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UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch 

và đón khách du lịch quốc tế năm 2022 

 
Thời gian: 08h00 - 11h30 phút, ngày 18/3/2022. 

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 đường 

Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Chủ trì Hội nghị: Đc Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, 

Ông Nguyễn Đức Hiển – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An. 

Thời gian Nội dung Phân công thực hiên 

07h30 - 08h00 Đón tiếp đại biểu Các phòng Sở 

08h00 - 08h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Chánh Văn phòng Sở 

08h10 – 08h20 Phát biểu khai mạc Hội nghị Đc Nguyễn Mạnh Cường 

– Giám đốc Sở Du lịch 

Nghệ An 

08h20 - 08h30 Báo cáo Kế hoạch triển khai mở 

cửa lại hoạt động du lịch và đón 

khách du lịch quốc tế 

Đc Nguyễn Mạnh Lợi – 

PGĐ Sở Du lịch 

08h30 – 09h00 Trình bày một số tham luận tại Hội 

nghị (05 phút/đại biểu) 

 

Công tác đảm bảo phòng, chống 

dịch COVID-19 để mở cửa lại hoạt 

động du lịch trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

Lãnh đạo Sở Y tế 

Đa dạng các sự kiện, hoạt động 

văn hoá, thể thao, du lịch thu hút 

khách du lịch đến thị xã Cửa Lò 

năm 2022 

Lãnh đạo UBND thị xã 

Cửa Lò 

Du lịch miền Tây Nghệ An sẵn 

sàng cho hoạt động mở cửa du lịch 

2022 

Bà Vi Thị Thắm - Giám 
đốc CTTT Điều phối Du 
lịch miền Tây Nghệ An 

Thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ 

nguồn nhân lực du lịch Nghệ An – 

Thực trạng và giải pháp 

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch 

Nghệ An 

Định hướng, hỗ trợ đào tạọ nghề 

cho lao động ngành du lịch góp 

phần nâng cao chất lượng dịch vụ 

để mở cửa lại hoạt động du lịch 

Lãnh đạo Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội 

09h00 – 10h00 Trao đổi, thảo luận về công tác Chủ trì điều hành 



chuẩn bị các điều kiện mở cửa, các 

khó khăn, vướng mắc cần được 

tháo gỡ, kiến nghị, đề xuất 

10h00 – 11h00 Triển khai công tác thanh tra, kiểm 

tra lĩnh vực du lịch và tập huấn, 

tuyên truyền phổ biến pháp luật du 

lịch năm 2022 

Đc Trần Mai Dương – 

Chánh Thanh tra Sở Du 

lịch 

11h00 - 11h15 Phát biểu kết luận và bế mạc Hội 

nghị 

Đc Nguyễn Mạnh Cường 

– Giám đốc Sở Du lịch 

 



















SỞ Y TẾ TỈNH NGHỆ AN  

 

THAM LUẬN 

Công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 để mở cửa lại  

hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

 

Nhằm triển khai các hoạt động mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện 

bình thường mới bảo đảm an toàn, hiệu quả và phù hợp với các quy định phòng, 

chống dịch COVID-19. Sở Y tế tỉnh Nghệ An có ý kiến tham luận về công tác 

phòng chống dịch COVID-19 để mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An như sau: 

I. Tình hình dịch COVID-19  

1. Đến ngày 14/3/2022, Thế giới ghi nhận trên 458,7 triệu ca mắc COVID-

19, trên 6 triệu trường hợp tử vong, riêng trong tháng qua có trên 52 triệu ca mắc 

mới, trong đó trên 200.000 trường hợp tử vong. Các quốc gia ghi nhận số nhiễm, 

tử vong cao trong tháng: Mỹ (hơn 3,7 triệu ca nhiễm, 60.900 ca tử vong), Brazil 

(hơn 2,9 triệu ca nhiễm, 20.645 ca tử vong) và Ấn Độ (trên 1 triệu ca nhiễm, trên 

14.620 ca tử vong). 

2. Tại Việt Nam: 

Tính từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) nước ta đã ghi nhận 

6.369.816 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.269.161 bệnh nhân đã được công bố 

khỏi bệnh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.477 

ca, chiếm tỷ lệ 0,7% so với tổng số ca nhiễm. Nước ta cơ bản đã bao phủ 2 liều 

vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên và đạt tỷ lệ tiêm mũi 3 là 37,4%.  

3. Tại Nghệ An: Tính từ đầu đợt dịch đến ngày 14/3/2022, toàn tỉnh đã ghi 

nhận 248.519 bệnh nhân mắc COVID-19 đứng thứ 4 cả nước. Hiện nay toàn tỉnh 

đang điều trị cho hơn 70.000 bệnh nhân, số bệnh nhân nặng chỉ chiếm 0,2%; có 

hơn 95% bệnh nhân được theo dõi, quản lý tại nhà. Lũy tích ca tử vong toàn tỉnh là 

143 ca (gần 0,06% số ca nhiễm; tỷ lệ tử vong cả nước là 0,7%). 

- Số người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi cơ bản đạt tỷ lệ 102,5%. Đối với 

tiêm trẻ 12-17 tuổi: Số trẻ tiêm đủ mũi (2 mũi Pfizer) đạt tỷ lệ 97,7%. 

4. Nhận định tình hình dịch 

Trong thời gian tới, Số ca mắc có thể sẽ tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm 

nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh diện rộng trên toàn 

tỉnh, kể cả việc xuất hiện biến chủng Omicron trên địa bàn đặc biệt trong bối cảnh 

dần mở cửa các hoạt động xã hội, du lịch và phát triển kinh tế trở lại. 

Mặc dầu các ca nhiễm tăng nhưng xu hướng không có triệu chứng và có 

triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên đối với nhóm đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, 

người có bệnh nền) dự báo sẽ làm gia tăng số bệnh nhân nhập viện, tạo áp lực lớn 

lên hệ thống chăm sóc y tế.  

II. Khó khăn, hạn chế 

1. Một bộ phận người dân, cán bộ, đơn vị kinh doanh dịch vụ vẫn còn chủ 

quan, không tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch. Đặc biệt tại các địa 

điểm kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí, khu vực văn hóa tâm linh và một số địa 



điểm tập trung đông người khác. Vì vậy, việc thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y 

tế đâu đó còn chưa nghiêm túc và mang tính hình thức. 

2. Tỷ lệ ca bệnh không triệu chứng cao, một số người dân tự xét nghiệm và 

phát hiện mắc bệnh nhưng không khai báo, tiềm ẩn nguồn lây trong cộng đồng, 

nguy cơ bùng phát dịch lớn. Điều kiện cách ly, điều trị ở nhà còn nhiều khó khăn, 

thách thức gây nguy cơ lây nhiễm chéo và khó khăn trong công tác quản lý. 

3. Việc mở cửa thích ứng du lịch có thể sẽ khó khăn trong tình huống dịch 

bùng phát lại trên diện rộng, đặc biệt trước nguy cơ có thể xuất hiện các biến 

chủng mới của vi rút và thâm nhập vào Việt Nam. 

III. Các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới 

1. Tiếp tục kiên trì định hướng, chiến lược phòng, chống dịch của Trung 

ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ ngành Trung ương trong phòng, 

chống dịch COVID-19. Căn cứ vào thực tế tình hình dịch, tỉnh sẽ thường xuyên 

cập nhật các phương án, kế hoạch phòng chống dịch trong tình hình mới đảm bảo 

linh hoạt, hiệu quả, gắn với phương châm “4 tại chỗ” và nhiệm vụ ổn định, phát 

triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. 

2. Đối với ngành Du Lịch 

- Triển khai hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới cần căn cứ 

trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, khu vực dự kiến cung 

cấp dịch vụ lưu trú, thăm quan, vui chơi, giải trí…cho khách du lịch, đồng thời địa 

phương cần có kế dự phòng, đáp ứng với các tình huống dịch bệnh COVID-19 có 

thể xảy ra trong quá trình mở cửa đón khách du lịch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt 

cho du khách và cộng đồng. 

- Xây dựng các phương án cụ thể, trong đó cần quy định, làm rõ trách nhiệm 

của địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú và đặc biệt cá nhân 

hành khách trong việc giám sát, quản lý, thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch, đặc biệt đối với người nhập cảnh du lịch phải thực hiện nghiêm các quy định 

tại Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế. 

3. Đối với ngành Y tế 

- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch COVID-19 và tham mưu 

UBND tỉnh công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổ chức 

đánh giá và xác định các vùng có nguy cơ dịch rất cao, nguy cơ cao (cấp độ dịch 

cấp 3, 4) theo hướng dẫn 2 của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện 

pháp phòng chống dịch theo từng cấp độ dịch phù hợp theo quy định của UBND 

tỉnh. 

- Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh; tham 

mưu ban hành văn bản hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch COVID-19 phù 

hợp với đối tượng khách du lịch nhập cảnh 

- Phối hợp Ngành Du Lịch hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch các điều 

kiện về an toàn phòng, chống dịch; hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch lấy mẫu, 

hỗ trợ xét nghiệm nhanh COVID-19 khi khách lưu trú tại cơ sở. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân 

trong độ tuổi chỉ định, kể cả đối tượng ở các địa phương khác về sinh sống trên địa 

bàn; khẩn trương hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung theo kế hoạch, đảm bảo tiêm 

chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. 



- Nâng cao năng lực thu dung, điều trị; giảm tối đa các trường hợp tử vong; 

chủ động, sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch theo diễn biến dịch bệnh trên 

địa bàn nhằm phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển 

biến nặng, tử vong; tăng cường theo dõi, giám sát sức khỏe người nhiễm vi rút để 

kịp thời liên hệ với cơ sở y tế ngay khi có nhu cầu. 

- Nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ điều trị COVID-19, dự phòng cơ số 

thuốc kháng vi rút, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, vật tư y tế cần thiết…tại các 

trạm y tế phường, xã, trạm y tế lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu tự điều trị 

COVID-19 tại nhà của người dân và giảm tải cho các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến 

trên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn hỗ trợ người dân tự 

điều trị tại nhà 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, liên tục dưới nhiều hình thức, đa phương 

tiện (truyền hình, báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh xã phường,…) 

nhằm nâng cao ý thức của người dân không chủ quan, không hoang mang cũng 

như hiểu đúng, đồng thuận với các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN 

 

THAM LUẬN 

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn  

cho khách du lịch trong điều kiện bình thường mới 

 

 Đại dịch Covid-19 xuất hiện đầu năm 2020 và bùng phát trên toàn cầu đã 

ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội trong đó có ngành 

du lịch. Nhìn lại tác động của dịch Covid-19 đối với du lịch Việt Nam nói chung 

và Nghệ An nói riêng, có thể nhận thấy khi dịch xảy ra, lệnh cấm và hạn chế đi lại 

đã được áp dụng cho tất cả các khu, điểm du lịch, gây ảnh hưởng không nhỏ tới 

tâm lý đi du lịch của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Sau bốn đợt bùng 

phát dịch, từ phương châm “Zero Covid” với nhiều hành động truy vết, phong tỏa, 

loại F0 ra khỏi cộng đồng, đến nay, nhiều quốc gia đã xác định “chung sống với 

Covid” để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Những quốc gia đạt độ phủ vắc 

xin cao trong cộng đồng đã triển khai nhiều mô hình như “bong bóng du lịch”, “hộ 

chiếu vắc xin”... để thúc đẩy hoạt động du lịch trở lại bình thường. Trong bối cảnh 

đó, phương châm phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước đã thay đổi, từ 

“chống dịch như chống giặc” ở giai đoạn người dân chưa được tiêm vắc xin, đến 

nay, khi độ phủ vắc xin trong cộng đồng đã đạt được những kết quả cơ bản, đã 

chuyển sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.  

