Global Coral Reef 

Monitoring Network, 2004), phần lớn lượng san hô tập trung ở vùng nước quần 

đảo Trường Sa, Hoàng Sa và vùng ven biển miền trung. Trong giai đoạn 2008 - 

2010, tổng diện tích thật có của rạn san hô Việt Nam còn khoảng 14.130 

ha.Theo dẫn liệu của Nguyễn Văn Long và Võ Sĩ Tuấn (2014), tổng diện tích 

rạn san hô ở vùng biển Việt Nam là 13.355 ha. 

+ Hệ thống đầm phá ở Việt Nam phân bố dọc theo đường bờ biển miền 

Trung, từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Tổng diện tích các đầm khoảng 

447.7 km2. Hệ thống đầm, phá lớn nhất nằm ở khu vực Tam Giang - Cầu Hai 

với chiều dài 67km và diện tích ước tính 216 km2. Đầm nhỏ nhất là Đầm Nước 

Mặn ở tỉnh Quảng Ngãi với diện tích 2.8 km2. Các vùng đầm phá ở ven biển 

Việt Nam thường có đáy khá phẳng, độ sâu khoảng 2¬4m và độ mặn từ phụ 

thuộc vào chế độ mưa (mùa khô hoặc mùa mưa). 

+ Việt Nam có khoảng 48 vũng - vịnh, với diện tích mỗi đơn vị dao động 

trong khoảng 2-560km2 và tổng diện tích khoảng 3997,5km2, gấp lần 9 lần 

tổng diện tích hệ thống đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam114. Hệ sinh thái 

vũng, vịnh mang tính pha trộn giữa hệ sinh thái cửa sông và vùng biển ven bờ. 

Vùng –vịnh có đa dạng loài cao tiêu biểu là Cô Tô - Thanh Lân, Vịnh Hạ Long, 

Vịnh Bái tử Long, Vịnh Lan Hạ, Vịnh Minh Châu - Quán Lạn. 

+ Việt Nam có tới hơn 3.000 đảo và quần đảo, phần lớn trong số đó tập 

trung ở vùng biển tỉnh Quảng Ninh ở phía Bắc, tạo thành Di sản Văn hóa Thế 

giới - Vịnh Hạ Long. Một số đảo lớn ở miền Trung và miền Nam có thể kể đến 

như Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình 

Thuận), Hòn Cau (Bình Thuận), Phú Quốc (Kiên Giang), Thổ Chu (Kiên 

Giang) và Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

* Khu bảo tồn và di sản thiên nhiên Thế Giới 

- Các khu bảo tồn, vườn quốc gia: 

+ Tính đến tháng 12 năm 2020, các khu bảo tồn là rừng đặc dụng có 34 

vườn quốc gia (trong đó, có 06 vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp 

là Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Đôn, Cát Tiên và 28 vườn 

quốc gia do cấp tỉnh quản lý), tăng thêm 04 vườn so với năm 2014; 56 khu dự 

trữ thiên nhiên; 12 khu bảo tồn loài và sinh cảnh; 53 khu bảo vệ cảnh quan; 09 

khu nghiên cứu khoa học, thực nghiệm.  

+ Khu bảo tồn biển:  Kết quả đạt được đến năm 2020 đã thành lập và đưa 

vào hoạt động 12 khu bảo tồn biển: (1) khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ/Hải 

Phòng, (2) Cồn Cỏ/Quảng Trị, (3) Cù Lao Chàm/Quảng Nam, (4) Lý 

                                           
114 Quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
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Sơn/Quảng Ngãi, (5) Vịnh Nha Trang (Hòn Mun)/Khánh Hòa, (6) Hòn 

Cau/Bình Thuận; (7) Phú Quốc/Kiên Giang (khu bảo tồn biển Phú Quốc hiện 

nay đã sát nhập vào vườn Quốc gia Phú Quốc), (8) Cô Tô - Đảo Trần/Quảng 

Ninh; (9) Vườn quốc gia Bái Tử Long/Quảng Ninh, (10) Cát Bà/Hải Phòng, 

(11) Núi Chúa/Ninh Thuận, (12) Côn Đảo/Bà Rịa - Vũng Tàu 

+ Có 02 khu bảo tồn đất ngập nước đã được thành lập: khu bảo tồn đất 

ngập nước Thái Thụy (theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 

năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình) và khu bảo tồn đất ngập nước 

Phá Tam Giang - Cầu Hai (theo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 

năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế). Là các khu vực có tiềm 

năng lớn và tài nguyên quan trọng trong phát triển du lịch.  

- Các di sản thiên nhiên được thế giới công nhận (không bao gồm các khu 

di sản văn hóa, di tích lịch sử): Đến tháng 9/2021, ở Việt Nam đã có 11 khu 

DTSQ được UNESCO công nhận; Khu Ramsar của thế giới có 9 khu (Xuân 

Thủy-Nam Định, Bàu Sấu-Đồng Nai, Ba Bể-Bắc Kạn, Tràm Chim-Đồng Tháp, 

Mũi Cà Mau-Cà Mau, Côn Đảo-Bà Rịa-Vũng Tàu, U Minh Thượng-Kiên 

Giang, Láng Sen-Long An, Vân Long-Ninh Bình); Các khu di sản thiên nhiên 

thế giới (Vịnh  Hạ  Long, VQG  Phong  Nha -Kẻ  Bàng,  công viên địa chất Cao 

Nguyên đá Đồng Văn,  di sản Tự nhiên và Văn hóa danh  thắng  Tràng  An, 

công viên địa chất Non nước Cao Bằng) và có 10 vườn di sản ASEAN đây là 

các danh hiệu được thế giới công nhận sẽ là nguồn tài nguyên du lịch rất quan 

trọng để đưa ngành du lịch Việt Nam vươn tầm ra thế Giới.  

b) Thực trạng khai thác và tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên 

du lịch 

Các kết quả điều tra, nghiên cứu về hệ sinh thái rạn san hô trong các năm 

2016, 2017 và 2018 của Viện Tài nguyên Môi trường biển (thuộc Viện 

HLKHCN Việt Nam) trong Nhiệm vụ I8b, Đề án 47 cho thấy biến động diện 

tích san hô năm từ năm 2010 đến năm 2018 có sự suy giảm đáng kế diện tích 

phân bố san hô. Diện tích san hô khu vực Cô Tô bị mất đi là 230,74 ha, hiện tại 

các loài san hô cành rất hiếm bắt gặp. Diện tích san hô khu vực Cồn Cỏ năm 

2018 giảm 63 ha so với năm 2010. Kết quả đánh giá tại 16 điểm khu vực Vịnh 

Nha Trang xác định diện tích san hô năm 2018 giảm 186 ha so với năm 2010. 

Trong đó, hệ sinh thái rạn san hô ở đảo Cô Tô được đánh giá: Suy thoái rất nặng 

(cấp III); suy thoái toàn vùng (không thể phục hồi tự nhiên; chỉ phục hồi dần 

dần do con người trồng); hệ sinh thái RSH ở vịnh Nha Trang được đánh giá: 

Suy thoái nặng (cấp II); Các hệ sinh thái rạn san hô ở Cồn Cỏ và Phú Quốc 

được đánh giá: suy thoái nhẹ (cấp I). 

Thảm cỏ biển bị suy giảm về diện tích: Cao Văn Lượng và cộng sự (2012) 

đã chỉ ra rằng diện tích các thảm cỏ biển đã suy giảm đến 50% so với năm 1999, 

riêng thảm cỏ biển trong đầm Tam Giang - Cầu Hai đã giảm 60% diện tích so 

với năm 1999. Diện tích của cỏ biển ở Việt Nam có xu hướng ngày càng giảm 
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theo thời gian. Vào những năm 2010-2011, diện tích thảm cỏ biển của Việt Nam 

là 17.000-18.130 ha. Diện tích cỏ biển lớn nhất là ở vùng nước nông khu vực 

đảo Phú Quốc (trên 10,000ha). Trong hai thập kỉ vừa qua, diện tích cỏ biển đã 

giảm 45.4% và tỉ lệ giảm trung bình mỗi năm trên cả nước là 4.4%115. 

Các nghiên cứu cho thấy, từ năm 1975 trở lại đâỵ, diện tích RNM bị suy 

giảm chủ yếu do bị chặt phá để NTTS và bị chuyển đổi cho xây dựng cơ sở hạ 

tầng, khu dân cư, kinh tế khác trong đó có hoạt động du lịch (như việc lấn 

chiếm rừng ngập mặn khu vực biển Tuần Châu, Đại Yên-Quảng Ninh.....vv). 

Những cánh RNM nguyên sinh hầu như không còn, gia tăng chủ yếu là rừng 

trồng. Trong giai đoạn 2015-2020,  trồng rừng ven biển ước đạt 25.000 ha, nhờ 

vào đề án bảo tồn và trồng rừng ven biển mà diện tích rừng trên ĐNN là rừng 

tràm và chủ yếu là rừng ngập mặn (RNM) ven biển tăng rõ rệt từ năm 2016 đến 

năm 2020.  

Cảnh quan, không gian ven biển đang bị lấn chiếm và phá vỡ cảnh quan: 

Các không gian ven biển đang bị thu hẹp dần và phá vở các cảnh quan tự nhiên 

vốn có của nó nhằm phục vụ các mục đích phát triển du lịch …vv. Đặc biệt các 

khu vực hoạt động lớn du lịch lớn như thành phố Hạ Long-Quảng Ninh, T.P 

Nha Trang, Bà Rịa-Vùng Tàu, Phú Quốc…vv đã làm thu hẹp các hệ sinh thái 

ven biển, phá vở cảnh quan tự nhiên và không gian ven biển.  

Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch), Việt Nam 

hiện nay có 23/33 vườn quốc gia, 35/127 khu bảo tồn thiên nhiên có tổ chức 

hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái: Hiện nay, xảy ra các tình trạng như việc 

chuyển đổi rừng đặc dụng tại các khu bảo tồn sang hạ tầng phát triển du lịch, 

hay việc xây dựng trái phép các công trình du lịch trong các khu bảo tồn như 

VQG Cát Bà, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, VQG Phú Quốc….vv. Ngoài ra, 

việc gia tăng phát triển du lịch tại các KBT biển trong thời gian qua cũng đã tác 

tiêu cực đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học, điển hình như KBT biển Hòn 

Mun-Nha Trang các hoạt động du lịch đã làm gia tăng rác thải, các hoạt lắn 

ngắm san hô,….vv đang làm sủy giảm lớn ĐDSH ở KBT này.  

Đối với các khu di sản thiên nhiên thế Giới: Trong thời gian qua tại các 

khu di sản thiên nhiên thế giới là các khu du lịch phát triển chính của Việt Nam, 

thu hút nguồn đầu tư và khách du lịch rất lớn, đã mang lại nhiều giá trị kinh tế 

cho địa phương; Bên cạnh mặt tích cực hoạt động du lịch đã tác động tiêu cực 

như việc xây dựng trái phép một số công trình trong các khu di sản đã làm thay 

đổi cảnh quan, khó có thể phục hồi lại nguyên trạng như ban đầu và làm giảm đi 

giá trị của di sản như như: công trình du lịch tư nhân Panorama xây trái phép 

trên đèo Mã Pí Lèng-Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn;  Các công 

                                           
115 Nguyen Thi Thien Huong, Tran Anh Tuan, Vo Trong Thach, Hoang Cong Tin, 2017, A review of 

seagrass studies by using satellite remote sensing data in the Southeast Asia: status and potential. Vietnam 

Journal of Science and Technology 55 (4C) (2017) 148-154 
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trình xây dựng trái phép phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ của vịnh Hạ 

Long; Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã tự ý xây dựng công trình trái phép 

tại quần thể danh thắng Tràng An;……vv.  

 

Dự án San lấp đảo Hòn Tằm (Nha 

Trang) 

 

Xây dựng trái phép tại quần thể 

danh thắng Tràng An 

Nhận xét: Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng; 

Có nhiều hệ sinh thái đặc thù, đặc sắc và đặc biệt có nhiều di sản được thế giới 

công nhận. Trong thời gian qua ngành du lịch đã biến tiềm năng tài nguyên 

thành các lợi thế phát triển du lịch, đã đạt được nhiều kết quả cao. Tuy nhiên, 

nguồn tài nguyên du lịch đang đứng trước xu hướng suy giảm và các hệ sinh 

thái đang chịu tác động tiêu cực; Nguyên nhân, phát triển du lịch chưa lồng 

ghép được trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, phát triển du lịch đang còn 

nóng vội, thiếu bền vững và công tác quản lý về nguồn tài nguyên du lịch tự 

nhiên đang còn lỏng lẻo.  

1.2. Hiện trạng môi trường tự nhiên 

a) Hiện trạng địa hình, địa chất, đất đai 

Quá trình xây dựng các khu du lịch phát sinh vấn đề liên quan đến không 

gian kiến trúc, cảnh quan, ảnh hưởng đến nền địa hình, địa mạo, địa chất tại các 

khu vực vùng núi, ven biển. 

Một số dự án lấn biển đã được quy hoạch và xây dựng phát sinh chất thải 

có khả năng gây ô nhiễm trên diện rộng, làm suy thoái môi trường và các hệ 

sinh thái biển ở các khu vực lân cận. 

b) Hiện trạng môi trường nước 

Chất lượng môi trường nước mặt trên các lưu vực sông ở mức tốt đến 

trung bình, nước sông sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cần biện pháp 

xử lý (theo giá trị WQI trên 09 lưu vực sông giai đoạn 2016-2020). Hầu hết các 

lưu vực sông trên lãnh thổ Việt Nam đều có giá trị TSS và độ đục trong nước 

khá cao, vượt ngưỡng A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ 
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thuật quốc gia về chất lượng nước mặt), nhiều khu vực vượt ngưỡng B1, đặc 

biệt vào mùa mưa lũ. 

Môi trường nước biển ven bờ được đánh giá trên cơ sở kết quả quan trắc 

môi trường biển thực hiện trên phạm vi biển ven bờ 15 tỉnh thành phố ven biển. 

Giai đoạn 2016-2020, chất lượng nước biển ven bờ Việt Nam còn khá tốt với 

hầu hết giá trị các thông số đặc trưng đều nằm trong ngưỡng của QCVN 10: 

MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển). Kết 

quả tính toán chỉ số RQ giai đoạn 2015-2019 cho thấy, môi trường nước biển 

khu vực miền Trung tốt nhất với 97,5% chỉ số RQ<1 (mức độ hoặc nguy cơ ô 

nhiễm môi trường thấp), miền Bắc có 85,5% và cuối cùng là khu vực miền Nam 

đạt 75%. Tuy nhiên, một số thời điểm trong năm ghi nhận một vài điểm quan 

trắc có giá trị chỉ số RQ>1,5 (mức độ hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường rất 

cao). Mức độ ô nhiễm gia tăng vào mùa mưa do sự gia tăng lượng chất dinh 

dưỡng (amoni phosphate, nitrit, nitrat và TSS) từ đất liền ra biển. Ô nhiễm cảm 

quan do rác thải, đặc biệt rác thải nhựa tại các khu du lịch biển ngày càng gia 

tăng. (Nguồn. BCHTMT 2016-2020) 

Diễn biến giá trị thông số tổng dầu mỡ khoáng trong môi trường nước biển 

ven bờ giai đoạn 2018-2019. (Do hoạt động tàu thuyền tại các cảng biển, nước 

biển bị ô nhiễm bởi dầu mỡ khoáng, phần lớn các điểm quan trắc đều ghi nhận 

hàm lượng dầu mỡ khoáng vượt giới hạn cho phép của QCVN 10- 

MT:2015/BTNMT (0,5mg/L). Đặc biệt tại một số khu vực bãi tắm cũng chịu 

ảnh hưởng bởi ô nhiễm như bãi tắm Tuần Châu, Trà Cổ (Quảng Ninh), Kỳ 

Xuân, Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Điền Môn (Huế)…) 

Diễn biến giá trị thông số amoni (NH4+) trong môi trường nước biển ven 

bờ tại khu vực cửa sông giai đoạn 2018-2020. (Nước biển ven bờ tại hầu hết các 

khu vực ven biển có giá trị NH4+ cao vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 

10-MT:2015/BTNMT ghi nhận phần lớn tại các điểm quan trắc, mức độ ô 

nhiễm NH4+ trong nước ven bờ có xu hướng gia tăng từ 2018 đến 2020) 

Chất lượng nước dưới đất nhìn chung còn khá tốt, phần lớn các thông số 

nằm trong ngưỡng QCVN 09-MT: 2015/BTNMT. Tuy nhiên tại một số khu vực 

ghi nhận nước đã bị ô nhiễm kim loại nặng và amoni mức độ nhẹ như khu vực 

ĐB Bắc Bộ, một số nơi tình trạng xâm nhập mặn diễn ra phổ biến hơn như tại 

các khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ.  Đối với các khu vực phát 

triển du lịch, nguồn nước cấp chủ yếu là nước sinh hoạt sử dụng nguồn nước 

mặt hoặc nước ngầm. Tại các nơi có nguồn nước bị hạn chế như các đảo, hải 

đảo chủ yếu sử dụng nguồn nước mưa hoặc được cấp từ đất liền. Việc sử dụng 

nguồn nước chưa hợp lý như khoan giếng nước ngầm không theo quy hoạch, 

lãng phí nguồn tài nguyên nước dẫn đến nguồn nước ngầm có nguy cơ cạn kiệt, 

hạn chế sự phát triển của ngành trong đó có ngành du lịch và đời sống người 

dân. 
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c) Hiện trạng môi trường không khí 

Các đô thị miền Bắc, cụ thể tại Hà Nội thông số bụi PM10, PM2.5 vượt 

ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,1 đến 2,2 lần. Các đô thị miền Nam 

thông số trên ít biến động. Giá trị các thông số NO2, O3, CO, SO2 trung bình 

năm tại các đô thị đều khá thấp, ít biến động (giai đoạn 2015-2020). 

Năm 2020, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của hầu hết các địa 

phương đều chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, các hoạt động sản 

xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông, dịch vụ du lịch giảm thiểu hoặc tạm 

dừng do thực hiện giãn cách xã hội cho thấy những tác động đáng kể đến chất 

lượng môi trường không khí. Những tháng đầu năm 2020 chất lượng môi 

trường không khí tốt hơn những tháng trước và thời gian cùng kỳ những năm 

trước đó. Tại các khu vực du lịch vẫn chưa ghi nhận các dấu hiệu ô nhiễm 

không khí, vì đa số các khu vực du lịch trên núi hay các vùng biển có không 

gian rộng lớn nơi có không khí mát mẻ, phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng, nghỉ 

mát, vv. Tuy nhiên, tại các khu vực đô thị, chất lượng không khí có nguy cơ bị 

suy giảm bởi các hoạt động giao thông, vv nên việc kiểm soát chất lượng ô 

nhiễm là thật sự cần thiết nhất là giai đoạn mở cửa các hoạt động du lịch sau đại 

dịch, ô nhiễm không khí có tác động tiêu cực và ảnh hưởng đến chất lượng sống 

của người dân, khách du lịch, đặc biệt ảnh hưởng đến việc phát triển các loại 

hình du lịch như Mice, du lịch văn hóa lịch sử, di tích, vv. 

d) Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Khai thác thiếu bền vững làm gia tăng mức độ suy giảm tài nguyên biển. 

Theo ước tính, cỏ biển trên toàn vùng biển nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tiên 

đã mất khoảng 40-60%; rừng ngập mặn mất đến 70% và khoảng 11% các rạn 

san hô đã bị phá hủy hoàn toàn, không có khả năng tự phục hồi. Trong vòng 20 

năm qua, Việt Nam đã mất 12% số rạn san hô; 48% số rạn san hô khác đang 

trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng (nguồn BCHTMT Biển và Hải đảo quốc 

gia 2016-2020). Sự suy giảm trầm trọng này dẫn đến sự suy giảm ĐDSH biển, 

đặc biệt mất bãi sinh sản và nơi cư ngụ của các loài thủy sinh.  

Các khu vực có diện tích rừng lớn và tài nguyên sinh vật phong phú đang 

bị suy giảm, việc săn bắt các động vật quý hiếm phục vụ các nhu cầu lương 

thực, thực phẩm tại chỗ của các địa phương có hoạt động du lịch mặc dù đã bị 

nghiêm cấm nhưng tại một số nơi hoạt động này vẫn xảy ra. 

Cảnh quan tự nhiên và sự đa dạng sinh học là những tài nguyên tạo nên giá 

trị du lịch, những giá trị này bị suy thoái sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc bảo tồn, 

bảo vệ và phát triển du lịch ví dụ như các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, ngắm 

cảnh, lặn biển, vv. Đặc biệt các du khách quốc tế đến Việt Nam đặc biệt yêu 

thích vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, những nơi đặc biệt có giá trị về đa dạng sinh 

học cao cho giá trị bảo tồn, nghiên cứu khoa học. 
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1.3. Hiện trạng các vấn đề xã hội 

Các hoạt động du lịch đã khởi sắc sau đại dịch Covid-19 kéo dài từ cuối 

năm 2020 đến 2021. Ngành du lịch đã tạo được 660.000 việc làm trong giai 

đoạn 2014-2019, tuy nhiên sang giai đoạn 2020-2021, nhân lực ngành du lịch 

giảm sút do bị mất việc làm hoặc chuyển đổi sang nghề mới. Bắt đầu từ 2022, 

các hoạt động du lịch đã phát triển trở lại kéo theo các nhu cầu lớn về hạ tầng 

du lịch, nguồn lao động trong ngành du lịch. Tại một số địa điểm du lịch hiện 

nay vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề như: 

-  Vấn đề quản lý các hoạt động dịch vụ chưa tốt ảnh hưởng đến du khách 

ví dụ như giá cả không đúng đối dịch vụ ăn uống, quản lý cư trú, vv. 

- Các vấn đề về an toàn thực phẩm tại các khu du lịch cũng cần được nâng 

cao 

- Ứng xử văn hóa trong hoạt động du lịch còn hạn chế tạo ấn tượng không 

tốt đến hình ảnh du lịch 

-  Ý thức cộng đồng chưa tốt, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường công 

cộng, bảo vệ tài nguyên của các khu vực và điểm du lịch 

-  Vai trò của cộng đồng địa phương còn bị xem nhẹ trong phát triển du 

lịch. Cộng đồng địa phương chưa tham gia sâu rộng vào quá trình phát triển, tạo 

ra sản phẩm du lịch. 

-  Những vấn đề nóng như vệ sinh môi trường và một số hoạt động khác 

ảnh hưởng xấu đến lễ hội, tín ngưỡng tâm linh 

- Thiếu đổi mới tư duy theo kinh tế thị trường và hội nhập (chưa coi khách 

du lịch là thượng đế), khai thác lợi ích trước mắt dẫn ảnh hưởng đến lợi ích lâu 

dài. 

1.4. Hiện trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

Việt Nam là một trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của 

biến đổi khí hậu (BĐKH) trên thế giới. Theo đánh giá hàng năm về những nước 

chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoạn giai đoạn 1997-

2016, Việt Nam đứng thứ 5 về Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2018 và thứ 8 

về Chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn (CRI)116.  BĐKH đang diễn ra mạnh và sớm 

hơn so với dự báo. Những diễn biến của BĐKH tại Việt Nam bao gồm các hiện 

tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng về tần suất và không theo quy 

luật. Theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng năm 2020, của bộ TN & MT:  

- Nhiệt độ:  

+ Có xu thế tăng ở hầu hết các trạm quan trắc, tăng nhanh trong những 

thập kỷ gần đây, mức tăng trung bình toàn Việt Nam 0,89 oC giai đoạn 1958-

                                           
116 David Eckstein, Vera Künzel và Laura Schäfer 2017, “Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu 2018: Quốc gia 

nào sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những hiện tượn thời tiết cực đoan?” 

https://opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=1db59ac1-16cd-48cc-b175-6d0ca1ae8ad4&search_query=P3M9Z2xvYmFsK2NsaW1hdGUrcmlzaytpbmRleA==
https://opendevelopmentmekong.net/dataset/?id=1db59ac1-16cd-48cc-b175-6d0ca1ae8ad4&search_query=P3M9Z2xvYmFsK2NsaW1hdGUrcmlzaytpbmRleA==
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2018, riêng giai đoạn 1986-2018 tăng 0,74oC117. Theo trung tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn quốc gia, dựa trên cập nhật của 30 năm trở lại đây, nhiệt độ 

trung bình tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ hiện tại cao hơn từ 0,5-1,0 oC so với 

nhiệt độ trung bình của các năm trước. 

+ Nhiệt độ cao nhất năm có xu thế tăng trên hầu hết khắp cả nước, phổ 

biến từ 0,2 đến 1,7oC, tăng tương đối nhiều Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của 

vùng Đông Bắc, phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ và phía Đông của Nam Bộ. 

Nhiều kỷ lục cao của nhiệt độ được ghi nhận trong những năm gần đây, điển 

hình như đợt nắng nóng năm 2019 ở Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), nhiệt độ đo 

được ngày 20 tháng 04 là 43oC mức cao nhất trong lịch sử quan trắc của Việt 

Nam đến nay. 

+ Nhiệt độ thấp nhất năm có xu thế tăng trên phạm vi cả nước với mức 

tăng từ 1,0 đến 1,8 oC, tăng nhiều nhất ở Tây Nguyên, Tây Bắc. Trong những 

năm gần đây, mùa đông tuy không kéo dài nhưng tại các vùng núi cao như Pha 

Đin, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) hay Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn), nhiệt độ thấp nhất ghi 

nhận được dao động từ -5 độ C tới -4 độ C; băng tuyết xuất hiện nhiều nơi, đặc 

biệt một số nơi như Ba Vì (Hà Nội) và Kỳ Sơn (Nghệ An) có mưa tuyết lần đầu 

tiên trong lịch sử. 

+ Số ngày nắng nóng (ngày có Tx ≤ 35 oC) có xu thế tăng ở hầu hết các 

khu vực đặc biệt ở vùng Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên, số ngày 

nắng nóng tăng từ 10 đến 40 ngày. 

+ Rét đậm, rét hại có sự biến đổi phức tạp và biến động mạnh qua các năm. 

Số ngày rét dậm, rét hại (ngày có nhiệt độ trung bình ngày Ttb ≤ 15 oC) có xu 

thế giảm rõ rệt trên miền khí hậu phía Bắc, giảm từ 5 đến 20 ngày/58 năm.  Số 

ngày rét đậm, rét hại giảm đi nhưng mức độ khắc nghiệt và độ dài các đợt rét có 

dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt trong những năm gần đây đã xuất hiện những đợt rét 

hại có nhiệt độ khá thấp (thấp nhất trong 40 năm gần đây). 

- Lượng mưa:  

+ Lượng mưa trung bình năm cả nước có xu thế tăng nhẹ, khoảng 2,1% 

trong giai đoạn 1958-2018118, trong đó, tăng nhiều nhất vào các tháng mùa đông 

và mùa xuân, giảm vào các tháng mùa thu. Lượng mưa có xu thế giảm ở các 

vùng khí hậu phía Bắc và tăng ở các vùng khí hậu phía Nam, nhất là Nam 

Trung Bộ. Trong giai đoạn 2016-2020, diễn biến mưa một số nơi không phù 

hợp quy luật nhiều năm. Một số khu vực phải chịu lượng mưa lớn hơn bình 

thường, trong khi đó các khu vực khác có thể phải trải qua hạn hán. 

                                           
117 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kịch bản BĐKH, NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 

2021. 

118 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kịch bản BĐKH, NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 

2021 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/tuyet-bat-ngo-roi-day-tren-dinh-fansipan-20210208111835358.htm
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+ Số ngày mưa lớn (ngày có lượng mưa ≥ 50 mm) có xu thế tăng ở Bắc 

Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và giảm ở Tây Nguyên, Nam Bộ, mức tăng 

giảm phổ biến từ giảm 3 ngày đến tăng 5 ngày. Số ngày mưa lớn tăng nhiều 

nhất (10,4 ngày) ở trạm Ba Tơ (Quảng Ngãi) và giảm nhiều nhất (12,8 ngày) ở 

trạm Càng Long (Trà Vinh). 

+ Lượng mưa cực trị có xu thế tăng ở trung tâm vùng Đông Bắc, hầu hết 

các tỉnh duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giảm ở hầu hết các 

tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một phần Bắc Trung Bộ, cực Nam Trung Bộ và 

hầu khắp Tây Nam Bộ. 

- Biến đổi mực nước biển: 

+ Là quốc gia có bờ biển dài 3260 km, nước biển dâng gây ảnh hưởng 

không nhỏ đối với Việt Nam. Số liệu quan trắc trong các trạm hải văn của Việt 

Nam có xu hướng tăng rõ rệt với mức tăng khoảng 2,7 mm/năm, tăng nhiều 

nhất tại các trạm Cửa Ông, Bạch Long Vỹ và Côn Đảo với mức tăng 6 

mm/năm.  

+ Theo số liệu vệ tinh, mực nước biển ven bờ Việt Nam có xu thế tăng 

mạnh nhất từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận với mức tăng là 4,2-5,8 mm/năm. 

Mực nước trung bình toàn dải ven biển tăng khoảng 3,6 mm/năm. 

- Các hiện tượng thời tiết cực đoan: 

+ Các hiện tượng thời tiết cực đoan trải dài rộng khắp các miền của đất 

nước, trong đó điển hình là hiện tượng rét đậm và rét hại ở miền núi phía Bắc, 

khô hạn và mưa cực đoan ở miền Trung, hạn hán và xâm nhập mặn ở miền 

Nam, cụ thể: 

+ Hạn hán, xâm nhập mặn đến sớm và nghiêm trọng hơn trong giai đoạn 

trước năm 2015. Ngay từ giữa năm 2019, mực nước thượng lưu sông Mê Công 

ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 2,5-5m; ở trung lưu và hạ lưu thấp hơn 

từ 2,5-3,5m. Tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về Đồng 

bằng sông Cửu Long tại trạm Kratie (Campuchia) thấp hơn trung bình nhiều 

năm cùng kỳ 48%, tương đương năm 2010, đây là năm thiếu hụt kỷ lục. Xâm 

nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long lấn sâu vào đất liền hơn năm 2016 từ 3-

7km. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn cũng diễn ra tại một số địa phương ở 

Trung Bộ, kéo dài từ Nghệ An đến Ninh Thuận, nặng nhất ở Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Xâm nhập mặn sâu vào nội đồng đã diễn ra 

tại Quảng Trị, Đà Nẵng. 

1.5. Đánh giá chung về hiện trạng môi trường tự nhiên và xã hội tại các 

khu vực phát triển du lịch 

Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, nhân lực ngành du lịch 

dồi dào, các loại hình du lịch đa dạng, hấp dẫn tiềm năng phát triển du lịch là rất 

lớn. Từ đó các cơ hội phát triển ngành du lịch đặc biệt là về đầu tư cơ sở hạ tầng 
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du lịch được cải thiện, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tại các điểm du lịch 

được quan tâm, bảo tồn phát triển các văn hóa truyền thống được triển khai sâu 

rộng. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội phát triển du lịch thì thách thức và những 

khó khăn ngành du lịch phải đối mặt vô cùng lớn. Du lịch có tiềm năng nhưng 

việc đầu tư bảo vệ môi trường tại các địa điểm du lịch chưa tương xứng với 

tiềm năng đó, phát triển du lịch thiếu quản lý đồng bộ dẫn đến suy giảm môi 

trường và suy thoái nguồn tài nguyên, việc xây dựng thêm các khu du lịch quy 

mô lớn hiện nay làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên, giảm diện tích rừng, vv. Quá 

trình phát triển du lịch tăng sức ép lên các thành phần môi trường nước, không 

khí, đất, gia tăng sử dụng các nguồn tài nguyên. 

2. Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường 

2.1. Quan điểm mục tiêu bảo vệ môi trường tại Việt Nam 

a) Quan điểm:  

Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

phải thống nhất với các quan điểm bảo vệ môi trường được xác lập trong Chiến 

lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như 

sau: 

- Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển du lịch 

bền vững; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở 

vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; phát triển kinh tế phải hài hòa với 

thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng 

trưởng kinh tế. 

- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã 

hội, trong đó các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và 

người dân có vai trò quan trọng; bảo vệ môi trường phải dựa trên sự phối hợp 

chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, tận dụng cơ hội của quá 

trình hội nhập và hợp tác quốc tế. 

- Bảo vệ môi trường phải lấy bảo vệ sức khỏe của nhân dân làm mục tiêu 

hàng đầu. Ưu tiên chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, tập trung giải 

quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy 

thoái, cải thiện chất lượng môi trường, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Bảo vệ môi trường phải dựa trên nâng cao chất lượng thể chế và thực thi 

pháp luật hiệu lực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình, tính công khai, 

minh bạch và sự giám sát của cộng đồng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

và chuyển đổi số; thúc đẩy phương thức quản lý tổng hợp, tiếp cận dựa trên hệ 

sinh thái, liên vùng, liên ngành, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-

bon thấp. 
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- Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững; tăng 

cường huy động nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng 

hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường 

thiệt hại, người hưởng lợi từ các giá trị môi trường phải trả tiền; tiếp tục đẩy 

mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và người dân trong 

bảo vệ môi trường. 

b) Mục tiêu:  

Quy hoạch hệ thống du lịch cần đáp ứng các mục tiêu bảo vệ môi trường 

có liên quan được xác lập trong Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và  như sau: 

- Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết 

các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi 

trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng 

và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn 

đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước.  

- Các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi 

trường được chủ động phòng ngừa, kiểm soát; Các vấn đề môi trường trọng 

điểm, cấp bách cơ bản được giải quyết, chất lượng môi trường từng bước được 

cải thiện, phục hồi; Tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ 

sinh thái; ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học; Góp phần nâng cao 

năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính. 

- Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về 

môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-

bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.  

- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, 

áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và 

công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng 

bền vững để nâng cao Chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và 

giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.  

- Xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên 

đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên. Tạo lập văn hóa tiêu dùng bền 

vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới.  

- Nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân 

với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực 
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và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong 

quá trình chuyển đổi xanh. 

2.2. Đánh giá sự phù hợp của Quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu về 

bảo vệ môi trường 

Đối chiếu các quan điểm và mục tiêu của Quy hoạch hệ thống du lịch với 

các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường trong các văn bản do Đảng, Nhà 

nước ban hành có thể nhận thấy quan điểm và tư tưởng chủ đạo của Quy hoạch 

là đúng đắn, phù hợp với mục tiêu của Việt Nam về bảo vệ tài nguyên, môi 

trường. 

