
Bài phát biểu của Nhóm công tác Du lịch                                                       Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2018 

Trang 1/3 
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Trưởng nhóm 

 

Kính thưa ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Thủ tướng Chính phủ, kính thưa 

các vị Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các vị khách quý cùng toàn thể các thành viên tham dự Diễn 

đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2018. Tôi rất hân hạnh được trình bày những thông tin 

cũng như quan điểm của Nhóm công tác Du lịch như sau. 

 

Ngành Du lịch & Khách sạn ở Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng cũng như sự 

hỗ trợ ngày càng nhiều từ chính quyền, bao gồm ở các cấp cao nhất theo Nghị quyết số 8 của Bộ 

Chính trị cho rằng ngành Du lịch phải là một ngành công nghiệp mũi nhọn và việc cam kết thành 

lập Quỹ phát triển du lịch. 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đón gần 13 triệu lượt khách du 

lịch quốc tế, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam được xem là một trong những 

điểm đến đầu tư nóng nhất trong lĩnh vực khách sạn và khu nghỉ dưỡng, có thể thấy được bằng 

mức độ phát triển mới tại các điểm đến du lịch từ Hạ Long cho đến Quảng Nam, Nha Trang và 

Phú Quốc. 

 

Việc tiếp tục duy trì xu hướng trên cực kỳ quan trọng vì Việt Nam cũng như các nền kinh tế mới 

nổi và đã phát triển khác cần thích ứng với những cơ hội và thách thức mới của Nền công nghiệp 

4.0. Ngành du lịch sẽ chỉ tăng tầm quan trọng đóng góp vào GDP cũng như tạo công ăn việc làm 

cho người lao động khi lĩnh vực du lịch được xem như là một ngành dịch vụ mang lại giá trị cao. 

Đặc biệt, thông qua hoạt động du lịch du khách nước ngoài sẽ được giao lưu và trải nghiệm văn 

hóa bản địa thông qua sự trợ giúp và hướng dẫn của các hướng dẫn viên du lịch giàu kinh 

nghiệm. Cả robot lẫn các phần mềm trí tuệ nhân tạo đều không thể thay thế nụ cười cũng như sự 

chào đón nồng nhiệt của người Việt Nam đối với du khách nước ngoài khi đến Việt Nam. 

 

Mặc dù Việt Nam đã có nhiều bước đi đúng đắn trong việc phát triển ngành du lịch, nhưng điều 

quan trọng cần phải nhớ rằng Việt Nam đang phải cạnh tranh với các nước khác và đặc biệt với 

các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á trong việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. 

Hiện tại, Thái Lan và Malaysia đang xếp lần lượt ở vị trí thứ 9 và thứ 10 thế giới về thu hút 

khách du lịch. Singapore, Campuchia và Indonesia vẫn đang tiếp tục chú trọng phát triển du lịch 

quốc tế của họ. Để tiếp tục cạnh tranh và nằm trong số các điểm đến du lịch tăng trưởng nhanh 

nhất, Việt Nam cần tiếp tục đảm bảo các yếu tố về “APP”. Cụ thể “APP” trong bối cảnh này là 

viết tắt cho Access: Tiếp cận, Promotion: Thúc đẩy và Product: Sản phẩm. Ba yếu tố này đặc biệt 

quan trọng nhằm thu hút du khách quốc tế, và đồng thời liên quan đến việc tiếp tục phát triển du 

lịch trong nước. 

 

Đối với Acess - Tiếp cận, có 2 cấu thành chính mà trong đó Nhà nước có quyền kiểm soát tổng 

thể. Đây là những quy định về việc cấp thị thực đối với khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam 

và các chính sách của ngành Hàng không. 

 

Đối với các quy định về cấp thị thực, việc một quốc gia có yêu cầu thị thực hay không và mức độ 

khó khăn cũng như chi phí cấp thị thực có thể là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết 

định của du khách trong việc đến một quốc gia nào đó. Hội đồng Du lịch Thế giới đã tuyên bố 

rằng việc tạo điều kiện thị thực có thể tăng thêm 10% số lượt khách quốc tế. Việt Nam đang từng 

bước giảm bớt các thủ tục xin cấp thị thực bằng cách tăng số lượng các quốc gia được miễn thị 

thực lên 24 nước và thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt 

Nam. Tuy nhiên, Nhóm công tác Du lịch có các khuyến nghị để tăng cường hơn nữa những nỗ 

lực mà chúng tôi tin rằng có thể đạt được và cần được thực hiện. Đó là: 
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 Tăng thời gian cho phép lưu trú lên 30 ngày đối với khách du lịch được miễn thị thực. Ngoài 

ra, các điều kiện về tái nhập cảnh trong vòng 30 ngày nên được loại bỏ. Những khuyến nghị 

này nếu được thực hiện sẽ giúp thu hút các du khách từ xa như châu Âu và các điểm đến 

khác cũng sẽ được hỗ trợ thành lập các sân bay quốc tế tại Việt Nam để trở thành trung tâm 

hàng không đến các quốc gia trong khu vực và châu Âu hoặc châu Úc. 