Nhờ vậy, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang từng bước được 

phục hồi, đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, Công an tỉnh cũng phát 

hiện một số hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm ANQG, gây mất TTATXH, cụ 

thể: (1) phát hiện một số tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng thị thực du lịch vào 

hoạt động sai mục đích, lao động trái phép như việc: Triển khai dự án, tư vấn, lắp 

đặt thiết bị máy móc; thuê đất, núp bóng đầu tư; cư trú, khám chữa bệnh trái phép 

tại các phòng khám; lợi dụng hoạt động từ thiện để xâm nhập các địa bàn miền 

núi, dân tộc, tiếp xúc tín đồ, tuyên truyền, phát triển đạo Tin Lành trái phép. (2) sai 

phạm liên quan đến mê tín dị đoan tại các đền, chùa, điểm du lịch còn xảy ra, một 

số đối tượng lợi dụng du lịch tâm linh để tán phát tài liệu, tuyên truyền tà đạo, đạo 

lạ trái phép (như: “Pháp luân công”, “Tâm linh Hồ Chí Minh”, “Hội thánh đức 

chúa trời mẹ”). (3) Tội phạm lợi dụng hình thức du lịch tổ chức, môi giới cho người 

khác xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài trái phép; tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp 

giật, mại dâm; tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách… còn diễn ra tại các cơ 

sở lưu trú, dịch vụ du lịch; một số cơ sở, khu vực, điểm du lịch còn xảy ra vi phạm 

trong quá trình hoạt động, cạnh tranh thiếu lành mạnh, lừa đảo du khách… 

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan 

tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp 

có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an Nghệ An đã đạt được 

nhiều kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du 

lịch được chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật là: (1)  

tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch 270/KH-UBND ngày 12/5/2021 để 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về công tác bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATXH trong lĩnh vực du lịch trong 

tình hình mới; Quyết định 363/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 về việc ban hành Đề án 



“Đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030”. (2) Tham mưu cấp có thẩm quyền quyết 

định việc quy hoạch, phê duyệt, triển khai các chương trình, dự án du lịch phù 

hợp, tương ứng với điều kiện phát triển du lịch của từng địa phương gắn với quy 

hoạch tổng thể, quy hoạch vùng trên cơ sở bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự 

an toàn xã hội.(3) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước và địa phương liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và 

phát triển du lịch trên địa bàn Nghệ An, như: Quy chế phối hợp số 528/QCPH-

CAT-SDL ngày 05/5/2017 giữa Công an tỉnh và Sở du lịch Nghệ An về đảm bảo 

ANQG và TTATXH trên lĩnh vực du lịch. (4) Xây dựng, triển khai có hiệu quả các 

kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện, hội nghị, hội thảo, lễ hội. 

Đảm bảo an ninh, an toàn cho hơn 80 lượt đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà 

nước và khách quốc tế đến Nghệ An hoạt động. 

Cùng đồng thời với việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp trước mắt ứng phó 

với tác động của đại dịch Covid-19, ngày 26/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 614/KH-UBND về khôi phục hoạt động du lịch Nghệ An đến năm 2022, 

xác định cụ thể các giai đoạn, lộ trình, nhiệm vụ và giải pháp khôi phục hoạt động 

du lịch. Bên cạnh đó, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là xung 

đột giữa Nga và Ucraina tất yếu sẽ dẫn đến một làn sóng dịch chuyển khách du 

lịch lớn đối với Việt Nam trong tương lai. Ngành du lịch sẽ có nhiều cơ hội để 

phục hồi và phát triển, kèm theo đó là những nguy cơ, thách thức sẽ tiếp tục tác 

động làm phức tạp tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự tại địa bàn. Để thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội 

trên lĩnh vực du lịch nói chung và công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du 

lịch trong điều kiện bình thường mới nói riêng; lực lượng Công an Nghệ An xác 

định cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau đây: 

Một là, tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các ngành liên quan và chính quyền 

các cấp: (1)Xây dựng nội dung tuyên truyền, vận động doanh nghiệp du lịch, du 

khách và người dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước trên lĩnh vực du lịch nhằm xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, 

an ninh, an toàn. (2) Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

liên quan đến du lịch của các doanh nghiệp, du khách và người dân để kịp thời phát 

hiện, xử lý các hành vi vi phạm. (3) Chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong các 

chương trình, kế hoạch nhằm tổ chức thành công các hoạt động du lịch gắn với 

phòng chống dịch Covid – 19 và bảo đảm an ninh, trật tự.  

Hai là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh 

vực du lịch: quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, tạm trú của người nước ngoài nhằm 

phát hiện các đối tượng lợi dụng mục đích du lịch vào địa bàn hoạt động khủng bố, 

xâm phạm ANQG, TTATXH; quản lý phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn 

phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở lưu trú và địa điểm diễn ra các hoạt động du 

lịch; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuần tra kiểm soát giao thông… 

Ba là, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát, xử lý những hành vi như: tranh chấp dịch vụ, tranh giành 

khách, cò mồi, ép giá; xả thải bừa bãi; kinh doanh, mua bán hàng giả, hàng kém 



chất lượng, không rõ nguồn gốc; phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực 

phẩm... Quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng rong, ăn xin, chèo kéo, đeo bám du 

khách; góp phần giữ gìn môi trường du lịch trong sạch, văn minh, an toàn. 

Bốn là, triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh 

làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá trên lĩnh vực du lịch và các hoạt 

động du lịch của các thế lực thù địch, phản động. Đấu tranh có hiệu quả, từng 

bước làm giảm và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là: Tội phạm hình 

sự nguy hiểm, các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen; cướp giật, trộm cắp 

có tổ chức; bảo kê; ma tuý, mại dâm, cờ bạc… nhằm làm trong sạch địa bàn, đảm 

bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động du lịch, tính mạng, tài sản của du khách và 

người dân. 

Năm là, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt 

đối an toàn các lễ hội, sự kiện, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến và tham 

dự sự kiện, hoạt động du lịch trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an 

ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, nhất là vào thời điểm 

diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị liên quan đến hoạt động du lịch. 

Sáu là, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động 

gián điệp mạng, khủng bố mạng; kiểm tra, ngăn chặn các trang web, blog, mạng 

xã hội đăng tải nội dung xấu, độc hại, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và quảng 

bá du lịch. Đấu tranh có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động 

chống phá các hoạt động du lịch, vi phạm pháp luật về quảng bá du lịch, lừa đảo… 

trên không gian mạng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGHỆ AN  

 

THAM LUẬN  

Định hướng, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động ngành du lịch góp phần nâng 

cao chất lượng dịch vụ để mở cửa lại hoạt động du lịch 

 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Hiện nay, phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi 

nhọn trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm phát huy thế mạnh tiềm năng, lợi thế về du 

lịch của tỉnh. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát trong thời gian vừa qua đã 

tác động lớn, gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp lữ 

hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn phải ngừng hoạt động, lao động không có 

việc làm, khiến doanh thu ngành du lịch sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Để du lịch phục hồi và từng bước phát triển trở lại trong 

bối cảnh “bình thường mới”, thì một trong những giải pháp quan trọng đó là: tăng 

cường hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động ngành du lịch góp phần nâng cao chất 

lượng dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Là tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về giáo dục nghề nghiệp, Nghệ An hiện có 

09 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 22 trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 18 

cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề nghiệp; trong đó, có 03 trường cao đẳng chất 

lượng cao, 16 trường được lựa chọn đầu tư trọng điểm; với 12 lượt nghề cấp độ Quốc 

tế, 11 lượt nghề cấp độ Khu vực ASEAN, 36 lượt nghề cấp độ Quốc gia. Quy mô 

tuyển sinh 90.000 HS,SV/năm. Cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo cơ bản đã đáp 

ứng nhu cầu của người học và thị trường sử dụng lao động. Chất lượng, hiệu quả 

giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực; nhiều học sinh, sinh viên 

của tỉnh đã giành huy chương, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại các kỳ thi quốc 

gia, khu vực và thế giới; đào tạo nghề nghiệp từng bước chuyển từ hướng “cung” 

sang hướng “cầu”, gắn với dự báo nguồn nhân lực, dự báo về việc làm, yêu cầu 

của doanh nghiệp; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo hàng năm tăng.  

Xác định giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nên công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và 

nguồn nhân lực ngành du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được 

quan tâm và có bước phát triển tích cực. Hệ thống cơ sở đào tạo nghề ngày càng 

tăng; các nghề thuộc lĩnh vực du lịch được mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu 

học nghề của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Bình 

quân hàng năm, toàn tỉnh đào tạo trên 3.500 lao động ở các trình độ: cao đẳng, trung 

cấp, sơ cấp; tập trung vào các ngành nghề Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, 

Quản trị nhà hàng, Quản trị lữ hành, Quản trị lễ tân, Kỹ thuật chế biến món ăn,... 

Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo 

trình đào tạo được ưu tiên đầu tư theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá đã góp phần 

nâng cao chất lượng lao động. Đặc biệt là, Trường cao đẳng Du lịch -Thương mại 



là 1 trong 3 trườngchất lượng cao của tỉnh hợp tác với Australia, Cộng hòa Liên 

Bang Đức, đào tạo 04 nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế 

biến món ăn, Quản trị lễ tân trình độ cao đẳng chất lượng cao, cấp độ quốc tế; sau 

khi tốt nghiệp sinh viên được cấp 02 bằng (01 Việt Nam và 01 bằng nước ngoài). 

Việc các nước phát triển tham gia vào liên kết chuyển giao, hợp tác đào tạo nghề 

đã tạo sức hút đối với học sinh, sinh viên trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập 

cũng như nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch. Các cơ sở đào tạo đã gắn 

kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành, thực tập; tính chuyên 

nghiệp của nhân lực ngành du lịch cũng dần được nâng cao; theo đó người học sau 

khi ra trường thích ứng tốt hơn với nhu cầu xã hội; cung cấp nguồn nhân lực 

không chỉ cho doanh nghiệp trong tỉnh mà còn cả ngoại tỉnh. Nhiều doanh nghiệp 

thường xuyên liên kết, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tiếp nhận 

lao động ngành du lịch như: Hệ thống Vinpeal, Tập đoàn Mường Thanh, Hệ thống 

Summer, Hệ thống khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, Hệ thống Khách sạn Ánh 

Dương, Hệ thống FLC, Công ty Cổ phần Bà nà Hill, Công ty du lịch quốc tế 

Trường Sơn,...   

Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp nói chung và đào tạo nhân lực cho ngành du lịch đang phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức từ khâu tuyển sinh, tổ chức đào tạo đến giải quyết việc 

làm trên nhiều ngành, nghề, lĩnh vực. Trước thực tiễn đó, đòi hỏi các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp phải thay đổi tư duy, phát huy sự chủ động, sáng tạo, thích ứng 

để nâng cao chất lượng đào tạo, sẵn sàng cung ứng nguồn lao động có tay nghề, kỹ 

thuật cao cho thị trường lao động. Bởi vậy, để giải quyết vấn đề nhân lực sau đại 

dịch, đảm bảo chuỗi cung ứng nguồn lao động và mục tiêu phát triển nguồn nhân 

lực du lịch theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu đưa du lịch thành ngành kinh tế 

mũi nhọn trong thời gian tới, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông về giáo dục nghề 

nghiệp; định hướng, tư vấn ngành nghề đào tạo phù hợp cho lao động để phát triển du 

lịch, nhất là đối với những địa phương có tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch văn 

hoá, lịch sử gắn với tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với sản xuất 

nông nghiệp,... Thực hiện rà soát, cập nhật nhu cầu sử dụng lao động của doanh 

nghiệp trong lĩnh vực du lịch theo từng ngành nghề, trình độ đào tạo để làm cơ sở xây 

dựng kế hoạch đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. 

2. Đa dạng hoá các phương thức đào tạo nhằm triển khai hệ thống giáo dục 

mở, đa dạng, linh hoạt, dễ tiếp cận theo nhu cầu của người học, yêu cầu của doanh 

nghiệp, thị trường lao động. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, đào tạo lại, bồi 

dưỡng, bổ sung các kỹ năng cho đội ngũ nhân lực hiện có, tổ chức các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng du lịch cộng đồng, nghiệp vụ du lịch cho các cơ sở kinh doanh lưu trú, 

dịch vụ ăn uống,... Tăng cường phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao nhằm 

nâng cao chất lượng phục vụ, thích ứng được với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 

và xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. 

3. Huy động, lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình, Dự án để đầu tư 

chuẩn hoá, hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình đào tạo, đội ngũ 



nhà giáo,... Đẩy mạnh xã hội hoá và hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển 

nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

với doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động đào tạo và tuyển dụng, tiếp 

nhận lao động sau đào tạo. 

4. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, dạy học trực tuyến, kiểm tra, đánh giá,... tạo đột phá về chất lượng, tăng 

nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng 

nghề nói chung, nhân lực ngành du lịch nói riêng nhằm tăng năng suất lao động và 

năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

5. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường 

công tác kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ. 

Cuối cùng, xin chúc cho ngành du lịch của tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực vượt khó, 

thích nghi và đạt nhiều kết quả trong thời gian tới, từng bước đưa du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế - xã 

hội của tỉnh sau đại dịch Covid-19. 

                       Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

 

THAM LUẬN  

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút 

khách du lịch đến nghệ an năm 2022 

 

Kính thưa quý vị đại biểu,  

Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và 

Du lịch tỉnh Nghệ An, tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại 

biểu, đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương, Lãnh đạo các 

Sở, ngành, các doanh nghiệp du lịch, các phóng viên thông tấn báo chí, truyền 

hình tham dự Hội nghị triển khai mở cửa hoạt động du lịch Nghệ An năm 2022. 

Đến với Hội nghị tôi xin trao đổi một số nội dung về “ Đẩy mạnh hoạt động 

xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch đến Nghệ An năm 2022”. 

1. Tiềm năng du lịch của tỉnh Nghệ An: 

Nguồn tài nguyên tự nhiên của Nghệ An phong phú, đa dạng bao gồm biển 

đảo với nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng như Cửa Lò, Nghi Thiết, Bãi Lữ, Quỳnh 

Phương, Quỳnh Lập; nhiều rừng nguyên sinh, vùng sinh thái và hệ thống sông 

suối, hồ, đập, hang động, thác nước đẹp và nhiều cảnh quan, danh thắng còn giữ 

được vẻ hoang sơ, có thể phát triển các loại loại hình du lịch tham quan, nghiên 

cứu, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, tắm biển, thể thao, leo núi…Đặc biệt, khu dự trữ 

sinh quyển miền Tây Nghệ An đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh 

quyển thế giới năm 2007. Với hệ thống rừng nguyên sinh Pù Mát, Pù Huống, Pù 

Hoạt với cảnh quan đẹp, nguyên sơ, nhiều thác nước đẹp và nhiều loài động thực 

vật quý hiếm, thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch sinh thái, khám phá, mạo 

hiểm…Nghệ An có nhiều núi đá vôi nên đã tạo ra hệ thống hang động tương đối 

phong phú, có nhiều hang động nổi tiếng được thiên nhiên kiến tạo độc đáo và 

gắn với các phát hiện về di tích khảo cổ tại các hang động này như: hang Thẩm 

Ồm, hang Bua, hang Thẩm Chạng, hang Cỏ Ngùn (Quỳ Châu), hang Poòng (Quỳ 

Hợp)… 

Do cấu tạo địa hình phức tạp, có nhiều núi cao, vực sâu nên đã hình thành 

nên nhiều thác nước ở miền Tây Nghệ An như: thác Khe Kèm (nằm trong vườn 

quốc gia Pù Mát), thác Xao Va, thác Bảy tầng, thác Ba Cảnh (Quế Phong), thác 

Đũa (Quỳ Châu)… Nghệ An còn có nguồn suối nước khoáng nóng có chất lượng 

ở một số nơi có thể phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh và chăm 

sóc sức khỏe như: nước khoáng nóng Giang Sơn - Đô Lương, nước khoáng Bản 

Khạng, suối Nước Mọc - Con Cuông… 

Bên cạnh tài nguyên tự nhiên, Nghệ An còn được biết đến là vùng đất có 

bề dày về văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng với hệ thống di sản văn 

hóa, di tích lịch sử, khảo cổ, công trình kiến trúc đặc sắc, phong tục tập quán, lễ 

hội và thơ ca, hò, vè… trong đó di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; có Khu 

di tích Kim Liên - Nam Đàn, nơi lưu giữ các hiện vật và không gian văn hóa lịch 



sử gắn liền với cuộc sống thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Chính 

phủ công nhận là Khu di tích quốc gia đặc biệt,  đã góp phần tạo nên kho tàng 

văn hoá độc đáo, hấp dẫn, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.  

Nghệ An có nhiều lễ hội đặc trưng gắn liền với sinh hoạt cộng đồng, lễ hội 

mang màu sắc âm hưởng dân gian, phản ánh cuộc sống và tâm nguyện của người 

dân về cuộc sống.   

2. Khái quát thực trạng phát triển du lịch của Nghệ An 

Nghệ An là một trong số ít các địa phương trong nước có hệ thống hạ tầng 

giao thông khá đồng bộ với đủ các loại hình: đường bộ, đường sắt, đường không, 

đường sông và đường biển, trong đó có quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và 

đường sắt xuyên Việt đi qua; Sân bay Vinh là sân bay chính của khu vực Bắc 

Trung Bộ. Hệ thống cấp điện, cấp nước, các dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài 

chính, ngân hàng, các cơ sở giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu của mọi người dân và doanh nghiệp. Hạ tầng phục vụ du lịch, vui 

chơi giải trí đã và đang được quan tâm đầu tư, nâng cấp.  

Thực tế thời gian qua, du lịch biển đảo đã được tỉnh quan tâm phát triển, 

xem đây là mũi nhọn kinh tế của địa phương. Tỉnh đã đề ra hướng đi cho du lịch 

biển đảo là phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển kết hợp tham quan 

các di tích lịch sử - văn hóa trong Vùng. Đây vừa là loại hình, vừa là sản phẩm 

được đông đảo du khách lựa chọn.  

Nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử, di tích cách mạng được quan tâm 

đầu tư xây dựng và bảo tồn tôn tạo, trong đó một số công trình như Dự án Bảo 

tồn tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt  Kim Liên, Khu mộ Bà Hoàng 

Thị Loan, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Đền thờ vua Quang 

Trung, chùa  Đảo Ngư…là những điểm du lịch văn hoá, tâm linh, đáp ứng nhu 

cầu của du khách và nhân dân cả nước. 

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch phát triển nhanh cả về quy mô và 

chất lượng, góp phần làm thay đổi bộ mặt của nhiều vùng quê, đô thị. Đến thời 

điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh có 885 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng, 

trong đó có gần 100 khách sạn được xếp hạng từ 1- 5 sao. Có 53 đơn vị kinh 

doanh lữ hành, trong đó có 28 trung tâm lữ hành quốc tế; có 21 điểm du lịch cấp 

tỉnh. Nhiều khu vui chơi, giải trí, sân golf tiếp tục được nâng cấp, đầu tư hạng 

mục mới và nâng cao chất lượng phục vụ. Hệ thống nhà hàng tiếp tục phát triển 

với quy mô đa dạng và chất lượng cơ sở vật chất tốt hơn. 

Mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, song do điều kiện tự nhiên, 

thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng sâu sắc đến tính thời vụ du lịch, hạn chế đến 

khả năng thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, trong 2 năm qua do ảnh hưởng nặng 

nề của đại dịch Covid 19 đã làm cho hoạt động du lịch cả nước nói chung và 

Nghệ An nói riêng “ đóng băng”. Nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch sôi động trở 

lại, tôi xin trao đổi một số giải pháp sau: 

3. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch đến 

Nghệ An năm 2022 và những năm tiếp theo. 



Tuy mới thành lập hơn 2 năm (tháng 4/2020) nhưng Trung tâm xúc tiến Đầu 

tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn. Đối với mảng Du lịch, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch một cách khá đồng bộ, ứng 

dụng tốt công nghệ 4.0 trong tình hình dịch covid 19 bùng phát nên vẫn đảm bảo 

hoạt động quảng bá không bị dán đoạn. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh về mảnh 

đất, con người, văn hoá, tiềm năng và thế mạnh ngành Du lịch Nghệ An đến nhiều 

hơn với du khách trong nước và nước ngoài. 

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách trong việc 

tiếp cận nhanh các thông tin về du lịch tỉnh Nghệ An, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An  chú trọng đầu tư, nâng cấp website của đơn 

vị (https://napc.nghean.gov.vn/) theo hướng chuyên nghiệp, tương tác mạnh với 

người dùng và các trang mạng xã hội. Thường xuyên cập nhật thông tin, thu hút 

được hơn 1,3 triệu lượt truy cập và tương tác; fanpage Trung tâm xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch Nghệ An thu hút hơn 4.000 lượt theo dõi. Ngoài ra, Trung 

tâm phối hợp với các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế xây dựng và 

đăng tải hàng loạt chuyên trang, video clip về du lịch Nghệ An như: Tạp chí Du 

lịch Việt Nam, VietNam Today, Tạp chí Skech Nhật Bản, kênh VTV 24, chuyên 

mục S-Viet Nam, VTV Travel...đặc biệt Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty 

Hàng không Việt Nam ( VietnamAirlines) ký kết Thỏa thuận về Chương trình hợp 

tác chiến lược giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, Trung tâm đã từng bước cụ thể 

hóa các nội dung hợp tác, đối với hoạt động quảng bá du lịch, Trung tâm đã xây 

dựng xong clip 30’ phát trên các máy bay của Vietnam Airlines.   

Bên cạnh đó, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An 

có hệ thống hàng chục đầu mục ấn phẩm quảng bá du lịch nói riêng và Đầu tư, 

Thương mại nói chung vừa là ấn phẩm giấy vừa là ấn phẩm điện tử như: Bản đồ 

du lịch, sổ tay du lịch, các loại tập gấp: Du lịch Nghệ An - Hãy đến và trải nghiệm, 

Miền Tây Nghệ An, Nghệ An - Cung đường biển gọi, Du lịch tâm linh... Đối với 

ấn phẩm xúc tiến Đầu tư, Trung tâm thường xuyên cập nhật danh mục các dự án 

thu hút đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các thông tin cần thiết cho các 

nhà đầu tư tìm hiểu ( ấn phẩm được xây dựng bằng nhiều thứ tiếng như: Tiếng 

Anh, Trung, Nhật, Đài Loan...). Ngoài ra, Trung tâm cũng chú trọng đẩy mạnh 

công tác quảng bá trên các kênh mạng xã hội như: zalo, facebook, TikTok,.. 

Công tác xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm được Trung tâm 

chú trọng thực hiện. Trung tâm tham gia quảng bá xúc tiến tại các sự kiện du lịch: 

VITM Hà Nội, ITE Thành phố Hồ Chí Minh, Travex Quảng Ninh; Ứng dụng công 

nghệ số vào công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng du lịch thông minh 

nhằm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ đối với khách du lịch. Thời gian qua, 

Trung tâm đã xây dựng hàng loạt tour du lịch trực tuyến phát trên fanpage của đơn 

vị thu hút hàng ngàn lượt du khách theo dõi, đây được xem là giải pháp hữu hiệu 

dành cho du khách trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.  

Tại các sự kiện du lịch Trung tâm đã tổ chức tốt công tác quảng bá bằng các 

hình thức chiếu các video clip, trưng bày ảnh đẹp du lịch, giới thiệu hàng loạt ấn 

phẩm quảng bá Đầu tư, Thương mại và Du lịch, đặc sản OCOP địa phương... 



Thời gian tới, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ 

An sẽ tổ chức Tuần Lễ quảng bá Du lịch biển và đặc sản Nghệ An năm 2022 và Lễ 

phát động chiến dịch quảng bá du lịch “ Hello Nghe An” trên ứng dụng TikTok. 

Các sự kiện đón đoàn Famtrip và tổ chức Hội nghị “ Cửa Lò - Phát triển du lịch 

biển bền vững”, Hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm quà tặng tỉnh Nghệ 

An năm 2022, các sự kiện này được tổ chức tại Cửa Lò nhằm kích cầu phát triển 

du lịch, thu hút sự quan tâm và giữ chân du khách.  

Đa dạng hoá các loại hình ấn phẩm du lịch nhằm phục vụ công tác giới 

thiệu, quảng bá bức tranh toàn cảnh về sự hấp dẫn của du lịch, văn hóa, các tiềm 

năng cùng cơ hội đầu tư vào Du lịch tỉnh Nghệ An.  