So sánh các quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài 

nguyên, môi trường của Quy hoạch hệ thống du lịch và quan điểm, mục tiêu 

BVMT gắn kết phát triển kinh tế an ninh quốc phòng của Đảng, Nhà nước được 

tóm tắt trong bảng 

Quan điểm, mục tiêu BVMT 

trong phát triển hệ thống du 

lịch 

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về gắn kết 

phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng với 

BVMT, tài nguyên 

1. Quan điểm phát triển 

- Phát triển du lịch thực sự trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, 

chiếm tỷ trọng ngày càng cao 

trong cơ cấu GDP, tạo động lực 

thúc đẩy sự phát triển các ngành 

và lĩnh vực khác. 

- Phát triển du lịch theo hướng 

chuyên nghiệp, hiện đại và đi vào 

chiều sâu, chất lượng và  khả năng 

cạnh tranh. 

- Phát triển du lịch quốc tế đồng 

thời với tăng cường khai thác có 

hiệu quả du lịch nội địa;  

- Phát triển du lịch trên cơ sở phát 

huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế 

quốc gia; gắn phát triển du lịch 

với bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

và bản sắc văn hóa dân tộc; phát 

huy hiệu quả vai trò động lực của 

doanh nghiệp và cộng đồng dân 

cư trong phát triển du lịch; gắn kết 

Các quan điểm chung về phát triển du lịch 

gắn với BVMT 

Luật Du lịch số: 09/2017/QH14 

Điều 8. Bảo vệ môi trường du lịch 

1. Môi trường du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo 

và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, an 

ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định 

nhằm bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường 

du lịch. 

3. Chính quyền địa phương các cấp có biện 

pháp bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du 

lịch phù hợp với thực tế của địa phương. 

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách 

nhiệm thu gom, xử lý các loại chất thải phát 

sinh trong hoạt động kinh doanh; khắc phục tác 

động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối 

với môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ 

nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh của 

mình. 

5. Khách du lịch, cộng đồng dân cư và tổ chức, 

cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn 



662 

 

Quan điểm, mục tiêu BVMT 

trong phát triển hệ thống du 

lịch 

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về gắn kết 

phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng với 

BVMT, tài nguyên 

chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực 

và liên kết giữa các vùng, các địa 

phương và với quốc tế;  

- Phát triển du lịch gắn với chuyển 

đổi số, tận dụng thành tựu của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư; 

- Phát triển du lịch bền vững, sáng 

tạo; phát huy yếu tố con người 

Việt Nam; bảo vệ môi trường, ứng 

phó linh hoạt và hiệu quả với rủi 

ro, biến đổi khí hậu; Bảo đảm an 

ninh, quốc phòng, trật tự an toàn 

xã hội;  

2. Mục tiêu phát triển 

- Mục tiêu tổng quát 

+ Đến năm 2025, ngành du lịch 

phục hồi hoàn toàn như trước đại 

dịch. Việt Nam trở thành điểm 

đến hấp dẫn, có năng lực phát 

triển du lịch cao trên toàn cầu. 

+ Đến năm 2030, Du lịch là ngành 

kinh tế mũi nhọn, phát triển theo 

hướng tăng trưởng xanh. Việt 

Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, 

có năng lực phát triển du lịch 

hàng đầu thế giới, đáp ứng về cơ 

bản các yêu cầu và mục tiêu phát 

triển bền vững. 

- Mục tiêu ngành:  

+ Đầu tư cho các địa điểm có tiềm 

năng phát triển thành khu du lịch 

quốc gia, các vùng động lực du 

lịch để tạo sự lan toả phát triển du 

lịch cho các vùng và địa phương. 

+ Phát triển một số thương hiệu 

du lịch và vùng du lịch nổi bật để 

cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, phong 

tục, tập quán của dân tộc; có thái độ ứng xử văn 

minh, lịch sự nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, 

con người và du lịch Việt Nam. 

Luật Bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14 

Điền 66. Bảo vệ môi trường trong hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch 

1. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu di 

tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ 

sở lưu trú du lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, 

thi đấu thể dục, thể thao, đơn vị tổ chức lễ hội 

phải thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 59 của 

Luật này. 

2. Cá nhân đến khu di tích, điểm di tích, khu du 

lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, địa 

điểm tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể 

thao, địa điểm diễn ra lễ hội phải thực hiện các 

nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ quy định, quy chế giữ gìn vệ sinh, 

bảo vệ môi trường; 

b) Thải bỏ chất thải đúng nơi quy định; hạn chế 

phát sinh chất thải nhựa; 

c) Giữ gìn vệ sinh công cộng; 

d) Không xâm hại cảnh quan môi trường và các 

loài sinh vật. 

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện quy định về bảo vệ môi 

trường đối với cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ 

du lịch; phát triển cơ sở lưu trú du lịch và dịch 

vụ du lịch thân thiện môi trường; 

b) Tổ chức thực hiện quy định về khuyến khích 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa 

trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

1. Quan điểm 
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Quan điểm, mục tiêu BVMT 

trong phát triển hệ thống du 

lịch 

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về gắn kết 

phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng với 

BVMT, tài nguyên 

định vị điểm đến Việt Nam theo 

hướng chất lượng cao, cạnh tranh 

với các thương hiệu điểm đến du 

lịch đã định hình trong khu vực. 

- Mục tiêu cụ thể gắn với các 

lĩnh vực khác: 

+ Về xã hội: Du lịch trở thành 

công cụ quan trọng góp phần bảo 

tồn văn hoá, cải thiện sinh kế; 

nâng cao dân trí và đời sống tinh 

thần của người dân. Phấn đấu đến 

năm 2025, phát triển du lịch góp 

phần tạo ra khoảng 3,6 triệu việc 

làm. Đến năm 2030, phát triển du 

lịch tạo ra khoảng 6,5 triệu việc 

làm. 

+ Về môi trường: Môi trường du 

lịch được cải thiện và bảo vệ. 

Biến đổi khí hậu được ứng phó có 

hiệu quả trong lĩnh vực du lịch. 

Đến năm 2030, 100% các khu, 

điểm du lịch; các cơ sở lưu trú du 

lịch và các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ khác ven biển không sử dụng 

sản phẩm nhựa dùng một lần và 

túi nilon khó phân huỷ. 

+ Về an ninh quốc phòng: Góp 

phần khẳng định và bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững 

an ninh, trật tự và an toàn xã hội. 

a) Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên 

quyết cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội; 

bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là 

nhiệm vụ, cần được đặt ở vị trí trung tâm của 

các quyết định phát triển; phát triển kinh tế phải 

hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự 

nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng 

trưởng kinh tế. 

b) Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó các 

cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, 

cộng đồng và người dân có vai trò quan trọng; 

bảo vệ môi trường phải dựa trên sự phối hợp 

chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các 

ngành, tận dụng cơ hội của quá trình hội nhập 

và hợp tác quốc tế. 

c) Bảo vệ môi trường phải lấy bảo vệ sức khỏe 

của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu. Ưu tiên 

chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, tập 

trung giải quyết các vấn đề môi trường trọng 

điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, 

cải thiện chất lượng môi trường, kết hợp với 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, góp 

phần ứng phó với biến đổi khí hậu. 

d) Bảo vệ môi trường phải dựa trên nâng cao 

chất lượng thể chế và thực thi pháp luật hiệu 

lực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải 

trình, tính công khai, minh bạch và sự giám sát 

của cộng đồng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành 

quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 

chuyển đổi số; thúc đẩy phương thức quản lý 

tổng hợp, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, liên 

vùng, liên ngành, phát triển kinh tế tuần hoàn, 

kinh tế xanh, các-bon thấp. 

đ) Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho 

phát triển bền vững; tăng cường huy động 

nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi 

ngân sách; áp dụng hiệu quả nguyên tắc người 

gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi 

thường thiệt hại, người hưởng lợi từ các giá trị 
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Quan điểm, mục tiêu BVMT 

trong phát triển hệ thống du 

lịch 

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về gắn kết 

phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng với 

BVMT, tài nguyên 

môi trường phải trả tiền; tiếp tục đẩy mạnh sự 

tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cộng 

đồng và người dân trong bảo vệ môi trường. 

2. Tầm nhìn đến năm 2050 

Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo 

đảm quyền được sống trong môi trường trong 

lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học 

được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh 

thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã 

hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, 

kinh tế xanh, các-bon thấp được hình thành và 

phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-

bon vào năm 2050. 

3. Mục tiêu đến năm 2030 

a) Mục tiêu tổng quát 

Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy 

thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi 

trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi 

chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm 

đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo 

đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển 

các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, 

các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu 

phát triển bền vững 2030 của đất nước. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi 

trường, các sự cố môi trường được chủ động 

phòng ngừa, kiểm soát; 

- Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách 

cơ bản được giải quyết, chất lượng môi trường 

từng bước được cải thiện, phục hồi; 

- Tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, 

phục hồi các hệ sinh thái; ngăn chặn xu hướng 

suy giảm đa dạng sinh học; 

- Góp phần nâng cao năng lực thích ứng với 

biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính. 
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So sánh, đánh giá sự phù hợp quan điểm, mục tiêu Quy hoạch và các quan 

điểm của Đảng, Nhà nước về gắn kết phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng với 

BVMT, tài nguyên cho thấy các quan điểm quy hoạch là hoàn toàn đúng đắn, 

phù hợp với mục tiêu của Việt Nam về bảo vệ môi trường. 

2.3. Dự báo tác động, ảnh hưởng của các quan điểm, mục tiêu của quy 

hoạch đến các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường 

Nhìn chung, các quan điểm và mục tiêu đề xuất của Quy hoạch hệ thống 

du lịch đã bám sát, phù hợp với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường. 

 

TT 

Quan điểm, mục tiêu BVMT 

của Quy hoạch 

Các văn bản quốc 

gia có quan điểm, 

mục tiêu tương 

ứng 

Đánh giá 

1  Quan điểm phát triển du lịch bền 

vững, sáng tạo và bao trùm gắn 

với việc bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn 

cảnh quan, bảo vệ môi trường; 

ứng phó linh hoạt và hiệu quả 

với rủi ro, biến đổi khí hậu. Phát 

triển du lịch ở vùng nông thôn, 

miền núi, vùng sâu, vùng xa và 

hải đảo kết hợp bảo đảm an ninh, 

quốc phòng, trật tự an toàn xã 

hội cần được coi là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm trong 

suốt thời kỳ quy hoạch 

- Nghị quyết 

136/NQ-CP về phát 

triển bền vững 

- Chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc 

gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng 

xanh giai đoạn 2021 

- 2030, tầm nhìn 

2050 

Phù hợp các quan 

điểm bảo vệ môi 

trường của quốc gia.  

 

Tuy nhiên, nên cân 

nhắc, nhấn mạnh hơn 

về quan điểm bảo vệ 

và sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

đặc biệt là tài nguyên 

du lịch tự nhiên 

2  Môi trường du lịch được cải 

thiện và bảo vệ. BĐKH được 

ứng phó có hiệu quả trong lĩnh 

vực du lịch. 

- Chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc 

gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Chiến lược quốc 

gia về biến đổi khí 

hậu giai đoạn đến 

năm 2050 

Phù hợp mục tiêu quốc 

gia. 

Tuy nhiên đề xuất 

thêm các chỉ tiêu cụ 

thể về kiểm soát ô 

nhiễm, giảm phát thải 

khí nhà kính, bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng 

sinh học trong phát 

triển du lịch 

3  Sau 2025, 100% các khu, điểm, 

cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch 

ven biển không sử dụng sản 

phẩm nhựa dùng 1 lần và túi 

- Chiến lược quốc 

gia về quản lý tổng 

hợp chất thải rắn 

đến năm 2025, tầm 

Phù hợp mục tiêu quốc 

gia.  

Tuy nhiên cần cân 

nhắc bổ sung thêm một 
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TT 

Quan điểm, mục tiêu BVMT 

của Quy hoạch 

Các văn bản quốc 

gia có quan điểm, 

mục tiêu tương 

ứng 

Đánh giá 

nilon khó phân hủy. nhìn đến năm 2050 

- Kế hoạch hành 

động quốc gia về 

quản lý rác thải 

nhựa đại dương đến 

năm 2030 

- Đề án Việt Nam 

chủ động chuẩn bị 

và tham gia xây 

dựng Thỏa thuận 

toàn cầu về ô nhiễm 

nhựa đại dương. 

số chỉ tiêu khác như tỷ 

lệ xử lý nước thải; tỷ lệ 

tái sử dụng hoặc tái 

chế rác thải sinh hoạt; 

tỷ lệ cơ sở du lịch sử 

dụng năng lượng tiết 

kiệm, hiệu quả.  

3. Đánh giá so sánh các phương án phát triển 

3.1. Tác động đến tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái 

TT 
Kịch bản phát 

triển 
Tác động đến tài nguyên thiên nhiên và HST 

1 Kịch bản 1-Du lịch 

đối phó với nhiều 

bất lợi, khó khăn. 

  

Rủi ro tác động đến nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên mức 

thấp: Do lượng khách du lịch thấp kéo theo lượng chất thải 

do hoạt động du lịch-dịch vụ thấp, các hạ tầng môi trường 

đáp ứng được nhu cầu (nằm trong dự báo) => mức độ tác 

động tiêu cực đến các hệ sinh mức thấp. Số lượng buồng 

lưu trú thấp kéo theo hạ tầng xây dựng dịch vụ ít hơn, vì 

vậy tác động của của hoạt động xây dựng đến các không 

gian phát triển du lịch (lấn chiếm không gian ven biển, lấn 

chiếm rừng..vv) thấp hơn. Tuy nhiên, kịch bản này giá trị 

kinh tế và việc làm của ngành du lịch đem lại không cao, 

không xứng với tiềm năng của đất nước.  

2 Kịch bản 2-Du lịch 

phát triển trong 

điều kiện tương 

đối ổn định, thuận 

lợi (Phương án 

chọn) 
 

Rủi ro tác động đến nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên mức 

trung bình: Do lượng khách ổn định, nằm trong dự báo nên 

các hạ tầng cung cấp dịch vụ, hạ tầng môi trường nằm 

trong khả năng kiểm soát được nên khả năng tác động đến 

tài nguyên du lịch (chất thải ra môi trường, khai thác tài 

nguyên) chỉ xảy ra mức trung bình. Kịch bản này tạo ra giá 

trị kinh tế và việc làm khá cho đất nước.  

3 Kịch bản 3- Du 

lịch tận dụng được 

những lợi thế mới.  

 

Rủi ro tác động đến tài nguyên du lịch mức cao: Do lương 

khách du lịch tăng mạnh, có thể vượt quá khả năng đáp ứng 

của hạ tầng dịch vụ, hạ tầng môi trường=> Rủi ro ô nhiểm 

môi trường từ các chất thải rất cao, đe dọa đến các hệ sinh 
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TT 
Kịch bản phát 

triển 
Tác động đến tài nguyên thiên nhiên và HST 

thái xung quanh; việc gia tăng lớn lượng khách, buồng lưu 

trú sẽ kéo theo gia tăng mạnh xây dựng hạ tầng ồ ạt, khó 

kiểm soát, quản lý khai thác tài nguyên sẽ khó khăn hơn=> 

rủi ro tác động tiêu cực đến các nguồn tài nguyên du lịch là 

rất cao. Kịch bản này tạo ra gia trí kinh tế và việc làm cao 

cho đất nước.  

 Đánh giá, nhận xét: Trong 3 kịch bản nêu ra, kịch bản 2 là kịch bản phù hợp với 

sự phát triển bền vững (không phát triển quá nhanh, nằm trong khả năng kiểm 

soát và tạo ra lợi ích kinh tế-xã hội khá); Vì vậy, việc lựa chọn kịch bản 2 hoàn 

toàn phù hợp về sự phát triển bền vững.  

3.2. Tác động đến môi trường tự nhiên, xã hội 

* Tác động tích cực lên các mục tiêu BVMT, xã hội 

Dự báo nhu cầu lao động trong ngành du lịch theo kịch bản 2 là hơn 6,6 

triệu người năm 2030. Đồng nghĩa với việc gia tăng các cơ hội việc làm cho 

người lao động tại địa phương phát triển du lịch. Người lao động có việc làm ổn 

định, GDP ngành du lịch tăng trưởng ổn định. 

Để thu hút phát triển du lịch, nhiều vùng du lịch người dân địa phương và 

khách du lịch được nâng cao nhận thức các vấn đề về BVMT, tài nguyên du 

lịch, nâng cao kiến thức về du lịch cộng đồng. Từ đó hạ tầng kỹ thuật môi 

trường được cải thiện, nâng cấp và được trú trọng đầu tư. 

Các hoạt động tuyên truyền về hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, thay 

thế các vật liệu thân thiện tại các cơ sở lưu trú, kinh doanh thương mại du lịch, 

phát triển các sản phẩm du lịch xanh thân thiện môi trường. 

* Tác động tiêu cực lên các mục tiêu BVMT: Phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn và phục hồi hoàn toàn như thời điểm năm 2019 theo 

kịch bản 2 với mục tiêu đến năm 2030 đón 35 triệu lượt khách quốc tế và 150 

triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2025-2030 là 14,2%/năm 

đối với khách quốc tế và 10,7%/năm đối với khách nội địa. Điều này sẽ kéo 

theo chất thải từ khách du lịch tăng đáng kể như nước thải, chất thải rắn sẽ làm 

áp lực lên các hạ tầng kỹ thuật môi trường và gia tăng ô nhiễm nguồn nước, đất, 

không khí làm suy giảm đa dạng sinh học.  Theo kịch bản 2, dự báo lượng nước 

thải dịch vụ du lịch khoảng 27,7 triệu m3/ngày (năm 2030). Thành phần nước 

thải ngành du lịch, dịch vụ có tính chất tương tự nước sinh hoạt. Lượng khách 

du lịch tăng cao làm gia tăng lưu lượng nước thải và tăng tải lượng các chất ô 

nhiễm ra môi trường.  

Ngoài ra khách du lịch tăng, nhu cầu khai thác tài nguyên cung cấp lương 

thực, thực phẩm, các sản phẩm du lịch khác, vv. Gia tăng kéo theo nhu cầu khai 

thác rừng, thủy inh ngày một tăng làm suy giảm đa dạng sinh học. Các hoạt 

động du lịch sinh thái trong các khu bảo tồn ít nhiểu tác động tiêu cực đến môi 
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trường sống các loại sinh vật và suy giảm diện tích các hệ sinh thái do xây dựng 

giao thông, hạ tầng tuyến du lịch. Để đáp ứng lượng khách du lịch hệ thống 

khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí xây dựng gia tăng. Nhu cầu xây dựng 

các cơ sở lưu trú tăng lên 1,3 triệu buồng năm 2030 theo kịch bản 2. Điều này 

dẫn đến việc chuyển đổi ít nhiều diện tích hệ sinh thái tự nhiên sang đất xây 

dựng, các hệ sinh thái cảnh quan bị tác động, chất thải của hoạt động xây dựng 

sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. 

3.3. Xu thế biến đổi khí hậu 

Xu hướng biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, không theo quy 

luật ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển du lịch nói riêng và các ngành kinh tế liên 

quan khác nói chung, cụ thể:  

Nhiệt độ trung bình năm ở tất cả các vùng của Việt Nam đều có xu thế tăng 

so với thời kỳ cơ sở (1986-2005); mức tăng phụ thuộc vào các kịch bản RCP và 

vùng khí hậu, xu hướng tăng ở phía Bắc cao hơn phía Nam. Nhiệt độ gia tăng, 

nắng nóng kéo dài  làm thu hẹp thời gian lý tưởng cho du lịch sinh thái, du lịch 

núi cao đặc trưng tại địa phương, đặc biệt là vùng Trung du miền núi phía Bắc. 

Tại các khu, vùng du lịch có mật độ dân số cao, xu thế nhiệt độ tăng do biến đổi 

khí hậu kết hợp với hiện tượng “đảo nhiệt đô thị” sẽ gây tác động tiêu cực tới 

sức khỏe cộng đồng và du khách. Sự thay chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và 

đêm, điển hình như khu vực Tây Nguyên có thể gây ra sự dạn nứt do hiện tượng 

co dãn làm hư hỏng các công trình du lịch, đặc biệt là các di tích có tuổi thọ lâu 

năm. Bên cạnh đó, sự thay đổi nhiệt độ làm thay đổi cơ cấu các loài thực vật và 

động vật ở một số vùng, nguy cơ cháy rừng gia tăng làm suy giảm cảnh quan, 

làm giảm sự hấp dẫn của du lịch.  

Lượng mưa mùa mưa, mùa khô và mưa cực trị có thế tăng, tăng chủ yếu ở 

các trạm đảo và ven biển Đông Bắc. Mưa lớn bất thường, diễn ra trên diện rộng, 

có xu hướng tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở những khu vực 

có lượng mưa gia tăng, đặc biệt là các khu vực có địa hình tự nhiên thấp. Mặc 

dù hiện nay, các vùng du lịch hầu như đã được bảo vệ bởi hệ thống đê sông, tuy 

nhiên, khi có mưa cường độ lớn, cực đoan sẽ gây ra rủi ro ngập úng tại các khu 

vực đô thị do tình trạng bê tông hóa làm gia tăng tốc độ dòng chảy tập trung 

nhanh về các khu vực trũng thấp. Điển hình như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ,…. là các trung tâm thu hút khách du lịch, nhưng 

hiện nay đang chịu ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến 

cảnh quan du lịch.  Vì vậy, thông qua việc bảo vệ cây xanh, mặt nước việc phát 

triển các hoạt động du lịch xanh, du lịch sinh thái, đặc biệt quan trọng để ứng 

phó với vấn đề này.   

Theo kịch bản BĐKH của Bộ TN & MT năm 2020, nếu mực nước biển 

dâng 1m, Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có nguy cơ ngập cao (47,29% 

diện tích) Cà Mau và Kiên Giang là tỉnh có nguy cơ ngập cao nhất (tương ứng 

79,62% và 75,68% diện tích). Khoảng 13,20% diện tích Đồng bằng sông Hồng; 
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1,94% diện tích tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ bị ngập. Khoảng 1,53% diện tích 

các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nguy cơ bị 

ngập. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có nguy cơ cao nhất (5,49% diện tích), 

Bình Thuận là tỉnh có nguy cơ ngập thấp nhất (0,19% diện tích). Khoảng 

17,15% diện tích TP. Hồ Chí Minh; khoảng 4,84% diện tích Bà Rịa - Vũng Tàu 

có nguy cơ bị ngập. Theo đó, các cơ sở du lịch gần biển nếu không có biện pháp 

kịp thời điều chỉnh, thích ứng sẽ bị hư hại do sạt lở, các bãi tắm bị xâm thực 

mạnh, một số bãi tắm đang được khai thác du lịch đứng trước nguy cơ bị nhấn 

chìm. Các hệ sinh thái vùng đất ngập nước, đặc biệt HST rừng ngập mặn đứng 

trước nguy cơ bị thu hẹp. Từ đó các tour du lịch sinh thái trong vùng đầm phá 

không thực hiện được do bị ngập sâu, một số điểm du lịch sinh thái rừng ngập 

mặn khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có khả năng bị biến mất, 

tăng khó khăn cho công tác ứng phó BĐKH từ đó làm tăng chi phí cao hơn đối 

với các hoạt động du lịch biển. Vì vậy, việc đánh giá khả năng thích ứng và xem 

xét, tính toán các biện pháp ứng phó đối với hệ thống cơ sở hạ tầng trong phát 

triển du lịch là điều rất cần thiết và ưu tiên hàng đầu.  

Nước biển dâng cao cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ khiến 

cho tình trạng sạt lở và xâm nhập mặn ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu 

Long diễn ra ngày càng nghiêm trọng đặt ra thách thức cho phát triển du lịch ở 

khu vực này. Theo đó, nguy cơ thiếu nước, mất đất canh tác làm mất đất canh 

tác, ảnh hưởng đến sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa sông nước, miệt vườn 

của vùng du lịch này.  

Ngoài ra, BĐKH còn làm cho các cư dân các khu, vùng du lịch phải đối 

phó với thời tiết khắc nghiệt hơn, thiên tai, thời tiết cực đoan (bão, lũ, rét đậm, 

rét hại,…) diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới kết cấu các công trình cơ sở vật 

chất hạ tầng du lịch bao gồm: cơ sở lưu trú du lịch, giao thông,…. Bên cạnh đó, 

BĐKH có thể làm cho môi trường du lịch bị suy giảm, ô nhiễm nước biển tại 

các bãi tắm tăng lên tại các vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, bùng 

phát dịch bệnh, đói nghèo, mất an ninh lương thực, mất ổn định chính trị thu 

nhập của người du lịch sẽ giảm, làm giảm nhu cầu du lịch đối với du khách 

trong nước và quốc tế. 

Như vậy, có thể thấy, BĐKH đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 

triển du lịch của Việt Nam nói chung và các vùng du lịch nói riêng, nếu không 

có biện pháp giảm thiểu và thích ứng kịp thời, các sản phẩm du lịch đặc trưng 

của các vùng đứng trước nguy cơ bị mai một, hòa trộn dưới tác động mạnh mẽ 

của BĐKH trong thời gian tới. Các cơ sở vật chất, hạ tầng không đáp ứng được 

nhu cầu của khách du lịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, làm giảm sức hấp dẫn 

và nhu cầu du lịch trong tương lai. 
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4. Xác định các vấn đề môi trường chính và dự báo các vấn đề môi 

trường chính trong trường hợp có/không thực hiện quy hoạch 

4.1. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch 

Các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch thể hiện ở bảng sau: 

Lĩnh vực Vấn đề môi trường 

trọng tâm 

Mức độ tác 

động 

Tài nguyên – môi 

trường 

- Tăng áp lực về chất thải rắn và gia tăng lượng 

nước thải do khách du lịch. 

Mạnh 

- Tác động đến đất nông nghiệp, lâm nghiệp do 

xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ du lịch. 

Mạnh 

- Ô nhiễm nước Trung bình 

- Suy thoái đa dạng sinh học Trung bình 

- Ô nhiễm không khí Trung bình 

Xã hội – Nhân văn - Tác động do sự gia tăng các tệ nạn xã hội và 

gây sức ép lên cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội 

Trung bình 

- Tác động đến vấn đề đảm bảo an ninh lương 

thực do việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp 

phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở vật chất du 

lịch 

Yếu 

- Bất bình đẳng trong phân phối lợi nhuận do 

chủ đầu tư bên ngoài. 

Trung bình 

- Lạm phát Yếu 

- Mai một bản sắc văn hóa địa phương Mạnh 

- Hiểu biết của cộng đồng về giá trị tài nguyên 

du lịch còn thấp 

 

- Cộng đồng chưa tham gia vào du lịch do thiếu 

kỹ năng, kiến thức, vốn, … 

 

4.2. Tác động của hoạt động du lịch khi không thực hiện quy hoạch 

Theo nghị quyết 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16-01-2017 đã xác 

định mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sẽ tạo 

điều kiện cho loại hình du lịch sinh thái Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Kỳ vọng, 

trong những năm sắp tới, du lịch Việt Nam sẽ bứt phá và đạt nhiều thắng lợi: 

Điều này sẽ kéo theo các hệ sinh thái sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác phát triển 

du lịch (hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển đảo, hệ sinh thái đất ngập nước, các 

khu bảo tồn thiên nhiên, các khu di sản thiên nhiên nhiên Thế Giới…..vv) việc 

gia tăng khai thác các tuyến du lịch sinh thái sẽ tác động tiêu cực ít hay nhiều 

đến đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên vốn có của nó.  

Theo chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định 

Số: 147/QĐ-TTg) cho thấy định hướng mục tiêu đến năm 2030:  Du lịch thực 

sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững; Việt Nam trở thành điểm 

đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch 
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hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững. Tập 

trung phát triển sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế về tài nguyên của từng vùng, 

địa phương…. (đặc biệt sản phẩm du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch văn 

hóa……vv): Điều này sẽ kéo theo các tiềm năng về tài nguyên sẽ được phát huy 

khai thác; Tuy nhiên, khai thác đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững sẽ góp 

phần tích cực hạn chế các tác động tiêu cực trong việc khai thác tài nguyên phát 

triển du lịch. Các sản phẩm du lịch biển đảo sẽ được đẩy mạnh phát triển lớn 

điều này sẽ kéo théo các hệ sinh thái biển sẽ chịu gia tăng tác động và can thiệp 

của con người, các không gian ven biển sẽ gia tăng lấn chiếm và phá vở cảnh 

quan biển, đảo; Mặt khác, các hệ sinh thải biển (HST san hô, thảm cỏ biển, 

vùng triều cửa sông ven biển….vv) rất nhạy cảm trước tác động của con người 

và khả năng phục hồi của các hệ sinh thái này rất chậm (một số khu vực hiện 

nay thảm cỏ biển đang suy thoái cao mức II-III và phục hồi chậm nếu dừng tác 

động như Vịnh Nha Trang, đảo Lý Sơn,….vv) nên việc gia tăng khai thác tài 

nguyên biển phát triển du lịch tiềm ẩn nhiều rủi ro tác động động tiêu cực đến 

hệ sinh thái biển trong thời tới.  

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 (QĐ số 201/QĐ-TTg, ngày 22/01/2013): Đến năm 2030 thu 

hút 18 triệu lượt khách quốc tế và 71 triệu lượt khách nội địa; tăng trưởng tương 

ứng 5,2% và 4,1%/năm. Sản phẩm du lịch ưu tiên phát triển như du lịch biển, 

sản phẩm du lịch gắn với các di sản, du lịch sinh thái, chú trọng khám phá hang 

động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn…..vv. Định hướng 

có 46 khu, 41 điểm có tiềm năng phát triển khu/điểm du lịch quốc gia (hiện nay 

mới có 7 khu được công nhận khu du lịch quốc gia); Vì vậy, trong thời gian tới 

các khu/điểm quy hoạch còn lại sẽ được gia tăng thu hút đầu tư và khai thác 

phát triển du lịch, tiềm năng các khu/điểm du lịch này phần lợn dựa trên tài 

nguyên thiên nhiên; Gia tăng đầu tư hạ tầng giao thống, các tuyến du lịch và 

khai thác tiềm năng tự nhiên vốn có sẽ gia tăng tác động tiêu cực đến nguồn tài 

nguyên du lịch tự nhiên và hệ sinh thái (đặc biệt hệ sinh thái biển, hệ sinh thái 

rừng);  

Nhận xét: Trong thời gian tới nếu không thực hiện quy hoạch mới, các 

định hướng chiến lược và quy hoạch trên sẽ ảnh hưởng lớn đến tài nguyên du 

lịch tự nhiên và hệ sinh thái. Các tài nguyên du lịch tự nhiên sẽ tiếp tục được 

đẩy mạnh khai thác, bên cạnh đó cơ chế chính sách đang còn thiếu và yếu và 

quản lý tài nguyên du lịch tự nhiên đang còn lỏng lẻo=> kéo theo các hệ sinh 

thái, khu bảo tồn và di sản thiên nhiên Thế Giới sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu 

cực trong thời gian tới.  

Bên cạnh đó Với tình hình BĐKH như hiện nay cùng các hình thái thời tiết 

cực đoan như nắng nóng kéo dài và có xu hướng gia tăng nhiệt độ, bão lũ, mưa 

lớn bất thường xảy ra ngày càng nhiều và gia tăng về cường độ, nếu phát triển 

tự do không theo quy hoạch, các vùng, khu du lịch không có khả năng chống 

chịu trước tác động của BĐKH, sản phẩm du lịch đặc trưng có nguy cơ bị đánh 
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mất, hòa trộn, nguy cơ xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn, hệ thống hạ tầng quá tải 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, dịch bệnh bùng phát, ô nhiễm môi trường, đe dọa 

đến sức khỏe của sinh vật và người dân địa phương và du khách. Bên cạnh đó, 

BĐKH làm mực nước các sông bị hạ xuống, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến 

phức tạp, nguy cơ thiếu nước, tương lai các vùng du lịch của Việt Nam và du 

khách phải đối mặt với những vấn đề như việc mâu thuẫn giữa nhu cầu sử dụng 

nguồn nước sạch với việc đáp ứng nhu cầu nước sạch. Khi đó có thể dẫn tới sự 

xung đột, mâu thuẫn giữa các địa phương, đơn vị doanh nghiệp, gia tăng các tệ 

nạn xã hội,… ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu, vùng du lịch. 

4.3. Các tác động từ hoạt động du lịch tới môi trường của quy hoạch 

4.3.1. Tác động của định hướng phát triển sản phẩm du lịch 

Theo định hướng quy hoạch tập trung phát triển 04 dòng sản phẩm du lịch: 

(1) Du lịch biển, đảo (nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch tàu biển) kéo theo tài 

nguyên biển đảo sẽ được đẩy mạnh khai thác đầu tư phát triển du lịch gia tăng 

xây dựng các khách sạn, khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ lấn biển và các hoạt 

động lặn ngắm san hô, các dịch vụ dưới nước và thể thao biển….vv sẽ tác động 

tiêu cực đến tài nguyên biển đảo và các hệ sinh thái biển. (2) Du lịch văn hóa 

với các sản phẩm du lịch gắn với di sản, đặc biệt là hệ thống di sản thế giới; Vì 

vậy trong thời gian tới các khu di sản thiên nhiên thế giới sẽ được ưu tiên đầu tư 

khai thác thành các sản phẩm du lịch điều này sẽ làm gia tăng rủi ro tác động 

tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên và các giá trị gốc cấu thành di sản Thế Giới. 

(3) Du lịch sinh thái với các sản phẩm dựa trên lợi thế về sinh thái, đặc biệt tại 

các khu dự trữ sinh quyển thế giới, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và 

khu bảo tồn biển; coi trọng phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn, sinh thái 

miệt vườn, sinh thái hang động, sông hồ,…=> điều này kéo theo các hệ sinh 

thái và đa dạng sinh học sẽ tiếp tục chịu gia tăng khai thác và tác động tiêu cực 

của hoạt động du lịch; Đặc biệt tại các khu bảo tồn sẽ chịu nhiều rủi ro tác động 

tiêu cực khi tổ chức hoặc liên kết phát triển du lịch. (4) Du lịch đô thị chủ yếu 

tác đồng đến văn hóa và xã hội đô thị. 

4.3.2. Tác động của định hướng tổ chức không gian du lịch 

a) Tổ chức không gian vùng du lịch 

Được chia thành 06 vùng không gian phát triển du lịch: Vùng Trung du 

miền núi phía Bắc; Vùng Đồng bằng sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung;  Vùng Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ; Vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. Mỗi vùng sẽ có các tiềm năng lợi thế về nguồn tài nguyên du 

lịch tự nhiên và mỗi hệ sinh thái có mức độ nhạy cảm và chịu rủi ro khác nhau; 

Cụ thế như sau: 
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Vùng không gian 

du lịch 

Sản phầm du 

lịch 

Mức độ chịu rủi ro và các vấn đề cần lưu 

khai thác nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên 

và hệ sinh thái. 