 

 Cổng thị thực điện tử của Việt Nam cần được thay đổi tên miền thành evisa.gov.vn để dễ tìm 

kiếm hơn và cần đảm bảo tốc độ truy cập và kết nốt của trang web trong quá trình xử lý phải 

cao vì đã có các cảnh báo về việc các trang web khác có tên miền gây nhầm lẫn nhằm thu phí 

xử lý thị thực và trang web chính thức bị lỗi trong suốt quá trình xử lý. 

 

 Việc miễn thị thực nên được thực hiện với hiệu lực trong nhiều năm (05 năm) thay vì phải 

gia hạn hàng năm nhằm thúc đẩy du lịch, đồng thời các đơn vị khai thác du lịch, các hãng 

hàng không và các trang web về du lịch cần lập kế hoạch trước và có các tài liệu quảng cáo 

về chính sách và chi phí khi đi đến một quốc gia. 

 

Đối với các chính sách của ngành hàng không (bao gồm cả về chính sách liên quan đến các hãng 

hàng không và sân bay), thì đây là vấn đề quan trọng thứ hai của yếu tố ACCESS – Tiếp cận. 

Trong số các điểm đến chính của ASEAN, Việt Nam có khoảng cách địa lý rất gần với 

Singapore và có số lượng các hãng hàng không vận tải công cộng được cấp phép là ít nhất. Và 

trong số 4 hãng không được cấp phép thì Jestar là hãng hàng không có vốn cổ phần lớn từ 

Vietnam Airlines và Bamboo Airlines mới được phê duyệt cấp phép gần đây. Sự thiếu cạnh tranh 

đối với các điểm đến không được phục vụ trực tiếp bởi các hãng hàng không quốc tế có thể làm 

tăng chi phí đi lại và điều này cũng phản ánh là chi phí của mốt số tour du lịch nội địa cao hơn 

chi phí của các tour du lịch quốc tế có khoảng cách và thời gian di chuyển tương đương. Hiện tại 

Việt Nam có 21 sân bay tiếp nhận các chuyến bay thương mại với tổng công suất hàng năm là 75 

triệu khách, ít hơn công suất thiết kế của các sân bay hàng đầu (một sân bay duy nhất) ở 

Singapore, Thái Lan và Malaysia. Và hơn nữa, Sân bay quốc tế Long Thành chưa rõ thời gian sẽ 

khởi công xây dựng và thời gian dự kiến đi vào hoạt động. Để du lịch Việt Nam đạt được các 

mục tiêu tăng trưởng, chúng tôi đề xuất các ý kiến như sau: 

 

 Cải thiện quy trình phê duyệt cấp phép thành lập hãng hàng không mới và nới room cho nhà 

đầu tư nước ngoài trong ngành hàng không. 

 Nhà nước tiếp tục theo đuổi chính sách “mở cửa bầu trời khu vực ASEAN”. 

 Sân bay quốc tế Long Thành cần được ưu tiên đầu tư xây dựng nhanh chóng. 

 Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích tư nhân đầu tư vào ngành hàng không, xây 

dựng sân bay (bao gồm cả việc đầu tư sân bay chuyên dùng) và đặc biệt khuyến khích tư 

nhân xây dựng sân bay tại các địa điểm đang có nhiều khách sạn và khu nghĩ dưỡng nhưng 

cách sân bay hiện tại một khoảng cách khá là xa. Việc chú trọng phát triển đầu tư hạ tầng 

hàng không sẽ giúp thu hút đầu tư xây dựng khách sạn, resort và khu vui chơi và nghĩ dưỡng 

khác trên khắp cả nước Việt Nam. 