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh sẽ thực hiện đổi 

mới phương thức, ứng dụng công nghệ số để tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du 

lịch; tập trung mở rộng thị trường du lịch trong và ngoài nước, ưu tiên các thị 

trường trọng điểm và thị trường tiềm năng; nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu 

quả trong tổ chức các sự kiện du lịch. Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

du lịch của tỉnh trong liên kết, hợp tác đầu tư, kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, 

kết nối tour - tuyến du lịch đưa khách đến Nghệ An. Liên kết website với các tỉnh, 

thành trong cả nước và nước ngoài để tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch 

Nghệ An trên các trang mạng xã hội và các trang thông tin điện tử về du lịch có uy 

tín, có lượt truy cập cao, thu hút sự tương tác trực tiếp của người xem (như: 

Youtube, Tripadvisor, Traveloka, Facebook, Twister; Instagram, website của Tổng 

Cục Du lịch Việt Nam www.vietnam.travel..); hợp tác với các hãng truyền thông 

quốc tế lớn như CNN, Travel Channel, Google… tổ chức các hoạt động truyền 

thông thương hiệu Du lịch Nghệ An. 

Mặt khác, Trung tâm chú trọng đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu 

thông tin, hình ảnh du lịch Nghệ An trên các phương tiện của Vietnam Airlines 

(tạp chí Heritage và trình chiếu clip về du lịch Nghệ An trên các chuyến bay trong 

nước và quốc tế); nghiên cứu để nhân rộng ra các hãng hàng không khác của Việt 

Nam. Tăng cường quảng bá du lịch Nghệ An các cơ quan báo chí Trung ương và 

địa phương thông qua các hình thức như: phối hợp làm các seri phim giới thiệu các 

điểm đến, sản phẩm mới của du lịch Nghệ An để phát trên các khung giờ vàng, các 

kênh du lịch; phát triển "Marketing điện tử" (E-marketing) phục vụ xúc tiến, 

quảng bá du lịch. Hàng năm, tổ chức và tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo, 

hội chợ triển lãm về du lịch trong và ngoài nước theo chương trình của Tổng cục 

Du lịch và của địa phương. Tổ chức các đoàn nghiên cứu và hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp khảo sát thị trường điểm đến và ký kết các chương trình hợp tác, nối kết 

tour - tuyến với các hàng lữ hành quốc tế; đón các đoàn khảo sát du lịch, báo chí 

trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác với ngành Du lịch 

Nghệ An. Phối hợp tổ chức các lễ hội, sự kiện du lịch, các hội nghị, hội thảo 

chuyên đề về du lịch để tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm du lịch phù hợp, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của du lịch tỉnh Nghệ 

An nhằm thu hút du khách trong ăm 2022 và các năm tiếp theo. 

Trên đây là nội dung tham luận của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch tỉnh Nghệ An, với mong muốn góp phần đưa ngành Du lịch tỉnh nhà 

sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong tình hình mới. 



Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội 

nghị thành công tốt đẹp!  

                                                                         Trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH 

 

THAM LUẬN 

Vai trò của Thành phố Vinh, trung tâm phân phối khách du lịch 

Của tỉnh Nghệ An trong mở cửa lại hoạt động du lịch 

 

            Kính thưa: 

 - Đ/c: ..................................................................................... 

 - Thưa các đồng chí chủ trì hội nghị! 

 - Thưa toàn thể hội nghị! 

Thành phố Vinh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An; 

có vị trí địa lý rất thuận lợi cho việc giao lưu - kinh tế - văn hóa trong tỉnh, trong 

nước và quốc tế. Vinh là một trong 5 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh; là một 

điểm nhấn trong bản đồ du lịch Quốc gia với mạng lưới hệ thống cơ sở lưu trú 

khách sạn, nhà hàng, trung tâm giải trí, trung tâm thương mại hiện đại, sang trọng, 

đáp ứng tốt nhu cầu về ăn nghỉ, vui chơi, mua sắm của du khách du lịch. Hệ thống 

cơ sở vật chất, cơ sở dịch vụ du lịch đảm bảo về cả quy mô và chất lượng. Thành 

phố có hơn 200 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 

4-5 sao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Một 

số tuyến đường đô thị, khu phố chuyên doanh, các loại hình dịch vụ thương mại 

cũng phát triển mạnh mẽ với 6.302 doanh nghiệp, hơn 110 nhà hàng, 10 trung 

tâm thương mại; 17 siêu thị; 28 chợ. Dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển 

hàng hoá và đi lại của nhân dân.  

 Nằm trên tuyến đường giao thông xuyên Việt và xuyên Á, có hệ thống hạ 

tầng giao thông đồng bộ như: nhà ga, bến cảng, sân bay quốc tế… rất thuận lợi cho 

khách du lịch di chuyển đi các điểm du lịch trong vùng và khu vực, Du lịch thành 

phố Vinh đã kết nối với các tour du lịch bằng đường sắt, đường bộ, đường hàng 

không nối liền các khu du lịch hấp dẫn như: khu du lịch bãi biển Cửa Lò, Nam 

Đàn, vườn Quốc gia Pù Mát, Thác Sao Va, khu du lịch bãi Lữ, khu du lịch Xuân 

Thành, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Sơn Kim,…và đến các điểm du lịch nước 

ngoài: các tỉnh Đông bắc Thái Lan, Lào, Đảo Hải Nam Trung Quốc, Myanmar… 

Tuy nhiên, du lịch thành phố Vinh phát triển vẫn chưa xứng tầm với tiềm 

năng và lợi thế đó; Nguyên nhân chủ yếu là trong một thời gian dài thành phố 

chưa thực sự chú trọng đổi mới tư duy và quan tâm phát triển du lịch vì vậy các 

điều kiện cần để phát triển du lịch về cơ sở vật chất hạ tầng, sản phẩm, nguồn lực, 

truyền thông… mới đáp ứng được một phần yêu cầu. 



Đặc biệt, sau 2 năm đối mặt với những khủng hoảng do dịch Covid-19 gây 

ra, thành phố Vinh đã phải nhiều lần dừng các hoạt động không thiết yếu, nhiều sự 

kiện, lễ hội phải hủy bỏ, nhiều điểm tham quan du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch 

và dịch vụ du lịch phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động, giãn nhân công. Du 

lịch là ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và thiệt hại nặng nhất, khả năng ứng phó và 

phục hồi tương đối chậm so với các ngành khác, ảnh hưởng đến chỉ tiêu tăng 

trưởng của ngành du lịch và chỉ tiêu tăng trưởng chung của thành phố.  

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí! 

Từ những bài học được rút ra sau quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển du 

lịch thời gian qua, trong thời gian tới thành phố đang phấn đấu phát triển du lịch 

để xứng tầm là trung tâm phân phối khách du lịch của tỉnh Nghệ An với những 

giải pháp trọng tâm như sau: 

1. Đổi mới mạnh mẽ tư duy hành động của cả hệ thống chính trị trong mục 

tiêu phát triển du lịch, xác định du lịch là hoạt động phát triển kinh tế, góp phần 

tích cực vào tăng trưởng của thành phố trong thời gian tới. 

2. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của UBND, Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh nhất là sự phối hợp chặt chẽ với Sở du lịch trong các Chương trình, Kế hoạch 

tổng thể và hàng năm về hoạt động du lịch để từ đó trở thành một trong những 

nhân tố quan trọng của chuỗi hệ thống phát triển du lịch đặc biệt là vị thế trung 

tâm điều phối khách du lịch của Tỉnh Nghệ An. Rà soát đánh giá lại các cơ sở lưu 

trú du lịch hiện có trên địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục 

những khó khăn hạn chế, mở rộng, nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú theo hướng 

chuyên nghiệp, đa dạng theo nhu cầu của du khách. 

3. Xây dựng Kế hoạch phát triển Du lịch phù hợp với Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội nhiệm kỳ và định hướng các giai đoạn tiếp theo, xem du lịch là 

một trong những lĩnh vực mũi nhọn phát triển kinh tế của thành phố, trong đó chú 

trọng: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của cấp ủy, chính quyền, 

MTTQ, đoàn thể. 

- Quy hoạch đất đai, trong đó ưu tiên cho các dự án có liên quan đến phát 

triển du lịch, thu hút đầu tư các cơ sở lưu trú đủ tiêu chuẩn quốc tế, khách sạn cao 

cấp, các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố. 

- Bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng để chỉnh trang, phát triển hạ tầng theo 

hướng mở rộng không gian đô thị và đồng bộ. 

4. Tham quan học hỏi kinh nghiệm du lịch tại các địa phương trong và ngoài 

nước. Kết nối và phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và cơ sở lưu 

trú du lịch để quảng bá, giới thiệu, hình thành Tour và các sản phẩm du lịch tại 

thành phố. Tăng cường công tác quảng bá thông qua hoạt động truyền thông và 

các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, các sản phẩm liên 



quan đến du lịch… đủ điểu kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để thu hút và giới thệu 

về du lịch Vinh. 

5. Xây dựng đội ngũ làm công tác du lịch từ cơ sở đến thành phố với 

phương châm tất cả người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đều là 

những nhân tố tích cực góp phần phát triển du lịch; Đặc biệt là đội ngũ quản lý, 

nhân viên trong các cơ sở lưu trú phải được tập huấn để nâng cao kỹ năng và tính 

chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng. 

6. Tập trung khai thác hiệu quả các cơ sở lưu trú, sản phẩm du lịch sẵn có: 

di sản văn hóa, ẩm thực, không gian đô thị, dịch vụ mua sắm, nhà hàng, khách sạn, 

trung tâm thương mại, làng hoa cây cảnh… Chỉnh trang hoàn thiện hạ tầng các 

tuyến phố chính trong thành phố kết nối với các Tỉnh thúc đẩy lan tỏa hoạt động 

kinh doanh, dịch vụ trong khu vực nội thành. Hoàn thành đưa vào hoạt động Phố 

đi bộ, Phố đêm, Phố ẩm thực từ đó hình thành thêm các lễ hội để thu hút du lịch..  

Kính thưa quý vị! 

Với vai trò, trung tâm lưu trú và phân phối khách du lịch của tỉnh Nghệ An, 

chúng tôi sẽ luôn nỗ lực phát triển Thành phố Vinh thành “Điểm đến du lịch hấp 

dẫn - an toàn - thân thiện"; Để đạt được mục tiêu đó trong thời gian tới, bên cạnh 

sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ngành Trung ương và Tỉnh Nghệ An, cùng với sự 

nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự chung sức đồng lòng của nhân 

dân thành phố nhất định hình ảnh Thành phố Vinh, thương hiệu du lịch Thành phố 

Vinh sẽ ngày càng được khẳng định. 

 Một lần nữa, Tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí tham dự hội 

nghị sức khỏe, thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp./. 

                                                                    Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ 

 

THAM LUẬN 

Đa dạng các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 

thu hút khách du lịch đến với thị xã Cửa Lò năm 2022 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý! 

Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị! 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo thị xã Cửa Lò, xin gửi tới các 

đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, cùng toàn thể các quý vị lời kính chúc sức 

khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp! 

Kính thưa Hội nghị! 

Trước hết, tôi đồng tình cao với báo cáo đề dẫn và các tham luận đã trình 

bày tại hội nghị. Được Ban Tổ chức hội nghị giới thiệu tham luận nội dung “Đa 

dạng hóa các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thu hút khách đến 

với thị xã Cửa Lò năm 2022”, tôi xin nêu thực trạng và một số nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện như sau: 

Trong những năm qua, du lịch Của Lò đã có bước phát triển khá nhanh, cơ sở 

hạ tầng bước đầu đươc quan tâm đầu tư khá đồng bộ, các sản phẩm du lịch khá đa 

dạng; thương hiệu du lịch được du khách đánh giá khá cao và có sức lan toả, hàng năm 

lượng khách tăng bình quân từ 10-13%, doanh thu tăng 20%... Tuy nhiên ngoài các 

dịch vụ lưu trú, ăn uống, Cửa Lò còn thiếu các điểm đến, các sản phẩm du lịch, dịch vụ 

vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng và trải nghiệm còn đơn điệu; chưa tổ chức được nhiều các 

sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao quy mô lớn thu hút đông du khách về với Cửa Lò... 