Vùng trung du 

miền núi phía Bắc 

(đô thị chính: 

TP.Hòa Bình, Sơn 

La, Lào Cai, Lạng 

Sơn, Cao Bằng, 

Hà Giang, Việt 

Trì và các trung 

tâm du lịch Mộc 

Châu, SaPa, đền 

Hùng, Đồng Văn, 

Tây Yên Tử…).  

Du lịch sinh 

thái, Nghĩ 

dưỡng núi và 

hồ; Khám phá 

thiên nhiên 

vùng trung du; 

Khám phá địa 

chất các 

CVĐCTC….. 

- Hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái hồ là hai hệ 

sinh thái chính chịu tác động; Mức độ chịu tác 

ở mức trung bình. 

- Các vấn đề cần lưu ý trong việc khai thác hệ 

sinh thái rừng và hồ khu vực này: đảm bảo tuân 

thủ theo luật lâm nghiệp (việc chuyển đổi đất 

rừng sang hoạt động du lịch và việc xây dựng 

hạ tầng du lịch trong RĐD, RPH); Hoạt động 

du lịch trong các hồ bảo đảm duy trì toàn vẹn 

cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái.  

Vùng đồng bằng 

sông Hồng (đô thị 

quan trọng: 

TP.Hà Nội, Hải 

Phòng, Ninh 

Bình, Hạ Long và 

các trung tâm du 

lịch Hà Nội, vịnh 

Hạ Long, Vân 

Đồn; Đồ Sơn – 

Cát Bà, Tràng An 

– Bái Đính, .... 

Du lịch văn 

hóa, du lịch 

biển đảo (Vịnh 

Hạ Long, Bái 

Tử Long, đảo 

Cát Bà, Ngọc 

Vừng, Quan 

Lạn…); Du lịch 

tại các VQG, 

KBT, DSTN 

(Tràng An, Cúc 

Phương, Xuân 

Thủy…vv); Du 

lịch sinh thái 

nông nghiệp. 

- Các hệ sinh thái chịu tác động chính là hệ sinh 

thái biển, hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái đất 

ngập nước. Mức độ chịu tác động ở mức cao. 

- Các vấn đề cần lưu ý trong việc khai thác hệ 

sinh thái và tài nguyên biển là phải tuân thủ 

theo quy hoạch không gian ven biển và quy 

hoạch hành lang bảo vệ bờ biển; Ngoài ra, đối 

với HST biển rất nhạy cảm với các tác động 

(đặc biệt HST san hô, thảm cỏ biển, 

RNM,….vv) hết sức cần lưu ý; Mặt khác, các 

nhà khoa học cũng nhận định, mất khoảng 50 

năm các rặng san hô mới có thể phục hồi vì đây 

là loài phát triển rất chậm, chỉ khoảng từ 1 - 

2cm/năm. Đối với các hoạt động du lịch tại các 

KBT, VQG, DSTNTG cần tuân thủ theo các 

luật liên quan và hoạt động du lịch tại các 

KBT/VQG phải lập đề án trước khi triển khai.  

Vùng Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải 

miền Trung (gồm 

các đô thị quan 

trọng: TP.Đà 

Nẵng, Thanh 

Hóa, Nghệ An, 

Đồng Hới, Huế, 

Du lịch biển 

đảo, đầm phà 

ven biển, di sản 

thế giới (5/8 di 

sản Việt Nam), 

hệ sinh thái 

- Các hệ sinh thái chịu tác động chính khu vực 

này là hệ sinh thái biển đảo, hệ sinh thái đất 

ngập nước. Mức độ chịu tác động ở mức cao. 

- Các vấn đề cần lưu ý trong việc khai thác hệ 

sinh thái và tài nguyên biển là phải tuân thủ 

theo quy hoạch không gian ven biển và quy 
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Vùng không gian 

du lịch 

Sản phầm du 

lịch 

Mức độ chịu rủi ro và các vấn đề cần lưu 

khai thác nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên 

và hệ sinh thái. 

Nha Trang, Phan 

Thiết và các trung 

tâm du lịch Sầm 

Sơn – Cửa Lò, 

Phong Nha – Kẻ 

Bàng, Cố đô Huế, 

Đà Nẵng, Hội An, 

Cam Ranh, Ninh 

Chữ, Phan 

Thiết,… 

hang động 

Phong Nha - 

Kẻ Bàng; hệ 

sinh thái VQG 

hoạch hành lang bảo vệ bờ biển; Ngoài ra, việc 

khai thác du lịch tại các khu bảo tồn biển, có 

các HST san hô và thảm có biển hết sức nhạy 

cảm cần tuân thủ luật thủy sản, luật đa dạng 

sinh học và phải đảm bảo mục tiêu bảo tồn, 

phát triển bền vững tài nguyên.  

Vùng tây nguyên 

(gồm các đô thị 

quan trọng: Đà 

Lạt, Pleiku, Buôn 

Mê Thuột và các 

trung tâm du lịch 

Đà Lạt – Đankia 

suối Vàng – 

Tuyền Lâm, 

Măng Đen, …) 

 

Văn hóa tây 

nguyên; Du 

lịch sinh thái: 

các vườn quốc 

gia, khu bảo 

tồn, công viên 

địa chất toàn 

cầu và cảnh 

quan cao 

nguyên; Du 

lịch nghỉ dưỡng 

núi, 

- Hệ sinh thái chịu tác động chính khu vực này 

là HST rừng và đa dạng sinh học. Mức độ chịu 

tác động ở mức trung bình.  

- Các vấn đề cần lưu ý trong việc khai thác hệ 

sinh thái rừng, các KBT trong khu vực này là 

phải tuân thủ luật lâm nghiệp (khai thác du lịch 

trong RĐD, RPH); Tại các KBT/VQG cần phải 

lập đề án phát triển du lịch trước khi triển khai.  

Vùng Đông nam 

bộ (gồm các đô 

thị TP.Hồ Chí 

Minh, Vũng Tàu 

và các trung tâm 

du lịch Hồ Chí 

Minh, Bà Rịa – 

Vũng Tàu, Tây 

Ninh,…) 

Du lịch đô thị 

(du lịch Mice, 

văn hóa, giải trí 

….vv); Du lịch 

biển đảo Vũng 

Tàu; Du lịch 

sông 

- Hệ sinh thái chịu tác động chính khu vực này 

là HST biển đảo, HST đất ngập nước, HST đô 

thị. Mức độ chịu tác động ở mức cao.  

- Các vấn đề cần lưu ý khai thác tài nguyên 

biển đảo phai tuân thủ quy hoạch không gian 

gian ven biển và quy hoạch hành lang bảo vệ 

bờ biển; Đặc biệt việc khai thác phát triển du 

lịch VQG Côn Đảo cần phải lập đề án phát triển 

du lịch trước khi triển khai và phù hợp với mục 

tiêu bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên; 

Khu DTSQTG Cần Giờ là nguồn tài nguyên du 

lịch tự nhiên vô cùng quý báu (HST rừng ngập 

mặn) cần phải khai thác phát triển du lịch một 

cách bền vững và tuân thủ luật pháp Việt Nam 



675 

 

Vùng không gian 

du lịch 

Sản phầm du 

lịch 

Mức độ chịu rủi ro và các vấn đề cần lưu 

khai thác nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên 

và hệ sinh thái. 

và Thế Giới.  

Vùng đồng bằng 

sông Cửu Long 

(gồm các đô thị 

quan trọng: 

TP.Cần Thơ, Tiền 

Giang, Bạc Liêu, 

Kiên Giang và 

các trung tâm du 

lịch Mũi Cà Mau, 

Phú Quốc, Đồng 

Tháp Mười) 

Du lịch sinh 

thái miệt vườn, 

trên sông; Du 

lịch văn hóa; 

Du lịch biển 

đảo Phú Quốc  

- Hệ sinh thái chịu tác động chính là HST đất 

ngập nước; HST biển đảo; Mức độ chịu tác 

động ở mức cao.  

- Các vấn đề cần lưu ý khai thác tài nguyên và 

hệ sinh thái đất ngập nước bảo đảm duy trì toàn 

vẹn cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa 

dạng sinh học của vùng đất ngập nước; Đối với 

du lịch biển đảo Phú Quốc phát triển du lịch 

không gian ven biển cần tuân thủ quy hoạch 

không gian ven biển Quốc Gia và quy hoạch 

bảo vệ hành lang bờ viển, khu vực này có HST 

san hô và thảm cỏ biển rất nhạy cảm với các tác 

động cần lưu ý đặc tính của các HST này, việc 

khai thác du lịch trong VQG hay KBT biển cần 

phải tuân thủ các luật liên quan và cần lập đề án 

phát triển du lịch trước khi triển khai.  

b) Hệ thống các khu du lịch quốc gia 

Theo định hướng quy hoạch du lịch sẽ đề xuất thêm các điểm có tiềm năng 

phát triển thành khu  du lịch quốc gia so với quy hoạch du lịch được duyệt tại 

thời điểm 2013. Việc gia tăng các điểm đề xuất phát triển khu du lịch quốc gia 

sẽ gia tăng khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên và rủi ro tác động tiêu cực đến 

các hệ sinh thái, khu bảo tồn và các di sản thế giới. 

Để các điểm này trở thành các khu du lịch quốc gia sẽ phải đầu tư kết cấu 

hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao, đồng bộ, đáp ứng nhu 

cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch => Điều này sẽ kéo 

theo gia tăng các hoạt động xây dựng tại các điểm du lịch sẽ làm gia tăng thu 

hẹp các hệ sinh thái tự nhiên và lấn chiếm các không gian biển/đất ngập nước 

hoặc có thể xâm hại đến các khu bảo tồn/vườn quốc gia/ di sản thế giới;  

Ngoài ra, việc gia tăng phát triển du lịch tại các khu du lịch sẽ gia tăng chất 

thải từ hoạt động dịch vụ du lịch làm gia tăng rủi ro ô nhiễm môi trường (từ rác 

thải, nước thải) đe dọa đến các nguồn tài nguyên du lịch, đặc biệt các hệ sinh 

thái ven biển chịu ảnh hưởng lớn từ chất thải của hoạt động du lịch-dịch vụ; 
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 Bên cạnh đó nhận thức về bảo vệ tài nguyên du lịch của cộng đồng, du 

khách, doanh nghiệp…vv chưa cao nên rủi ro hủy hoại các nguồn tài nguyên du 

lịch tự nhiên tại các khu là rất lớn. Vì vậy rất cần chia sẻ lợi ích và trách nhiệm 

cho cộng đồng dân cư địa phương trong việc khai thác tài nguyên phục vụ phát 

triển du lịch; Đối với các doanh nghiệp cần phải gắn trách nhiệm trong việc khai 

thác và bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch. 

4.3.3. Tác động đến các thành phần môi trường 

4.3.3.1. Tác động tích cực 

Du lịch góp phần bảo vệ môi trường thông qua: 

Cung cấp nguồn tài chính: Du lịch góp phần bảo vệ các khu vực nhạy cảm 

về môi trường thông qua việc cung cấp nguồn tài chính. Các nguồn thu từ du 

lịch góp phần bảo vệ và quản lý các hệ sinh thái.  

Gia tăng nhận thức đối với môi trường: Du lịch có khả năng làm tăng nhận 

thức của cộng đồng về môi trường khi họ tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên và 

môi trường. Sự tiếp xúc này khiến du khách có thể nhận thức đầy đủ các giá trị 

của thiên nhiên và có những hành vi và hoạt động có ý thức để bảo vệ môi 

trường. Du lịch còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông tin 

môi trường và làm tăng nhận thức cho du khách về những hậu quả môi trường 

do hoạt động của họ gây ra. 

Bảo vệ và gìn giữ môi trường: Du lịch góp phần rất lớn vào việc bảo vệ 

môi trường, gìn giữ và bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên. Nhờ sự hấp dẫn đối với du khách mà các khu rừng tự 

nhiên hoặc nguyên sinh có giá trị đều được bảo vệ và quy hoạch thành các 

Vườn quốc gia hoặc các Khu bảo tồn thiên nhiên. 

4.3.3.2. Tác động tiêu cực 

Bên cạnh những ảnh hưởng của tình trạng xuống cấp về môi trường do 

hoạt động phát triển kinh tế - xã hội gây ra, bản thân sự phát triển các hoạt động 

du lịch cũng có những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái và tài nguyên tại đó cũng như những vùng lân cận. Các vấn đề 

môi trường hiện nay của các loại hình du lịch, chủ yếu là hoạt động của các nhà 

nghỉ, khách sạn, điểm du lịch bao gồm: 

a) Tác động đến hệ sinh vật 

Làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất do việc thực hiện các dự án phát triển các 

Khu du lịch: Các tác động này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống 

(nơi cư trú) của nhiều loài sinh vật, làm tăng nguy cơ mất cân bằng trong phát 

triển các hệ sinh thái, làm thay đổi cảnh quan... Tác động này thường nhận thấy 

rõ khi phát triển xây dựng các khu du lịch ở những khu vực rừng, núi. 
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Đa dạng sinh học bị đe dọa do nhiều loài sinh vật, động vật trong đó có cả 

những loài quý hiếm bị săn bắt phục vụ nhu cầu của khách du lịch hoặc chu 

trình sống (di trú, kiếm ăn, mùa giao phối, sinh sản) của động vật hoang dã bị 

tác động. 

Các hoạt động dã ngoại, leo núi, lặn biển gây tác động trực tiếp đến hệ 

động thực vật. 

Hoạt động du lịch trong các Khu bảo tồn thiên nhiên phát sinh rác thải nếu 

không được thu gom kịp thời gây khó khăn cho công tác bảo tồn vì ngoài việc 

gây ô nhiễm đến các thành phần môi trường khác, các chất phế thải sẽ thu hút 

các loài động vật ăn chất hữu cơ phân hủy làm tăng thêm nguy cơ lây lan bệnh 

dịch, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của nhiều loài động vật được bảo tồn, của 

nhân viên Khu bảo tồn và cả du khách. 

Việc xây dựng và phát triển các dự án và tiện ích du lịch như nhà hàng, 

khách sạn,… có thể làm xói mòn đất đá, sạt lở sông biển, làm mất nơi cư trú của 

động vật hoang dã.  

Những hoạt động của khách du lịch như giẫm đạp lên cỏ, hái hoa quả bừa 

bãi, chặt cây lấy củi đốt lửa trại… làm cho nhiều thực vật bị mất dần. 

b) Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động du lịch 

Đây được xem là nguồn gây ô nhiễm quan trọng từ hoạt động du lịch đến 

môi trường. Áp lực này càng lớn do công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở 

kinh doanh, dịch vụ còn nhiều hạn chế và thực sự trở thành vấn đề môi trường 

đáng được quan tâm.  

Khi du lịch ngày càng thu hút nhiều du khách, hoạt động các nhà hàng, 

khách sạn, khu dịch vụ cũng tăng theo; nguồn nước sử dụng cho du lịch tăng lên 

nhanh chóng, tạo ra lượng lớn nước thải. Dự báo lượng nước thải phát sinh: 

Dự báo lượng nước thải phát sinh theo kịch bản chọn 

Năm Hạng mục 
Tổng lượng nước thải 

(m3/ngày đêm) 

2025 
Khách quốc tế 

272.219-362.959 
Khách nội địa 

2030 
Khách quốc tế 

552.986-737.315 
Khách nội địa 

2045 
Khách quốc tế 

1.578.082-2.104.110 

Khách nội địa 
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c) Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động du lịch 

Ở các khu vực có sự tập trung đông du khách du lịch như trung tâm đô thị 

du lịch, việc xử lý rác là một vấn đề quan trọng. Nếu xử lý không tốt thì có thể 

gây ra nhiều tác động bất lợi đối với môi trường tự nhiên cũng như nhân tạo.  

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động du lịch chủ yếu tại các cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ du lịch (khu du lịch, nhà hàng, khách sạn...). Chất thải rắn không 

được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm tầng đất mặt và làm suy thoái môi trường 

đất.  

Lượng chất thải rắn phát sinh từ du khách nếu không được thu gom một 

cách triệt để sẽ là nguyên nhân phát sinh các tác động xấu đến môi trường như: 

Phát sinh mùi, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường sống của người 

dân,… 

Tuy nhiên, các tác động từ chất thải rắn đến môi trường hoàn toàn có thể 

được hạn chế bằng các biện pháp quản lý như: Tiến hành công tác thu gom chất 

thải theo ngày, quản lý việc thu gom, thải bỏ chất thải rắn đúng nơi quy định và 

đem xử lý theo định kỳ. 

- Dự báo lượng chất thải rắn phát sinh 

Năm Hạng mục 
Lượng chất thải rắn phát sinh 

Tấn/năm Tổng lượng rác (tấn/năm) 

2025 
Khách quốc tế 100.800-172.800 

289.800-496.800 
Khách nội địa 189.000-324.000 

2030 
Khách quốc tế 210.700-361.200 

588.700-1.009.200 
Khách nội địa 378.000-648.000 

2045 
Khách quốc tế 630.000-1.080.000 

1.680.000-2.880.000 
Khách nội địa 1.050.000-1.800.000 

d) Tăng mức độ suy thoái và ô nhiễm nguồn nước ngầm 

Du lịch có thể làm ô nhiễm nước thông qua các hoạt động: 

Xả thải bừa bãi các vật liệu xây dựng, đất đá và các chất nạo vét; vứt rác 

hoặc xả nước thải bừa bãi vào các nguồn nước trong quá trình xây dựng, thải 

một lượng xăng dầu nhất định trong quá trình vận hành các thiết bị xây dựng 

làm ảnh hưởng đến cả nước mặt lẫn nước ngầm. 

Việc san lấp mặt bằng để xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch có 

thể sẽ gây ra xói mòn và sụt lở đất, từ đó có thể làm thay đổi lưu lượng dòng 

chảy và chất lượng nguồn nước.  
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Vật liệu phế thải, nước thải, xăng dầu trong quá trình xây dựng, vận hành 

các thiết bị xây dựng và hoạt động dịch vụ du lịch khi không được xử lý sẽ bị 

rửa trôi và gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm. 

Sự hoạt động của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở vật chất 

khác thường dẫn đến gia tăng ô nhiễm do nước thải. 

Du khách trong hành trình du lịch xả thải bừa bãi sẽ gây ô nhiễm trực tiếp 

hoặc gián tiếp khi tầng đất mặt bị rửa trôi dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. 

Cùng với việc tăng số lượng khách, nhu cầu nước cho sinh hoạt của khách 

du lịch tăng nhanh. Điều này góp phần làm suy giảm trữ lượng và tăng khả năng 

ô nhiễm các nguồn nước ngầm.  

e) Tác động đến môi trường đất 

Tác động trực tiếp của du lịch đến tài nguyên đất thông qua việc sử dụng 

đất để xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như nơi ăn nghỉ, cơ sở hạ 

tầng và sử dụng các vật liệu xây dựng. 

Thay đổi cơ cấu sử dụng đất để dành quỹ đất xây dựng các công trình dịch 

vụ du lịch sẽ làm thu hẹp quỹ đất cho các mục đích kinh tế, dân sinh khác. 

Nếu không có quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lý thì với sự phát triển 

du lịch một cách ồ ạt gắn liền với việc gia tăng các công trình du lịch và cơ sở 

nghỉ ngơi sẽ làm tăng nhu cầu về tài nguyên đất, đặc biệt là đất nông nghiệp dẫn 

đến giảm diện tích đất ngập nước, phá rừng lấy đất gây xói mòn đất ...  

Các công trình mới được xây dựng thường làm thay đổi kết cấu tầng đất, 

ảnh hưởng đến địa chất công trình, đặc biệt đây là vùng núi dễ sạt lở và dễ gây 

ra ô nhiễm tầng nước ngầm. 

Lượng du khách đến thăm các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử có tác 

động xấu đến môi trường đất tại đây do các hiện tượng giẫm đạp, sạt lở. 

Chất thải rắn không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm tầng đất mặt và 

làm suy thoái môi trường đất.  

f) Tác động đến môi trường không khí 

Quá trình san lấp, xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gây ô 

nhiễm môi trường không khí. Nguyên nhân là do khí thải, tiếng ồn từ các loại 

máy xây dựng, các phương tiện giao thông và bụi bẩn trong không khí 

Ô nhiễm không khí và tiếng ồn xảy ra gắn liền với các hoạt động xây dựng 

các công trình du lịch, giao thông vận chuyển hành khách, quá trình tổ chức các 

hoạt động phục vụ khách ... Nguyên nhân là do khí thải, tiếng ồn từ các loại 

máy xây dựng, các phương tiện giao thông và bụi bẩn trong không khí, do quá 

trình đốt củi, than, dầu, ga... để đáp ứng nhu cầu về năng lượng ở các cơ sở du 

lịch... Do tác động quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu, vài năm trở lại đây 

không khí nóng lên, các khách sạn, nhà nghỉ tại các Khu du lịch sử dụng điều 
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hòa ngày càng nhiều, đây là nguy cơ phát tán lượng khí CFCs (loại khí thải 

chính ảnh hưởng đến tầng ozon của khí quyển) thải ra cũng có tác động không 

nhỏ đến môi trường khí.  

Do sự gia tăng lượng khách, hoạt động giao thông ngày càng phát triển. 

Việc sản xuất và sử dụng năng lượng trong giao thông có liên quan đến mưa 

axít, hiệu ứng nhà kính và sương mù quang hoá. Ô nhiễm không khí do việc sử 

dụng năng lượng trong các phương tiện giao thông dùng để vận chuyển khách 

du lịch thải ra carbon dioxide (CO2) đã có những tác động ở quy mô toàn cầu 

và nó cũng góp phần làm cho môi trường không khí ở địa phương ô nhiễm 

nhiều hơn.  

Ô nhiễm tiếng ồn từ xe ô tô, xe buýt cũng như các phương tiện giải trí khác 

(karaoke, dancing...) liên quan đến ngành du lịch ngày càng gia tăng trong đời 

sống hiện đại. Nó không chỉ gây khó chịu, stress và thậm chí mất thính giác đối 

với con người mà còn làm suy thoái môi trường tự nhiên, đặc biệt là ở những khu 

vực nhạy cảm.  

g) Ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và kiến trúc truyền thống 

Các công trình du lịch hiện đại và kết cấu hạ tầng mới làm thay đổi cảnh 

quan và đối với các di tích thường làm xuống cấp về mặt thẩm mỹ, kiểu dáng 

kiến trúc truyền thống, nhiều công trình mới làm mất đi cảng quan thiên nhiên 

vốn có của các địa phương.  

Ảnh hưởng đến mỹ quan có thể xảy ra do khách sạn, nhà hàng có kiến trúc 

xấu xí thô kệch, vật liệu ốp lát không phù hợp, bố trí các dịch vụ thiếu khoa học, 

sử dụng quá nhiều phương tiện quảng cáo nhất là các phương tiện kém thẩm 

mỹ, dây điện, cột điện tràn lan, bảo dưỡng kém đối với các công trình xây dựng 

và cảnh quan. Phát triển du lịch hỗn độn, pha tạp, lộn xộn là một trong những 

hoạt động gây suy thoái môi trường và cảnh quan. 

h) Ảnh hưởng đến các nguồn tài nguyên môi trường:  

Sự phát triển du lịch có thể gây sức ép lên các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, các nguồn tài nguyên chủ yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng xấu do du lịch là 

nước, đất, sinh vật… 

Việc xây dựng các cơ sở hạ tầng và những tiện nghi dành cho du lịch như 

nhà nghỉ, khách sạn, khu vui chơi có thể phá hủy những nguồn tài nguyên môi 

trường mà nó đang sử dụng như tài nguyên nước, tài nguyên sinh học. Các hoạt 

động du lịch này có thể gián tiếp hoặc trực tiếp gây xói mòn đất, ô nhiễm nước 

và không khí, giảm sự thoát nước, gia tăng tốc độ suy giảm chất lượng môi 

trường sống tự nhiên, gia tăng áp lực và khả năng tìm kiếm thức ăn và nơi ẩn 

náu của những loài dễ bị nguy hiểm, gia tăng những vùng dễ bị tổn thương do 

các hoạt động vui chơi, giải trí.  
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4.4. Tác động đến kinh tế, văn hóa, xã hội 

4.4.1. Tác động tích cực 

Phát triển du lịch sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng ở các địa phương, đặc 

biệt là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa. Hệ thống giao thông tiếp cận và hệ 

thống giao thông trên khu vực núi, ven biển, hải đảo sẽ được nâng cấp, xây mới 

để phục vụ nhu cầu đi lại tham quan, nghỉ dưỡng của khách du lịch, tạo sự liên 

kết tốt hơn giữa các khu, điểm du lịch và các trung tâm du lịch. 

Các Khu du lịch quốc gia phát triển sẽ là động lực kéo theo các khu vực 

kém phát triển: các vùng trung du, miền núi, ven biển, hải đảo sẽ đi lên, góp 

phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên vùng sâu, vùng xa, góp 

phần nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. 

Du lịch phát triển sẽ góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội các địa phương, theo đó sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ cũng như mục tiêu phát 

triển các đô thị gắn với các khu, điểm du lịch trở thành trung tâm du lịch từ cấp 

địa phương, cấp vùng tới cấp quốc gia, quốc tế. 

Du lịch phát triển sẽ kéo theo nhiều ngành kinh tế khác như xây dựng, giao 

thông vận tải, thương mại, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp (các loại hoa, rau, 

cây ăn quả...) ở các địa phương phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. 

Du lịch phát triển sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng địa 

phương. Điều này không chỉ có ý nghĩa về xã hội mà qua đó sẽ góp phần giảm 

sức ép của cộng đồng đến tài nguyên sinh thái, đa dạng sinh học. 

Thông qua du lịch con người có cơ hội tiếp xúc với nhau, tạo ra sự hiểu 

biết giữa người và người và giữa các nền văn hoá, tạo ra sự giao lưu văn hóa 

giữa người địa phương và khách du lịch. Vì vậy, sẽ có nhiều cơ hội để thông 

cảm, hiểu biết lẫn nhau và giảm đi những thành kiến giữa các dân tộc. 

Du lịch có thể đẩy mạnh việc bảo tồn và giao lưu các truyền thống văn hoá 

- lịch sử, góp phần bảo tồn và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên, bảo vệ 

các di sản ở địa phương, phục hưng các nền văn hóa bản xứ, các nghề thủ công 

tại các làng nghề truyền thống… Bên cạnh đó, phát triển du lịch sẽ tạo thêm 

nguồn thu cho nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa đó bên cạnh sự hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước. 

Góp phần khôi phục niềm tin và tự hào dân tộc, bảo vệ tính đa dạng văn hoá, 

đặc biệt đối với các dân tộc thiểu số, do việc người địa phương thấy du khách, nhất 

là khách nước ngoài, thích chiêm ngưỡng và tôn trọng các đặc trưng văn hóa của 

dân tộc mình. 

Du lịch làm tăng nhận thức của địa phương về giá trị kinh tế của các khu 

vực tự nhiên và văn hóa và qua đó có thể khơi dậy niềm tự hào đối với những di 

sản của quốc gia và địa phương cũng như quan tâm đến việc giữ gìn chúng.  
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Du lịch còn là phương tiện giáo dục lòng yêu đất nước, giữ gìn và nâng cao 

truyền thống dân tộc. Thông qua các chuyến đi tham quan, nghỉ dưỡng, vãn 

cảnh ... người dân có điều kiện làm quen với cảnh đẹp, với lịch sử và văn hóa 

dân tộc, qua đó thêm yêu đất nước mình. 

4.4.2. Tác động tiêu cực 

a) Tác động về kinh tế 

Phát triển du lịch cũng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế như: 

Đầu tư khá tốn kém nếu chỉ xét về mặt phát triển hạ tầng ở những vùng 

sâu, vùng xa. Phát triển du lịch đòi hỏi chính quyền địa phương phải chi phí một 

lượng tiền lớn để cải thiện đường sá và những cơ sở hạ tầng khác, và có thể sẽ phải 

cắt giảm phần chi cho các hoạt động cần thiết khác của chính quyền. Tiềm lực kinh 

tế cộng đồng được sử dụng vào xây dựng cơ sở hạ tầng nên giảm sự đầu tư của 

chính phủ cho giáo dục, y tế,… 

Phát triển du lịch làm giá cả sinh hoạt tăng lên, thu hút nhiều thành phần tham 

gia kinh doanh phục vụ du lịch, trong đó chủ yếu người kinh từ các địa phương 

khác lên, lợi ích mà người dân tộc thiểu số được hưởng rất ít, tăng sự phân hóa 

giàu nghèo, xảy ra vấn đề xung đột lợi ích. 

Phát triển của một số hoạt động kinh tế và sự ổn định về xã hội sẽ phụ 

thuộc vào ngành du lịch, đặc biệt là vào tính chất thời vụ của hoạt động du lịch. 

Tính mùa vụ trong du lịch tạo ra những bất lợi về kinh tế đối với những điểm du 

lịch quá phụ thuộc vào nó. Sự tập trung hoạt động du lịch theo mùa dẫn tới sự 

quá tải trong các hoạt động như giao thông, ăn ở... Sự tập trung khách du lịch 

nếu tổ chức không tốt sẽ làm hư hỏng nhiều di tích quan trọng, gây khó khăn 

cho việc bảo tồn và phục hồi … 

Lượng ngoại tệ nhập vào không được tính rõ ràng vì ngành du lịch mang 

tính liên ngành, các khoản thu được tính vào lợi ích của nhiều ngành kinh tế 

khác như giao thông, thương mại, nông lâm ngư nghiệp, xây dựng... 

Du lịch có thể là một nhân tố làm mất sự ổn định về sinh thái ở một số khu 

vực, qua đó sẽ ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác có sử dụng tài nguyên sinh 

thái tự nhiên. 

Các việc làm tạo ra từ phát triển du lịch không đem kết quả như mong 

muốn cho dân cư địa phương nếu như không có biện pháp đào tạo nghề phù hợp 

và quản lý được sự di dân tự do. 

Do đặc tính riêng, du lịch không chỉ là một ngành kinh tế thuần tuý mà còn 

bao gồm các khía cạnh chính trị, văn hoá, xã hội, y tế... Do đó, điều quan trọng 

phải hiểu rằng khi đánh giá tác dụng của hoạt động du lịch cần chú ý đến không 

chỉ các hệ quả kinh tế dễ thấy như thu nhập và ngoại tệ, mà còn có các hệ quả 

phi kinh tế khó cảm thấy được, như tác động đến chất lượng cuộc sống và các 

yếu tố văn hoá xã hội. 
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b) Tác động về văn hoá 

Hoạt động du lịch tác động đến văn hoá theo hai hướng, ngoài những tác 

động tích cực đến văn hóa, còn có những ảnh hưởng tiêu cực như: 

Kiến trúc truyền thống thay đổi để thu hút du khách. 

Cố ý tạo ra “nền văn hoá tiêu biểu “ và trong một số trường hợp biến các lễ 

hội thành các loại hình trình diễn cho du khách nước ngoài xem. 

Thay đổi cách nghĩ, quan niệm truyền thống để làm cho nền văn hoá địa 

phương thích nghi với nhu cầu mới để đáp ứng lòng mong đợi của du khách. 

Mai một các giá trị văn hóa các dân tộc bản địa. 

Lợi ích kinh tế trước mắt làm thay đổi suy nghĩ, lối sống nảy sinh nhiều 

vấn đề về văn minh thương mại: Đeo bám, chèo kéo du khách; chặt chém, nâng 

giá dịch vụ; nhiều hoạt động ý nghĩa trở thành mục đích kinh tế: Biểu diễn văn 

nghệ để xin tiền du khách, chụp ảnh cùng người dân cũng cần trả tiền…. 

c) Khía cạnh sức khoẻ 

Khi hoạt động du lịch gia tăng vượt quá khả năng kiểm soát chặt chẽ có thể 

sẽ dẫn đến sự xuống cấp của môi trường, qua đó có thể ảnh hưởng không tốt 

đến sức khoẻ và phúc lợi của cả du khách và dân địa phương.  

Về lây lan các bệnh dịch truyền nhiễm: Xúc tiến và mở rộng du lịch có thể 

sẽ là nguy cơ gián tiếp gây ra việc lan truyền những căn bệnh “thế kỷ” dễ lây 

lan như AIDS, COVID… và còn là điều kiện để lớp trẻ kém hiểu biết theo đuổi 

nghề mại dâm để kiếm tiền một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đối với du 

khách, quá trình truyền bệnh diễn ra theo cả hai hướng: Truyền cho và nhận lại 

từ người dân nước sở tại. Các chủng tộc khác nhau có khả năng miễn nhiễm tự 

nhiên khác nhau đối với một số bệnh. Thông qua du lịch, người dân từ nơi này 

đến nơi khác và có thể mang theo mình những vi sinh vật gây bệnh và gây 

nhiễm cho người bản địa có khả năng miễn dịch tự nhiên thấp hơn nhiều và do 

đó sẽ tăng khả năng mắc bệnh và quá trình ngược lại cũng có thể xảy ra. 

Về bệnh tật có nguồn gốc từ môi trường bị ô nhiễm: Khi môi trường tại các 

khu vực phát triển du lịch không được bảo vệ đúng cách sẽ có nguy cơ bị ô 

nhiễm các môi trường thành phần (nước, không khí…), từ đó sẽ phát sinh các 

bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa cho dân cư địa phương và khách du lịch. 