 

Promotion - Thúc đẩy là chìa khóa quan trọng thứ hai để tiếp tục phát triển du lịch Việt Nam, 

đặc biệt là khách quốc tế. Việt Nam gần đây đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm khẳng định vị trí 

của mình một cách tích cực, tuy nhiên ngân sách vẫn là một hạn chế lớn, đặc biệt là ngân sách 

cho việc thúc đẩy du lịch. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi tin rằng một trong 

những giá trị cao nhất là thông qua quan hệ đối tác Công-Tư và có thể được nhìn thấy thông qua 

ví dụ của Hội đồng Tư vấn Du lịch đã gây quỹ từ các đơn vị trong ngành nhằm tiếp thị kỹ thuật 

số. Việc gây quỹ và điều phối với một đơn vị Nhà nước cũng rất quan trọng. Quyết định để thành 

lập Quỹ phát triển du lịch là một bước quan trọng theo định hướng này. Tuy nhiên, cho đến nay, 

các chi tiết cụ thể về cơ chế tài trợ cho Quỹ và cách Quỹ sẽ được quản lý chi tiết vẫn được hoàn 

tất và thống nhất. Ngành Du lịch chân thành yêu cầu các quyết định đó cần được thực hiện một 
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cách nhanh chóng và cân bằng với các sáng kiến quan trọng khác để thúc đẩy du lịch. Ví dụ, nếu 

nguồn kinh phí chính vẫn là doanh thu từ việc thu lệ phí thị thực, điều này sẽ không khuyến 

khích cho việc mở rộng chương trình miễn thị thực mà chúng tôi cảm thấy sẽ phản tác dụng. 

 

Product - Sản phẩm bao gồm nhiều khía cạnh. Các lĩnh vực chính liên quan đến sáng kiến đổi 

mới đi cùng với sự phát triển từ “Công nghiệp 4.0” là cả sản phẩm lưu trú và dịch vụ du lịch 

được cung cấp thông qua nền tảng “chia sẻ kinh tế” nơi các tài sản hoặc người lao động có thể 

được cung cấp dịch vụ trên cơ sở phân đoạn dựa trên “nhu cầu”. Đặc biệt đối với nơi lưu trú, hai 

xu hướng đã trở nên rất phổ biến ở Việt Nam là sự phát triển của các sản phẩm condotel, trong 

đó đơn vị khách sạn được bán cho khách hàng và sau đó được đưa trở lại cho khách du lịch và xu 

hướng cho thuê một phần hoặc toàn bộ căn hộ không được phát triển cụ thể như một sản phẩm 

khách sạn thông qua các nền tảng như “Airbnb”. Cả hai xu hướng này đều có lợi cho sự phát 

triển của du lịch, nhưng hiện chưa có khung pháp lý rõ ràng. Cần cân nhắc đến việc: 

 

 Cung cấp một cơ sở pháp lý rõ ràng, nếu thích hợp, để phát triển các khoản đầu tư khách sạn 

và khu nghỉ dưỡng với thành phần "để bán", với điều kiện phần rằng các sản phẩm này có 

phần lớn thời gian trong năm phục vụ cho mục đích sử dụng của khách du lịch. Việc làm trên 

sẽ giúp đảm bảo rằng có đủ nguồn cung cấp chỗ ở, đặc biệt là các điểm đến có mức tăng 

trưởng lượng khách du lịch quốc tế đáng kể qua từng năm như Nha Trang. 

 

 Cung cấp các hướng dẫn cụ thể và rõ ràng để đảm bảo rằng chủ sở hữu của các tài sản cho 

thuê trên nền tảng chia sẻ kinh tế đáp ứng các nghĩa vụ theo luật pháp (bao gồm thuế và đăng 

ký khách lưu trú nước ngoài) nhằm đảm bảo các vấn đề về an toàn và an ninh. 

 

Ngoài những vấn đề đã nêu trên, việc cần phải xem xét chính là làm thế nào để đảm bảo rằng các 

dịch vụ cung cấp cho khách du lịch được cung cấp một cách trung thực đạt chất lượng cao và 

việc phát triển du lịch cũng như các hoạt động đang diễn ra không làm tổn hại đến môi trường tự 

nhiên hay lịch sử và di sản văn hóa của Việt Nam. Tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn và giáo dục 

công lập ở cả hai lĩnh vực là những nỗ lực mà Nhà nước có thể cam kết và đảm bảo rằng việc 

cung cấp dịch vụ du lịch của Việt Nam vẫn luôn hấp dẫn du khách. 

 

Việt Nam vẫn luôn tiếp tục phát triển và cải thiện ngành du lịch và khách sạn. Điều này đã được 

công nhận bởi ngành công nghiệp toàn cầu về việc Việt Nam là một quốc gia với các điểm đến 

quan trọng, như Hội An, được quốc tế công nhận là điểm đến du lịch hàng đầu. Giữ cho Việt 

Nam cạnh tranh về Tiếp cận, Thúc đẩy và Sản phẩm sẽ là chìa khóa để tiếp tục phát triển ngành 

công nghiệp này và đáp ứng được các mục tiêu đầy tham vọng đã được đặt ra. 

 

 