Bước vào năm du lịch 2022, sau 2 năm bị đóng băng do dịch Covid-19, du 

lịch Cửa Lò đang đứng trước những thời cơ phục hồi mới nhờ cảnh quan biển đảo 

tươi đẹp, truyền thống lịch sử, văn hóa đa dạng... nhưng đồng thời cũng đứng 

trước nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi thị xã phải thích ứng linh hoạt, chủ 

động, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để 

thu hút khách về với biển Cửa Lò, trong đó thị xã sẽ tập trung vào các nhiệm vụ, 

giải pháp cơ bản sau đây: 

Một là, đổi mới về tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò  

Đây là một chủ trương hoàn toàn mới, lần đầu tiên sau 28 năm thành lập, thị 

xã Cửa Lò tổ chức Lễ hội khai trương du lịch biển sớm hơn thường niên, vào đêm 

9/4/2022 và kéo dài đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 với 05 nhóm hoạt động trọng tâm là: 

tổ chức các hoạt động văn hóa ẩm thực, các loại hình âm nhạc, các hội chợ, hội thi 

và các hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm nét văn hóa dân gian đặc trưng 

của Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng như chương trình Về miền Ví dặm, 

Âm nhạc đường phố được tổ chức thường xuyên vào các tối cuối tuần tại các điểm 



công cộng như Quảng trường Bình Minh, Công viên hoa Cúc biển, sân vận động 

các phường để phục vụ người dân và du khách... 

Hai là tập trung ưu tiên cho phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ 

Thị xã Cửa Lò sẽ tập trung phát triển hệ thống sản phẩm du lịch chất 

lượng, đặc sắc, đa dạng và đồng bộ, có giá trị cao, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của 

khách du lịch; ngoài du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, thưởng thức hải sản như lâu 

nay, thị xã đang đầu tư và thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch sinh thái, 

du lịch văn hóa, du lịch thể thao, thúc đẩy phát triển loại hình du lịch MICE (tổ 

chức sự kiên, hội nghị, hội thảo, triển lãm); Đồng thời nâng cao chất lượng các 

dịch vụ như dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lữ hành, dịch vụ vận chuyển, 

dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ thông tin hướng dẫn và các dịch vụ khác liên 

quan… Đặc biệt là triển khai đầu tư xây dựng các điểm đến ấn tượng để du khách 

có những trải nghiệm và khám phá thú vị về Cửa Lò như làng chài Nghi Thủy, chợ 

bến cá Nghi Thủy, các làng nghề truyền thống, đền Mai Bảng, đền Vạn Lộc, đền 

làng Hiếu.... 

Ba là, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao xuyên 

suốt năm du lịch 2022 

Để tăng sức hấp dẫn và tạo ấn tượng cho du khách về với Cửa Lò, năm nay, 

Thị xã sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao xuyên suốt năm, đó là: 

Phối hợp với Tỉnh đoàn, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh để tổ chức các hội thi như: Hội thi Người 

đẹp phố biển, Hội thi thuyết minh viên - hướng dẫn viên du lịch, Hội thi “Tiếng hát 

Hoa phượng đỏ”, Hội thi tìm kiếm tài năng, Got Talent..v.v. các hoạt động này sẽ 

trải dài suốt cả năm du lịch để tạo thành điểm nhấn mới trong hoạt động du lịch Cửa 

Lò.  

Đồng thời, thị xã sẽ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao để tập trung thu 

hút, kêu gội, đăng cai các giải đấu thể thao quy mô cấp tỉnh, cấp Quốc gia như giải 

Bóng chuyền bãi biển Quốc gia, giải vô địch Karate toàn tỉnh, giải Cờ người, giải 

thể hình toàn tỉnh... 

Đặc biệt, một nét mới trong chuỗi hoạt động du lịch năm nay, để thích ứng 

với diễn biến dịch bệnh, thị xã Cửa Lò sẽ phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức hội chợ trực tuyến hệ thống các gian hàng giới 

thiệu các sản phẩm OCOP cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung 

và Cửa Lò nói riêng. Thị xã Cửa Lò cũng đang tích cực phối hợp với các bên liên 

quan khảo sát và tổ chức phố ẩm thực, chợ đêm để tạo điểm nhấn năm du lịch 2022. 

Kính thưa Hội nghị! 

Qua hội nghị hôm nay, chúng tôi thiết nghĩ, để du lịch Cửa Lò năm 2022 

và những năm tiếp theo phát triển nhanh, bền vững, khẳng định được vị thế đô thị 

du lịch biển, thì không chỉ cần sự nỗ lực vượt bậc của Cửa Lò không thôi, mà rất 

cần sự chung tay, vào cuộc, quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Trung ương và 



tỉnh cả về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư thì Cửa Lò mới phát triển xứng tầm 

là cực tăng trưởng mũi nhọn, trọng điểm của tỉnh.  

Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần chủ động, đổi mới, với những chủ 

trương mới, cách làm mới, sản phẩm mới, quyết tâm cao, bước vào năm du lịch 

2022, Cửa Lò sẽ từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, góp phần vào thắng lợi 

chung của ngành du lịch Nghệ An 2022. 

Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng 

toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc hội nghị thành 

công tốt đẹp. 

                                                                Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIỆP HỘI DU LỊCH NGHỆ AN  

 

THAM LUẬN 

Thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực Nghệ An 

Thực trạng và giải pháp 

                                                       Ông Nguyễn Đức Hiển 

                                                                   Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An 

                            

1. Đặt vấn đề 

Ngành Du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch Nghệ An nói riêng hiện đang 

thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực, đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, khi dịch 

Covid 19 bắt đầu xuất hiện và bùng phát ở Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch 

trong tình trạng đặc biệt khó khăn, gần như phải ngừng hoạt động, trong khi các 

chi phí sản xuất kinh doanh vẫn phải duy trì, dẫn đến mất cân đối trong việc chi trả 

tất cả các chi phí của doanh nghiệp, lao động của các doanh nghiệp bị cắt giảm 

lương, giảm giờ làm thấp nhất là 50%, nhiều đơn vị phải cho nghỉ 100%, đóng cửa 

công ty du lịch lữ hành, đóng cửa khách sạn. Đa số doanh nghiệp lữ hành phải 

ngừng hoạt động, cho công nhân viên nghỉ việc, người lao động không có việc 

làm, không có thu nhập phải đi tìm việc làm khác, các doanh nghiệp chuyển đổi 

sang ngành nghề kinh doanh khác để duy trì cuộc sống. 

Nhìn chung, nguồn nhân lực du lịch Nghệ An vẫn còn thấp, chưa đồng đều, 

chưa chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành về cả số 

lượng và chất lượng. Về số lượng, các cơ sở đào tạo của tỉnh mới đáp ứng được 

khoảng hơn 50% nhu cầu (Đào tạo nghề). Về chất lượng, còn thiếu lao động lành 

nghề, một bộ phận lao động chưa qua đào tạo nhưng lại có kinh nghiệm và thạo 

việc, trong khi việc tuyển dụng các sinh viên mới ra trường nhưng còn yếu về 

ngoại ngữ và thiếu những kiến thức chuyên môn, chưa cập nhật kịp thời những 

kiến thức, hiểu biết về kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử chưa đáp ứng ngay được 

nhu cầu, nhiều doanh nghiệp phải tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại. Việc chưa đảm 

bảo về chất lượng đào tạo đã gây những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng dịch 

vụ du lịch và khả năng cạnh tranh nguồn lao động.  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của ngành còn thấp chủ yếu là trình độ trung cấp, 

sơ cấp và đào tạo ngắn hạn, chưa có chính sách và chiến lược thu hút nguồn nhân 

lực chất lượng cao. Chính vì vậy, để phát triển ngành Du lịch Việt Nam cũng như 

Du lịch Nghệ An nâng tầm chất lượng hình ảnh du lịch với du khách trong và 



ngoài nước, ngành Du lịch cần được phát triển mạnh mẽ, trong đó vấn đề quan 

trọng nhất là thu hút, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu 

công việc đồng thời phải có các chế độ đãi ngộ đối với nguồn nhân lực du lịch. 

2. Thực trạng vấn đề thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ đối với nguồn 

nhân lực ngành Du lịch 

2.1. Về ưu điểm 

Nhân lực ngành Du lịch cũng là một trong những nhân tố quan trọng đóng 

góp vào thành tựu xây dựng phát triển Ngành trong 50 năm qua; bước đầu xây 

dựng được thương hiệu Du lịch Việt Nam và những sản phẩm du lịch mang lại giá 

trị mới cho đất nước và xã hội. Trình độ kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 

và năng lực quản lý nhà nước, nghiên cứu, đào tạo, quản trị kinh doanh ngày một 

nâng cao. Phần lớn được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn. 

Du lịch Nghệ An được sự quan tâm của tỉnh, các nhà đầu tư về du lịch, đây 

cũng là điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực du lịch 

cho Nghệ An. Bên cạnh những cán bộ công tác lâu năm, có nhiều cống hiến và 

những nhà khoa học, chuyên gia, nghệ nhân tuy tuổi cao, vẫn tiếp tục sự nghiệp 

sáng tạo và cống hiến, đã xuất hiện những lao động trẻ, được đào tạo cơ bản, năng 

động, tự tin, dám nghĩ, dám làm, trình độ nhiều mặt và năng lực, cống hiến ngày 

một nâng cao, cố gắng tìm tòi cái mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp thu nhanh 

kiến thức mới và có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp. Đội ngũ nhân lực làm du 

lịch ngày càng được nhân rộng, phát triển không chỉ là những người được đào tạo 

chuyên môn từ trường lớp mà còn là những người bản địa cũng được tiếp cận, đào 

tạo để làm du lịch tại mỗi vùng miền của địa phương (Ví dụ:đồng bào dân tộc Thái 

hoạt động du lịch cộng đồng ở miền Tây xứ Nghệ, những nghệ nhân làng nghề 

hoạt động du lịch như làng gốm Trù Sơn - Đô Lương, tương Nam Đàn, Nghệ nhân 

các CLB dân ca ví, dặm Nghệ tĩnh.........) 

 

2.2. Về hạn chế 

Nhân lực ngành Du lịch còn nhiều mặt chưa đáp ứng nhiệm vụ phát triển du 

lịch khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và yêu cầu phát triển nền kinh tế tri 

thức, kinh tế số trong thời đại công nghệ 4.0. Số lượng nhân lực còn ít, cơ cấu 

chưa đồng bộ và năng lực thực tiễn chưa tương xứng với bằng cấp. Nhân lực có 

trình độ, tay nghề cao chưa nhiều và ngày càng thiếu những cán bộ đầu đàn làm 

nòng cốt đào tạo nhân lực trẻ. Vấn đề thu hút nhân lực du lịch giữa các doanh 

nghiệp lẫn nhau xảy ra ngày càng nhiều, thay vì cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, 

đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực của đơn vị mình thì lại lôi kéo nhân lực có kinh 

nghiệm, đã được đào tạo của DNDL khác, không tập trung đào tạo ,đào tạo lại, 

đào tạo tại chỗ… 

Kiến thức hội nhập, ngoại ngữ, tin học; năng lực sáng tạo, lãnh đạo, quản lý, 

quản trị và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế chưa tương ứng với yêu cầu phát 



triển của Ngành. Một bộ phận nhỏ chưa tích cực tự học, còn ngại học, kết quả làm 

việc không cao.  

Nguồn nhân lực ngành Du lịch hiện đang cần bổ sung ở một số vị trí như 

cán bộ quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, chuyên gia 

hoạch định chính sách, nghiên cứu chiến lược phát triển ngành, đặc biệt thiếu 

chuyên gia đầu ngành giỏi kỹ thuật, nghiệp vụ du lịch. 