Ngoài ra hoạt động du lịch ngày càng phát triển sẽ dẫn tới việc tăng lượng thực 

phẩm tiêu thụ tại chỗ. Thực phẩm nếu chỉ được quản lý về mặt cung cấp theo số 

lượng mà không được quan tâm đến chất lượng thì có thể trở thành một phương 

tiện lan truyền gây bệnh đường tiêu hóa như thương hàn, kiết lỵ, dịch tả… 

Về trạng thái sức khỏe của người dân tại các khu du lịch khi hoạt động du 

lịch quá tải: Khi hoạt động du lịch đến mức quá tải đồng thời sẽ dẫn đến tình 

trạng quá tải về môi trường tại thời điểm đó như không khí ngột ngạt, bụi bặm, 

ồn ào, khan hiếm thực phẩm, giao thông khó khăn, giá cả sinh hoạt tăng… sẽ 
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tạo ra tâm lý căng thẳng của người dân địa phương, từ đó có thể sẽ phát sinh 

bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

d) Vệ sinh môi trường 

Việc phát triển nhanh chóng các hoạt động du lịch có thể làm cho điều kiện 

vệ sinh môi trường tại các khu du lịch trở nên xấu hơn do sự gia tăng đột biến 

của các chất gây ô nhiễm (rác, nước thải, khí thải) và các điều kiện tại chỗ chưa 

đủ khả năng xử lý như thiếu nước cấp, rác thải không kịp thu gom dồn ứ; nước 

thải chảy tràn, trạng thái ồn ào, bụi bặm, tắc nghẽn giao thông. Vệ sinh môi 

trường không đảm bảo vừa gây mất cảnh quan, vừa là nguyên nhân cho bệnh 

dịch hoành hành và ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của du khách và dân địa 

phương.  

e) Tác động dân số học 

Hoạt động phát triển du lịch là tác động đến việc thuyên chuyển và nhập 

cư sức lao động. Nhân công nhập cư là một hiện tượng phổ biến ở các khu du 

lịch. Dưới tác động đó, thành phần, cơ cấu, mật độ phân bố và nhiều khía cạnh 

xã hội học liên quan đến dân số đều bị thay đổi. Sự xung đột về nhiều mặt giữa 

cộng đồng địa phương và dân nhập cư sẽ xuất hiện dưới tác động này. 

4.5. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

* Du lịch là ngành kinh tế có định hướng tài nguyên và nhạy cảm với các 

điều kiện môi trường tự nhiên vì vậy được xem là một trong những ngành kinh tế 

chịu ảnh hưởng trực tiếp dưới tác động của BĐKH. Tại Việt Nam, hầu hết các 

hoạt động phát triển du lịch đều liên quan đến các yếu tố biến đổi khí hậu, đặc 

biệt là các khu du lịch ven biển chịu ảnh hưởng về mực nước biển dâng, diễn biến 

mưa bão; số giờ nắng, lượng mưa, nền nhiệt độ ảnh hưởng đến việc tổ chức các 

hoạt động du lịch. Những nghiên cứu về BĐKH đã chỉ ra nguy cơ tăng nhiệt độ 

khí quyển. Sự thay đổi nhiệt độ sẽ gây ra những thay đổi vật lý, sinh thái đáng kể 

bao gồm119: 

- Tăng tần xuất các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão/áp thấp nhiệt đới, tố 

lốc,… 

- Mực nước biển dâng. 

- Thay đổi chế độ/hệ thống thuỷ văn (các dòng chảy, mực nước hồ, mực 

nước ngầm, lũ lụt,  hạn hán và chất lượng nước). 

- Thay đổi về sự phân bố truyền thống các vùng sinh thái nông nghiệp 

cũng như thời kỳ gieo trồng/gieo cấy và độ dài thời vụ. 

- Làm tăng khả năng xuất hiện các bệnh truyền nhiễm do có sự thay đổi về 

các điều kiện môi trường, đặc biệt là nhiệt độ và chế độ ẩm. 

                                           
119 Tài liệu tham khảo: Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch của 

Viện Nghiên cứu phát triển du lịch. 
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- Khí hậu có sự thay đổi. 

* Hiện nay, dưới ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu, việc các hiện tượng thời 

tiết cực đoan ngày một gia tăng cả về tần suất và số lượng đã ảnh hưởng rất lớn 

đến môi trường. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch như sau: 

- Tác động tích cực: Khí hậu có sự thay đổi tích cực đối với các sản phẩm 

du lịch khí hậu như xuất hiện nhiều đợt rét kéo dài, tình trạng băng giá, tuyết ở 

các vùng núi cao phía Bắc: Đây là yếu tố tích cực, đặc trưng, thu hút nhiều du 

khách lên tham quan, chụp ảnh, đặc biệt phát triển sản phẩm đặc thù nghỉ dưỡng 

ngắm tuyết rơi, tuy nhiên chỉ mang tính thời vụ. 

- Tác động tiêu cực: 

+ Trong mùa mưa, có thể xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất gây ách tắc 

giao thông, không đảm bảo an toàn cho du khách trong các hoạt động du lịch. 

+ Du lịch tham quan là loại hình du lịch có thể tổ chức trong bất cứ mùa 

khí hậu nào và chỉ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, theo đó mưa lớn, có thể 

làm cho việc tổ chức tham quan gặp khó khăn.  

+ Các hoạt động du lịch chủ yếu bao gồm hoạt động nghỉ dưỡng, hoạt 

động vui chơi giải trí và hoạt động lữ hành (đưa đón và hướng dẫn khách tại các 

địa điểm tham quan du lịch). Hoạt động đưa đón khách du lịch và hoạt động 

tham quan, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí ngoài trời phụ thuộc rất nhiều vào các 

điều kiện thời tiết. Nói một cách khác, nếu thời tiết xấu (mưa gió, lũ lụt, …) các 

hoạt động du lịch sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí trong nhiều trường hợp các 

tour du lịch phải hủy bỏ bởi điều kiện thời tiết không cho phép.  

+ BĐKH sẽ làm tăng hơn các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần xuất và 

cường độ tăng như bão áp thấp nhiệt đới, xoáy lốc, lũ lụt. Như vậy xác xuất tổ 

chức thành công các chương trình du lịch với các hoạt động tham quan, vui chơi 

giải trí ngoài trời sẽ thấp đi cùng với tác động ngày một rõ rệt của BĐKH. 

Phương án quy hoạch trong đồ án đã đề cập tương đối đầy đủ về định 

hướng phát triển sản phẩm, kết cấu hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất, cũng như 

các mục tiêu bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học của ngành du lịch. Phát triển 

du lịch gắn liền với mục tiêu môi trường của Chiến lược quốc gia về BĐKH. 

Nếu thực hiện được theo phương án, kỳ vọng ngành du lịch có thể chủ động 

nâng cao năng lực thích ứng trước diễn biến BĐKH phức tạp và giảm nhẹ phát 

thải khí do ngành du lịch gây ra. Đồng thời có thể tận dụng các cơ hội từ để phát 

triển du lịch thông qua việc khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch do 

BĐKH mang lại.  
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4.6. Một số giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu 

xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính trong quá trình thực hiện 

quy hoạch 

a) Giải pháp về quy hoạch các khu du lịch 

Kết quả phân tích ảnh hưởng của du lịch đến môi trường bắt đầu từ công 

tác xây dựng công trình du lịch và trong quá trình hoạt động du lịch. Vì vậy, 

quy hoạch du lịch cần được xem là yếu tố quan trọng bậc nhất để bảo vệ môi 

trường. 

Trong quy hoạch du lịch cần xác định vùng giải trí, vùng cần bảo vệ, vùng 

du ngoạn yên tĩnh, vùng xem, ngắm động vật, thực vật v.v…và những tác động 

đến môi trường để có hướng đánh giá tác động môi trường khác nhau. 

Quy hoạch du lịch cần tính toán cụ thể và đề xuất các giải pháp về không 

gian, về kiến trúc cảnh quan để hạn chế những tác động đến môi trường. 

Trong quy hoạch du lịch việc thiết lập các tuyến thăm quan sẽ có ý nghĩa 

quan trọng nhằm định hướng hoạt động du lịch. Các tuyến phải đảm bảo sự an 

toàn cho các giống loài quý hiếm, các khu sinh thái nhạy cảm nhất. Chúng kéo 

dài thời gian lưu trú của khách, tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch, tiếp cận 

tốt hơn với những dịch vụ, song lại ít tác động nguy hại nhất với bảo tồn. Các 

tuyến tham quan có tầm quan trọng đặc biệt trong bất cứ một khu du lịch nào. 

b) Các giải pháp về quản lý 

Tại các khu/điểm du lịch cần phải quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ 

tài nguyên du lịch một cách chặt chẽ; Và cần có sự phối kết hợp với các cơ quan 

chức năng liên quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý, bảo vệ, tôn tạo, 

khai thác hợp lý nguồn tài nguyên du lịch.  

Việc đầu tư xây dựng các hạ tầng phục vụ du lịch cần phải tuân thủ các 

quy hoạch ngành, quốc gia và luật pháp liên quan. Đặc biệt phù hợp với quy 

hoạch và luật lâm nghiệp; Quy hoạch không gian ven biển và luật biển Việt 

Nam; luật thủy sản, luật đa dạng sinh học, luật di sản văn hóa…..vv; 

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ 

nguồn tài nguyên du lịch; Mỗi chủ thể tham gia hoạt động du lịch phải có trách 

nhiệm tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch. Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thảo và Du lịch các tỉnh; Ban quản lý 

khu/điểm du lịch đưa các quy định, quy chế lồng ghép các nội dụng bảo về tài 

nguyên du lịch trong quá trình hoạt động du lịch tại địa phương.  

Mô hình đồng quản lý dựa trên nguyên tắc chia sẻ quyền, trách nhiệm cho 

cộng đồng và các bên liên quan để quản lý, khai thác và phát triển sinh kế bền 

vững trên nền tảng bảo tồn tài nguyên du lịch.  
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Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên du 

lịch tự nhiên; Và cần phân chia trách nhiệm rõ ràng trong công tác quản lý 

nguồn tài nguyên du lịch.  

Trong các khu/điểm du lịch quy hoạch cần thiết lập không gian các khu 

vực bảo vệ các hệ sinh thái đặc thù, các khu vực có tính đa dạng sinh học cao và 

các khu vực có các loài động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ nhằm hạn chế 

các tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến các khu vực sinh thái nhạy cảm. 

Các khu bảo tồn, vườn quốc gia phải lập đề án phát triển du lịch trước khi 

triển khai hoạt động du lịch; Các công trình xây dựng, chương trình phục vụ du 

lịch phải phù hợp đề án du lịch sinh thái và xây dựng công trình phải có báo cáo 

ĐTM.  

Tạo ra các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp và cồng động trong việc 

phục hồi và tôn tạo nguồn tài nguyên du lịch như miễn giảm thuế cho doanh 

nghiệp, hộ trợ cộng đồng vay vốn ưu đãi…vv. 

-  Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường du lịch và nâng cao 

nhận thức về môi trường cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong ngành Du lịch; 

Giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong công tác thực hiện 

Luật BVMT. 

- Ưu tiên đầu tư cho các dự án du lịch đã có các giải pháp cụ thể để giải 

quyết ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trực 

tiếp cho cộng đồng xã hội ở cả hiện tại và tương lai. 

-  Tăng cường năng lực quản lý “sức chứa” đối với các khu điểm du lịch 

tự nhiên  nhằm hạn chế tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi 

trường tự nhiên, bảo tồn các giá trị sinh thái và đa dạng sinh học, giảm phát thải 

ô nhiễm môi trường. 

-  Xây dựng quy chế về xử phạt đối với các hành vi gây ô nhiễm môi 

trường; tuyên truyền giáo dục cộng đồng giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái 

trong sạch, giữ gìn an nhinh trật tự xã hội ở các khu du lịch để làm tăng thêm 

giá trị của cảnh quan môi trường. 

-  Xây dựng chiến lược về bảo vệ môi trường ở các khu du lịch, có kế 

hoạch cụ thể cho việc trồng và bảo vệ cây xanh ở những khu du lịch; quản lý tốt 

cơ sở hạ tầng và môi trường ở những khu du lịch; khuyến khích, hướng dẫn 

người dân và các cơ sở dịch vụ du lịch thực hiện thu gom rác một cách khoa 

học, hợp lý; 

-  Nâng cao trình độ văn hóa của những người làm trong ngành Du lịch, 

gắn giáo dục môi trường với các chương trình đào tạo cho mọi đối tượng tham 

gia vào hoạt động du lịch; 

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên cơ sở có sự gắn kết 

giữa các trung tâm du lịch lớn trong nước trong khu vực và thế giới. 
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c) Các giải pháp về kỹ thuật 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học như đánh giá dịch vụ hệ sinh 

thái, tính toán sức tải môi trường của các khu bảo tồn, khu di sản thiên nhiên 

Thế Giới nhằm hạn chế tác động tiêu cực của du lịch;  

- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ phục hồi hệ sinh thái rạn san 

hô/thảm cỏ biển; Phục hồi các hệ sinh thái rừng ngập mặn……vv; Có thể sử 

dụng các phương pháp nhân tạo như nuôi cấy san hô (Hiện nay, ở nước ta đã có 

công nghệ nuôi cấy, phục hồi san hô rất hiệu quả).  

- Áp dụng công nghệ 3D: áp dụng công nghệ 3D trong việc phục dựng, tái 

hiện hang động tại các khu di sản thiên nhiên; Đối với những di sản thiên nhiên 

có thể áp dụng công nghệ mua vé và đặt lịch tham quan trên ứng dụng, tránh 

việc quá tải khách du lịch vào cùng khung giờ. Ban quản lý các khu di sản chủ 

động áp dụng các công nghệ này tại các khu di sản nhằm hạn chế các tác động.  

-  Xây dựng các cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường ở những khu/điểm du 

lịch đảm bảo kỹ thuật, quy định, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường (Hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải; khu thu gom, tập kết, xử lý CTR, hệ thống xử lý khí 

thải,….). 

-  Các phương tiện giao thông vận tải hoạt động du lịch phải được kiểm 

định đảm bảo an toàn, đăng kiểm theo quy định. Khuyến khích sử dụng nhiên 

liệu sạch giảm thiểu phát sinh khí thải. 

-  Sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường (xe điện, xe đạp, 

xích lô, xe sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo, vv) tại các khu/điểm du 

lịch. Xây dựng các tuyến đi bộ trong các khu, điểm du lịch. 

- Đối với các phương tiện tàu thuyền xây dựng kế hoạch sự cố tràn dầu 

theo đúng Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 ban hành quy chế 

hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng 

phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 

14/1/201 đối với các tàu thuyền hoạt động trên biển và các khu vực cảng. 

-  Tăng cường xây dựng, mở rộng diện tích các khu vực xanh như công 

viên, thảm xanh, giảm tiếng ồn và thoát nước mưa bền vững hiệu quả. 

-  Áp dụng mô hình giảm thiểu chất thải – tái sử dụng – tái chế chất thải 

(3R: Reduce – Reuse – Recycle) trong hoạt động phát triển du lịch; 

-  Thực hiện giảm phát sinh chất thải nhựa tại các khu, điểm du lịch theo 

kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 2030 theo 

Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019. 

- Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện tiết kiệm 

năng lượng, nước và sử dụng năng lượng thay thế nhằm tiết kiện tài nguyên và 

hạn chế lượng thải ra môi trường. 
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-  Bổ sung các điểm quan trắc chất lượng môi trường tại các khu, điểm du 

lịch vào hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. Các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ du lịch cần thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, tự động 

theo quy định của luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn tại Thông tư 

10/2021/BTNMT ngày 30/6/2021. 

d) Các giải pháp về khoa học công nghệ 

-  Đầu tư công nghệ phát triển các nguồn năng lượng thân thiện với môi 

trường như: điện mặt trời, điện gió ở nhiều quy mô như nhà máy lớn cấp điện 

cho diện tích lớn hoặc quy mô một khu du lịch, khu nghỉ dưỡng; sử dụng công 

nghệ tắt – bật thông minh và hệ thống sensor nhiệt trong các khu nghỉ dưỡng, 

phòng khách sạn để tiết kiệm điện; đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại, tiên 

tiến tại các khu, điểm du lịch để tái sử dụng lại nguồn nước; mô hình 3R, phân 

loại rác thải phải triển khai tại các khu/điểm du lịch. 

-  Ứng dụng khoa học công nghệ trong đảm bảo môi trường xã hội cho 

phát triển du lịch. Quản lý du khách bằng hệ thống mạng được kết nối với tất cả 

các cơ sở lưu trú và có lưu các cơ sở dữ liệu về các trường hợp vi phạm an ninh 

trật tự của du khách để xử lý và quản lý; lắp máy camera tại nhiều điểm tập 

trung đông du khách; phát triển hệ thống nhận dạng tự động; minh bạch và cập 

nhật các thông tin liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn, dịch tễ, những lời 

khuyên và khuyến cáo đến du khách lên các kênh truyền thông, mạng xã hội để 

du khách có thể tiếp cận kịp thời. 

-  Đầu tư hệ thống các trạm quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại 

các vùng du lịch. 

e) Các giải pháp liên quan đến hợp tác quốc tế 

-  Tích cực chủ động kêu gọi tài trợ: Chủ động xây dựng và đề xuất các 

dự án phát triển từ các nguồn vốn quốc tế; phối hợp với các địa phương, ban 

ngành đề xuất danh mục các dự án tài trợ cụ thể; 

-  Tăng cường tổ chức các hội thảo, chương trình nghị sự về các lĩnh vực 

BVMT trong hệ thống phát triển du lịch, phát triển bền vững, vv kêu gọi các tổ 

chức quốc tế, các tổ chức trong nước, các trường đại học trong và ngoài nước 

tham gia thực hiện, đánh giá, vv. 

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và thực hiện các dự án giữa các tổ 

chức quốc tế, ủy ban, viện chiến lược, tổ chức phi chính phủ, vv với các cơ 

quan, chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực BVMT, BĐKH, Bảo vệ Tài nguyên, 

vv.  

-  Hình thành các dự án, nhiệm vụ KH và CN lớn mang tính liên ngành, 

liên vùng để nghiên cứu, giải quyết những vấn trọng tâm, bức thiết, có tính hệ 

thống của từng khu vực; 
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f) Giải pháp giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức 

Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cho các cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch. 

Tăng cường công tác nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng 

tại các khu, điểm tham quan du lịch. 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia bảo 

vệ môi trường. Tăng cường giáo dục, ý thức của các du khách đến công tác bảo 

vệ môi trường. Nâng cao trình độ văn hóa du lịch, trình độ giao tiếp ứng xử đối 

với du khách ở mọi nơi, mọi lúc. 

Thực hiện tốt công tác đào tạo và giáo dục du lịch: Xây dựng một đội ngũ 

quản lí giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm để đưa ra những định hướng, 

những quyết định có tính hiệu quả hơn trong công tác phát triển du lịch và góp 

phần vào việc bảo vệ môi trường ngày càng hiệu quả hơn. 

Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn 

dân về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt đưa 

chương trình bảo vệ môi trường vào các cấp học như nhi đồng, cấp 1, cấp 2, Phổ 

thông trung học đây là trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường trong tương lai.  

Các cơ quan có chức năng thường xuyên tổ chức chọn lựa một đội ngũ có 

trình độ chuyên môn để tập huấn, đào tạo chuyên môn sâu trong và ngoài nước 

trong việc quản lí và triển khai công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao 

hơn. 

Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng kết hợp với giáo dục môi 

trường. 

Dựng pano giáo dục ý thức văn minh du lịch tại các khu vực trung tâm các 

điểm du lịch và các đầu mối giao thông. 

g) Liên kết với cộng đồng địa phương 

Việc liên kết với cộng đồng dân cư có thể thực hiện bằng nhiều hình thức 

như tạo việc làm, giáo dục nhận thức, chia sẻ quyền lợi.v.v...Bằng cách nào thì 

cũng phải đảm bảo du lịch đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cộng đồng dân 

cư. Vì vậy, việc chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương, khuyến khích sự 

tham gia của cộng đồng vào các hoạt động du lịch và cùng nhau giải quyết các 

mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển là hết sức cần thiết để có thể đảm 

bảo gìn giữ được các tài nguyên, tiềm năng cho sự phát triển du lịch lâu dài tại 

tất cả các điểm, cụm du lịch. 
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5. Các giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

5.1. Giải pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái 

5.1.1. Giải pháp bảo vệ cảnh quan tự nhiên 

- Xây dựng kế hoạch và bảo tồn hệ thống tài nguyên du lịch trên các địa 

bàn phát triển du lịch. 

- Khoanh định và xác định danh mục các tài nguyên có tính giá trị cao như 

các danh thắng thiên nhiên đã được xếp hạng; khu vực cảnh quan có tiềm năng 

khai thác du lịch; điểm di tích văn hoá lịch sử dễ bị ảnh hưởng do các hoạt động 

phát triển du lịch và các hoạt động phát triển kinh tế. 

- Tổ chức theo dõi thường xuyên những biến động để có những giải pháp 

kịp thời khắc phục sự cố, tình trạng xuống cấp về tài nguyên và môi trường du 

lịch; quản lý chặt chẽ những hoạt động du lịch và hoạt động kinh tế xã hội khác 

có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ tài nguyên môi trường du lịch. 

- Trong quá trình khai thác các giá trị cảnh quan cho phát triển du lịch cần 

luôn coi trọng việc bảo vệ sinh cảnh. Khu vực có ý nghĩa quan trọng khai thác 

giá trị này cho phát triển du lịch là khu bảo tồn, nơi có chức năng bảo tồn sinh 

thái, đa dạng  sinh học, vì vậy trong quá trình tổ chức phát triển du lịch cần chú 

ý: 

+ Bảo tồn, tránh xâm hại rừng tự nhiên và các hệ sinh thái núi cao; 

+ Tích cực tham gia vào hoạt động phục hồi sinh thái ở những khu vực 

chức năng của khu bảo tồn; 

+ Đầu tư phát triển du lịch tuân thủ các quy định hiện hành và hoạt động 

du lịch cần được quản lý theo “sức chứa” căn cứ phân vùng du lịch tại quy 

hoạch này; 

+ Khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đích thực theo 

hướng bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng; 

+ Khuyến khích các mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại vùng phục 

hồi sinh thái và vùng đệm các Khu bảo tồn thiên nhiên nhằm góp phần giảm sức 

ép của hoạt động sinh kế cộng đồng đối với các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng 

sinh học. 

5.1.2. Giải pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên sinh vật 

Tăng cường công tác quản lý các khu du lịch quốc gia gắn với các hệ sinh 

thái giàu giá trị tài nguyên sinh vật. Các nguyên tắc cơ bản nhất trong quản lý: 

Không cho phép phát triển các dự án du lịch trong khu vực nhạy cảm. 

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất - kinh doanh, các hoạt động săn 

bắn trong khu vực nhạy cảm như tại các Khu bảo tồn thiên nhiên. 
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Phục hồi diện tích rừng đã mất bằng các loại thực vật bản địa, bảo tồn cá 

loài động thực vật hoang dã tại các Khu bảo tồn thiên nhiên. 

Tăng cường lực lượng kiểm lâm và Ban quản lý rừng. 

Khuyến khích sự tham gia cộng đồng trong bảo tồn, bảo vệ và phục hồi 

thiên nhiên. 

5.1.3. Giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái và đa 

dạng sinh học 

- Tổ chức du lịch sinh thái: Tổ chức quy hoạch các tuyến điểm du lịch sinh 

thái trong phạm vi khu vực các Khu bảo tồn thiên nhiên theo các Đề án phát 

triển du lịch sinh thái. 

- Quản lý bảo vệ vùng rừng thuộc các Khu du lịch: Bảo vệ nguyên vẹn các 

hệ sinh thái rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn của các hệ suối. 

+ Tổ chức, bổ sung hoàn thiện hệ thống các trạm kiểm lâm và bảo vệ rừng 

gồm lực lượng kiểm lâm và người địa phương, phân chia rõ địa bàn quản lý cho 

từng trạm. 

+ Xác định rõ ranh giới các loại rừng trên thực địa thông qua các mốc ranh 

giới. 

+ Kiểm tra tuần phòng thường xuyên để ngăn chặn kịp thời các vụ khai 

thác, chặt phá rừng đốt nương làm rẫy, săn bẫy động vật. 

+ Người không có phận sự không được ra vào tự do vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt, khai thác lâm sản ngoài gỗ phải được phép với ban quản lý. 

+ Sử dụng các biện pháp lâm sinh dọn rừng, làm giàu rừng, trồng dặm 

những nơi không có rừng bằng các loài cây bản địa. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng kể cả các cấp quản lý ở 

các xã về tầm quan trọng và chức năng của rừng đối với vấn đề bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

- Đưa nhanh các nội dung bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ rừng vào các 

trường học phổ thông. 

- Tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Sản xuất các tờ rơi, aphich để tuyên truyền phổ biến. 

- Trồng dặm ở nơi đất trống có mật độ cây tái sinh kém bằng các loại cây 

bản địa. 

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tạo điều kiện phục hồi lại các hệ sinh 

thái và đa dạng sinh học. 

- Hỗ trợ thích đáng vốn trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. 



693 

 

- Thu hút lực lượng thanh niên địa phương tham gia công tác bảo tồn và 

giám sát đa dạng sinh học. 

- Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm, cán bộ địa phương. 

- Đào tạo hướng dẫn viên du lịch sinh thái bằng người địa phương. 

- Hỗ trợ xây dựng vùng đệm bằng các biện pháp khuyến lâm, khuyến 

nông, khuyến ngư, khuyến du lịch, văn minh lành mạnh. 

- Chia sẻ lợi ích cho cộng đồng xung quanh các khu bảo tồn thiên nhiên, 

vùng du lịch sinh thái, lợi nhuận thu được từ công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

trên địa bàn. 

- Lôi kéo cộng đồng cùng tham gia các dịch vụ du lịch theo đúng pháp 

luật. 

- Đầu tư công tác nghiên cứu khoa học cũng như phương tiện xe ô tô, trang 

thiết bị phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái nhạy 

cảm. 

5.2. Giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên, xã hội 

5.2.1. Giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên 

a) Giải pháp bảo vệ môi trường đất 

Cần tăng cường công tác nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai, lập quy 

họach sử dụng đất và quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch. Ngăn 

chặn mọi tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất như: Các lọai hóa chất bảo vệ 

thực vật, nước thải, rác thải, chất thải rắn. Tăng cường các biện pháp khôi phục 

lại hệ sinh thái và không làm suy giảm chất lượng đất, ứng dụng công nghệ tiên 

tiến trong việc thu gom và xử lý rác thải. Nghiên cứu bố trí hợp lý quỹ đất cho 

phát triển du lịch, sử dụng tiết kiệm và phát huy hiệu quả tài nguyên đất đai 

trong từng khu du lịch. 

Về vấn đề chất thải rắn cần tăng cường thêm đội vệ sinh và phương tiện xe 

chuyên dùng để chuyển rác thải đến khu xử lý rác tập trung theo quy hoạch. Rác 

thải tại các khu, điểm du lịch, được các cơ sở, tổ chức, cá nhân thu gom, phân 

loại và được vận chuyển đến nơi xử lý tập trung tránh gây ô nhiễm môi trường. 

Khuyến khích sử dụng áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông 

nghiệp, hạn chế sử dụng phân hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ. Kiểm 

soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu đi đôi với việc tuyên truyền 

hướng dẫn người dân sản xuất nông sản sạch để phục vụ nhu cầu du lịch. 

Tăng cường diện tích trồng rừng, đồng thời hạn chế được quá trình xói lở 

đất và ô nhiễm môi trường dưới tác động của hoạt động du lịch thể thao mạo 

hiểm, leo núi ở khu vực đồi núi. 

b) Giải pháp bảo vệ đối với môi trường nước mặt 
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Đầu tư, thiết lập hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và nước chảy trên 

mặt (nước mưa, nước rò rỉ) tại các khu du lịch. Hệ thống thu gom nước chảy 

trên mặt được dẫn thải trực tiếp ra môi trường bằng hệ thống cống đơn giản 

nhưng tuyệt đối không thải trực tiếp xuống các sông suối ngay tại các khu du 

lịch. Đối với hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt được đưa về hệ thống xử lý 

trong từng khu chức năng với hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý sẽ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

trước khi thải ra môi trường. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện để ứng phó kịp thời với sự cố gây ô nhiễm môi 

trường nước do xăng dầu.  

Đối với các sông, hồ, kênh rạch thường xuyên tổ chức nạo vét bảo đảm 

khả năng điều hòa nước, tránh phát sinh mùi hôi ô nhiễm và mất mỹ quan. 

c) Giải pháp bảo vệ môi trường nước ngầm 

Xây dựng hệ thống dữ liệu về trữ lượng và chất lượng nước ngầm tại các 

khu vực phát triển du lịch, giúp cho công tác quản lý và khai thác sử dụng theo 

đúng quy hoạch. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn dân về tầm 

quan trọng của nguồn nước ngầm và ý thức trách nhiệm trong việc khai thác sử 

dụng tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ nguồn nước ngầm không bị ô nhiễm.  

Xây dựng các công trình, các hồ chứa nước ở những khu vực phù hợp để 

tích trữ nước phục vụ vào mùa khô. Khảo sát và có quy hoạch khai thác hợp lý 

nguồn nước ngầm nhất là vào mùa khô thiếu nước.  

d) Giải pháp bảo vệ môi trường không khí 

Tại các khu vực tập trung dân cư, các trung tâm du lịch hoặc các điểm 

tham quan du lịch tại, v.v., các đầu mối giao thông có mật độ phương tiện vận 

chuyển cao cần tăng cường trồng cây xanh để hạn chế bụi và tiếng ồn. 

Nghiên cứu đặc điểm hướng gió để bố trí hợp lý các cơ sở sản xuất công 

nghiệp có khí thải, đảm bảo cho các khu du lịch và khu dân cư tập trung không 

bị ô nhiễm bởi khí thải.  

Không bố trí các cơ sở sản xuất gây tiếng ồn ở gần các điểm du lịch. Hạn 

chế đến mức thấp nhất các phương tiện vận chuyển trọng tải lớn đi qua các 

điểm du lịch.  

Bảo vệ môi trường không khí thông qua các biện pháp làm giảm lượng khí 

thải, bụi thải và tiếng ồn trong quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình du 

lịch. Sử dụng các biện pháp che chắn khu vực thi công bằng rào che, trên các 

phương tiện vận chuyển sử dụng bạt che để hạn chế bụi thải phát sinh trong quá 

trình hoạt động. Sử dụng các phương tiện xây dựng có lượng khí thải thấp đảm 

bảo giới hạn cho phép.  

Đối với hoạt động giao thông đường bộ vận chuyển khách đến khu du lịch 

và khu vực đầu mối giao thông được quy hoạch cần tăng cường kiểm soát các 
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phương tiện giao thông để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất tiếng ồn, khí thải 

ra môi trường. Trong tương lai, các phương tiện vận chuyển khách du lịch cần 

được nâng cấp và khuyến khích hướng đến việc xử dụng năng lượng thay thế để 

giảm thiểu tiếng ồn và ô nhiễm không khí. 

Nguồn chất thải rắn phát sinh tại các khu tập trung dịch vụ du lịch, đặc biệt 

tại các trung tâm du lịch cần được thu gom thường xuyên để hạn chế đến mức 

thấp nhất ô nhiễm mùi và các loại khí từ rác thải. Hình thành hệ thống thu gom 

rác thải tại các điểm và trên các tuyến tham quan du lịch.  

5.2.2. Giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội 

- Về công tác y tế: Hoàn thiện dịch vụ phòng chữa bệnh, đặc biệt đối với 

các khu du lịch nhằm giảm các yếu tố nguy cơ từ môi trường từ hoạt động du 

lịch liên quan tới bệnh tật xảy ra. 

- Về vệ sinh môi trường: Đối với các trung tâm du lịch cần đảm bảo cung 

cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, giảm các dịch bệnh.  

- Các vấn đề xã hội:  

+ Cần chú ý vệ sinh các trung tâm, phân khu, điểm, đô thị du lịch nhằm 

ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ 

nạn xã hội… 

+ Xây dựng hệ thống chính sách, đảm bảo mọi người dân phải hiểu và 

được thu lợi từ thu hút khách du lịch. Chỉ khi nào người dân hiểu được những 

yếu tố thu hút khách du lịch và họ trực tiếp thu lợi được từ những điều này thì 

mới huy động được cộng động tham gia bảo vệ và phát huy giá trị các sản phẩm 

du lịch. Các chính sách này cần đặc biệt quan tâm đến những đối tượng bị mất 

đất, mất sinh kế truyền thống cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là 

đồng bào dân tộc. 

+ Về giữ gìn văn hóa bản địa: Khi đi vào các thôn bản, khách du lịch phải 

được giới thiệu và yêu cầu tuân theo văn hóa bản địa. 

+ Cần đánh giá về ngưỡng chịu tải của các Khu du lịch bao gồm các vấn đề 

về môi trường, khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất 

mà ko ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên; đánh giá các di sản văn hóa phi 

vật thể và xu hướng biến đổi trong thời gian gần đây để xác định ngưỡng phát 

triển du lịch nhằm hướng tới phát triển du lịch bền vững, không chỉ tăng về 

lượng khách mà phải tăng về số ngày lưu trú cũng như lượng khách muốn quay 

lại. 

5.3. Giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu 

a) Giải pháp giảm nhẹ tác động của BĐKH 

* Các giải pháp quản lý, quy hoạch 
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- Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về ứng phó 

BĐKH, quản lý và bảo vệ tài nguyên trong hệ thống du lịch 

- Rà soát, điều chỉnh lại các chính sách, chiến lược và các quy hoạch từ 

tổng thể tới chi tiết phù hợp với thực tế tác động của BĐKH ở Việt nam nói 

chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng. 

- Triển khai các công cụ định giá carbon, xây dựng cơ sở pháp lý và hình 

thành thị trường carbon, thuế, phí carbon. 

- Lồng ghép các nội dung về ứng phó BĐKH trong các chiến lược, kế 

hoạch, quy hoạch phát triển du lịch tại Trung ương và địa phương;  

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ảnh hưởng và các giải pháp thích 

ứng với BĐKH trong hệ thống du lịch; Phổ biến kiến thức về BĐKH thông qua 

các phim phóng sự, đặt các tài liệu truyền thông về BĐKH cho cộng đồng địa 

phương và du khách tại các điểm công cộng. 

- Tổ chức các chương trình đào tạo, các lớp tập huấn nâng cao nhận thức 

về BĐKH nói chung và BĐKH trong hệ thống du lịch cho các đối tượng có liên 

quan. 

- Nghiên cứu xây dựng các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu của 

ngành du lịch phù hợp với những dự báo và kịch bản biến đổi khí hậu đã được 

Chính phủ công bố. 

* Các giải pháp kỹ thuật 

- Tại các cơ sở lưu trú du lịch cần giảm và tiến tới thay thế các thiết bị làm 

lạnh có sử dụng khí CFC; 

- Sử dụng các phương tiện giao thông phi cơ giới, thân thiện với môi 

trường (xe điện, xe đạp, xích lô, xe sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo, 

vv) trong hệ thống du lịch; 

- Phát triển loại hình/sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường như phát 

triển du lịch sinh thái, du lịch có trách nhiệm. 

- Tăng cường năng lực quản lý “sức chứa” đối với các khu điểm du lịch tự 

nhiên nhằm hạn chế các tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi 

trường tự nhiên, góp phần bảo tồn các giá trị sinh thái và đa dạng sinh học. 