Nhân lực khối kinh doanh du lịch nhiệt huyết, năng động; từng bước được 

đào tạo và tự đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và kiến thức pháp luật quốc tế 

để kinh doanh, hội nhập; thích ứng nhanh với cơ chế mới, phát huy sáng kiến, cải 

tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả làm việc; gắn bó với doanh nghiệp, đóng góp tích 

cực trong xây dựng hình ảnh, thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả 

kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, còn một bộ phận nhân lực 

có ít kinh nghiệm, năng lực hạn chế, kinh doanh kém hiệu quả; chưa khai thác 

mang tính bền vững những lợi thế của đất nước về du lịch để nâng cao năng lực 

cạnh tranh và xây dựng văn hoá doanh nghiệp;... Nhân lực du lịch trong doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau có độ chênh trình độ kỹ năng khá 

lớn. Nhân lực trong các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, các 

tập đoàn du lịch lớn thường được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

hầu hết đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Chưa có các chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực du lịch, các hợp đồng liên kết 

đào tạo chưa có tính bền vững để gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhân 

lực du lịch. Điều này không những cần sự quan tâm của doanh nghiệp du lịch mà 

cần sự vào cuộc của ngành liên quan, của nhà nước để cùng nhau xây dựng phát 

triển để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 08-NQ/TW của 

Bộ Chính trị. 

3. Một số giải pháp thu hút, phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch 

Nghệ An 

Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong toàn ngành về 

cách mạng công nghệ số với ngành Du lịch. Việc tiếp cận và áp dụng những 

thành tựu công nghệ của cách mạng công nghệ số với ngành Du lịch là xu thế 

chung của du lịch toàn cầu. Mỗi người lao động trong ngành cần tích cực học hỏi, 

nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ - đặc biệt là kiến 

thức, kỹ năng sử dụng công nghệ trong công việc, sẵn sàng tiếp cận và sử dụng 

công nghệ mới phục vụ công việc của bản thân. Các cơ quan quản lý du lịch các 

cấp, cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức 

của đội ngũ người lao động, khách du lịch và cộng đồng về cách mạng công nghệ 

số với ngành Du lịch; tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức hội nghị, 

hội thảo về cách mạng công nghệ số với ngành Du lịch cũng là những biện pháp 

tích cực để nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy cho lực lượng lao động toàn 

ngành.  

Hai là, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân 

lực ngành Du lịch. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới những văn bản quy 



phạm pháp luật có liên quan đến cách mạng công nghệ số với ngành Du lịch nói 

chung và phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch nói riêng cho phù hợp với bối 

cảnh, tình hình mới. Có chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở 

đào tạo nghề du lịch trong cả nước gắn với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến; 

Đảm bảo hài hòa giữa chính sách thuyên giảm biên chế với chính sách tuyển mộ 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các 

cấp; Có cơ chế đãi ngộ tốt và cơ chế thu hút hiền tài cho ngành Du lịch. Tạo thuận 

lợi về điều kiện công tác, môi trường làm việc cho nguồn nhân lực có trình độ cao 

về công nghệ trong ngành Du lịch. Có cơ chế khuyến khích, khen thưởng kịp thời 

đối với người lao động trong ngành có ý tưởng đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, áp 

dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả 

trong công việc. 

Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các hoạt động du 

lịch. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp, cần hoàn thiện và triển 

khai đồng bộ Chính phủ điện tử, thực hiện thủ tục hành chính điện tử, dịch vụ 

công trực tuyến, số hóa - công nghệ hóa các hoạt động quản lý chuyên môn; đối 

với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần tích cực triển khai thương mại điện 

tử, đẩy mạnh các loại hình kinh doanh trực tuyến, hình thành và thu hút sự tham 

gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với hệ thống các sàn giao dịch du lịch điện tử; 

đối với khách du lịch, khuyến khích sử dụng các dịch vụ trực tuyến, sử dụng các 

phần mềm, tiện ích thông minh trên các thiết bị di động thông minh, sử dụng các 

hình thức thanh toán điện tử. 

Bốn là, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cho nguồn 

nhân lực du lịch nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về cách mạng công nghệ số với 

ngành Du lịch; nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong công việc của 

người lao động ngành Du lịch; nâng cao trình độ, hiểu biết của người lao động về 

những công nghệ nguồn, công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghệ số và khả 

năng ứng dụng vào ngành Du lịch. Đổi mới chương trình, phương pháp và nâng 

cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo du lịch trong cả nước để đảm bảo 

nguồn nhân lực trong tương lai (sau khi người học tốt nghiệp) có thể đáp ứng ngay 

các vị trí việc làm với yêu cầu về trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ trong công 

việc. 

Năm là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường phối hợp liên ngành trong 

công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trao đổi chuyên gia, nhà khoa học, cử 

học sinh, sinh viên và người lao động đi học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về 

công nghệ ở nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tiên tiến với 

phát triển du lịch. Liên kết, phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 

các Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và 

Công nghệ, đồng thời phối hợp giữa các cơ sở đào tạo du lịch với doanh nghiệp 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch, 

đảm bảo nguồn nhân lực vừa chắc chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ nghề du lịch 

vừa chắc kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ trong công việc. 



Sáu là, vận dụng thực hiện phương châm: Thích ứng, linh hoạt, an toàn, 

hiệu quả trong chống dịch và hoạt động du lịch theo tinh thần của quyết định 

128/CP. 

Từ những diễn biến thực tế và trạng thái bình thường mới, tôi cho rằng cần 

phải có một số cơ chế, chính sách trong trước mắt nhằm giải quyết vấn đề nhân lực 

sau đại dịch và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực du lịch theo hướng bền vững, 

đáp ứng yêu cầu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, thời gian tới 

cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các chủ thể liên quan trực tiếp với 

ngành Du lịch và triển khai đồng bộ một số cơ chế, chính sách; tăng cường quan 

tâm hỗ trợ, phối hợp đối với Hiệp hội Du lịch Nghệ An về hoạt động và chính sách 

hỗ trợ tài chính hoạt động. Rất cần rà soát tổng thể thực trạng nguồn nhân lực du 

lịch, đánh giá hiện trạng thất thoát nhân lực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, có 

chính sách khuyến khích, thu hút người lao động du lịch trở lại làm việc sau đại 

dịch. Cần phải có sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các chủ thể và có những 

phương án, kịch bản phù hợp. 

Đồng thời rà soát hành lang pháp lý liên quan đến đào tạo, sử dụng nhân 

lực; các chế độ chính sách phù hợp và quan tâm đến những ngành, lĩnh vực dễ bị 

tổn thương trong đó có ngành Du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực của ngành. Cần 

có và thực thi có hiệu quả chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp du lịch, 

lao động du lịch… Phát triển nguồn nhân lực phải gắn với đào tạo và bổ sung kiến 

thức thực tiễn để các doanh nghiệp có khả năng tồn tại và chịu được sự cạnh tranh 

ngày càng khốc liệt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, chống chọi với những khủng 

hoảng, thiên tai, dịch bệnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THAM LUẬN  

Du lịch miền Tây Nghệ An sẵn sàng cho hoạt động mở cửa du lịch 2022 

                                     Thạc sĩ Vi Thị Thắm - Chuyên gia phát triển du lịch 
bền vững, Chủ tịch trung tâm điều phối du lịch  

miền Tây Nghệ An TNT – Tây Nghệ Tourist 
I. Đặt vấn đề 

Miền Tây Nghệ An là vùng đất rộng lớn với diện tích gần 1,4 triệu ha, 

chiếm 84% diện tích toàn tỉnh Nghệ An, bao gồm 10 huyện và 01 thị xã: Kỳ Sơn, 

Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, 

Anh Sơn, Thanh Chương và Thị xã Thái Hòa.   

Miền Tây xứ Nghệ là nơi có khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO 

công nhận, gồm Vườn quốc gia Pù Mát và hai khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia là 

Pù Hoạt và Pù Huống. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Miền Tây có diện tích rừng 

nguyên sinh rất lớn, vùng bảo tồn thiên nhiên còn giữ được vẻ hoang sơ, nguyên 

sinh, có thảm thực vật phong phú, đa dạng và nhiều loại động vật quý hiếm. Ở đây 

còn có nhiều hang động, thác nước đẹp, nổi tiếng hấp dẫn khách du lịch gần xa 

như thác Kèm (Con Cuông), thác Xao Va, thác 7 tầng (Quế Phong), Hang Bua, 

hang Thẳm Ồm (Quỳ Châu). Ngoài ra trong vùng còn có nhiều hồ đập, sông suối 

vừa có tác dụng điều hòa khí hậu, môi trường sinh thái vừa tạo cảnh quan thiên 

nhiên với nhiều khu sinh thái hấp dẫn được hình thành như khu Du Lịch sinh thái 

& cộng đồng Pha Lài (Con Cuông), khu sinh thái đập Hòn Mát (Nghĩa Đàn); Đặc 

biệt, một số vùng có độ cao khác biệt như thung lũng Mường Lống (gần 1.500m) 

và đỉnh Pù Xai Lai Leng (2.720m) của Kỳ Sơn, tạo nên khí hậu mát mẻ quanh 

năm, cung đường núi non hùng vĩ và nhiều điểm săn mây lý thú không thua kém 

gì các điểm du lịch nổi tiếng khác như Sapa hay Đà lạt.  Đây là những tiềm năng, 

yếu tố quan trọng để phát triển du lịch sinh thái.  

Vùng Tây Nghệ có 6 dân tộc anh em cùng chung sống hoà thuận, gồm có 

Kinh, Thái, Thổ, Mông, Ơ Đu, Khơ Mú và tộc người Đan Lai còn gìn giữ được 

nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá. Đó là các loại kiến 

trúc nhà sàn của dân tộc Thái, dân tộc Ơ Đu; trang phục đặc trưng của đồng bào; 

sản phẩm dệt thổ cẩm của dân tộc Thái; các lễ hội, phong tục tập quán độc đáo 



như hội xăng khan, lễ cúng lúa rẫy, lễ làm vía cầu may. Bên cạnh đó, các loại hình 

dân ca như xuối, nhuôn, khắp, lăm của dân tộc Thái; tơm của dân tộc Khơ Mú; cự 

xia, lù tẩu của dân tộc Mông tạo nên những nét văn hoá vô cùng đặc sắc. Miền Tây 

Nghệ An cũng có nhiều di tích lịch sử, điểm đến tâm linh như di tích thành Trà 

Lân, bia Ma Nhai, cây đa Cồn Chùa (Con Cuông); nghĩa trang liệt sĩ Quốc Tế Việt 

Lào (Anh Sơn); di tích Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu (Thị xã Thái 

Hòa); đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương); đền Choọng (huyện Quỳ Hợp). Đây 

chính là tài sản vô giá góp phần phát triển du lịch văn hoá, cộng đồng của miền 

Tây.  

Với những đặc trưng về tự nhiên, văn hóa, xã hội và con người vô cùng 

phong phú, độc đáo kể trên, miền Tây Nghệ An có nhiều tiềm năng và thuận lợi 

sẵn có cho việc phát triển du lịch sinh thái cũng như văn hoá cộng đồng. Thực tế 

cho thấy những năm gần đây, các huyện miền Tây đã và đang nỗ lực để phát triển 

du lịch địa phương và trước đại dịch covid-19 đã tạo ra một số điểm nhấn đáng 

chú ý như du lịch sinh thái, cộng đồng tại Con Cuông, hay du lịch canh nông tại 

Nghĩa Đàn. Vậy sau một thời gian dài chống chọi với dịch bệnh, nay du lịch miền 

Tây xứ Nghệ đã chuẩn bị cho sự trở lại của du lịch như thế nào?  

 II. Tây Nghệ sẵn sàng cho sự hồi phục của du lịch.Thứ nhất, về các 

điểm đến và sự liên kết điểm đến.  