- Tăng cường trồng cây ở các khu, điểm du lịch, tăng diện tích lớp phủ 

thực vật hạn chế sự phát tán khí CO2 ra khí quyển; 

- Tại các khu du lịch áp dụng mô hình giảm thiểu chất thải – tái sử dụng – 

tái chế chất thải (3R: Reduce – Reuse – Recycle). 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện biện pháp tiết kiệm năng 

lượng, nước và sử dụng năng lượng thay thế nhằm giảm khai tài nguyên thiên 

nhiên và hạn chế phát thải chất thải ra môi trường. 
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- Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên 

nhiên, hệ sinh thái ven biển. Duy trì và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và 

cảnh quan. Bảo vệ hệ sinh thái và môi trường biển bền vững. 

b) Giải pháp thích ứng với tác động của BĐKH 

- Thực hiện xây dựng một số mô hình thích ứng với BĐKH cho các 

khu/điểm du lịch, trong đó ưu tiên cho các khu vực đang chịu tác động của các 

yếu tố BĐKH như khu vực ven biển và vùng có nguy cơ sạt lở cao. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phân vùng và lập bản đồ tác động của 

BĐKH đối với các khu, điểm du lịch trên cả nước. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về thiên tai, BĐKH, ngăn ngừa 

những rủi ro và thiệt hại một cách nhanh chóng. 

- Phát triển hệ thống du lịch cần có sự phối hợp, hỗ trợ với các ngành khác, 

giữa các địa phương để tạo ra một sự thống nhất về phương thức ứng phó, tạo ra 

một nguồn lực tổng hợp của các ngành và của mọi người dân trong quá trình 

thích nghi, ứng phó và “sống chung” với biến đổi khí hậu. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm và có được sự 

giúp đỡ quốc tế về ứng phó với tác động của BĐKH trong lĩnh vực du lịch ở 

Việt Nam. 

- Thu hút, kêu gọi sự hỗ trợ về tài chính của các tổ chức trong và ngoài 

nước nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng mô hình ứng phó với BĐKH; đào 

tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ…; 

- Tăng cường sự kết nối, hợp tác giữa các địa phương trong vùng, giữa các 

vùng trong phạm vi lãnh thổ việt nam trong ứng phó với thiên tai, BĐKH. Xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành, trong đó có cơ sở dữ liệu về khí hậu, 

khí tượng, thời tiết, thủy văn, địa chất địa hình… của các vùng; hoàn thiện các 

cơ chế, chính sách có tính liên kết vùng. 
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PHẦN III. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH HỆ THỐNG DU LỊCH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM 

NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

I. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH  

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

1.1. Cơ chế, chính sách đầu tư phát triển du lịch 

- Tạo cơ chế thông thoáng về đầu tư phát triển du lịch, có chính sách 

khuyến khích đảm bảo an toàn về vốn cho người đầu tư và đơn giản hóa các thủ 

tục hành chính và phát triển các dịch vụ hỗ trợ đầu tư để thu hút được các nhà 

đầu tư. 

- Có chính sách và cơ chế thích hợp thu hút các thành phần kinh tế, các nhà 

đầu tư lớn trong nước, cộng đồng doanh nghiệp là người Việt Nam ở nước 

ngoài tham gia đầu tư phát triển du lịch để hình thành các khu du lịch, cụm du 

lịch đồng bộ, chất lượng, có quy mô, đẳng cấp quốc tế 

- Xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các khu du lịch mới, 

còn nhiều khó khăn về điều kiện hạ tầng nhưng được xác định là khu du lịch 

quốc gia, có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch; ưu đãi đầu tư vào những 

vùng sâu, vùng xa nhưng có tiềm năng phát triển mạnh, đặc biệt đầu tư vào khai 

thác văn hóa bản địa cho phát triển du lịch cộng đồng. 

- Áp dụng biện pháp ưu đãi (về thuế, lệ phí, tiền sử dụng đất, cho vay 

vốn...) đối với các dự án, lĩnh vực ngành nghề thuộc danh mục các dự án trọng 

điểm ưu tiên đầu tư đã được xác định trong quy hoạch, trong đó chú trọng hơn 

đối với các dự án, chương trình phát triển du lịch ở vùng ven biển, hải đảo như 

một ưu tiên chính đối với phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ đến năm 2020. 

- Ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách nhà nước ở trung ương và địa phương 

đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại 

các khu vực đã được định hướng là khu du lịch quốc gia, đặc biệt tại các khu 

vực động lực phát triển du lịch. 

- Ưu tiên 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 du lịch, điểm du lịch; 

khuyến khích phát triển đa dạng phương tiện chuyên chở khách du lịch như tàu 

thủy du lịch cao cấp, tàu hỏa du lịch 5 sao, “air taxi”, xe buýt đường sông,... đáp 

ứng nhu cầu đi lại và trải nghiệm của khách du lịch. 
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- Kiến nghị Bộ VHTTDL đề xuất Quốc hội sửa đổi các Luật liên quan đến 

du lịch, đồng thời phối hợp với các Bộ liên quan trong sửa đổi, dự thảo chi tiết 

các điều luật liên quan đến du lịch, gồm: 

+ Luật Đất đai: Bổ sung các nội dung quy định về đất du lịch làm cơ sở 

cho quản lý và khai thác phát triển du lịch. 

+ Luật Đầu tư: Các dự án phát triển khu, điểm, cơ sở vật chất ngành du 

lịch (khách sạn, resort, …) được đưa vào Luật đầu tư, được hưởng các chính 

sách phù hợp với quy mô vốn đầu tư và quy mô diện tích. 

1.2. Cơ chế, chính sách về thuế 

- Vận dụng quy định ưu tiên cao nhất trong các quy định hiện hành về ưu 

đãi đầu tư đối với các dự án: 

+ Đầu tư vào các vùng đất còn hoang sơ nơi tài nguyên du lịch chưa được 

khai thác; phát triển các loại hình du lịch và các hình thức kinh doanh du lịch 

mới có khả năng làm tăng thời gian lưu trú của khách, hấp dẫn đầu tư, tăng khả 

năng tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch. 

+ Các dự án ưu tiên đã được xác định trong quy hoạch tại các vùng trọng 

điểm phát triển du lịch, khu du lịch, điểm du lịch quốc gia. 

- Ưu tiên thuế nhập khẩu với thuế suất bằng thuế suất nhập tư liệu sản xuất 

đối với các trang thiết bị khách sạn, cơ sở vui chơi giải trí, phương tiện vận 

chuyển khách du lịch, vật tư phục vụ du lịch mà trong nước chưa sản xuất được; 

khuyến khích nhập khẩu dây truyền công nghệ và các thiết bị sản xuất năng 

lượng thay thế; công nghệ tiết kiệm năng lượng, nước; tái sử dụng chất thải 

trong hoạt động du lịch.    

- Có chế độ hợp lý về thuế, đặc biệt đối với thuế thuê đất đối với những 

không gian cảnh quan mở rộng; về giá điện, nước trong kinh doanh khách sạn. 

Miễn giảm thuế đối với ngành sản xuất hàng lưu niệm cho khách và cho phép 

kinh doanh du lịch quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi, khuyến khích của các 

ngành hàng xuất khẩu. 

- Rà soát, điều chỉnh phương pháp tính thuế, các loại phí, lệ phí, các hình 

thức thu liên quan đến du lịch; áp dụng thống nhất chính sách một giá. 

- Nghiên cứu xây dựng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du 

lịch quốc tế mua hàng hóa tại Việt Nam, mang về nước khi xuất cảnh tại sân 

bay, cửa khẩu, … nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại trong lĩnh vực du lịch, 

đặc biệt đối với nhóm hàng hóa nông nghiệp (OCOP, …) và hàng lưu niệm 

mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. 
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1.3. Cơ chế, chính sách về thị trường 

- Hỗ trợ từ ngân sách đối với các hoạt động nghiên cứu thị trường để có 

căn cứ cho hoạch định chính sách ngắn hạn và dài hạn. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển du lịch, trong đó quan 

tâm nghiên cứu chính sách phù hợp đối với du lịch ra nước ngoài. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng... 

tạo môi trường thuận lợi nhất đối với khách du lịch quốc tế khi vào Việt Nam. 

- Thông qua chính sách và cơ chế phù hợp với giá cả và các điều kiện kèm 

theo để khai thác tốt thị trường lớn khách du lịch nội địa tại các trung tâm đô thị 

và tiến tới ở các vùng nông thôn. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch tham gia các hệ thống đặt chỗ và 

phân phối quốc tế và khu vực; tham gia các mô hình kinh tế chia sẻ. Hình thành 

các hình thức phân phối hiệu quả và có tính hợp tác hơn trong nước. Kết hợp 

mạng lưới phân phối với các ngành liên quan để cùng kết hợp thu hút và tiếp 

cận thị trường khách. 

1.4. Chính sách xuất nhập cảnh, hải quan 

  - Rà soát, hoàn thiện chính sách về miễn thị thực, cấp thị thực điện tử, kéo 

dài thời gian lưu trú đối với khách được miễn thị thực ở một số quốc gia, vùng 

lãnh thổ; nghiên cứu chính sách cạnh tranh về phí và giảm phí thị thực một cách 

hợp lý nhằm thu hút khác du lịch quốc tế đến Việt Nam. 

- Tiếp tục cải tiến các thủ tục xuất nhập cảnh để tạo điều kiện thuận lợi hơn 

nữa cho khách du lịch. Tăng cường trang thiết bị hiện đại ở các cửa khẩu quốc 

tế trong việc kiểm tra người và hành lý.  

- Mở thêm các dịch vụ thuận tiện cho khách du lịch tại các cửa khẩu quốc 

tế như thu đổi ngoại tệ, cửa hàng miễn thuế, trung tâm hướng dẫn và cung cấp 

thông tin du lịch... 

1.5. Chính sách xã hội hóa du lịch 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động du lịch dưới các 

hình thức như: góp vốn cổ phần với doanh nghiệp nhà nước, hình thành công ty  

du lịch dựa trên sở hữu hỗn hợp giữa Nhà nước với tư nhân hoạt động kinh 

doanh theo đúng pháp luật. 

- Khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư, bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng 

cảnh; bảo tồn và phục dựng các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, các làng 

nghề phục vụ  phát triển du lịch. 
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- Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch, phát triển du 

lịch cộng đồng góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền 

thống. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của các địa phương; đào tạo, hướng dẫn để tạo thuận lợi cho người dân 

tham gia phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để 

đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật trong phát triển du lịch cộng đồng 

nói chung và sự tham gia của người dân trong các hoạt động du lịch nói riêng. 

1.6. Chính sách ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh; hỗ trợ 

về ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng thay thế ở các cơ sở dịch vụ du 

lịch 

- Tiếp tục ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh và các sản phẩm 

du lịch thân thiện môi trường trên cơ sở những nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. 

Vận dụng quy định ưu tiên cao nhất trong các quy định hiện hành về ưu đãi đầu 

tư đối với các dự án phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh tại thời điểm triển 

khai dự án. 

- Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sử dụng năng 

lượng thay thế; tiết kiệm năng lượng và nước; triển khai công nghệ “3R” trong 

hoạt động phát triển du lịch.  

- Ưu tiên nguồn lực, đầu tư thích đáng cho chuyển đổi số và ứng dụng 

công nghệ hiện đại trong ngành du lịch. Xây dựng cơ chế hợp tác công tư, tạo 

thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ tham gia chuyển đổi số và phát triển 

các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực du lịch. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy định quản lý về các hoạt động kinh 

doanh du lịch và giao dịch trên không gian mạng, môi trường số; có cơ chế và 

công cụ kiểm soát hiệu quả các giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực du 

lịch, đặc biệt là giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm hạn chế thất 

thu thuế, gian lận thương mại. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch từng bước chuyển đổi sang kinh 

doanh số; áp dụng công nghệ xanh, sạch, công nghệ xử lý rác thải, công nghệ tái 

chế và các công nghệ tiên tiến trong hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch. 

2. Giải pháp tổ chức quản lý các hoạt động du lịch 

2.1. Một số vấn đề khái quát 

Thời gian qua, du lịch Việt Nam được đánh giá là phát triển chưa tương 

xứng với tiềm năng, thế mạnh và sự kỳ vọng của xã hội, phản ánh hiệu quả của 

công tác tổ chức quản lý hoạt động du lịch chưa cao. Có nhiều nguyên nhân 

được đưa ra, song chủ yếu vẫn là do các cấp, các ngành chưa thực sự coi du lịch 
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là ngành kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế 

cao; thiếu chính sách quốc gia phù hợp để du lịch phát triển theo đúng tính chất 

của một ngành kinh tế vận hành theo quy luật thị trường. Sự phối hợp liên 

ngành, liên vùng hiệu quả còn thấp; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lựcdu lịch chưa được quan tâm đúng mức. 

Trong nhiều trường hợp, những hạn chế trong hiệu quả quản lý nhà nước 

về du lịch còn xuất phát từ việc chưa nhận thức đầy đủ về mặt lý luận. Mọi lý 

luận chân chính đều bắt nguồn từ thực tiễn, phản ánh đúng thực tiễn và trở lại 

phục vụ thực tiễn. Do đó, những cơ sở lý luận đúng đắn là rất quan trọng, rất 

cần thiết trong việc góp phần hình thành nên những giải pháp thực thi và phù 

hợp.  

Để khắc phục các hạn chế, nâng cao hiệu quả, vai trò của quản lý nhà nước 

về du lịch, trong giai đoạn vừa qua ngành du lịch đã đẩy mạnh hoạt động theo 

các trọng tâm sau: 

Thứ nhất, định hướng cho hoạt động du lịch phát triển tích cực, vẫn thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế song vẫn giữ gìn các giá trị truyền thống và bảo tồn tài 

nguyên du lịch của đất nước. 

Thứ hai, hình thành và hoàn thiện môi trường pháp lý toàn diện, ổn định 

cho hoạt động du lịch trong cả nước, cho từng vùng và từng địa phương cụ thể.  

Thứ ba, dung hoà mối quan hệ và lợi ích giữa du lịch với các ngành kinh tế 

khác; đảm bảo hài hoà về quyền lợi giữa cộng đồng dân cư, nhà đầu tư du lịch 

và khách du lịch. 

Trong giai đoạn tới, một số yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý nhà nước 

về du lịch cần tập trung giải quyết thể hiện dưới các góc độ sau: 

a. Hệ thống pháp luật về du lịch và quản lý nhà nước về du lịch 

So với những công cụ khác như đạo đức, phong tục, tập quán, tín điều tôn 

giáo, quy định của cộng đồng dân cư hay của các tổ chức xã hội…, pháp luật 

nói chung có những ưu thế vượt trội hơn như tính bắt buộc chung, cưỡng chế; 

tính xác định về mặt hình thức; tính quy phạm phổ biến…Nhờ những thuộc tính 

đó, pháp luật có khả năng thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, đưa vào 

đời sống và trở thành hiện thực trong đời sống; pháp luật xác định địa vị pháp lý 

của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và đến từng cá nhân, từ đó tạo 

dựng hành lang, khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động của các chủ thể trong xã 

hội; pháp luật quy định các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý những chủ thể 

có hành vi vi phạm pháp luật. 
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Riêng pháp luật về du lịch, mặc dù ra đời có phần hơi muộn, song các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành khá nhiều văn bản pháp luật quy 

định trực tiếp và gián tiếp điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động du 

lịch. Những quy định này đã thực sự mở đường cho ngành du lịch phát triển 

một cách mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và xu thế hội 

nhập quốc tế, đặc biệt là giai đoạn ban hành và ápdụng Luật Du lịch. Sau thời 

gian triển khai Luật Du lịch, bên cạnh những yếu tố tích cực có tính chất mở 

đường cho du lịch phát triển thì đồng thời cũng nảy sinh không ít những vấn đề 

gây trở ngại. Điều đó cho thấykhuôn khổ thể chế chậm đáp ứng so với nhu cầu 

và xu thế phát triểndu lịch. 

Từ những tư tưởng đổi mới trong Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 

08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển dulịch trong 

thời kỳ mới và Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/1/2017của Bộ Chính trị về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã được tiếp thu và thể chế 

hoá cụ thể trong Luật Du lịch 2017 được Quốc hội đã thông qua ngày 

19/6/2017. Những quy định mới này cho thấy độ cởi mở cao và sự cam kết 

mạnh mẽ của chính quyền từ Trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp đến 

người dân trong việc khơi dậy tiềm lực, tạo đà kích thích du lịch phát triển bứt 

phá trong giai đoạn tới. Song về lâu dài, hệ thống pháp luật về du lịch cần được 

hoàn thiện hơn nữa vì hoạt động du lịch nói chung hiện đang được điều chỉnh 

rải rác bởi khá nhiều luật và hệ thống những văn bản hướng dẫn thi hành. Hạn 

chế này phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch 

hiện nay. 

b. Nhận thức của người dân về tầm quan trọng của luật pháp về du lịch 

Luật pháp phát triển là ở đó có sự định hướng hành vi đối với chủ thể thi 

hành trong việc bảo vệ lợi ích đúng đắn của các thành viên kháctrong xã hội. 

Lâu dần hình thành trong nhận thức của mỗi chủ thể việc phải tôn trọng các luật 

hiện hành trong xã hội, vào thời điểm và tại nơi mà họ đang sống. Khi luật pháp 

được tôn trọng, việc tuân thủ sẽ được thực hiện một cách tự giác. Như vậy, luật 

pháp là quan trọng song nhận thức của người dân còn quan trọng hơn. Khi 

không có sự tôn trọng pháp luật, không có sự tự giác thực hiện hành vi để bảo 

vệ lợi ích đúng đắn của các thành viênkhác trong xã hội ngoài lợi ích của cá 

nhân hoặc một nhóm cá nhân thìrất khó để đạt được mục đích cuối cùng giá trị 

dân chủ thực sự từ mô hình nhà nước pháp quyền theo xu hướng hiện nay. Điều 

này càng quan trọng hơn trong những hoạt động phát triển du lịch. Vì du lịch là 

ngành kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng và chỉ thực sự mang lại hiệu quả 

khi có sự phối hợp đồng bộ từ phía chính quyền đến người dân, khi tất cả cùng 
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hướng đến mục tiêu chung là hiệu quả phát triểndu lịch của quê hương, của đất 

nước. 

c. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà 

nước về du lịch 

Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN về du lịch tại các địa 

phương hiện đã được quan tâm nhiều hơn so với giai đoạn trước, đa số cán bô 

có trình độ đại học để đáp ứng điều kiện thi tuyển công chức. Tuy nhiên, thực 

trạng hiện nay thì đội ngũ cán bộ vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu phát triển. Tại 

những địa phương là địa bàn du lịch trọng điểm, thành lập Sở Du lịch để quản 

lý hoạt động du lịch tại địa phương thì về cơ bẩn, số lượng cán bộ, công chức 

ddasps ứng được về số lượng nhưng về chuyên môn, nghiệp vụ thì nhiều cánbộ, 

công chức có chuyên ngành đào tạo không phải về du lịch mà về mộtlĩnh vực 

khác. Điều này đã tạo ra những hạn chế nhất định trong công tác tham mưu 

cũng như xử lý các vướng mắc trực tiếp tại các địa phương. Tại các địa phương 

không có Sở Du lịch thì khá hạn chế số lượng cán bộ, công chức phụ trách du 

lịch. Với số biên chế phân bổ hầu hết là 5-6 người trong phòng nghiệp vụ du 

lịch thì việc đáp ứng yêu cầu công việc khá vất vả, đặc biệt vào mùa cao điểm 

du lịch hoặc có sự kiện, lế hội du lịch. Tại các địa bàn miền núi, vùng xa, với số 

lượng càn bộ ít người, đơn vị quản lý khó có thể bao quát thường xuyên được 

công tác mình phụ trách tại các huyện, xã, điểm du lịch ở xa.  

Ở những đơn vị đào tạo có chuyên ngành du lịch, nội dung thường được đề 

cập lồng ghép trong môn học vềkinh tế. Do đó, tính chuyên sâu về quản lý trong 

lĩnh vực này sẽ cónhững hạn chế nhất định. Trong khi đó, những lớp tập huấn 

công tác QLNN về du lịch do các bộ, ngành ở Trung ương tổ chức thườngkhông 

nhiều, thời gian ngắn, số lượng tham gia hạn chế; còn ở địa phương công tác 

này lại không được thực hiện. 

Dưới góc độ khác, quản lí nói chung là kỹ năng hoàn thành công việc 

thông qua ngườikhác; là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra 

côngviệc của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực sẵn cóđể đạt 

được các mục tiêu của tổ chức. Chức năng cơ bản của quản lý là lập kế hoạch, 

tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra. Như vậy, khi có kiến thức về 

nhà hàng khách sạn hay vấn đề kinh doanh dịch vụ lữ hành không có nghĩa sẽ 

trở thành người cán bộ, côngchức quản lý tốt những hoạt động du lịch này. 

Để đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về du lịch thực sự có chất lượngcần 

đảm bảo vừa có năng lực quản lý, vừa có kiến thức chuyên môn sâu đối với các 

hoạt động du lịch. Có như vậy những kế hoạch, quy hoạch, chương trình, chiến 

lược phát triển du lịch được đề ra mới thực sự phù hợp với thực tiễn và tạo động 
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thúc đẩy ngành kinh tế này phát triển. Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế 

ngày càng trở nên phổ biến, người làm công tác QLNN về du lịch cần phải 

tnâng cao hơn nữa khả năng sử dụng ngoại ngữ. 

d. Sự phối hợp liên ngành, liên vùng trong quản lý về du lịch 

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 khi xác định những nguyên nhân chủ 

yếu dẫn đến hạn chế, yếu kém của ngành du lịch có đề cập về sự phối hợp liên 

ngành, liên vùng trong quản lý du lịch hiệu quả còn thấp. Các cấp, các ngành 

vẫn chưa thực sự coi du lịch là ngành kinh tế có tính liên ngành, liên vùng. Đây 

là một yếu tố tác động quan trọng đến hiệu quả QLNN về du lịch hiện nay tại 

Việt Nam. 

Khoản 3 Điều 2 Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là thống 

nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong 

việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tưpháp”. Như vậy, nội dung phối 

hợp giữa các địa phương, giữa các ngành khi thực hiện nhiệm vụ quản lý nói 

chung là một nguyên tắc hiến định, nguyên tắc quan trọng trong tổ chức và hoạt 

động của bộ máy Nhà nước hiện nay tại Việt Nam. Trong đó, quản lý theo 

ngành là hoạt động quản lý các đơn vị, tổ chức kinh tế, văn hoá xã hội có cùng 

cơ cấu kinh tế - kỹ thuật hoặc hoạt động với mục đích giống nhau nhằm làm cho 

hoạt động của các tổ chức, đơn vị này phát triểnmột cách đồng bộ, nhịp nhàng, 

đáp ứng được với yêu cầu của Nhà nước và xã hội. 

Liên kết kinh tế vùng thực sự là sự liên kết giữa các chủ thể kinh tế khác 

nhau trong một vùng, dựa trên lợi ích kinh tế là chính, nhằm phát huy lợi thế so 

sánh, tạo tính cạnh tranh kinh tế cao hơn cho cả vùng. Các hình thức liên kết 

kinh tế vùng có thể trên khía cạnh không gian kinh tế theo lãnh thổ, chuỗi ngành 

hàng, tổ chức sản xuất. Chủ trương, chính sách phát triển vùng, liên kết vùng 

không những tạo động lực phát triển kinh tế mà còn giúp các vùng khó khăn 

thực hiện tốt chức năng bảo tồn tài nguyên, sinh thái, an ninh, chính trị và xã 

hội. Đây là yếu tố rất cần chú trọng đối du lịch, một ngành kinh tế với bản chất 

liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. 

2.2. Một số giải pháp trọng tâm 

2.2.1. Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước 

2.2.1.1. Bổ sung, tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về du lịch  

Trong tình hình mới, xu thế du lịch có nhiều thay đổi, cần thiết nghiên cứu, 

ban hành các quy định mới phù hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho du lịch 

phát triển. Trước hết, để thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, cần có 
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các quy định pháp lý để công tác quảng bá, xúc tiến du lịch vừa phát huy hiệu 

quả, vừa linh hoạt trong bối cảnh cạnh tranh về du lịch hết sức gay gắt trên 

phạm vi toàn cầu sau 2 năm du lịch bị ngừng trệ do đại dịch Covid-19. Vì vậy, 

cần nhanh chóng xem xét, ban hành các quy định pháp lý sau: 

- Cho phép thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại một số thị 

trường du lịch trọng điểm. Theo quy định hiện hành, cơ quan đại diện ngoại 

giao của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chức năng quảng bá hình ảnh, con 

người Việt Nam ở nước ngoài và kết nối, xúc tiến hoạt động thương mại, dịch 

vụ của doanh nghiệp. Để bảo đảm năng lực cạnh tranh, sự chuyên nghiệp trong 

hội nhập quốc tế, cần xem xét việc cho phép thành lập Văn phòng xúc tiến du 

lịch ở nước ngoài và có cán bộ chuyên trách thực hiện chức năng này. Phát triển 

Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm trên cơ sở sử 

dụng nguồn lực của doanh nghiệp, nhà nước đóng vai trò kết nối, hỗ trợ, … 

- Thành lập Trung tâm xúc tiến du lịch trực thuộc các Sở quản lý du lịch tại 

địa phương để bảo đảm tính kết nối, tình kế thừa và liên tục trong hệ thống du 

lịch trên toàn quốc và kết nối quốc tế, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp 

của hệ thống và bảo đảm sự kết nối chuỗi dịch vụ liên tỉnh, liên vùng và quốc tế 

đang là xu thế hiện nay. 

2.2.1.2. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý 

- Xem xét kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch cả về chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu thành viên, theo hướng: 

+ Chuyển đổi mô hình từ Ban Chỉ đạo (chỉ bao gồm đại diện các cơ quan 

quản lý) sang mô hình Ủy ban quốc gia (bao gồm cả cơ quan quản lý, nghiên 

cứu, đào tạo, chuyên gia hàng đầu...) để tiếp nhận và xử lý vướng mắc kịp thời, 

hiệu quả dưới góc độ liên ngành. 

+ Bổ sung thêm thành viên từ các lĩnh vực quan trọng cho phát triển du 

lịch trong tình hình mới. Trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, du lịch là 

ngành không thể thiếu sự hỗ trợ của ngành thông tin, truyền thông do tính chất 

liên kết vùng và toàn cầu. Dưới góc độ khác, Việt Nam đang nhanh chóng hội 

nhập toàn cầu, đã tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề ASEAN, đã 

công nhận Khung tiêu chuẩn nghề du lịch ASEAN nhưng lại chưa công nhận 

các tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam và có nguy cơ người Việt Nam mất việc 

tại Việt Nam trong lĩnh vực du lịch do không được công nhận đạt chuẩn nghề. 

Lĩnh vực này thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Như vậy cần thiết bổ sung thêm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội tham gia Ban Chỉ đạo. 
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- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Du lịch và các đơn vị tham 

mưu thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện hiệu quả chức năng 

quản lý nhà nước của cơ quan du lịch quốc gia, thực hiện tốt vai trò kết nối quốc 

tế của cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia, nhanh chóng đưa du lịch Việt Nam lên 

tầm cao mới trong khu vực và quốc tế. 

- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

tại các Sở quản lý du lịch theo hướng đủ chức trách nhưng bảo đảm hiệu quả 

trong thực thi công vụ, thảo gỡ được tình trạng ít người lại được giao địa bàn 

quá rộng như hiện nay; có kế hoạch, quy hoạch cán bộ hợp lý và phân công, bổ 

nhiệm bảo đảm theo quy định nhưng đồng thời phải phát huy hiệu quả về năng 

lực, trình độ chuyên môn phù hợp của đội ngũ lãnh đạo ngành du lịch. 

2.2.1.3. Tích cực đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực về du lịch 

 - Trong tình hình mới, công tác cán bộ là mấu chốt quyết định hiệu quả của 

công tác quản lý hoạt động du lịch, do vậy cần đẩy mạnh việc đào tạo về du lịch 

cho đội ngũ nhân lực trong ngành, bằng nhiều hình thức (đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ...), nhiều trình độ để nâng tầm tham mưu, hoạch định chính 

sách và quản lý theo đúng yêu cầu, 

 - Bên cạnh trình độ, nhận thức về du lịch, để bảo dảm hiệu quả công việc, 

cần đào tạo, nâng cao trình độ thêm về các lĩnh vực khác như tin học, ngoại 

ngữ... các kỹ năng mềm khác để đội ngũ làm du lịch dễ dàng hội nhập quốc tế, 

theo kịp các yêu cầu kết nối chuỗi quốc tế của ngành du lịch. 

 - Đối với lực lượng nhân lực mới được bổ sung, điều động, bổ nhiệm chưa 

có trình độ chuyên môn nghiệp đáp ứng yêu cầu, cần khẩn trương có giải pháp 

thực hiện đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức về du lịch, quản lý du 

lịch; phối hợp triển khai hiệu quả “Chương trình đào tạo nhân lực ngành du lịch 

đáp ứng nhu cầu xã hội đến năm 2045” đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt’ đẩy mạnh liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, đội ngũ chuyên 

gia du lịch, hiệp hội và hệ thống doanh nghiệp ... để đẩy mạnh phối hợp công – 

tư trong đào tạo nhân lực, triển khai các hoạt động kịp thời và hiệu quả, kiến 

thức cập nhật, đúng đối tượng và sát thực tiễn. 

2.2.2. Nhóm giải pháp quản lý các khu, điểm du lịch và quản lý đầu tư 

2.2.2.1. Quản lý các khu, điểm du lịch 

Thời gian qua, một số khu, điểm du lịch của Việt Nam đã được thế giới 

bình chọn là những điểm đến du lịch hấp dẫn của thế giới. Các điểm đến này 

không chỉ nổi trội của tài nguyên du lịch mà còn được đánh giá là quản lý tốt, 

đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, môi trường tự nhiên, xã hội. Tuy nhiên, 
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phần lớn các khu, điểm du lịch tại Việt Nam vẫn còn những vấn đề vướng mắc 

để phát huy tối đa thế mạnh, từ việc tổ chức mô hình quản lý đến quá trình vận 

hành khai thác tiềm năng du lịch. Trong giai đoạn phát triển sắp tới, cần tập 

tủng thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau: 

- Đối với các khu du lịch quốc gia đã được công nhận, triển khai áp dụng 

quy định tại Nghị định số 30/2022/NĐ-CP của Chính phủ về mô hình quản lý 

khu du lịch quốc gia, đảm bảo khai thác hiệu quả dư địa sẵn có về thế mạnh 

tiềm năng du lịch nhưng đồng thời thực hiện tốt các quy định liên quan về an 

ninh quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường; hài hòa lợi ích của cộng đồng dân 

cư; đặc biệt là bảo đảm sự phối hợp quản lý thống nhất đối với các phần lãnh 

thổ đã có các ban quản lý chuyên ngành (rừng đặc dụng, đất ngập nước...). 

Trong quá trình hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa, quan tâm thực hiện các tiêu 

chí về đánh giá điểm đến du lịch, tăng trưởng xanh, bảo tồn di sản... để bảo đảm 

phát triển bền vững. 

- Đối với khu vực có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia (đã, 

đang và chuẩn bị triển khai lập quy hoạch, đề án phát triển thành khu du lịch 

quốc gia), căn cứ quy định pháp luật, tiêu chí để tập trung thu hút nguồn lực, 

đầu tư để nhanh chóng được công nhận. Trong quá trình chuẩn bị, quan tâm 

lồng ghép các quy định, tiêu chí đã có về tổ chức quản lý, phương thức vận 

hành để vừa nhanh chóng đạt tiêu chí công nhận, vừa bảo đảm hiệu quả của mô 

hình quản lý khi được công nhận. 

- Đối với các khu, điểm du lịch cấp tỉnh, đơn vị được giao trách nhiệm 

quản lý du lịch tại địa phương phối hợp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành quy định thống nhất về mô hình quản lý các khu, điểm du lịch 

trên địa bàn, vừa đáp ứng được các tiêu chí theo quy định, vừa phát huy được 

thế mạnh tài nguyên nhưng đáp ứng đồng thời được yêu cầu về bảo đảm an 

ninh, an toàn và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.  

Thực tiễn cho thấy, một số khu, điểm du lịch đã có ban quản lý độc lập do 

nhà đầu tư thành lập thì công tác quản lý được đánh giá tốt. Các khu, điểm du 

lịch được quản lý tốt có lượng khách du lịch vượt trội, nguồn thu và tái đầu tư 

cho khu/điểm cao hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý vấn đề tuân thủ quy định pháp luật 

đồng thời với hài hòa lợi ích cộng đồng, tránh tình trạng tài nguyên đặc hữu 

(danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa ...) thuộc sở hữu toàn dân, lợi ích từ khai 

thác tài nguyên lại thuộc sở hữu của doanh nghiệp.    

- Chính quyền địa phương có trách nhiệm chính trong việc bảo đảm hiệu 

quả hoạt động quản lý các khu, điểm du lịch, từ việc quyết định mô hình quản lý 

khu du lịch quốc gia trên địa bàn, tổ chức xây dựng và triển khai quy hoạch/đề 
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án đối với các khu vực tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia để trình 

công nhận; quản lý quy hoạch/đề án phát triển khu, điểm du lịch và công nhận, 

công bố, quản lý dân cư và xử lý vi phạm cho đến việc bảo đảm sự liên kết, 

phối hợp liên ngành trong công tác quản lý tại từng khu, điểm du lịch. 

- Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định hiệu 

quả quản lý, từ nhận thức về vị trí, vai trò đóng góp của các khu, điểm du lịch 

cho sự phát triển của địa phương, tính chất nghiệp vụ chuyên ngành và phối hợp 

trong các quy định, sự công tâm và trách nhiệm trong thực thi trách nhiệm. 

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nhân lực thuộc 

trách nhiệm của các cấp quản lý theo phân cấp chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn. 

2.2.2.2. Quản lý đầu tư 

- Ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển đồng bộ kết 

cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại các khu vực đã được định 

hướng là khu du lịch quốc gia, khu vực động lực phát triển du lịch, hình thành 

trung tâm tổ chức hội nghị, triển lãm, mua sắm, thể thao, giải trí quy mô lớn, 

hiện đại tại khu vực động lực phát triển du lịch 

Tập trung ngân sách nhà nước cho các dự án hạ tầng then chốt, tại các khu 

vực động lực phát triển du lịch kết hợp huy động các nguồn vốn, hình thức đầu 

tư đa dạng để sớm hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có 

tính kết nối cao; đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống giao thông đường bộ an 

toàn, thân thiện với người sử dụng. Đẩy nhanh tiến độ cải tạo nâng cấp và xây 

dựng mới các dự án sân bay, cảng biển du lịch, bến tàu du lịch đường thủy; đầu 

tư phát triển hạ tầng và cải thiện chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ phát 

triển du lịch. 