Mặc dù tình hình dịch covid-19 kéo dài ảnh hưởng nặng nề tới ngành du 

lịch nhưng nhiều điểm đến ở miền Tây Nghệ An lại dành thời gian, cơ hội đó để 

nâng cấp, cải thiện, tìm kiếm các dự án đầu tư, và thậm chí là khôi phục, khai mở 

ra điểm đến mới, không ngừng chuẩn bị cho sự trở lại của du lịch. Có thể liệt kê ra 

các điểm đến tiêu biểu như khu du lịch sinh thái Pha Lài – Con Cuông, trạm dừng 

chân rừng Săng Lẻ - Tương Dương, điểm du lịch Mường Lống – Kỳ Sơn, đỉnh Pù-

Xai-Lai-Leng – Kỳ Sơn, bản du lịch cộng đồng Yên Hoà, Mỹ Lý – Kỳ Sơn, Nhật 

Minh Farmstay – Quế Phong; bản du lịch cộng đồng Cọ Muồng – Quế Phong, 

Lâm Khang homestay – Quế Phong, bản du lịch cộng đồng Hoa Tiến – Quỳ Châu, 

Hòn Mát Farmstay – Nghĩa Đàn, thung lũng hoa Trương Gia Trang – Nghĩa Đàn, 

hệ thống dịch vụ tập đoàn T.H – Nghĩa Đàn, suối cá khe Tọ - Nghĩa Đàn, v.v. Các 



điểm đến đã chỉnh trang, nâng cấp và cả làm mới cơ sở vật chất, trồng cây, trồng 

hoa tạo cảnh quan, điểm check in, khảo sát, học hỏi thêm các nơi. Đến đầu năm 

2022, nhiều điểm đến đã thường xuyên đón các lượt khách trong và ngoài tỉnh về 

tham quan, trải nghiệm. Đáng chú ý là trong thời gian qua các điểm đến trên cung 

đường miền Tây xứ Nghệ đã có sự liên kết chặt chẽ thông qua trung tâm điều phối 

miền Tây xứ Nghệ TNT – Tây Nghệ Tourist. Việc các điểm đến trở thành thành 

viên của Tây Nghệ Tourist đã tạo nên một mạng lưới các điểm đến hoạt động có tổ 

chức bài bản, có sự kết nối và hỗ trợ nhau cùng phát triển một cách bền vững. 

Hiện tại đã có các chi nhánh chính là TNT Tây Nam (gồm Con Cuông, Tương 

Dương, Kỳ Sơn); TNT Phủ Quỳ (Nghĩa Đàn, Thái Hoà, Quỳ Hợp) và TNT Quế 

Phong. Thời gian tới sẽ có thêm các điểm đến khác gia nhập vào mang lưới TNT 

để cùng nhau phát triển và hỗ trợ cho nhau. Một trong những điều cốt lõi của 

mạng lưới TNT chính là kết nối những điểm đến và chủ cơ sở là những con em 

miền Tây xứ Nghệ tâm huyết với quê hương, có năng lực, có chuyên môn và sẵn 

sàng đồng hành, kết nối vì sự phát triển chung của miền Tây xứ Nghệ. Việc phát 

triển và kết nối các điểm đến vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng các điểm 

đến, tạo thêm nhiều điểm đến mới hấp dẫn, tạo nhiều sản phẩm phong phú, đa 

dạng và tránh sự trùng lặp sản phẩm lẫn nhau, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm. 

Đến đầu tháng 3 năm 2022, các điểm đến trên cung đường miền Tây Nghệ An đã 

đồng loạt sẵn sàng điều kiện để phục vụ du khách. Đáng chú ý từ ngày 23 tháng 2 

đến 28 tháng 2 vừa qua các điểm đến Tây Nghệ đã đón đoàn Famtrip – caravan 

khám phá cung đường miền Tây, thực hiện khảo sát và đánh giá sản phẩm du lịch 

tại Tây Nghệ, do Sở Du Lịch Nghệ An tổ chức với nhiều tổ chức, doanh nghiệp du 

lịch lớn tham gia. Qua hành trình 6 ngày 5 đêm, đoàn đã thấy rõ sự sẵn sàng của 

các điểm đến với nhiều điều mới mẻ, độc đáo.  

Thứ hai, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đơn vị liên quan. 

Với những lợi thế về thiên nhiên, văn hoá và con người của các địa phương 

miền Tây xứ Nghệ để phát triển du lịch, chính quyền địa phương rất quan tâm và 

sẵn sàng hỗ trợ để phát triển du lịch trên địa bàn. Tiêu biểu như thời gian qua các 

địa phương chủ động phối hợp và đối ứng cùng dự án Quỹ Môi Trường Toàn Cầu 



– GEF – chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP thực hiện hai dự án thiết 

thực và hiệu quả liên quan tới du lịch tại các huyện Con Cuông, Tương Dương và 

Kỳ Sơn, gồm có dự án “phát triển du lịch sinh thái cho đồng bào dân tộc thiểu số 

vùng đệm Vườn Quốc Gia Pù Mát góp phần bảo tồn đa dạng sinh học khu dự trữ 

sinh quyển miền Tây Nghệ An” (giai đoạn 2019 -2021 tại Con Cuông và Tương 

Dương) và dự án “bảo vệ và phát triển rừng bền vững đảm bảo sinh kế và phát 

triển du lịch cộng đồng huyện Kỳ Sơn” ( giai đoạn 2021 – 2023 tại Kỳ Sơn); hay 

triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch cộng đồng trên địa bản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, một 

số địa phương dù trong thời gian dịch bệnh nhưng đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn 

thiện việc đầu tư, mua sắm thiết bị cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà vệ sinh phục 

vụ hoạt động du lịch,  như bản du lịch cộng đồng Cọ Muồng, Châu Kim – Quế 

Phong; Đặc biệt, các dự án, nghị quyết này chú trọng vào vấn đề đào tạo nhân lực, 

tập huấn nâng cao năng lực vô cùng cần thiết cho lực lượng lao động du lịch, góp 

phần cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch hiện nay. Đối với các tuyến điểm mới, 

các đơn vị liên quan nhiệt tình hỗ trợ, đồng hành để cùng ngành du lịch phát triển 

tuyến điểm, sản phẩm mới, độc đáo. Ví dụ như cung đường chinh phục đỉnh Pù-

Xai-Lai-Leng là một chương trình mới đã được Sở Du Lịch tổ chức khảo sát nhiều 

lần để đưa vào khai thác, nhờ có bộ đội biên phòng, đoàn kinh tế quốc phòng Quân 

khu 4, BQL rừng phòng hộ, chính quyền địa phương quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ, 

phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khách có nhu cầu khám phá, chinh 

phục đỉnh núi trên cung đường tuần tra biên giới, nằm giữa nước bạn Lào và Việt 

Nam.  

Thứ ba, sự phát triển của công nghệ số trong công tác truyền thông, 

quảng bá du lịch. 

Khi dịch covid-19 xảy ra, công nghệ số phát huy tối đa vai trò quan trọng 

của mình, đặc biệt trong hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch. Điều này mang 

lại hiệu quả đáng kể, tiết kiệm chi phí và thời gian. Sự chia sẻ, kết nối thông tin du 

lịch giữa các địa phương được thực hiện mạnh mẽ. Chưa bao giờ các trang 

fanpage, hội nhóm về du lịch nói chung và du lịch miền Tây xứ Nghệ lại xuất hiện 

nhiều và chia sẻ nhiều thông tin, nội dung đến thế. Đơn cử như các trang/hội nhóm 



như Mường Lống review tất tần tật; du lịch miền Tây Nghệ An; du lịch Quế 

Phong; Tây Nghệ Review; Du lịch Tây Nghệ TNT; Pù Xai Lai leng – con đường 

Mây, v.v. Các trang, nhóm hoạt động tích cực, thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, 

video clip, thông tin tư vấn về du lịch của các huyện miền Tây. Điều đó thể hiện 

sự quan tâm, tinh thần yêu mến, tự hào về cảnh đẹp quê hương của cộng đồng 

mạng, đồng thời lan toả tới nhiều du khách quan tâm. Đây cũng chính là điều kiện 

thuận lợi cho việc phục hồi của du lịch để cung cấp, chia sẻ thông tin du lịch trong 

thời đại mới, đồng thời sẽ góp phần quảng bá hiệu quả du lịch Tây Nghệ tích cực 

khi du lịch hoạt động trở lại, phù hợp với xu hướng phát triển về công nghệ số với 

du lịch hiện nay. 

Thứ tư, sự sẵn sàng trở lại của du khách. 

 Trong số những yếu tố góp phần vào sự phục hồi của du lịch, không thể 

không nhắc tới sự sẵn sàng của du khách đối với hoạt động du lịch. Thời gian gần 

đây, các điểm đến của miền Tây đã bắt đầu chào đón những nhóm khách, đoàn 

khách thực hiện các chuyến tham quan, trải nghiệm. Một số điểm đã thường xuyên 

có lượng khách lớn cùng đặt chỗ vào những dịp cuối tuần, ngày lễ như khu du lịch 

sinh thái Pha Lài – Con Cuông, Nhật Minh farmstay – Quế Phong; khu sinh thái 

Hòn Mát – Nghĩa Đàn. Bộ phận tư vấn du lịch của Tây Nghệ Tourist đã thường 

xuyên nhận được các yêu cầu về tư vấn du lịch và chương trình tour của du khách 

cũng như các công ty lữ hành. Du khách mong muốn được trở lại với các điểm đến 

đã có thương hiệu tại miền Tây như Con Cuông, Quế Phong cũng như khám phá 

các điểm đến mới tại Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, v.v, và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về 

phòng, chống covid nếu có. Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh covid – 19, nhu cầu 

du lịch nội tỉnh, đặc biệt tại khu vực miền Tây của các du khách tại Nghệ An và 

ngay tại các huyện miền Tây tăng cao. Điều này cho thấy rõ sự quan tâm tới du 

lịch vùng Tây xứ Nghệ và tinh thần sẵn sàng cho sự trở lại của du lịch của các du 

khách. Từ đó các điểm đến tại Tây Nghệ cần chuẩn bị tốt các phương án để  đảm 

bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu cho du khách dự kiến tăng cao trong thời gian 

sắp tới.     

II. Một số đề xuất để phát triển du lịch miền Tây xứ Nghệ thời kỳ 

hậu Covid-19 



Trong thời gian qua, Trung Tâm Điều Phối Du Lịch Miền Tây Nghệ An 

TNT - Tây Nghệ Tourist là một doanh nghiệp tư nhân với sứ mệnh kết nối và phát 

triển du lịch bền vững vùng miền Tây Nghệ An bằng việc kết nối những đại diện 

ưu tú là người con miền Tây Nghệ An đồng hành phát triển du lịch quê hương, đã 

chủ động thực hiện nhiều hoạt động và đề ra nhiều giải pháp mang tính kết nối và 

hỗ trợ cộng đồng du lịch miền Tây, góp phần tích cực và hiệu quả cho sự phát 

triển đồng bộ, chuyên nghiệp và bền vững cho du lịch miền Tây xứ Nghệ, đồng 

hành với sự phát triển chung của du lịch tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên,  với quyền hạn 

và chức năng của Tây Nghệ Tourist khó có thể thực hiện thành công. Vì vậy, Tây 

Nghệ Tourist kính đề xuất một số giải pháp như sau để có thể phát triển du lịch 

Tây Nghệ một cách hiệu quả, bền vững, tránh chồng chéo và có sự liên kết, phối 

hợp chặt chẽ giữa các địa phương.  

Thứ nhất, cần chú trọng nhiều hơn nữa và đẩy mạnh việc đào tạo nguồn 

nhân lực, tập huấn kỹ năng về du lịch cho cộng đồng người dân làm du lịch cũng 

như nhân sự du lịch trong tương lai. Thực trạng hiện nay nhân sự hoạt động trong 

lĩnh vực du lịch và dịch vụ, kể cả đội ngũ cán bộ văn hoá, cán bộ quản lý du lịch 

tại các địa phương miền Tây Nghệ An đang yếu và thiếu nghiêm trọng. Việc đào 

tạo nên mang tính thực hành, thực tiễn cao, tập trung cầm tay chỉ việc, theo hướng 

đào tạo ngay tại địa phương với phương châm nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả. 

Đảm bảo được năng lực, kỹ năng cho lực lượng lao động du lịch tại địa phương, 

như vậy mới có thể phát triển du lịch một cách chuyên nghiệp và bền vững. Thông 

qua đó có thể chọn lọc những nhân tố ưu tú tại địa phương để đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao nguồn nhân lực chủ chốt, lâu dài. Đồng thời nhằm thu hút các lao động 

người địa phương có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch đang làm ăn xa 

trở về phục vụ quê hương.  

Thứ hai, UBND tỉnh và Sở Du Lịch Nghệ An cần xem xét kỹ lưỡng và 

thống nhất quy hoạch lựa chọn địa phương trọng tâm nào của Miền Tây phát triển 

du lịch, tránh sự dàn trải, trùng lặp và không có điểm nhấn. Các huyện được lựa 

chọn phát triển du lịch cần bàn bạc, nghiên cứu và thống nhất loại hình, sản phẩm 

du lịch của huyện mình dựa trên văn hoá, bản sắc của từng địa phương để tránh 

trùng lặp, bắt chước sản phẩm của nhau, tạo sự nhàm chán cho du khách.   