 - Khuyến khích, ưu đãi đầu tư du lịch xanh, phát triển sản phẩm du lịch 

xanh, du lịch sinh thái, du lịch gắn với tự nhiên, du lịch gắn với nông nghiệp 

công nghệ cao và sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường; hỗ trợ phát triển 

du lịch cộng đồng: cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi; hỗ trợ đào tạo 

năng lực tổ chức, kinh doanh du lịch, kỹ năng nghề; hỗ trợ phát triển hạ tầng tại 

điểm du lịch cộng đồng. 

- Có cơ chế thích hợp tạo thuận lợi cho các tập đoàn đầu tư phát triển trung 

tâm giải trí công nghệ cao, công viên chủ đề, trung tâm biểu diễn nghệ thuật quy 

mô lớn; nghiên cứu phát triển loại hình du lịch kết hợp casino. 

 - Thu hút nguồn lực xã hội, nhà đầu tư có kinh nghiệm và trình độ quản lý,  

kinh doanh du lịch tiên tiến, có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường để 

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, đặc biệt là cơ sở lưu trú, 
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cơ sở vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp, phù hợp với nhu cầu 

và xu hướng du lịch mới. 

3. Giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch 

3.1. Về công tác quy hoạch 

3.1.1. Tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch 

Trên cơ sở các nội dung của Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam Nam 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật Du lịch năm 2017 chỉ đạo việc rà 

soát, cân đối lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên đối với các khu vực tiềm năng 

được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia. 

- Tiến hành lập quy hoạch các khu du lịch đối với những khu du lịch chưa 

lập quy hoạch trong thời kỳ trước và những khu du lịch được đề xuất mới. 

Việc lập quy hoạch khu du lịch cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

+ Đối với khu du lịch có quy mô trên 500 ha, tiến hành lập quy hoạch 

chung xây dựng khu du lịch. Yêu cầu quy hoạch chung xây dựng khu du lịch 

đảm bảo phù hợp với quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia; quy hoạch vùng, quy 

hoạch tỉnh nơi có khu du lịch quốc gia, làm cơ sở lập quy hoạch phân khu và 

quy hoạch chi tiết xây dựng. 

+ Đối với khu du lịch có quy mô dưới 500 ha, theo yêu cầu quản lý và phát 

triển, được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở xác định các dự án đầu 

tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Nội dung quy hoạch phân khu 

cũng phải phù hợp với định hướng phát triển du lịch chung và quy hoạch tỉnh. 

+ Các khu vực trong khu du lịch, khi thực hiện đầu tư xây dựng thì lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và 

làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng. 

+ Trường hợp dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện 

có quy mô nhỏ hơn 5 ha thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải 

lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc 

công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù 

hợp với quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch hoặc giấy phép quy hoạch; 

đảm bảo việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với không gian kiến trúc trong 

khu du lịch và khu vực. 

- Căn cứ nội dung quy hoạch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo 

Tổng cục Du lịch lập các kế hoạch phát triển du lịch cho từng thời hạn 5 năm để 

làm cơ sở lập kế hoạch hằng năm. 
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3.1.2. Nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch khu du lịch 

Đi đôi với việc thực hiện lập quy hoạch cần thiết nâng cao chất lượng đối 

với các đồ án quy hoạch. 

Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng về phát triển kinh tế - xã hội, việc dự 

báo phát triển du lịch trong quy hoạch xây dựng khu du lịch luôn đặt ra những 

yêu cầu mới, đòi hỏi cập nhật liên tục những ảnh hưởng nhân tố mới về phát 

triển kinh tế trong đồ án quy hoạch. Các đồ án quy hoạch liên tục được rà soát, 

điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Việc thực hiện điều chỉnh được tuân thủ 

theo các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Việc lập quy hoạch còn 

gặp khó khăn, như: Năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch còn chưa đáp ứng 

kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu, xy hướng phát triển du lịch ảnh 

hưởng đến kết quả, chất lượng của đồ án quy hoạch. Do đó tầm nhìn quy hoạch 

chưa xa, dự báo phát triển chưa chính xác dẫn đến điều chỉnh quy hoạch, tốn 

thời gian và nguồn lực xã hội. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập, quản lý quy hoạch xây 

dựng các khu du lịch, khắc phục các hạn chế yếu kém, cần xây dựng và ban 

hành văn bản pháp lý hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, 

phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và các nội dung liên quan đến 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc theo thẩm quyền. Rà soát, bổ 

sung, bố trí đầy đủ, hợp lý nhân lực phục vụ cho công tác lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu du lịch. 

 Cùng với đó, thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 

xây dựng khu du lịch thuộc thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt các đồ án quy hoạch bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định; thực hiện 

nghiêm việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch, bị ảnh 

hưởng tác động bởi quy hoạch. Công bố công khai các đồ án đã được phê duyệt, 

thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập 

quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện, từ việc công 

bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới, cung cấp thông tin cho đến thanh tra, 

kiểm tra, kiểm soát thực hiện xây dựng theo quy hoạch. 

3.2. Về công tác quản lý quy hoạch 

3.2.1. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật 

- Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Du lịch 2017 để phù hợp với yêu 

cầu thực tiễn phát triển và Luật quy hoạch năm 2017. 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm, các Thông tư, 

Nghị định hướng dẫn. Đặc biệt để đảm bảo thực hiện Quy hoạch hệ thống du 
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lịch quốc gia cần chú trọng hoàn thiện các văn bản về quy hoạch các khu, điểm 

du lịch. 

3.2.2. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở các cấp 

- Tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch ở các cấp, 

đặc biệt ở Trung ương trong việc điều tiết các ngành, lĩnh vực liên quan trong 

việc tạo thuận lợi cho phát triển du lịch và thực hiện Quy hoạch hệ thống du 

lịch. 

- Tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch ở Trung 

Ương và địa phương. 

- Thành lập Ban quản lý quy hoạch xây dựng khu du lịch cho các khu du 

lịch quốc gia để quản lý thực hiện quy hoạch khu du lịch. Ban quản lý quy 

hoạch sẽ là tiền đề thành lập Ban quản lý khu du lịch quốc gia khi được công 

nhận. Vì vậy, mô hình Ban quản lý quy hoạch có thể thực hiện theo Điều 4, 

Nghị định Số: 30/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2022 quy định về mô hình 

quản lý khu du lịch quốc gia  

+  Đơn vị quản lý quy hoạch khu du lịch thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ 

quan ngang bộ. 

+  Ban quản lý quy hoạch khu du lịch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh). 

+ Doanh nghiệp (hoạch liên danh doanh nghiệp) đầu tư hình thành khu du 

lịch quốc gia. 

- Thực hiện phân cấp quản lý một cách triệt để và có hiệu quả. Theo đó, 

ngành du lịch ở Trung ương chỉ quản lý theo các quy chuẩn, quy phạm, địa 

phương trực tiếp quản lý tài nguyên và thực tế phát triển du lịch theo quy hoạch. 

3.2.3. Thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại và quản lý tài nguyên du lịch 

- Điều tra, đánh giá lại nguồn tài nguyên du lịch trên phạm vi cả nước, hình 

thành cơ sở dữ liệu và phương pháp đánh giá và phát huy tài nguyên du lịch để 

có thể sử dụng lâu dài cho công tác lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch. 

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện quy hoạch bảo vệ tài nguyên 

môi trường du lịch, thể hiện rõ vùng bảo vệ tài nguyên, vùng cho phép khai thác 

để bảo đảm khai thác hợp lý và có hiệu quả tài nguyên du lịch. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương cần tham mưu cho 

chính quyền địa phương công tác quản lý, bảo vệ và khai thác có hiệu quả tài 

nguyên và môi trường du lịch trên địa bàn. 
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3.2.4. Nâng cao trình độ quản lý du lịch theo quy hoạch cho các cấp, các 

ngành 

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao năng lực quản lý ngành du 

lịch, cán bộ, công chức quản lý nhà nước, cán bộ, viên chức đơn vị sự nghiệp, 

cán bộ chính quyền địa phương liên quan đến du lịch và cán bộ quản lý doanh 

nghiệp du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế. Ưu tiên bồi dưỡng cán bộ chính 

quyền và công chức quản lý nhà nước về du lịch cấp huyện, cán bộ quản lý 

doanh nghiệp. Thực hiện chế độ bồi dưỡng luân phiên đối với công chức, viên 

chức và cán bộ quản lý kinh doanh du lịch toàn quốc. 

- Phổ biến, học tập những nội dung của Luật Du lịch nói chung và những 

nội dung quy định về quy hoạch phát triển du lịch, tài nguyên du lịch của Luật 

Du lịch nói riêng cho các cấp các ngành, quần chúng nhân dân. 

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ chuyên gia làm công tác quy 

hoạch phát triển du lịch để tăng cường hiệu quả và tính khả thi của công tác lập 

quy hoạch. 

3.2.5. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân có ý thức trong việc thực 

hiện xây dựng theo quy hoạch:  

Ngoài việc tổ chức công bố quy hoạch, cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

đến mọi tầng lớp nhân dân, khách du lịch, đặc biệt là các nhà đầu tư phát triển 

du lịch trong việc thực hiện và giám sát thực hiện xây dựng theo quy hoạch. 

4. Giải pháp phối hợp liên ngành, liên địa phương trong phát triển du 

lịch 

4.1. Phối hợp liên ngành 

- Phát huy vai trò của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn 

phòng Tổng cục Du lịch là đơn vị đầu mối trong công tác phối hợp, liên kết với 

các Bộ, ngành khác; Văn phòng và Phòng chuyên môn về du lịch ở các địa 

phương là đơn vị đầu mối liên kết, hợp tác liên ngành ở địa phương. Các đơn vị 

đầu mối chủ động tham mưu, xây dựng cơ chế phối hợp, chương trình liên kết, 

kế hoạch hợp tác trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để triển khai thực hiện 

Quy hoạch phát triển du lịch thời kỳ mới đạt hiệu quả. 

- Nghiên cứu, xây dựng các nội dung, lĩnh vực liên kết, phối hợp cụ thể 

giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác, tránh tình trạng phối hợp 

chung chung, liên kết hình thức, hô hào khẩu hiệu. Tập trung liên kết, phối hợp 

chặt chẽ với các lĩnh vực trọng yếu, có liên quan mật thiết với du lịch, như: hạ 

tầng giao thông, thông tin - viễn thông, năng lượng; tài nguyên và môi trường; 
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nông nghiệp - nông thôn; thương mại - dịch vụ. Chú trọng gắn kết phát triển du 

lịch với đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

- Thường xuyên trao đổi đôi bên và đa bên giữa du lịch với các ngành, lĩnh 

vực liên quan dưới hình thức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, tọa đàm để xác 

định những vấn đề cần liên kết, phối hợp, những khó khăn, vướng mắc và đề ra 

phương hướng giải quyết, tháo gỡ, tăng hiệu quả liên kết, hợp tác. 

- Phối hợp rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp 

luật về du lịch và liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tế và bối cảnh, tình 

hình mới; ban hành mới văn bản liên tịch giữa ngành du lịch và các ngành, lĩnh 

vực khác để đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý và phát triển du lịch. 

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc khai thác tài nguyên, phát 

triển sản phẩm và dịch vụ du lịch, phát triển đa dạng các loại hình du lịch gắn 

với thiên nhiên (Bộ Tài nguyên và Môi trường), du lịch nông nghiệp nông thôn 

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), du lịch chữa bệnh - chăm sóc sức 

khỏe (Bộ Y tế), du lịch du lịch về đêm (Bộ Công Thương), du lịch thể thao và 

thể thao mạo hiểm (ngành Thể thao), du lịch gắn với tìm hiểu lịch sử - văn hóa 

và du lịch gắn với giáo dục môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường),...  

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác truyền thông, xúc tiến 

quảng bá du lịch; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin 

và Truyền thông, cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đẩy 

mạnh truyền thông, quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng và truyền thông trên các nền tảng số; phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy 

mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với 

ngành Hàng không truyền thông, quảng bá du lịch tại các cảng hàng không, trên 

các chuyến bay. 

4.2. Phối hợp liên vùng, liên địa phương 

- Nghiên cứu, thành lập Ban chỉ đạo (hoặc Ban điều phối) du lịch của mỗi 

vùng; xây dựng cơ chế điều phối, quy chế hoạt động, kế hoạch hành động, 

chương trình hành động hằng năm và giai đoạn của mỗi vùng và liên vùng, đảm 

bảo tạo lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, liên kết hiệu quả. 

- Phát huy vai trò “đầu tàu”, “nhạc trưởng” của các địa phương có du lịch 

phát triển trong phối hợp, liên kết vùng và địa phương. 

- Xây dựng nội dung chương trình liên kết, hợp tác cụ thể, thiết thực, trọng 

tâm, trọng điểm. Tập trung vào các khía cạnh chính: liên kết phát triển sản 
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phẩm, thị trường, xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu; kết nối tour, tuyến, 

điểm du lịch; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo 

nhân lực. 

- Tăng cường phối hợp, liên kết cận vùng giữa vùng trọng điểm du lịch và 

vùng có du lịch chậm phát triển hơn để hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch đồng 

bộ, theo các cặp vùng như: Trung du và miền núi phía Bắc với Đồng bằng sông 

Hồng; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với Tây Nguyên; Đông Nam Bộ 

với Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Đẩy mạnh liên kết các địa phương có du lịch phát triển theo trục động lực 

phát triển du lịch để tạo thành các cụm du lịch đồng bộ, đẳng cấp, chất lượng 

tạo sức lan tỏa cho các địa phương khác, như: Hà Nội - Ninh Bình - hải Phòng - 

Quảng Ninh; Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam; Thành phố Hồ Chí 

Minh - Vũng Tàu - Bình Thuận; Cần Thơ - An Giang - Kiên Giang. 

- Đa dạng hóa các hình thức liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa 

phương nội vùng và cận vùng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực của 

các địa phương có du lịch chậm phát triển hơn trong việc xây dựng các chương 

trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch, xóa bỏ tư duy “trì trệ”, “ỷ lại”, “thụ 

động”, trông chờ sự giúp đỡ của của các địa phương, cơ quan, tổ chức khác. 

- Phát huy vai trò “đầu tàu”, “nhạc trưởng” của các địa phương có du lịch 

phát triển trong phối hợp, liên kết vùng và địa phương. 

- Phát huy vai trò của Hiệp hội du lịch ở địa phương, thu hút sự tham gia 

của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách 

du lịch nhằm tăng khả năng điều phối, luân chuyển khách giữa các vùng, địa 

phương theo các tour du lịch, chương trình du lịch; tăng cường phối hợp giữa 

Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch với các Hiệp hội nghề 

và doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực khác để hình thành các chuỗi giá 

trị du lịch và chuỗi cung ứng du lịch chất lượng, đồng bộ. 

5. Giải pháp về đầu tư thu hút nguồn lực phát triển du lịch 

5.1. Giải pháp về xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư  

Với nhiều giải pháp xúc tiến đầu tư đồng bộ, hiệu quả, giai đoạn 2011 - 

2020, ngành du lịch Việt Nam đã thu hút được khá nhiều dự án và đạt được một 

số hiệu quả nhất định. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xúc tiến đầu tư của 

du lịch Việt Nam vẫn thiếu đồng bộ và tính chiến lược; các hình thức xúc tiến 

đầu tư chưa đa dạng, lực lượng xúc tiến đầu tư mỏng, tính chuyên nghiệp chưa 

cao và chưa thực sự chủ động... 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thời gian tới giải pháp về 

xúc tiến đầu tư và thu tút vốn đầu tư du lịch Việt Nam cần: 

- Chủ trương tập trung xúc tiến đầu tư và ưu tiên lựa chọn các dự án thuộc 

các lĩnh vực ưu tiên như: du lịch chất lượng cao, tiên tiến, thân thiện với môi 

trường; nhất là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0 và các khu 

vực được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia... 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp, như: đa phương hóa, đa 

dạng hóa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các thị trường và đối tác tiềm 

năng mới. Bên cạnh đó, coi trọng các thị trường, đối tác hiện tại, như: Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan... Khai thác có hiệu quả mối quan hệ với các 

đối tác chiến lược, chú trọng vận động và thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn và 

doanh nghiệp tại các nước phát triển. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư từ các 

tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước; khai thác có hiệu quả nguồn lực tài 

chính và công nghệ từ người Việt Nam ở nước ngoài trong các lĩnh vực nghiên 

cứu và phát triển, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực du lịch... 

- Công tác xúc tiến đầu tư cần gắn chặt với quá trình xây dựng và thực hiện 

các quy hoạch. Bảo đảm đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư; nâng cao 

chất lượng và hiệu quả, tránh hình thức, dàn trải; thu hút đầu tư có chọn lọc phù 

hợp với mục tiêu, yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến 

đầu tư tại chỗ cần được chú trọng, thông qua các hình thức hỗ trợ, giải quyết 

khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án hiệu quả ở các địa phương.  

- Tập trung hỗ trợ các dự án lớn, cụm dự án trọng điểm, có sức lan tỏa để 

hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư, hệ thống các dự án phụ trợ và làm cầu nối thu 

hút các nhà đầu tư mới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường 

đầu tư kinh doanh; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, 

các khâu đột phá trong phát triển du lich. 

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân 

tham gia đầu tư, kinh doanh du lịch. 

- Trong quá trình xúc tiến thu hút đầu tư, chú trọng phân tích, đánh giá 

những tác động và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Tăng cường công tác 

kiểm tra, thanh tra công vụ để ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, 

gây phiền hà cho doanh nghiệp. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, 

hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
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thông tin để bảo đảm tính công khai, minh bạch, giảm thời gian giải quyết 

vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.  

- Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin tích hợp, cập nhật đầy đủ, kịp thời 

các quy hoạch, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, các văn bản quy phạm pháp 

luật của Việt Nam; bảo đảm cơ sở dữ liệu có đủ độ tin cậy và bao quát, minh 

bạch các số liệu. Số hóa mọi quy trình, thủ tục của các cơ quan hành chính, đẩy 

mạnh các dịch vụ công trực tuyến, số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước trên 

địa bàn cả nước. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt và thực hiện có hiệu quả các 

quy hoạch, tạo nhiều quỹ đất sạch làm cơ sở để xúc tiến, thu hút đầu tư. 

 - Tiếp tục duy trì các đối tác truyền thống; đồng thời, mở rộng, tìm kiếm 

các đối tác tiềm năng. Bên cạnh đó, tăng cường và chủ động tiếp cận trực tiếp 

các nhà đầu tư chiến lược, các thị trường đầu tư lớn, các hiệp hội doanh nghiệp, 

ngân hàng lớn của các quốc gia đang có chính sách chuyển dịch dòng vốn đầu 

tư để tập trung kêu gọi đầu tư du lịch. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động tiếp xúc với nhà đầu tư ngay cả sau khi 

hoàn tất thủ tục và triển khai dự án đầu tư; tăng cường các hoạt động trao đổi 

thông tin hai chiều, đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý và nhà đầu tư để 

kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải đáp thắc mắc với nhà đầu tư, thúc đẩy 

nhà đầu tư mở rộng, đăng ký vốn tăng thêm đối với dự án đang triển khai. 

- Cung cấp thông tin về nhu cầu, định hướng thu hút đầu tư trong nước, từ 

đó khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

Tổ chức các hoạt động vận động xúc tiến đầu tư trong nước và ở nước ngoài, 

chủ động xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với định 

hướng thu hút đầu tư; ưu tiên các dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, công 

nghệ hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu, 

thân thiện với môi trường.  

- Tăng cường thu hút các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty lớn trong nước 

có uy tín, có năng lực tài chính vào đầu tư du lịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện 

cần thiết, nhất là hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực nhằm nắm bắt thời cơ thu hút 

nguồn lực bên ngoài, đón đầu làn sóng dịch chuyển vốn FDI. Hỗ trợ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn 

cả nước, tạo niềm tin, tạo cầu nối để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư mới đầu tư 

vào du lịch Việt Nam. 

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, phương thức 

xúc tiến đầu tư cũng cần phải được đổi mới theo hướng ưu tiên tập trung xúc 

tiến đầu tư tại chỗ và xúc tiến đầu tư tại điểm đến thay vì tổ chức các đoàn ra 

nước ngoài.  

Đồng thời, thay đổi phương thức xúc tiến đầu tư từ “trực tiếp” sang 

“trực tuyến”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả 
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công tác xúc tiến đầu tư như: Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo trực 

tuyến; làm việc với nhà đầu tư và cung cấp thông tin qua điện thoại, email, 

mạng xã hội, ứng dụng họp trực tuyến; thường xuyên cập nhật thông tin trên 

website xúc tiến đầu tư để phát triển website trở thành một kênh tham khảo 

thông tin hữu ích về đầu tư tại Việt Nam. 

Vấn đề cốt lõi là phải luôn nỗ lực tạo dựng môi trường, thể chế bình 

đẳng, công bằng trong tiếp cận các nguồn lực giữa các thành phần doanh 

nghiệp, các nhà đầu tư với việc thúc đẩy kêu gọi các nhà đầu tư “chim mồi”. 

Nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ đặc thù, cạnh tranh để có thể thu 

hút doanh nghiệp lớn mạnh, các tập đoàn quốc gia gắn với hợp tác, chia sẻ 

lợi ích, trách nhiệm với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo thành mối liên kết, 

hợp tác, hỗ trợ phát triển thành cụm, ngành liên kết. Đồng thời, đặc biệt chú 

trọng đến việc xây dựng văn hóa đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh 

nghiệp, tạo ra không gian mở thân thiện, nâng cao được hiệu quả tương tác 

giữa chính quyền, người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp. 

5.2. Giải pháp về huy động vốn đầu tư 

5.2.1. Tăng cường hỗ trợ đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước cho phát triển 

du lịch 

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 quy định lĩnh vực du lịch thuộc các hoạt 

động kinh tế được sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 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.  

Vì vậy, nhà nước cần đảm bảo đủ 10% trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư từ 

ngân sách cho phát triển du lịch; thực thi năng động và hiệu quả các cơ chế, 

chính sách tài chính và các chính sách liên quan để tạo thuận lợi và thúc đẩy 

phát triển du lịch phù hợp với các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ. 

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. Cam kết mạnh mẽ của các địa phương 

hỗ trợ từ ngân sách địa phương trong đầu tư phát triển du lịch đặc biệt là cơ sở 

hạ tầng, nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá và phát triển sản phẩm. Những lĩnh 

vực ưu tiên đầu tư được xác định trong Quy hoạch phải được thực hiện nghiêm 

túc. 
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Tăng cường huy động nguồn vốn ODA thông qua vay ưu đãi nước ngoài 

hoặc phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình đầu tư lớn như sân bay, 

đường cao tốc, cảng tàu du lịch; tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế và các mối quan 

hệ song phương và đa phương để kêu gọi tài trợ không hoàn lại cho các chương 

trình phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực phát triển du lịch có trách 

nhiệm, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị 

tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch và phát triển bền vững. 

Tranh thủ sự phối hợp và giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành Trung ương để 

tích cực lồng ghép và lồng ghép có hiệu quả với các Chương trình, dự án có liên 

quan trong đó đặc biệt là với các Chương trình mục tiêu quốc gia với phát triển 

du lịch. 

Ngoài ra, sử dụng có hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch làm 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. 

5.2.2. Huy động tối đa các nguồn vốn ngoài ngân sách đảm bảo nhu cầu 

đầu tư phát triển du lịch 

Mở rộng hình thức đầu tư, huy động triệt để nguồn lực tài chính trong nhân 

dân, tiềm lực tài chính của các tổ chức trong và ngoài nước để đảm bảo đủ 

nguồn vốn với cơ cấu 90% vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. 

a) Đối với vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài: 

Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút và có cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thu hút nguồn vốn đầu tư từ cộng đồng người 

Việt Nam ở nước ngoài. Coi đây không chỉ là kênh huy động nguồn vốn đầu tư 

nhưng cũng là kênh tiếp thu chuyển giao công nghệ và kỹ thuật tiên tiến và vừa 

là thị trường gửi khách du lịch.  

Thực hiện giải pháp thu hút FDI với sự tiếp thu tốt về quy trình quản lý, 

gia tăng thị phần sẽ là con đường hiệu quả và phát triển với quy mô, tầm cỡ 

vượt lên hẳn so với tiềm lực có sẵn. Tăng cường M&A và áp dụng cho thuê tài 

chính để thu hút nguồn vốn từ nước ngoài đồng thời tăng cường hiệu quả đầu 

tư. 

Xã hội hóa nguồn vốn đầu tư, đóng góp của nhân dân, cộng đồng người 

Việt Nam ở nước ngoài vào các hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh Việt 

Nam, đào tạo, chuyển giao kiến thức kinh nghiệm về phát triển du lịch; sự tham 

gia tình nguyện, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước vào 

các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn văn hóa, bảo vệ tài nguyên, môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… 

Các giải pháp cụ thể gồm: 
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- Hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương trên cả nước tăng cường công tác xúc 

tiến, thu hút đầu tư nước ngoài như mở hội nghị, hội thảo; mở chuyên mục 

“Hợp tác xúc tiến đầu tư”; phát hành ấn phẩm bản tin kinh tế đầu tư; xây dựng 

phim quảng bá về xúc tiến đầu tư của tỉnh, thành phố; xây dựng Bộ Chỉ số đánh 

giá các sở, ban, ngành phục vụ công tác nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (Chỉ số DDCI), tổ chức chương trình đánh giá Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),v.v… 

- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI) như tạo môi trường bình đẳng đầu tư trong và nước 

ngoài, ổn định lạm phát...;  

- Kêu gọi, khuyến khích, ưu đãi thu hút nguồn vốn đầu tư từ cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều quan trọng nhất là tạo được niềm tin để các nhà đầu tư yên tâm bỏ 

vốn cùng thực hiện. Trước hết phải bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trên hợp 

đồng thực hiện dự án bằng việc hạn chế những thay đổi về chính sách, trong 

trường hợp có thay đổi thì rủi ro trong quá trình thực hiện cần được sẻ chia và 

có trách nhiệm giữa các bên. Bên cạnh đó, cần đảm bảo giá trị tài sản của nhà 

đầu tư không bị tổn thất lớn theo thời gian. 

b) Đối với vồn đầu tư từ các tổ chức, các nhân trong nước: 

Thực hiện xã hội hóa toàn diện để phát huy vai trò năng động của thị 

trường tài chính trong nhân dân; tạo cơ chế để các thành phần kinh tế, kể cả 

kinh tế hộ gia đình, cá nhân có thể tham gia vào đầu tư du lịch. Kênh đầu tư 

gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán sẽ thu hút luồng vốn đầu tư lớn vào 

ngành du lịch.  

Đa dạng hóa các loại hình đầu tư, tạo cơ chế thuận lợi, áp dụng thông 

thoáng cho các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 

cho các khu du lịch quốc gia thông qua mô hình BT, BOT; khai thác triệt để 

tiềm năng, lợi thế về vị trí địa thế, đặc điểm tài nguyên du lịch gắn với các công 

trình đầu tư du lịch. 

Đẩy nhanh việc hình thành và đưa vào hoạt động Quỹ phát triển khoa học 

công nghệ của doanh nghiệp du lịch. Quỹ phát triển khoa học công nghệ  là quỹ  

do doanh nghiệp du lịch thành lập để đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ 

nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua nghiên cứu, ứng 

dụng, đổi mới công nghệ, sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất của doanh nghiệp.  

Nghiên cứu ban hành quy chế hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm cho các 

doanh nghiệp du lịch trên cơ sở nghiên cứu các mô hình trên thế giới và đang 

hoạt động tại Việt Nam.  
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5.3. Giải pháp về chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư 

Căn cứ theo Luật đầu tư số 61/2020/QH14; Nghị định 31/2021/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật đầu tư; Thông tư số 03/2021/TT-BHKĐT quy định mẫu văn 

bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam 

ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư và một số văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Ngành du lịch cần có các giải pháp về chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ các 

nhà đầu tư đáp ứng với nhu cầu và phù hợp tình hình phát triển. 

5.3.1. Các hình thức ưu đãi đầu tư 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật (khoản 1 điều 15 Luật đầu), ngành 

Du lịch cần xác định các hình thức ưu đãi đầu tư trong du lịch bao gồm: 

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất 

thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn 

hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu 

đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; 

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố 

định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của 

pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; 

d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu 

thuế.” 

Theo đó, các nhà đầu tư khi đầu tư kinh doanh du lịch tại Việt Nam sẽ 

được hưởng các hình thức ưu đãi đầu tư như sau: 

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc 

toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi 

khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật 

về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; 

- Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. 

5.3.2. Các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư: 

Căn cứ khoản 2 điều 15 Luật đầu tư và điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP 

thì các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm: 

- Các dự án đầu tư du lịch tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng búi cao, biên giới hải đảo; 
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- Các dự án đầu tư du lịch có quy mô vốn từ 6.000 tỷ VN đồng trở lên, 

thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời 

có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng 

mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử 

dụng trên 3.000 lao động; 

- Các dự án đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp tại vùng nông thôn sử 

dụng từ 500 lao động trở lên; 

- Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch 

vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường; 

5.3.3. Hình thức hỗ trợ đầu tư 

Các hình thức hỗ trợ đầu tư bao gồm: 

- Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong 

và ngoài hàng rào dự án đầu tư. Có nghĩa là;  

- Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; 

- Hỗ trợ tín dụng; 

- Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh 

doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước; 

- Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; 

- Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin; 

- Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển. 

Khuyến khích (bằng nhiều hình thức thích hợp)  doanh nghiệp du lịch đầu 

tư nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất của 

doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh. 

Từ nay đến năm 2025, 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 COVID-19. Do vậy, trong dài hạn ngành du lịch cần tập trung vào một số 

nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1) Hỗ trợ 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; 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 

https://luatthanhdo.com/tu-van-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dau-tu
https://laodong.vn/ban-doc/huong-dan-ve-tam-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-3-quy-nam-2021-964351.ldo
https://laodong.vn/ban-doc/huong-dan-ve-tam-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-3-quy-nam-2021-964351.ldo
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quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023; Lùi thời điểm đóng kinh phí 

công đoàn đến hết năm 2021. 

2) Hỗ trợ về tín dụng cho các doanh nghiệp: 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 COVID). 

3) 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, 

4) 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,  

5) Thực hiện Chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực du lịch: Hỗ trợ 

người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn trong lao động đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao 

động; Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh du lịch trong bối cảnh 

dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ. 

6. Giải pháp về phát triển sản phẩm - thị trường du lịch 

6.1. Giải pháp về phát triển sản phẩm 

a) Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch 

- Tập trung đầu tư phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch mà Việt Nam có thế 

mạnh, đã được định hướng theo thứ tự ưu tiên.  

- Đối với các sản phẩm du lịch văn hóa:  

+ Kết hợp khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. 

+ Khuyến khích đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô, giá 

trị nghệ thuật cao làm điểm nhấn ở các thành phố lớn, trung tâm kinh tế, văn 

hóa, du lịch lớn, gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp 

ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế. 

+ Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để 

phát triển du lịch. Cụ thể là: 

Phát triển đội ngũ nhân lực hành nghề tu bổ di tích, đặc biệt là nhóm nghệ 

nhân, thợ nghề dân gian; chú trọng các hoạt động vinh danh những nghệ nhân 

có tay nghề cao và góp phần quan trọng trong bảo tồn, tôn tạo các giá trị truyền 

thống (kiến trúc, vật liệu, …). 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống cho các thế hệ, đặc 

biệt là học sinh, sinh viên. 
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Công tác tu bổ, tôn tạo di tích cần được chú trọng, dành nguồn vốn xứng 

đáng hơn; đối với các địa phương, nhóm di tích gần gũi với cộng đồng cần chủ 

động vận động nguồn vốn ngoài ngân sách từ nhân dân, doanh nghiệp, … cho 

việc tu bổ, tôn tạo. 

Các địa phương tập trung rà soát, điều tra hiện trạng tình hình các di tích 

trên địa bàn, nhanh chóng lên kế hoạch lập quy hoạch, tu bổ, bảo tồn,… kịp 

thời, hiệu quả. 

- Tập trung thu hút đầu tư phát triển các khu du lịch quốc gia để hình thành 

nên các hạt nhân phát triển sản phẩm du lịch, tạo sức lan tỏa để phát triển du 

lịch cho các địa phương, các vùng. Việc thu hút đầu tư phát triển các khu vực có 

tiềm năng phát triển thành các khu du lịch quốc gia là việc làm cần đi trước để 

tạo dựng nên những điểm nhấn quan trọng cho các địa phương, các vùng trong 

xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm, nhất là các sản phẩm đặc trưng vùng. 

- Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch và các tiện nghi phục vụ 

khách du lịch: phát triển hệ thống cơ sở lưu trú phù hợp với từng loại hình sản 

phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách; phát triển hệ thống nhà 

hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, đảm bảo tính đa dạng về loại hình ẩm 

thực vùng miền trong đó ưu tiên phát triển các nhà hàng phục vụ món thuần 

Việt, ẩm thực địa phương vừa hướng tới mục đích nâng cao chất lượng sản 

phẩm du lịch vừa hướng tới hình thành, phát triển du lịch ẩm thực Việt Nam; 

phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ phục vụ khách du lịch (hạ 

tầng viễn thông, điện, nước, y tế, ngân hàng…); xây dựng các công trình vui 

chơi giải trí, nhà hát, trung tâm hội nghị triển lãm với quy mô và tầm cỡ quốc tế, 

quốc gia. 

- Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, hệ thống vận chuyển khách du lịch 

chất lượng cao, an toàn, thân thiện môi trường, thân thiện với người tàn tật.  

+ Nâng cấp hệ thống đường sắt du lịch quốc tế, nội địa phục vụ khách du 

lịch với chất lượng cao, thuận tiện và dễ tiếp cận cho du khách. Áp dụng hình 

thức hỗ trợ khách du lịch trong và ngoài nước mua vé, đặt vé online với nhiều 

ngôn ngữ trên website và hình thức thanh toán quốc tế thuận tiện. 

+ Mở rộng, nâng cấp các sân bay quốc tế, nội địa; tạo điều kiện cho các 

hãng hàng không giá rẻ, các chuyến bay charter tăng chuyến tới các điểm đến 

nổi bật, điểm đến mới tại Việt Nam. Xây dựng hệ thống quầy cung cấp thông tin 

về các điểm đến, sản phẩm du lịch tại các sân bay trên cả nước. 

+ Đảm bảo tính thuận lợi trong kết nối về di chuyển giữa đường sắt, đường 

không, đường bộ qua hệ thống kết nối xe vận chuyển chuyên dụng, hệ thống 

giao thông công cộng (xe bus). Xây dựng hệ thống bản đồ kết nối giao thông tới 
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các địa bàn du lịch quan trọng trên cả nước; ngành du lịch kết hợp với ngành 

giao thông xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giao thông du lịch, hỗ trợ khách du 

lịch qua hình thức như tổng đài, website… về việc di chuyển tại các điểm đến 

du lịch tại Việt Nam. 

+ Đầu tư phát triển các cảng biển đón khách du lịch. Bổ sung các dịch vụ 

cho  các cảng hàng hóa hiện đang đón khách du lịch tàu biển, xây dựng mới các 

cảng chuyên dụng để phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

du lịch Việt Nam đối với phân khúc thị trường này. 

- Đầu tư phát triển sản phẩm bổ trợ 

+ Đầu tư phát triển sản xuất các mặt hàng truyền thống, sản vật, quà lưu 

niệm đặc trưng của Du lịch Việt Nam, của từng địa phương/điểm đến tạo sản 

phẩm du lịch bổ trợ đồng thời đây cũng chính là những sản phẩm thể hiện 

những đặc trưng của đất nước và con người Việt Nam. 

+ Xây dựng các hình tượng, biểu tượng và tìm kiếm chất liệu sản xuất quà 

lưu niệm đặc trưng cho du lịch Việt Nam, in đậm dấu ấn văn hóa địa phương, 

điểm đến du lịch. 

+ Có kế hoạch hỗ trợ các làng nghề sản xuất mặt hàng thủ công truyền 

thống, phát triển các sản phẩm thương hiệu “made in Vietnam” 

- Đầu tư cho công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hoá lịch sử; bảo vệ 

môi trường tự nhiên, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; 

tăng cường công tác an ninh an toàn cho khách du lịch và người dân, tăng 

cường hỗ trợ của đường dây điện thoại nóng cho khách du lịch. 

- Tập trung ưu tiên, phát triển các khu vực sau tạo thành động lực phát 

triển du lịch biển quốc gia, các trung tâm dịch vụ mới với cơ sở hạ tầng đầy đủ 

như sau: 

+ Vùng du lịch Cát Bà - Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long - Vân Đồn là trung 

tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch di sản thiên nhiên biển đảo tầm quốc tế 

ở châu Á Thái Bình Dương. 

+ Phát triển các trung tâm du lịch đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Cù Lao Chàm 

(Quảng Nam);  

+ Hình thành khu du lịch quốc tế đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), trung tâm du 

lịch đảo tầm quốc tế 

+ Phát triển các khu du lịch, đô thị biển có mức độ quốc tế hóa cao, liên kết 

du lịch biển với du lịch di sản, di tích văn hóa với trung tâm dịch vụ du lịch ở 

các thành phố Nha Trang, Quy Nhơn.  
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+ Phát triển là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, thám hiểm biển 

Khánh Hòa - Nam Phú Yên tầm quốc tế ở châu Á Thái Bình Dương. 

+ Phát triển huyện đảo Trường Sa là trung tâm du lịch đảo xa bờ. 

+ Phát triển Bình Thuận là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển tầm quốc tế 

ở châu Á Thái Bình Dương.  

+ Phát triển Côn Đảo, Phú Quý là trung tâm du lịch đảo có sức hấp dẫn  

khách quốc tế. Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, 

dịch vụ thương mại, tài chính tầm quốc tế trong khu vực và châu Á Thái Bình 

Dương. 

+ Hình thành các khu du lịch sinh thái văn hóa đặc sắc miền ven biển Tây 

Nam Bộ phát triển thành trung tâm du lịch miền biển sông nước rừng ngập mặn 

có sức hấp dẫn cao ở Đông Nam Á.  

b) Cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm du lịch 

- Ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, kinh doanh sản phẩm 

du lịch theo định hướng cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà đầu tư 

chiến lược của thành phố (cơ chế hỗ trợ về giá điện nước, thuế đất; tạo diễn đàn 

công-tư để tiếp nhận giải quyết các khó khăn, rào cản trong kinh doanh của 

doanh nghiệp…) 

- Xây dựng cơ chế liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa ngành du lịch 

và các ngành liên quan (giao thông, văn hoá, nông nghiệp, truyền thông, thương 

mại;  giữa các địa phương và giữa các vùng du lịch  

c) Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch 

- Xây dựng các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch (quy 

định cho cơ sở lưu trú, điểm du lịch, cơ sở ăn uống, cơ sở kinh doanh lưu niệm, 

công ty lữ hành, vận chuyển khách du lịch, điểm dừng chân) và tổ chức triển 

khai áp dụng; 

- Tăng cường các biện pháp liên ngành, liên vùng trong quản lý chất lượng 

các dịch vụ du lịch và liên quan, hỗ trợ cho việc quản lý điểm đến, từng bước 

hình thành môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh. 

- Tăng cường truyền thông, phổ biến nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 

kinh doanh du lịch trong thực hiện, tham gia các quy chuẩn ngành về chất lượng 

sản phẩm du lịch; tăng cường vai trò của Hiệp hội du lịch và các Hiệp hội du 

lịch địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng sản phẩm du lịch. 
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- Tăng cường nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với phát triển sản 

phẩm du lịch: tổ chức các chương trình tập huấn về kỹ năng phục vụ khách du 

lịch đối với các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng; phát triển lực lượng thuyết 

minh viên tại điểm là người địa phương đối với các điểm du lịch văn hoá, làng 

nghề, làng cổ thông qua chương trình tập huấn, hỗ trợ người dân; tuyên truyền 

phổ biến nâng cao nhận thức, đạo đức kinh doanh du lịch của các hộ kinh doanh 

cá thể dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố; phổ biến áp dụng bộ Quy tắc ứng 

xử với khách du lịch. 

d) Phát triển các sản phẩm hợp tác quốc tế và các chuỗi sản phẩm mạnh 

tạo động lực thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch  

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm hợp tác với các nước trong khu vực như cá 

nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS), Campuchia – Lào – Myanma – 

Việt Nam (CLMV), Việt Nam - Lào - Thái Lan… với các sản phẩm du lịch 

Caravan tham quan hành trình các di sản thế giới, du lịch biển đảo; du lịch 

đường sông Mekong, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du 

lịch ẩm thực, du lịch lễ hội… 

Đẩy mạnh phát triển các chuỗi sản phẩm lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu 

nghỉ dưỡng thương hiệu mạnh như Saigontourist, Benthanhtourist, Vietravel… 

và gần đây là các sản phẩm của các tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực du lịch như 

Mường Thanh với chuỗi khách sạn tiêu chuẩn 4, 5 sao, Vingroup, Sungroup với 

chuỗi các resort, khu vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch… hoặc các khách sạn của 

các tập đoàn khách sạn quốc tế với các thương hiệu Metropole, Sheraton, 

Hilton, Intercontinental…là những thương hiệu nổi bật với những sản phẩm du 

lịch đồng bộ, có chất lượng, được đặt tại nhiều vùng du lịch cần được khuyến 

khích để tạo động lực phát triển các dòng sản phẩm du lịch theo các định hướng 

cụ thể ở trên, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm du lịch Việt Nam. Các sản phẩm 

này cũng có sức kết nối quốc tế mạnh mẽ cũng như thúc đẩy các lĩnh vực dịch 

vụ khác. 

6.2. Giải pháp về phát triển thị trường 

6.2.1. Giai đoạn 2021-2025 

a) Điều tra thị trường  

- Thực hiện công tác nghiên cứu thị trường để  nắm bắt sự thay đổi nhu 

cầu của khách du lịch sau đại dịch Covid-19. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường du lịch để phục vụ công 

tác nghiên cứu, dự báo, quảng bá xúc tiến du lịch… 

b) Phát triển thị trường 
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Đối với thị trường du lịch nội địa 

- Trên cơ sở nắm bắt sự thay đổi nhu cầu của khách du lịch sau đại dịch,  

cần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch  hiện có, đưa ra các gói sản phẩm 

dịch vụ khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách, kể cả khách có thu 

nhập thấp.  

- Đẩy mạnh truyền thông về các sản phẩm du lịch an toàn, các chương 

trình du lịch gắn với tự nhiên, du lịch xanh để khai thác thị trường khách nội địa 

theo hướng thích ứng linh hoạt, an toàn. 

- Kích cầu du lịch nội địa thông qua các gói sản phẩm khép kín, hấp dẫn, 

giá ưu đãi đảm bảo tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi của 

du khách. Thực hiện liên kết giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, điểm đến 

để thực hiện các chương trình kích cầu hiệu quả. 

Đối với thị trường du lịch quốc tế 

- Thực hiện lộ trình mở cửa an toàn và kế hoạch khai thác khách du lịch 

hiệu quả. Xây dựng kế hoạch khai thác thị trường đối với các quốc gia vùng 

lãnh thổ đã được miễn thị thực cho công dân kết hợp với việc khai thông các 

đường bay quốc tế. 

- Khôi phục chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam và các quy định có 

liên quan đảm bảo an toàn, thuận lợi trong việc mở cửa trở lại và tạo điều kiện 

cho người dân Việt Nam đi du lịch nước ngoài và người nước ngoài du lịch vào 

Việt Nam. 

6.2.2. Giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045 

a) Điều tra thị trường  

- Thực hiện công tác nghiên cứu thị trường định kỳ hoặc theo yêu cầu đối 

với các thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế đến Việt Nam.  

-  Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường du lịch, đảm bảo dữ liệu 

luôn được cập nhật và có cơ chế chia sẻ, truy cập rộng rãi để phục vụ công tác 

nghiên cứu, dự báo, quảng bá xúc tiến du lịch… 

- Xây dựng báo cáo đánh giá, dự báo thị trường hàng năm đối với các thị 

trường mục tiêu phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch. 
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b) Phát triển thị trường 

Đối với thị trường du lịch nội địa 

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thị trường cụ thể theo từng giai 

đoạn và theo các phân khúc đã định hướng, trong đó, thị trường khách du lịch 

cao cấp cần được tiếp cận theo hướng thông qua doanh nghiệp lưu trú, lữ hành. 

- Đối với nhóm thị trường ưu tiên:  

+ Đẩy mạnh truyền thông các sản phẩm du lịch chất lượng cao (nghỉ 

dưỡng biển, nghỉ dưỡng núi, chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với thiên nhiên), 

các sản phẩm du lịch cuối tuần để thu hút và tăng thị phần khách có khả năng 

chi trả cao (đặc biệt tại các khu đô thị, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, 

thành phố Hồ Chí Minh…).  

+ Phát triển các cụm du lịch đồng bộ, tạo lập hệ sinh thái du lịch với vai trò 

của các doanh nghiệp lớn nhằm thu hút khách du lịch siêu sang trong nước. 

- Đối với nhóm thị trường mở rộng:   

+ Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch kết hợp tham quan, nghỉ 

dưỡng với du lịch tâm linh, trong cả mùa lễ hội và mùa du lịch nội địa (mùa hè) 

với các phân khúc khách đi theo hội nhóm, khách gia đình, khách trung niên, 

cao tuổi và khách nữ. 

+ Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với các Ban quản lý các điểm du 

lịch, Ban Quản lý các di tích để phát triển các hoạt động ngoại khóa với mục 

đích giáo dục, tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử và truyền thống. 

Đối với thị trường du lịch quốc tế 

- Huy động nguồn lực để thu hút khách du lịch tại các thị trường đã được 

định hướng theo thứ tự ưu tiên: phát triển thị trường trọng điểm, duy trì thị 

trường truyền thống và mở rộng thị trường tiềm năng. Việc thu hút khách du 

lịch phải theo các phân đoạn ưu tiên đã được xác định trong nội dung định 

hướng đối với từng thị trường. 

- Tập trung thu hút khách có khả năng chi trả cao, không tập trung vào thị 

trường du lịch đại chúng với hiệu quả thấp: Tăng cường truyền thông các sản 

phẩm chất lượng cao thuộc các loại hình nghỉ dưỡng biển, sinh thái, du lịch gắn 

với trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên để thu hút phân khúc khách du lịch có 

mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; Tiếp thị và xúc tiến du lịch cần tập trung 

nhiều hơn vào thị trường nguồn khách chi tiêu cao như Tây Âu và Bắc Mỹ. 

- Xúc tiến các thị trường khách mới tiềm năng hoặc còn đang chiếm thị 

phần nhỏ nhưng có cơ hội mở rộng thị phần để tạo thế tương đối cân bằng và ổn 
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định giữa các thị trường khách, không phụ thuộc vào bất kỳ thị trường khách 

quốc tế nào.  Quan tâm phát triển các thị trường mới, có tiềm năng: Trung 

Đông, Đông Âu, Nam Âu, Nam Mỹ, Nam Á (Ấn Độ); mở rộng phát triển các 

thị trường tiềm năng, có lượng khách du lịch ra nước ngoài hàng năm tăng 

nhanh.  Đẩy mạnh thu hút một số phân khúc khách du lịch theo các loại hình du 

lịch chuyên đề như du lịch golf, du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe, du 

lịch mạo hiểm. Các thị trường ưu tiên bao gồm: thị trường khu vực Đông Bắc Á 

và Đông Nam Á. 

- Tăng cường thu hút khách du lịch ưa thích tự trải nghiệm và khám phá 

Việt Nam. Các phân khúc ưu tiên gồm khách ở lứa tuổi thanh niên, sinh viên, 

người lao động tự do và người có thói quen sử dụng internet và mạng xã hội. 

7. Giải pháp về xúc tiến quảng bá du lịch 

7.1. Giai đoạn 2021-2025 

a) Đối với công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở trong nước 

- Xúc tiến quảng bá điểm đến: 

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông về điểm đến cũng như các sản phẩm, 

dịch vụ mới. Thúc đẩy truyền thông với thông điệp “Việt Nam: Đi để yêu!”. 

+ Các địa phương xây dựng đa dạng các kênh truyền thông về điểm đến 

với các điểm nhấn không gian du lịch nổi bật, chuỗi sự kiện lễ hội ẩm thực, các 

điểm du lịch sinh thái cộng đồng,… 

+ Quảng bá sản phẩm mới, bảo đảm an toàn trong dịch bệnh; sản phẩm 

được cá biệt hóa tới từng đối tượng khách hàng, thuận lợi cho xử lý, điều chỉnh 

linh hoạt.  

- Phối hợp nhiều hình thức để quảng bá: Phối hợp nhiều hình thức để đa 

dạng luồng thông tin đến khách du lịch như quảng bá trên các kênh mạng xã 

hội, những blogger, người nổi tiếng, những hội nhóm du lịch để nhanh chóng 

tiếp cận thông tin đến nhóm du khách trẻ.  

- Xây dựng các chương trình kích cầu, tặng quà lưu niệm, khuyến khích du 

khách chia sẻ hình ảnh check-in và các trải nhiệm tốt về điểm đến.  Phối hợp 

các bên liên quan (cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, khách sạn, 

điểm đến, doanh nghiệp dịch vụ, địa phương… triển khai các chiến dịch truyền 

thông về sản phẩm phù hợp với đối tượng khách, phân khúc thị trường. 

b) Đối với công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở ngoài nước 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và dự kiến thời điểm tổ chức các hoạt động 

xúc tiến lại các thị trường du lịch quốc tế. Xây dựng chiến lược thiết lập điểm 
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đến an toàn, kích cầu du lịch với chính sách ưu đãi hấp dẫn, và nhiều sản phẩm 

du lịch đặc sắc. 

- Duy trì hình thức truyền thông, quảng bá truyền thống qua các đối tác, 

các hệ thống OTA; đồng thời  phát huy tính ưu việt của các phương tiện truyền 

thông số trong xúc tiến quảng bá để đẩy nhanh quá trình phục hồi du lịch. Đẩy 

mạnh chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ để phục hồi du lịch 

trong tình hình mới.  Nếu điều kiện cho phép, tiếp tục tổ chức các roadshow tại 

các quốc gia tiềm năng, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế để giới thiệu với 

đối tác về điểm đến với các điểm nhấn về di tích lịch sử, văn hóa, ẩm thực, nghỉ 

dưỡng, các dịch vụ tiện ích đẳng cấp và các chính sách thuận tiện và an toàn cho 

du khách. 

- Các doanh nghiệp cần tập trung cập nhật thông tin về chính sách mở cửa 

của Việt Nam, các quy trình thủ tục nhập cảnh, cập nhật các sản phẩm dịch vụ 

trên các website. Đồng thời, thiết lập các kênh phản hồi hỏi đáp dịch vụ nhanh 

chóng cho du khách, vận dụng các kênh thanh toán trực tuyến tạo điều kiện 

thuận lợi cho du khách đặt dịch vụ. 

- Phát huy vai trò cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài trong xúc tiến, quảng bá du lịch; Khởi động lại hoạt động 

của văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm trong 

điều kiện cho phép. 

- Các văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hợp 

tác, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong nước và quốc tế, các cơ 

sở cung cấp dịch vụ du lịch để tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam 

ở nước ngoài và tổ chức các chương trình FAMTRIP, PRESSTRIP cho các 

hãng lữ hành, các nhà báo nước ngoài chuyên viết về du lịch 

7.2. Giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045 

a) Đối với công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở trong nước 

- Chủ động và linh hoạt hơn nữa trong phương thức quảng bá du lịch. Phát 

huy vai trò của quỹ phát triển du lịch trong xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam 

giai đoạn mới 

- Đa dạng hóa phương thức xúc tiến quảng bá và đẩy mạnh e-marketing:   

+ Tiến hành đồng thời cả các các phương thức quảng bá truyền thống (qua 

truyền hình, tờ rơi, hội chợ…) với phương thức xúc tiến quảng bá trên các nền 

tảng số (các mạng xã hội như facebook, tiktok, zalo, instagram, youtube….)  



732 

 

+ Nắm bắt và vận dụng linh hoạt xu hướng e-Marketing phù hợp để tăng 

cường khả năng tiếp cận và cung cấp thông tin cho đối tượng khách hàng mục 

tiêu.  

- Kết hợp với các ngành, lĩnh vực để xúc tiến quảng bá:  

+ Tăng cường kết hợp giữa du lịch với các loại hình nghệ thuật khác như 

các sự kiện âm nhạc, mỹ thuật, các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, sân khấu... 

Kết hợp các dự án phim, và nghệ thuật quảng bá hình ảnh đất nước và văn hoá 

con người Việt Nam với các điểm đến an toàn, gần gũi với thiên nhiên.  

+ Phối hợp với các ngành  Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để xúc tiến quảng bá du lịch thông qua sản phẩm đặc sản địa phương như 

các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng mang bản sắc riêng. 

- Xây dựng thương hiệu điểm đến điển hình của một số địa phương; đồng 

thời tạo điều kiện phát triển lực lượng doanh nghiệp, hình thành hệ thống doanh 

nghiệp du lịch Việt Nam có thương hiệu mạnh để định vị thương hiệu du lịch 

quốc gia.  

b) Đối với công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở ngoài nước 

- Về tăng cường năng lực xúc tiến, quảng bá du lịch 

+ Nhà nước tiếp tục cấp vốn ngân sách cho công tác xúc tiến quảng bá du 

lịch quốc gia, xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch quốc gia để đạt được 

trình độ cạnh tranh khu vực. Sử dụng hiệu quả nguồn tài chính từ Quỹ hỗ trợ 

phát triển du lịch và nguồn hợp pháp khác cho các chương trình dự án xúc tiến, 

quảng bá du lịch theo chủ đề, bảo đảm các sự kiện được tổ chức có quy mô và 

tính chuyên nghiệp cao. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương bổ sung nguồn lực đầu tư cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch địa 

phương. 

+ Xã hội hoá hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Huy động các nguồn 

vốn trong và ngoài nước, tập thể và cá nhân trong việc tổ chức và thực hiện các 

hoạt động xúc tiến quảng bá. 

+ Xây dựng cơ chế hợp tác trong và ngoài ngành trong hoạt động xúc tiến 

quảng bá du lịch, cơ chế tham gia và huy động vốn đối với các đơn vị, doanh 

nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch quốc gia..  

+ Tăng cường năng lực cơ quan xúc tiến du lịch từ trung ương tới địa 

phương, doanh nghiệp; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ 

chuyên môn nâng cao cho đội ngũ cán bộ xúc tiến, quảng bá du lịch ở các địa 

phương trọng điểm du lịch; Tổ chức Hội nghị thường niên về xúc tiến du lịch 

quốc gia. 
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+ Ưu tiên tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch Việt 

Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn như ITB’Berlin, WTM (Anh), JATA 

(Nhật Bản), TOP RESA,... Quy mô và cách thức tham gia hội chợ phải phù hợp 

và chuyên nghiệp. 

- Quảng bá qua các kênh truyền thông và các hội nghị, hội thảo quốc tế: 

+ Hợp tác với các hãng truyền thông quốc tế lớn như BBC, CNN, Travel 

Channel, Google... tổ chức các hoạt động truyền thông thương hiệu du lịch Việt 

Nam; 

+ Xây dựng phim clip quảng cáo về du lịch Việt Nam, thuê phát sóng trên 

các kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng về du lịch (như BBC, CNN, National 

Geographic, Discovery, Discovery Asea...) và các kênh truyền hình của các 

nước là thị trường mục tiêu của du lịch Việt Nam 

+ Phối hợp tổ chức quảng bá du lịch Việt Nam tại các sự kiện quốc tế lớn, 

có hiệu ứng toàn cầu;  Tham gia là đối tác chính thức của Hội chợ du lịch quốc 

tế ITB Berlin, các sự kiện chính trị, thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch. 

+ Chủ động tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế về 

du lịch và các thị trường trọng điểm và tiềm năng để chia sẻ, trao đổi thông tin 

và kinh nghiệm với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và khu vực, đồng thời nắm 

bắt kịp thời nhu cầu và xu hướng du lịch mới trên thị trường quốc tế. 

- Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam  

- Triển khai Chiến lược Phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Từng bước xây dựng, hỗ trợ xây dựng hệ thống thương hiệu du lịch Việt 

Nam bao gồm thương hiệu du lịch quốc gia, thương hiệu vùng, thương hiệu sản 

phẩm du lịch, thương hiệu doanh nghiệp du lịch.  

- Xây dựng mô hình quản lý thương hiệu từ Trung ương đến địa phương. 

Thiết lập Hội đồng Thương hiệu du lịch. 

- Tổ chức các hoạt động bầu chọn, tôn vinh các thương hiệu du lịch dịch 

vụ hàng đầu Việt Nam. 

- Tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam ở trong và 

ngoài nước. 

-Tăng cường ứng dụng KHCN trong xúc tiến quảng bá 

+ Phát triển ứng dụng thông minh trong quảng bá điểm đến, giới thiệu sản 

phẩm và hướng dẫn du lịch trên thiết bị di động phục vụ khách du lịch.  
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+ Phát triển, đồng bộ các công cụ xúc tiến du lịch qua website 

(www.vietnam.travel), mạng xã hội (www.facebook.com/vietnamtourismboard, 

www.instagram.com/vietnamtourismboard); Tổ chức các chiến dịch quảng bá 

kỹ thuật số tạo hiệu ứng lan truyền trong quảng bá du lịch trực tuyến. 

+ Xây dựng ấn phẩm xúc tiến du lịch điện tử phù hợp với nhu cầu của 

khách tại thị trường du lịch trọng điểm.. 

+ Triển khai e-Marketing, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, VR360o và các 

xu hướng ứng dụng công nghệ trong xúc tiến quảng bá du lịch để đem đến cho 

du khách cái nhìn chân thực và sống động hơn về điểm đến.  

+  Xây dựng và thống nhất phương thức tổ chức triển khai xúc tiến, quảng 

bá du lịch hiệu quả 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt 

Nam thống nhất theo 3 cấp độ: (1) Tổng cục Du lịch định hướng về sản phẩm, 

hình ảnh, thị trường và kế hoạch, tổ chức xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch 

vùng, quốc gia; (2) Các địa phương tổ chức xúc tiến, quảng bá điểm đến địa 

phương và tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia; (3) Doanh nghiệp, hiệp 

hội nghề nghiệp xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu cầu 

thị trường. 

+ Triển khai thí điểm mô hình hợp tác công-tư tổ chức hoạt động đại diện 

xúc tiến du lịch Việt Nam ở một số thị trường trọng điểm; Phát huy hiệu quả vai 

trò, ảnh hưởng của các đại sứ du lịch trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến, 

quảng bá du lịch ở nước ngoài. 

+ Sử dụng tư vấn chuyên nghiệp triển khai các hoạt động nghiên cứu, dự 

báo và tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước. 

- Phát huy vai trò của các bên liên quan trong xúc tiến quảng bá: 

+ Phát huy vai trò quỹ phát triển du lịch hỗ trợ cho công tác xúc tiến quảng 

bá du lịch Việt Nam giai đoạn mới.  

+Thiết lập, phát huy vai trò các văn phòng đại diện xúc tiến quảng bá ở các 

thị trường tiềm năng để tạo điều kiện thuận lợi triển khai các hoạt động xúc tiến 

du lịch ở nước ngoài. 

+ Tăng cường liên kết và hợp tác liên tỉnh, liên vùng trong xúc tiến quảng 

bá du lịch, xây dựng chương trình quảng bá nhiều địa phương, một điểm đến. 

+ Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp 

trong việc xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. 
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-  Đánh giá hiệu quả xúc tiến quảng bá: Thực hiện điều tra, đánh giá mức 

độ tiếp nhận của thị trường đối với các chiến dịch truyền thông thương hiệu du 

lịch Việt Nam. 

8. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao 

8.1. Các giải pháp phát triển nhân lực du lịch giai đoạn 2021-2025 

- Có chính sách khuyến khích, kêu gọi nhân lực du lịch đã có kinh nghiệm 

quay trở lại làm việc, đáp ứng yêu cầu tổ chức kinh doanh phục vụ khách du 

lịch. 

- Xây dựng, triển khai Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nhân 

lực du lịch Việt Nam  

- Tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng kết hợp với đào tạo mới nhân lực du lịch 

đảm bảo yêu cầu bổ sung đủ nhân lực đáp ứng nhu cầu phục hồi và phát triển du 

lịch trong cả nước. Việc đào tạo các cần chú trọng đến kiến thức, kỹ năng 

chuyên môn, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm thích ứng với bối cảnh thế 

giới có nhiều biến đổi. 

- Tăng cường nâng cao kỹ năng nghề và bổ sung hình thành các kỹ năng 

chuyển đổi, các kỹ năng mới, linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của thế giới 

việc làm đối với nguồn nhân lực du lịch.  

8.2. Các giải pháp phát triển nhân lực du lịch giai đoạn 2026-2030 

8.2.1. Hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

về đào tạo trong lĩnh vực du lịch  

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các ngành/chuyên ngành/nghề đào tạo lĩnh 

vực du lịch phù hợp nhu cầu của thực tiễn của ngành Du lịch:  Phối hợp với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát và cho bổ 

sung, cụ thể hóa những ngành/nghề còn thiếu hoặc chưa có trong Danh mục 

giáo dục, đào tạo cấp 4 trình độ cao đẳng, đại học (đào tạo chuyên nghiệp) ban 

hành theo Thông tư số 14/2010/TT-BGĐT, ngày 27/4/2010; Thông tư 

21/2014/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp 

nghề, trình độ cao đẳng nghề cho phù hợp thực tế trong bối cảnh hội nhập du 

lịch với khu vực và thế giới.  

 - Thống nhất xây dựng và đề nghị ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia: Xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề 

trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở thống nhất các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề hiện 

có, theo hướng tiếp cận đơn vị năng lực và hài hòa với bộ tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề ASEAN theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp. Phối hợp với Tổng 

cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) chỉ đạo xây dựng bộ đề 

thi, ngân hàng câu hỏi để kiểm tra và thừa nhận năng lực của người lao động 

trong lĩnh vực du lịch trên quy mô toàn quốc. 
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- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) triển khai chỉ đạo thực hiện công bố chuẩn đầu 

ra trong đào tạo du lịch và kiểm tra chất lượng đào tạo nhân lực du lịch: Chuẩn 

bị kế hoạch và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho các trường đào 

tạo du lịch trực thuộc Bộ chuẩn bị công bố chuẩn đầu ra, làm thí điểm trước tại 

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Phối hợp với Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) kiểm định chất lượng đào tạo, làm thí điểm tại 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và kiểm tra chất lượng đào tạo nghề du 

lịch, trước mắt đối với các cơ sở đào tạo du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, sau đó tiến hành kiểm tra ở các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn 

quốc. Phối hợp tiến hành xếp hạng các cơ sở đào tạo du lịch. 

- Đề nghị xem xét ban hành Danh mục nghề nghiệp phải qua đào tạo đối 

với lĩnh vực du lịch: Tiếp tục đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

xem xét ban hành Danh mục nghề nghiệp phải qua đào tạo đối với lĩnh vực du 

lịch. 

8.2.2. Tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo trong lĩnh vực du lịch 

Tăng cường năng lực hoạch định chính sách, hình thành khung pháp lý và 

cơ chế cho đào tạo trong lĩnh vực du lịch, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng 

nhân lực ngành Du lịch. Cụ thể: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế 

chính sách và quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ nhân lực 

ngành Du lịch. Trước mắt, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng và ban hành Thông tư liên ngành 

về quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Du lịch. Phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách 

khuyến khích, tăng cường sự phối hợp của doanh nghiệp trong công tác đào tạo 

nhân lực du lịch.   

- Nâng cao năng lực cán bộ quản lý ngành Du lịch: Tiếp tục đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước, cán bộ, viên chức đơn vị sự 

nghiệp, cán bộ chính quyền địa phương liên quan đến du lịch. Thực hiện chế độ 

bồi dưỡng luân phiên đối với công chức, viên chức và cán bộ quản lý kinh 

doanh du lịch toàn quốc. 

- Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan để hình thành, củng 

cố và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực ngành Du lịch từ trung ương đến địa phương.  

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát 

triển nguồn nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội trong toàn quốc.  

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Khoa học và Công 
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nghệ từng bước hiện đại hóa công tác thống kê du lịch, trong đó có thống kê 

nhân lực và đào tạo nhân lực ngành Du lịch để dự báo nhu cầu lao động, định 

hướng đào tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kiến 

thức, công nghệ về đào tạo nhân lực du lịch. 

8.2.3. Tăng cường năng lực của các cơ sở đào tạo du lịch 

a) Tăng cường đầu tư và quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Chú trọng đầu tư cho các cơ sở đào tạo chuyên về du lịch. Trước mắt kiện 

toàn đầu tư về mọi mặt cho các cơ sở đào tạo du lịch hiện có trực thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch làm hạt nhân đào tạo nhân lực ngành Du lịch ở các cấp 

đào tạo nghề nghiệp tại các trung tâm du lịch trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, 

Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần 

Thơ… Cần phát huy nội lực, làm tốt công tác xã hội hóa đào tạo, thực hiện 

phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm từng bước xây dựng cơ sở vật 

chất theo hướng chính quy hiện đại. 

b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên  

Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và đào tạo viên du lịch đủ về số 

lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn về chất lượng để đáp ứng nhu cầu đào tạo, tăng 

quy mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Du 

lịch. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và giáo viên cho các cơ sở đào tạo 

du lịch bằng nhiều hình thức, cả ở trong và ngoài nước; thu hút các công chức, 

viên chức, các nhà quản lý, các nhà khoa học có trình độ, các doanh nhân, nghệ 

nhân, chuyên gia, các công nhân kỹ thuật tay nghề bậc cao tham gia đào tạo; 

tiếp tục đào tạo kỹ năng cho đội ngũ thẩm định viên, giám sát viên, đào tạo viên 

du lịch và sử dụng hiệu quả đội ngũ này trong đào tạo nhân lực ngành Du lịch 

theo nhu cầu xã hội. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh 

đào tạo sau đại học về du lịch.  Đặc biệt, các cơ sở đào tạo cần có chính sách 

tuyển dụng giáo viên, giảng viên du lịch đã có kinh nghiệm làm việc thực tế tại 

các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng. 

c) Đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo 

Tham khảo, học tập kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình, 

giáo trình môn học, mô đun. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo 

du lịch các cấp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; tiếp cận yêu cầu 

năng lực làm việc trong các lĩnh vực của Ngành, trình độ tiên tiến của khu vực 

và thế giới, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đảm bảo liên thông giữa các 

bậc đào tạo. Chuyển đổi mạnh sang đào tạo theo mô đun, tín chỉ để tạo điều 

kiện cho nhân lực ngành Du lịch có thể học suốt đời để nâng cao trình độ nghề 

nghiệp hoặc thay đổi nghề nghiệp khi cần thiết. 

Các cơ sở đào tạo du lịch cần xây dựng chương trình đào tạo cho từng 

chuyên ngành/nghề đào tạo theo hướng tăng cường thời lượng đào tạo kỹ năng 

giao tiếp và tâm lý du khách, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm như kỹ năng bán 
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hàng, kỹ năng làm việc theo nhóm… Trong quá trình xây dựng chương trình 

đào tạo cần phối hợp, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia du lịch đặc biệt là 

những người đến từ khu vực doanh nghiệp - khách hàng tiêu thụ sản phẩm đào 

tạo của các trường, nhằm nắm bắt được những thông tin, kiến thức cập nhật của 

ngành để đưa vào chương trình đào tạo đồng thời biết được các doanh nghiệp 

cần lao động ở những ngành nghề vị trí nào, số lượng nhiều hay ít, chất lượng ra 

sao để từ đó cơ sở đào tạo có phương án, chiến lược, kế hoạch đào tạo tiệm cận 

nhu cầu thực tế của xã hội. 

Chương trình đào tạo, cần đa dạng hơn, linh hoạt hơn cho các chuyên 

ngành/nghề đào tạo. Nội dung đào tạo cần chú trọng đào tạo kỹ năng, đặc biệt là 

kỹ năng giao tiếp, tâm lý con người, nghệ thuật kinh doanh và ngoại ngữ.  

d) Củng cố và hoàn thiện mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch đảm bảo liên kết 

chặt chẽ và cân đối giữa các bậc đào tạo, ngành nghề đào tạo và phân bố vùng, 

miền hợp lý phù hợp với Chiến lược và Quy hoạch phát triển du lịch quốc gia.  

Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan điều chỉnh quy hoạch mạng 

lưới các cơ sở đào tạo du lịch toàn quốc đảm bảo phù hợp với sự phát triển du 

lịch của từng vùng, miền và địa phương, đáp ứng nhu cầu đào tạo về du lịch của 

toàn xã hội.  

e) Tăng cường đào tạo ngoại ngữ và các kỹ năng mềm  

 Để đạt được mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ và các kỹ năng mềm 

cho đội ngũ nhân lực du lịch được đào tạo, ngoài việc tăng thời lượng, lựa chọn, 

xây dựng giáo trình phù hợp với từng nghề, nâng cao năng lực của đội ngũ 

giảng viên giáo viên dạy ngoại ngữ như đang được triển khai thực hiện, các cơ 

sở đào tạo du lịch cần phải nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về tầm 

quan trọng của ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh đối với nghề du lịch, tạo sự chủ 

động và tự tin trong việc học và sử dụng ngoại ngữ.  

8.2.4. Tăng cường phối hợp, gắn kết giữa Nhà trường, doanh nghiệp, đặc 

biệt là nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực du lịch.  

- Cần có cơ chế khuyến khích và tạo môi trường để gắn kết việc đào tạo 

nhân lực giữa các cơ sở đào tạo và các đơn vị sử dụng lao động. Việc gắn kết 

giữa nhà trường với doanh nghiệp cần được thực hiện ở cả hệ thống vĩ mô với 

các chính sách hỗ trợ, đảm bảo sự gắn kết chặt giữa nhà trường - doanh nghiệp 

và ở cả cấp cơ sở giữa bản thân nhà trường và doanh nghiệp. Nhà trường cần 

chủ động và doanh nghiệp cần xác định được những lợi ích tổng thể và lâu dài 

thì việc gắn kết mới bền chặt và hiệu quả. 

- Thúc đẩy phát triển các mô hình trường trong doanh nghiệp, mô hình 

doanh nghiệp trong các cơ sở đào tạo về du lịch. 

Mô hình doanh nghiệp trong trong các cơ sở đào tạo về du lịch góp phần 

giải quyết việc tìm nơi thực tập cho sinh viên và đồng thời cũng tạo những điều 
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kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và thực hành nhằm nâng cao tay nghề và kỹ 

năng thực hành ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cần thí điểm áp dụng 

để rút ra kinh nghiệm thành công và chưa thành công, từ đó tổng kết và nhân 

rộng mô hình dạng này. 

Mô hình trường trong doanh nghiệp thực tế không mới, nhiều tập đoàn lớn 

ở Việt Nam đã có các trường đào tạo nghề du lịch để cung cấp nhân lực cho tập 

đoàn. Trong giai đoàn tới, khuyến khích các doanh nghiệp lớn mở các trường 

đào tạo nghề du lịch để vừa cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp, vừa cung cấp 

nhân lực theo nhu cầu xã hội trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng cần nhiều 

nhân lực, đặc biệt nhân lực có chất lượng cao. 

8.2.5. Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề và dần thực hiện chuẩn hóa nhân lực 

du lịch, phù hợp với các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế tạo để điều kiện cho hội 

nhập quốc tế về lao động trong du lịch 

Để đảm bảo nhân lực du lịch được đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, cần 

hợp nhất xây dựng và ban hành được hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về lao động 

ngành Du lịch mang tính quốc tế làm cơ sở để các cơ sở đào tạo xây dựng 

chương trình đào tạo theo chuẩn và các doanh nghiệp tuyển chọn, sử dụng và 

đãi ngộ lao động thống nhất toàn quốc trong lĩnh vực du lịch và đảm bảo hội 

nhập quốc tế thành công. Nhiệm vụ này được thực hiện thông qua các giải pháp 

chính sau đây: 

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trong 

toàn Ngành xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đối với các chức danh và cấp, bậc 

ngành nghề du lịch; áp dụng thí điểm, điều chỉnh và nhân rộng hệ thống tiêu 

chuẩn này trong toàn quốc. Trước mắt, tham khảo tiêu chuẩn nghề ASEAN hợp 

nhất các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, tiêu chuẩn VTOS thành một bộ 

tiêu chuẩn chung theo hướng tiếp cận năng lực và hài hòa với tiêu chuẩn khu 

vực MRA-TP. Nghiên cứu và hài hoà hóa Chương trình đào tạo du lịch chung 

ASEAN trong điều kiện Việt Nam. Phê duyệt chuẩn tiếng Anh TOEIC trong du 

lịch do Dự án EU hỗ trợ xây dựng. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các tiêu 

chuẩn nghề khác.  

- Tham khảo quy định của Luật việc làm và các quy định hiện hành, củng 

cố và mở rộng phạm vi hoạt động của Hội đồng Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du 

lịch quốc gia đối với các ngành, nghề du lịch đã được phê duyệt; lồng ghép hoạt 

động này với Chương trình hành động quốc gia về du lịch đến năm 2020. Dần 

thể chế hóa, quy định bắt buộc hành nghề phải có chứng chỉ nghề tương ứng.  

- Thực hiện Tiêu chuẩn nghề du lịch ASEAN, cơ chế thừa nhận lẫn nhau 

và công nhận kỹ năng các nghề du lịch và các nghề liên quan nhằm đạt tới 

những tiêu chuẩn chung trong khu vực và quốc tế, tạo tiền đề phát huy tính tích 

cực và năng động của thị trường lao động không biên giới, không rào cản trong 
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quá trình hội nhập du lịch khu vực, thúc đẩy hợp tác đào tạo và sử dụng lao 

động du lịch. 

8.2.6. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào công tác 

nghiên cứu, thống kê phục vụ đào tạo du lịch 

Để từng bước hiện đại hóa công tác đào tạo nhân lực ngành Du lịch thông 

qua nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đào tạo, gắn nghiên cứu khoa 

học công nghệ với đào tạo và với thực tiễn phát triển du lịch cần đẩy mạnh đầu 

tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ứng dụng, khai thác hiệu quả công nghệ thông 

tin để thúc đẩy công tác đào tạo nhân lực ngành Du lịch. Tăng cường nghiên 

cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, phương pháp mới trong đào tạo du lịch. 

Từng bước thiết lập hệ thống thông tin qua mạng giữa các cơ sở đào tạo nhân 

lực du lịch. Mở rộng các hình thức đào tạo đào tạo từ xa, đào tạo qua mạng (e-

learning). Xây dựng giáo trình điện tử đào tạo du lịch. 

8.2.7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực du lịch 

Đối với công tác hợp tác quốc tế trong phát triển nguồn nhân lực du lịch 

cần tập trung vào các nội dung chủ yếu như trao đổi chuyên gia, giáo viên, 

giảng viên; Trao đổi học sinh trong quá trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo thực 

hành, thực tập nghề nghiệp; Liên kết tham gia từng khâu của quá trình đào tạo 

với cơ sở đào tạo của các nước trong khu vực; chương trình đào tạo được thừa 

nhận và sử dụng ở nhiều cơ sở đào tạo khác trong khu vực; Tham gia mạng lưới 

đào tạo du lịch trong khu vực, đảm bảo chiếm được vị thế và uy tín trong mạng 

lưới, hoạt động hiệu quả hơn... 

8.2.8. Liên quan khoa học công nghệ 

Tập trung đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch thích ứng với bối cảnh cách 

mạng công nghệ 4.0, đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với chuyển đổi số; đảm 

bảo năng lực canh tranh của nguồn nhân lực trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập 

quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến trong công tác 

nghiên cứu, đào tạo nhân lực như đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến (E-learning) 

với một số học phần, xây dựng giáo trình đào tạo du lịch điện tử; phát huy tinh 

thần tự chủ, tính sáng tạo của cả giáo viên và người học. Phương pháp giảng 

dạy phải thay đổi để phù hợp với dạy và học trên môi trường mạng. 

9. Giải pháp liên kết và hợp tác trong phát triển du lịch 

- Đẩy mạnh liên kết hợp tác giữa các vùng, địa phương và liên kết với các 

ngành, lĩnh vực liên quan để thúc đẩy phát triển du lịch. Đa dạng hóa các hình 

thức liên kết, hợp tác, đối tượng liên kết, hợp tác và các cấp liên kết, hợp tác. 
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+ Liên kết, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp với 

các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp có liên quan, liên kết giữa các 

cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về du lịch ở cấp địa phương. 

+ Liên kết, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch với các tổ 

chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. 

+ Liên kết, hợp tác công - tư (PPP) giữa cơ quan quản lý nhà nước về du 

lịch với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh du lịch. 

+ Liên kết, hợp tác giữa hiệp hội du lịch với các hiệp hội nghề nghiệp 

khác, liên kết các doanh nghiệp du lịch và giữa doanh nghiệp với cộng đồng. 

- Chú trọng liên kết, hợp tác một số nội dung trọng yếu như: xây dựng, 

hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế quản lý, thủ tục hành chính về du lịch; 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát 

triển thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm và dịch vụ du 

lịch; ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong phát triển du lịch; đào tào 

nguồn nhân lực du lịch.  

Ngoài ra, cũng cần quan tâm, thúc đẩy liên kết, hợp tác một số nội dung 

khác như: bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với BĐKH; đảm bảo an ninh, 

an toàn; thanh tra, kiểm tra; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật; tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của xã hội đối với phát triển du lịch. 

- Tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế song phương và đa phương với cơ 

quan du lịch quốc gia của nước ngoài và các tổ chức quốc tế, đặc biệt các nước 

là thị trường trọng điểm của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Mỹ, Nga, Anh, Úc,... các tổ chức du lịch như UNWTO, PATA, WTTC và các 

tổ chức khác như ASEAN, APEC, WB, ADB, JICA, UNESCO, UNDP, ILO,... 

- Nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện của cơ quan du lịch quốc gia 

Việt Nam ở một số thị trường trọng điểm; khuyến khích doanh nghiệp du lịch 

trong nước đặt văn phòng đại điện ở nước ngoài; liên kết, hợp tác với các hãng 

hàng không quốc tế, các cơ quan truyền thông quốc tế, các kênh truyền hình du 

lịch nổi tiếng như CNN, BBC, CNBC, National Geographic nhằm tăng cường 

công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch. 

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong ASEAN, xây dựng và 

hoàn thiện các cơ chế về “hành lang đi lại ASEAN”, triển khai các dự án hợp 

tác phát triển du lịch trong ASEAN, GMS, CLV, CLMV.  

- Nâng cao 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; tận dụng lợi thế các diễn đàn và 
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hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên để thúc đẩy liên kết, hợp 

tác quốc tế về du lịch. 

10. Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch 

a) Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ nền tảng như 

công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ dữ liệu lớn (Big data), công nghệ 

chuỗi khối (Blockchain), điện toán đám mây, điện toán phân tán, công nghệ 

thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (Ả), công nghệ in 3D, công nghệ 360o, công 

nghệ vạn vật kết nối (IoT), công nghệ robot, các công nghệ mạng 4G, 5G, mạng 

cảm biến không dây và các công nghệ định vị GPS, LBS, AGPS, Beidou,... Các 

lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch cần tập trung nghiên cứu, ứng dụng 

như: 

- Dò tìm, phân vùng, quy hoạch, quản lý tài nguyên du lịch; đánh giá, phân 

loại tài nguyên du lịch; thống kê du lịch. 

- Xây dựng các phòng nghỉ, khách sạn thông minh theo mô hình nhà ở 

thông minh, tự động hóa và cảm biến điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh, 

điều hóa không khí; tự động bật/tắt các thiết bị; điều khiển thiết bị bằng giọng 

nói, trên 1 thiết bị, điều khiển từ xa;... 

- Xây dựng các máy check-in, check-out  tự động tại các khách sạn, sân 

bay, nhà ga hỗ trợ công các quản lý, kiểm soát khách và hỗ trợ khách, giảm 

thiểu thời gian chờ đợi, thủ tục phức tạp. 

- Nghiên cứu sản xuất, ứng dụng robot phục vụ chuyển đồ, phục vụ bàn 

trong các nhà hàng, robot dọn dẹp vệ sinh, robot an ninh,... trong các khách sạn, 

nhà hàng, khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác. 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xe tự lái để sản xuất các xe tự hành chở 

khách trong nội bộ các khu du lịch, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng. 

b) Ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác quản lý nhà nước về du 

lịch Trung ương và địa phương 

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho việc thúc 

đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ với phát triển du lịch; khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc 

nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm công nghệ mới mang lại giá trị gia tăng cao 
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cho nghành du lịch. Có chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

doanh nghiệp siêu nhỉ, doanh nghiệp khởi nghiệp, cộng đồng kinh doanh du lịch 

tiếp cận, sử dụng công nghệ số trong kinh doanh du lịch. 

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành du lịch; thực hiện số 

hóa toàn diện tài nguyên du lịch, sản phẩm và dịch vụ du lịch, số hóa điểm đến 

du lịch, số hóa hiện vật và hệ thống tài liệu lưu trữ chuyên ngành. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số và hệ thống quản trị cơ sở 

dữ liệu quốc gia về du lịch trên cơ sở thống nhất, liên thông với hệ thống cơ sở 

dữ liệu số về du lịch ở địa phương và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý, 

kinh doanh, đầu tư phát triển du lịch, phục vụ công tác thống kê du lịch; hình 

thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch; xây 

dựng hệ thống thông tin số về thị trường du lịch. 

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm công nghệ hỗ trợ công tác 

quản lý nhà nước về du lịch các cấp, đặc biệt là các phần mềm quản lý văn bản 

điện tử, lưu trữ điện tử, hỗ trợ tác nghiệp trực tuyến, họp trực tuyến, phần mềm 

chuyên gia, hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định, các phần mềm quản lý cơ sở 

lưu trú, lữ hành, quản lý hướng dẫn viên, và các phần mềm chuyên ngành khác. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, tiếp tục xây dựng 

chính phủ điện tử cấp Bộ và cấp địa phương, cấp cơ sở trong toàn ngành du 

lịch; tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tăng cường giải 

quyết thủ tục hành chính điện tử, cung cấp thông tin và công khai, minh bạch 

hóa thông tin trên môi trường internet. 

- Nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, hình thành các 

khu, điểm du lịch thông minh, thành phố du lịch thông minh, doanh nghiệp du 

lịch thông minh. Phát triển các phần mềm, ứng dụng, tiện ích du lịch thông 

minh phục vụ công tác quản lý, kinh doanh du lịch, hỗ trợ khách du lịch. 

c) Ứng dụng khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch 

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiếp tục tăng cường năng lực tiếp 

cận, khai thác, sử dụng các công nghệ tiên tiến trong kinh doanh du lịch; tận 

dụng tối đa các công nghệ sẵn có, công nghệ số và nền tảng công nghệ miễn phí 
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phục vụ hoạt động kinh doanh như marketing điện tử; quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm du lịch trên các nền tảng mạng xã hội; kinh doanh trực tuyến trên các nền 

tảng du lịch trực tuyến OTA;... 

- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ứng dụng các phần 

mềm quản lý nội bộ, phần mềm kinh doanh như: phần mềm quản lý bán hàng và 

hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (như ERP), phần mềm quản lý quan hệ 

khách hàng (như CRM), phần mềm kế toán (như MISA), phần mềm quản lý 

nhân sự (như HRIS), phần mềm quản lý khách sạn (như PMS, CMS). 

- Nghiên cứu, ứng dụng, sử dụng vé điện tử, hệ thống cẩm biến, nhận 

dạng, hệ thống định vị hỗ trợ trong việc kiểm soát và quản lý khách du lịch tại 

các khu du lịch, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn.  

- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng công nghệ xanh, công nghệ sạch, sử dụng 

vật liệu mới, năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh học trong kinh doanh du lịch. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế số 

và xã hội số trong lĩnh vực du lịch, mỗi doanh nghiệp du lịch là một doanh 

nghiệp ứng dụng công nghệ số; phát động và thu hút làn sóng doanh nghiệp 

công nghệ đầu tư phục vụ du lịch; phát triển các nền tảng số kết nối cung và cầu 

về du lịch. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai Nền tảng dữ liệu số du lịch trong đó cơ 

quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp du lịch đóng vai trò nòng cốt 

và khách du lịch tham gia tích cực trong việc thu thập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và 

cung cấp dữ liệu mở phục vụ hoạch định chính sách, lập kế hoạch kinh doanh, 

tối ưu hóa, cải thiện chất lượng dịch vụ và đưa ra các gói ưu đãi cho khách du 

lịch. Điều tra, đánh giá, phân loại và số hóa tài nguyên du lịch, cập nhật thường 

xuyên thông tin, dữ liệu số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, 

thị trường du lịch Việt Nam. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch, 

phục vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch, kết nối doanh nghiệp cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch trong nước với các nhà phân phối, đại lý du lịch 

trực tuyến và các sàn giao dịch du lịch trực tuyến lớn, hỗ trợ doanh nghiệp du 

lịch kết nối, đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh du lịch, tạo ra các gói 

du lịch hấp dẫn cho từng phân khúc khách du lịch. Phát triển hệ sinh thái du lịch 
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thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm 

cho khách du lịch; mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ kết hợp giữa kênh thực 

và kênh số; sử dụng tối đa các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch; 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. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng mô hình hóa đa chiều phục vụ 

phát triển bảo tàng số, du lịch số. Xây dựng mạng lưới hệ thống bảo tàng số, kết 

nối, chia sẻ tài nguyên tri thức từ hệ thống tư liệu tại các bảo tàng trên cả nước. 

- Tổ chức triển khai đào tạo chuyên ngành về du lịch thông minh, chuyển 

đổi số trong lĩnh vực du lịch tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong 

ngành du lịch. 

d) Ứng dụng khoa học và công nghệ hỗ trợ khách du lịch 

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đặc 

biệt là các cơ sở vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch, điểm du lịch phát 

triển một số sản phẩm công nghệ như VR, 3D-360o, phim 3D - 12D, trò chơi 

thực tế ảo, biểu diễn nhạc nước và laser kết hợp với công nghệ 3D,... góp phần 

làm phong phú sản phẩm, dịch vụ du lịch, tăng trải nghiệm cho khách du lịch. 

- Nghiên cứu, sản xuất các tour du lịch ảo bằng công nghệ thực tế ảo (VR) 

và tour du lịch ảo theo thời gian thực bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR) 

phục vụ khách du lịch thăm quan, trải nghiệm trước, trải nghiệm du lịch từ xa 

và trải nghiệm các sản phẩm khó tiếp cận như hang động, hầm mỏ, thác nước, 

rừng nguyên sinh, đáy đại dương,... góp phần gia tăng giá trị trải nghiệm và kích 

thích thị hiếu, nhu cầu của khách du lịch. 

- Nghiên cứu, sản xuất các phần mềm, tiện ích du lịch thông minh sử dụng 

trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh hỗ trợ khách du lịch; xây 

dựng bản đồ du lịch điện tử, bản đồ du lịch số. 

- Nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm trợ lý ảo, thuyết minh tự động, mã 

QR hỗ trợ khách du lịch tìm hiểu thông tin, truy xuất thông tin, khám phá và trải 

nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch, hỗ trợ thanh toán điện tử. 

11. Giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch và ứng phó với 

biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng 

11.1. Bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch 
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- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, thể chế, các bộ tiêu chí đánh giá 

môi trường nói chung và môi trường tại các khu, điểm du lịch nói riêng phù hợp 

hơn với thực tiễn. Nghiên cứu xây dựng các chính sách dựa trên áp dụng 

nguyên tắc “người gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi 

thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của 

pháp luật”, “người hưởng lợi từ môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp tài chính 

cho hoạt động bảo vệ môi trường” đảm bảo tính công bằng cho người dân trong 

công tác bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường công tác quy hoạch, định hướng tại các địa phương. Các khu 

làng nghề, cụm khu công nghiệp cần phải được thiết kế và quy hoạch hợp lý, 

đảm bảo các khoảng cách với các khu du lịch, điểm du lịch và cần phải quy 

hoạch các hệ thống xử lý chất thải tập trung đồng bộ cho các đô thị, khu dân cư, 

các khu vực phát triển du lịch. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về 

môi trường và biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các khu vực phát triển du lịch. 

- Ưu tiên phù hợp đối với các nguồn vốn dành cho bảo vệ môi trường trong 

đó cần quy định rõ ràng hơn trong việc phân bổ kinh phí cho các tiêu chí về bảo 

vệ môi trường. Thêm vào đó, cần đẩy mạnh, khuyến khích xã hội hóa, huy động 

tối đa sự quan tâm và tham gia của các doanh nghiệp, cộng đồng trong công tác 

bảo vệ môi trường và xử lý chất thải. 

- Thường xuyên kiểm tra về môi trường tại các KDL cũng như có nhũng 

hoạt động đánh giá tài nguyên định kỳ, đột xuất, đặc biệt chú trọng đến tài 

nguyên dễ bị tổn thương như tài nguyên du lịch tự nhiên. 

- Thành lập tổ công tác liên vùng và quốc gia về môi trường du lịch, bao 

gồm cả môi trường tự nhiên, môi trường kinh doanh, … để có các hoạt động 

kiểm tra thường xuyên và mạnh mẽ hơn. 

11.2. Về ứng phó với BĐKH: 

- Trong thời gian tới, bên cạnh thực hiện các giải pháp giảm nhẹ để đảm 

bảo các cam kết quốc tế, tiếp tục triển khai các giải pháp thích ứng biến đổi khí 

hậu vẫn là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát 

triển chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu như Việt Nam, nhằm ứng phó 

với những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra. 

Các giải pháp giảm nhẹ phải được tiến hành song song hài hòa với các giải pháp 

thích ứng và phải được lồng ghép trong các chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

bền vững và cần phải coi ứng phó biến đổi khí hậu là cơ hội là động lực để 

chuyển đổi nền kinh tế theo hướng hiện đại theo hướng các bon thấp. 
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- Lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chính sách, chiến lược, 

chương trình, dự án có liên quan, đặc biệt là trong việc lập kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội các Bộ, ngành và địa phương. 

- Đánh giá định kỳ tài nguyên du lịch, đặc biệt chú trọng khu vực ven biển 

và ĐBSCL; đồng thời tổ chức các chương trình, dự án nghiên cứu về sự thay 

đổi của tài nguyên du lịch liên quan đến BĐKH và các giải pháp về sản phẩm, 

dịch vụ du lịch. 

- Chú trọng đặc biệt trong bảo vệ tài nguyên sinh học gắn với hệ thống 

VQG, KBTTN, KDTSQ, … Cần áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý 

thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở các khu vực dễ bị tổn 

thương như: lưu vực sông, khu vực ven biển (đặc biệt là vùng đồng bằng sông 

Hồng, đồng bằng sông Cửu Long), thực hiện các giải pháp nâng cao tính chống 

chịu của đa dạng sinh học đối với biến đổi khí hậu tại các khu vực này; tăng 

cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

12. Giải pháp khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng tham gia hoạt động du 

lịch 

- Các cấp, các ngành và địa phương cần chủ động xây dựng chính sách hỗ 

trợ cộng đồng phát triển du lịch, với nhiều địa phương kiểu mẫu như Hà Giang, 

Thái Nguyên, … Các lĩnh vực hỗ trợ: Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực phát 

triển DLCĐ; hỗ trợ hạ tầng, cơ sở vật chất dịch vụ kỹ thuật và phục dựng cảnh 

quan, môi trường bền vững cho phát triển DLCĐ và hỗ trợ xây dựng và phát 

triển sản phẩm dịch vụ DLCĐ, … Đồng thời cần chú trọng nâng cao ý thức phát 

triển du lịch cho tất cả các cộng đồng. 

- Xây dựng quỹ hỗ trợ cộng đồng du lịch từ các nguồn vốn: Doanh nghiệp, 

ngân sách, vốn từ các cộng đồng đã phát triển du lịch, … tại các tỉnh. Nguồn 

vốn này được sử dụng đầu tư cho cộng đồng tại các khu vực du lịch mới, khu 

vực khó khăn và sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường du lịch. 

- Các cấp quản lý tham gia hỗ trợ trực tiếp cộng đồng phát triển du lịch: 

Liên kết quảng bá trên các trang chuyên tin du lịch và cổng thông tin điện tử của 

địa phương; xây dựng điểm cung cấp thông tin du lịch tại các khu vực bến xe, 

điểm dừng chân, … bằng hình thức tờ rơi,  áp phích, … để người dân chủ động 

trong quảng bá phát triển, … 

- Vận động sử dụng khéo léo nhiều nguồn vốn như “Bảo tồn, phát huy giá 

trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du 

lịch” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; “Chương trình 
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mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” và 

“Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai 

đoạn 2021-2025”.... cho du lịch cộng đồng, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa, vùng 

nghèo. 

- Khuyến khích cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, các doanh nghiệp sử dụng lao 

động địa phương, các cơ sở dịch vụ cộng đồng ưu tiên hỗ trợ việc làm cho các 

hộ nghèo, cận nghèo, … xung quanh để lan tỏa giá trị, lợi ích từ du lịch, góp 

phần phát triển cộng đồng đồng đều và bèn vững. 

13. Giải pháp phát triển du lịch gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh 

và chủ quyền quốc gia; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch 

- Hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường quản lý đảm bảo 100% các 

điểm dịch vụ và các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, phát triển du lịch 

tuân thủ tuyệt đối các quy định liên quan đến quốc phòng an ninh và chủ quyền 

quốc gia, an ninh trật tự. Tất cả các điểm đến, điểm tham quan đều cần có các 

bảng biểu, biển hiệu ghi rõ quy định cụ thể của từng khu vực. 

- Các khu, điểm du lịch đặc thù khu vực hải đảo, biên giới, … cần được bố 

trí cán bộ công an, bộ đội làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an toàn trật tự. Các 

khu vực khác cần được kiểm soát thường xuyên, kịp thời hỗ trợ người dân và du 

khách khi xảy ra sự cố. Bảo đảm an ninh du lịch từ khâu lập quy hoạch phát 

triển du lịch bền vững đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du 

lịch, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình phát triển du lịch tại 

địa phương. 

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi 

trường, mỹ quan đô thị tại các điểm tham quan, du lịch trọng điểm có đông du 

khách. Kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, hoạt động hướng dẫn viên, lữ hành 

quốc tế, nội địa, công tác xuất cảnh du lịch, nhập cảnh, khai báo lưu trú, thể 

thao trên biển, mô tô nước, mô tô địa hình, khinh khí cầu, dịch vụ vận chuyển 

khách du lịch, cho thuê các phương tiện tự lái tham gia giao thông. 

- Thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn, giáo dục kiến thức an ninh - 

quốc phòng cho người dân các khu vực phát triển du lịch. 

14. Giải pháp khắc phục tính mùa vụ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng 

khả năng chi tiêu của khách; nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống cơ sở vật 

chất kỹ thuật và nguồn nhân lực du lịch 

- Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đặc biệt vào mùa vắng 

khách tại các khu vực du lịch phù hợp với đặc trưng về thời tiết và cảnh quan. 
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Chú trọng khai thác theo hướng trải nghiệm độc đáo gắn với văn hóa và truyền 

thống địa phương, mang tới sắc thái mới cho từng mùa vụ. 

- Tăng cường liên kết giữa các vùng, khai thác tốt hệ thống giao thông để 

phát triển các tour du lịch dài ngày, kết hợp các điểm du lịch nổi tiếng mùa vắng 

khách với điểm đến ở vùng khác đang vào mùa du lịch, … 

- Chú trọng nghiên cứu phát triển các sản phẩm  du lịch trái thời vụ ở cấp 

quốc gia, cấp vùng và địa phương, đồng thời vận động các doanh nghiệp khai 

thác du lịch tham gia, tăng tính khả thi và hướng tới triển khai ngay sau khi 

hoàn thiện. 

- Chú trọng quảng bá mùa vắng khách với các chương trình khuyến mại, 

giảm giá, … đồng loạt liên tỉnh. 

- Vận động nhân dân trong nước, đặc biệt là khối doanh nghiệp tham gia 

các hoạt động du lịch vào mùa vắng khách cho các điểm đến với những ưu đãi 

về giá cả, thuận lợi tổ chức các hoạt động đông người, …  

- Tăng cường phát triển du lịch MICE với phương châm nhà nước đi đầu, 

bao gồm các hội nghị thu hút đầu tư, triển khai chính sách, phát triển doanh 

nghiệp, … 
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH  

1. Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch 

- Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của 

các bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai 

thực hiện Quy hoạch này. Đồng thời thường xuyên nắm bắt, kiểm tra hiệu quả, 

tình hình thực hiện quy hoạch và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. 

- Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần điều 

chỉnh phù hợp với thực tiễn phát triển du lịch. 

- Kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây 

dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể hóa quy hoạch, làm căn cứ 

cho việc thực hiện quản lý, phát triển du lịch của cả nước và các địa phương.  

- Chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng 

công bố thông tin quy hoạch, các kế hoạch cụ thể triển khai sau này và các 

thông tin điều chỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ 

trương pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch theo quy hoạch… 

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

 - Là chủ thể chính phối hợp với Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch liên quan 

đến triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy hoạch. 

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; tổ chức công bố Quy 

hoạch trên phạm vi cả nước, phổ biến triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho Tổng cục Du lịch và các đơn vị chức năng thuộc Bộ. 

- Là cơ quan chuyên môn tham gia góp ý cho các quy hoạch cụ thể ( quy 

hoạch khu du lịch quốc gia, …) liên quan đến quy hoạch này. 

- Là cơ quan thực hiện các điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết. 

- Chỉ đạo Tổng cục Du lịch: 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động phát triển du lịch cho 

các giai đoạn cụ thể; đánh giá sơ kết và đề xuất điều chỉnh theo từng thời kỳ; 

điều phối triển khai và phối hợp đảm bảo đồng bộ về nội dung du lịch với các 

Quy hoạch khác cấp quốc gia, cấp vùng. 

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai xây dựng và 

thực hiện các quy hoạch khu du lịch quốc gia. 

+ Tiến hành sơ kết hàng năm, đề xuất các chính sách phù hợp và điều 

chỉnh kịp thời các mục tiêu, biện pháp thực hiện Quy hoạch; tổng kết thực tiễn, 
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đánh giá mô hình quản lý, phát triển du lịch tiêu biểu hiệu quả để nhân rộng ra 

cả nước. 

3. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ 

Theo chức năng và thẩm quyền, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển của ngành mình phù hợp với Quy 

hoạch hệ thống Du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

chỉ đạo về chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý; tích cực phối hợp hiệu quả với 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc giải quyết những vấn đề liên ngành.  

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ chức năng liên quan tới việc 

xác định nhiệm vụ đầu tư Nhà nƣớc cho du lịch, cơ chế chính sách đầu tư du 

lịch và cân đối về vốn, nguồn lực khác, huy động các nguồn tài trợ trong và 

ngoài nước cho phát triển du lịch; 

b) Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ chức năng liên quan về cơ chế, chính 

sách về tài chính, thuế, hải quan; xác định tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho triển 

hai thực hiện Quy hoạch này; 

c) Bộ Nội vụ thực hiện những nội dung liên quan đến hoàn thiện bộ máy 

quản lý nhà nước về du lịch; tăng cường năng lực cơ quan xúc tiến quốc gia, cơ 

chế hợp tác giữa Nhà nước và các đơn vị ngoài nhà nước; 

d) Bộ Thông tin và Truyền thông, Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn Xã 

Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chức năng liên quan tới 

quản lý thông tin, tuyên truyền du lịch đa phương tiện; ứng dụng công nghệ 

thông tin, truyền thông vào hoạt động du lịch, đặc biệt là xúc tiến quảng bá và 

hệ thống dịch vụ du lịch trực tuyến; 

đ) Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ chức 

năng liên quan tới thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại, an ninh, an toàn và đẩy 

mạnh xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài và phát triển các loại hình du lịch 

vùng biên giới, hải đảo; đảm bảo an toàn du lịch cho du khách. 

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ y tế thực 

hiện các nhiệm vụ chức năng liên quan tới quy hoạch qũy đất cho hoạt động du 

lịch; bảo vệ môi trường du lịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn về du lịch và liên quan tới du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm và 

quyền tác giả, quyền sở sữu trí tuệ; 

g) Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chức năng 

liên quan tới phát triển cơ sở hạ tầng và hạ tầng du lịch, phương tiện giao thông, 

đặc biệt là hàng không, tàu biển, an toàn giao thông, công tác quy hoạch xây 

dựng gắn với phát triển du lịch; 
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h) Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực 

hiện nhiệm vụ chức năng liên quan tới phát triển nguồn nhân lực du lịch, tăng 

cường năng lực cơ sở đào tạo du lịch; chế độ làm việc, nghỉ ngơi của người lao 

động, nghỉ lễ , nghỉ phép, nghỉ hè gắn với các chương trình du lịch thúc đẩy du 

lịch nội địa phát triển. 

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch và các Sở, ngành 

liên quan trong việc thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch và thu hút đầu tư, 

huy động nguồn lực cho phát triển du lịch trong tỉnh, thành phố. 

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xây dựng và thực 

hiện quy hoạch các khu, điểm du lịch quốc gia; công nhận khu du lịch quốc gia, 

... 

- Căn cứ định hướng trong Quy hoạch hệ thống du lịch, tiến hành xây dựng 

kế hoạch, đề án phát triển du lịch trên địa bàn; quy hoạch xây dựng các dự án 

phát triển du lịch; … 

5. Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch và các tổ chức xã hội khác 

- Doanh nghiệp chủ động xây dựng và phối hợp với các UBND tỉnh, thành 

phố thực hiện quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch, dự án đầu tư phát triển 

du lịch; các chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Tham gia vào bảo tồn, khai thác 

tài nguyên du lịch hợp lý và bền vững đúng với quy hoạch. 

- Hiệp hội Du lịch và các tổ chức xã hội khác theo phạm vi chức năng hoạt 

động nắm bắt mục tiêu, quan điểm và định hướng trong Quy hoạch để cụ thể 

hóa thành chương trình hành động của mình để hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính 

cho thực hiện các chương trình phát triển du lịch. 

- Cộng đồng dân cư có trách nhiệm tích cực tham gia vào các hoạt động du 

lịch, cung ứng dịch vụ du lịch cộng đồng và các hoạt động bảo tồn, khai thác 

bền vững tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường du lịch theo Quy hoạch này 

cũng như các kế hoạch, đề án, quy định cụ thể của địa phương.  

6. Giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch 

Các đơn vị, tổ chức liên quan tham gia giám sát và đánh giá thực hiện quy 

hoạch theo thẩm quyền, đồng thời có trách nhiệm báo cáo lên cấp cao hơn về 

tình hình thực hiện cũng như các vấn đề tiêu cực phát sinh kịp thời, nhanh 

chóng. 

 

 