Thứ ba, sở ban ngành liên quan và chính quyền địa phương có hoạt động du 

lịch cần sớm hình thành và quyết định các quy chế hoạt động, hỗ trợ thiết lập quy 

trình vận hành, văn hoá ứng xử, nguyên tắc tổ chức du lịch cho các điểm đến du 

lịch sinh thái, cộng đồng tại các địa phương để tránh các xung đột lợi ích, các tác 

dụng ngược của quá trình phát triển du lịch. Thực tế cho thấy tại nhiều địa 

phương, các thành viên tham gia hoạt động du lịch sinh thái, cộng đồng và cán bộ 

liên quan vẫn còn đang rất bỡ ngỡ, mơ hồ và thiếu kinh nghiệm trong việc vận 

hành, tổ chức du lịch, dịch vụ tại các điểm du lịch. Thậm chí có những bài học về 

vấn đề tổ chức, vận hành điểm du lịch cộng đồng để lại những hậu quả đáng tiếc 

như gây mất lòng tin của dân, xảy ra xung đột lợi ích trong cộng đồng, v.v.. Vì 

vậy, ngay từ đầu cần định hướng, tư vấn và hỗ trợ thiết lập các quy chế, quy định, 

quy trình vận hành và hoạt động tại các điểm du lịch cộng đồng, sẵn sàng trước 

khi bắt đầu việc khai thác, hoạt động một điểm du lịch.    

Thứ tư, công tác truyền thông, quảng bá du lịch đã được chú trọng và đẩy 

mạnh nhưng vẫn chưa hiệu quả, vẫn chưa mang hình ảnh du lịch của Tây Nghệ tới 

nhiều du khách muôn nơi một cách xứng tầm. Cần tổ chức nhiều chiến dịch, cuộc 

thi, sự kiện quảng bá du lịch ngay trên địa bàn các địa phương miền Tây để lan toả 

vẻ đẹp và tiềm năng du lịch của miền Tây xứ Nghệ. Đồng thời tạo điều kiện cho 

các điểm đến, doanh nghiệp du lịch tại Tây Nghệ có cơ hội được đi học hỏi, kết 

nối với các địa phương du lịch phát triển khác, nhằm cải thiện và nâng cao chất 

lượng và sản phẩm du lịch của Tây Nghệ.  

Thứ năm, cần nhân rộng và hỗ trợ những mô hình doanh nghiệp, tổ chức du 

lịch tại miền Tây như Tây Nghệ Tourist để đồng hành với địa phương cũng như 

cộng đồng trong việc phát triển sản phẩm, hoạt động du lịch và hỗ trợ truyền thông 

quảng bá, kết nối du lịch giữa khách hàng và địa phương du lịch. Từ đó tạo nên sự 

phát triển một cách đồng bộ và liên kết chặt chẽ.  

                                                         Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 

 



CHI HỘI LỮ HÀNH NGHỆ AN 

 

THAM LUẬN 

Tăng cường liên kết giữa Hội/ Chi hội Lữ hành các tỉnh/ thành phố  

trong việc thu hút, trao đổi khách  

 

Kính thưa: Quý vị chủ trì hội nghị, Quý vị Đại Biểu, Quý vị khách Quý 

cùng toàn thể các Quý anh chị. 

Trong thời gian qua mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng Hội, 

Chi hội lữ hành Nghệ An vẫn luôn tích cực hoạt động để tăng cường liên kết giữa 

các thành viên trong hội cũng như chi hội lữ hành, du lịch các tỉnh, thành phố 

khác.  Trong bài tham luận về tăng cường liên kết giữa Hội, chi hội lữ hành các 

tỉnh , thành phố trong việc thu hút , trao đổi khách du lịch hôm nay tôi cũng xin có 

một số ý kiến như sau:  

 Thứ nhất : Trong thời gian mới đầu mở cửa lại hoạt động du lịch thì điều 

quan trọng đầu tiên là phải có khách du lịch. Việc liên kết, tăng cường liên kết 

giữa hội, chi hội lữ hành các tỉnh, thành phố thu hút được nhiều khách du lịch, 

cũng như trao đổi khách giữa các địa phương với nhau. Việc trao đổi này không 

những tạo nên những nguồn khách nhất định mà còn tạo nên những sản phẩm du 

lịch mới và có sức thu hút đối với du khách. 

 Trong thời gian vừa rồi thì chi hội lữ hành Nghệ An cũng đã tăng cường liên 

kết với Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội trong việc tổ chức các chương trình 

Farmtrip. Đặc biệt vừa rồi chúng tôi đã có chương trình Farmtrip Caravan Khám 

phá chinh phục con đường Miền Tây Xứ Nghệ, chinh phục đỉnh núi FuxaiLaiLeng 

và khám phá văn hóa đồng bào dân tộc miền Tây xứ Nghệ. Đây là chương trình đã 

mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, và chúng tôi đánh giá 

chương trình liên kết này sẽ tạo được sản phẩm du lịch độc đáo, mới, lạ mang 

thông điệp tốt lành đến ngành du lịch tỉnh nhà sau một thời gian dài gặp rất nhiều 

khó khăn và thách thức. Điều này cũng sẽ mang lại một lượng khách nhất định từ 

các tỉnh miền Bắc đặc biệt là thủ đô Hà Nội đến với Nghệ An. 

Thứ hai : Sau hơn 2 năm tạm đóng cửa thì các doanh nghiệp du lịch nói 

chung và doanh nghiệp lữ hành nói riêng cũng có những hạn chế nhất định về 

nguồn nhân lực, tài chính, hệ thống phương tiện vận chuyển, hệ thống khách sạn, 

nhà hàng… nên cần có sự kết nối sâu sắc hơn nữa, tinh thần đoàn kết hơn nữa để 

cùng nhau phục hồi lại ngành du lịch và tạo nên những luồng gió mới để sẵn sàng 

đón chào những nguồn khách du lịch trở lại.  



 Thứ ba : Sự liên kết giữa Hội/ chi hội lữ hành các tỉnh và thành phố trong 

việc thu hút, trao đổi khách du  lịch có tác động rất mạnh đến hoạt động truyền 

thông, đây là kênh hoạt động hiệu quả để hướng tới các cơ quan ban ngành có liên 

quan cũng như du khách và kể cả doanh nghiệp du lịch cảm thấy an tâm hơn về 

hoạt  động mở cửa du lịch trở lại và đây cũng là tiền đề để ngành du lịch từng 

bước khôi phục và phát triển. 

      Thứ tư :  Với việc tăng cường liên hết giữa các Hội, chi hội lữ hành các 

tỉnh, thành phố trong việc thu hút, trao đổi khách du lịch sẽ tạo nên sự định hình 

mới cho công cuộc mở cửa ngành du lịch và tôi tin tưởng rằng sự vào cuộc mạnh 

mẽ của hệ thống chính trị, các tỉnh, thành phố, các sở ban ngành đặc biệt là ngành 

du lịch thì sự liên kết này không những tạo tiền đề cho việc thu hút trao đổi khách 

du lịch mà còn hướng tới những mục tiêu lớn hơn đó là mở cửa hoàn toàn bình 

thường hoạt động du lịch, đưa ngành du lịch trở lại hoạt động bình thường và phát 

triển trong thời gian tới. 

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc hội nghị triển khai mở cửa hoạt động 

du lịch Nghệ An năm 2022 thành công tốt đẹp, chúc tất cả Quý vị Đại biểu, quý vị 

khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

                                                                                Xin chân thành cảm ơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG TY DU LỊCH PHUCGROUP 

 

THAM LUẬN  

Chuyển đổi số hỗ trợ phát triển kinh doanh Du lịch 

trong điều kiện bình thường mới 

 

                                                                          Ông Nguyễn Hữu Bắc 

Chủ tịch Công ty Du lịch PhucGroup 

 

Trong vài năm qua, cụm từ “chuyển đổi số ngành du lịch” hay “Du lịch 

số” đã được nhắc đến nhiều hơn và ngày càng nhiều hơn. Không thể phủ nhận 

rằng chuyển đổi số đang làm thay đổi cơ bản mô hình và cách thức hoạt động của 

một tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở tận dụng công nghệ số hiện đại để tạo ra 

những cơ hội và giá trị mới. Tuy nhiên chuyển đổi số ngành du lịch (Du lịch số) 

đang gặp nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19. 

Theo tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19, GDP toàn cầu ước tính thiệt hại khoảng 4,5 nghìn tỉ USD và mất đi hơn 

60 triệu việc làm trong năm 2020, trong đó du lịch là một trong những ngành bị 

ảnh hưởng nặng nề nhất.  Song chúng ta cần nhìn nhận khách quan, đại dịch Covid 

-19 đã đặt ngành dịch vụ Du lịch vào xu hướng “ tất yếu “ “ bắt buộc ” chuyển đổi 

số để tồn tại. 

Tổ chức du lịch Thế Giới IUOTO (International Union Of Travel 

Organization) định nghĩa: “Du lịch là tổng hợp các hiện tượng, mối quan hệ và các 

hoạt động kinh tế bắt nguồn từ các cuộc lưu hành và lưu trú của các tập thể, cá 

nhân ở bên ngoài nơi ở thường xuyên của họ hay ở ngoài nước họ với mục đích 

hòa bình, nơi họ đến lưu trú không phải là nơi làm việc của họ”. 

Trong thực tiễn, du lịch số hay chuyển đổi số ngành du lịch là phát triển du 

lịch một cách thông minh với sự hỗ trợ của công nghệ số, để tạo ra và cung cấp 

các dịch vụ thuận tiện nhất cho khách du lịch và làm du khách hài lòng. 

Trong thập kỷ qua, ngành du lịch đã quá phổ biến với các đại lý du lịch 

ngoại tuyến thông thường và ít xuất hiện các đại lý công nghệ cao. Khi những đại 

lý truyền thống không thể cung cấp đủ thông tin cần thiết, trực quan cho khách 

hàng trước những chuyến đi  

Cùng với đó trước một chuyến đi khách hàng thường cần phải dành hàng 

giờ chỉ để đặt vé sau khi trải qua một loạt các giấy tờ và biểu mẫu xác nhận. Đặc 

biệt với những hành trình liên quan đến chuyến bay, hành khách phải mất khoảng 

2 giờ đồng hồ chờ đợi để làm thủ tục lên máy bay do tất cả các thủ tục thủ công. 

Từ đó dẫn tới xu hướng phát triển mạnh các đại lý du lịch công nghệ cao.  

Với sự xuất hiện của chuyển đổi số, các hoạt động trong ngành công nghiệp 

du lịch đã tạo ra một sự đổi mới trong cách mọi người nhận thức và nắm bắt thông 

tin và dịch vụ mà các đại lý du lịch cung cấp. Cụ thể, sự tồn tại và phổ biến của 

việc sử dụng Internet, cũng như sự phát triển phần mềm du lịch, đã xóa tan thách 

thức về mặt địa lý, cho phép các công ty và khách hàng tương tác với nhau chỉ qua 

https://fsivietnam.com.vn/chuyen-doi-so/


một màn hình. Với sự hỗ trợ của quá trình số hóa, các đại lý du lịch đã tận dụng để 

thực hiện các giao dịch và công bố chi tiết thông tin trong từng giai đoạn của 

chuyến đi, cho phép khách hàng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi chuẩn bị xuất phát. 

Nhiều mong muốn của khách hàng được đáp ứng thông qua việc so sánh giữa các 

đại lý và kiểm tra phản hồi từ những người dùng trước hay các tính năng quan 

trọng như đặt vé, đặt chỗ ở, hoặc thậm chí yêu cầu một chuyến tham quan ảo đến 

điểm đến mong muốn của họ. 

Như vậy, chuyển đổi số chắc chắn là yếu tố bắt buộc đối với các công ty du 

lịch muốn phát triển mạnh giữa thị trường du lịch cạnh tranh ngày nay. Tuy nhiên, 

những xu hướng số hóa này chỉ mang lại lợi ích khi doanh nghiệp của họ tương tác 

thường xuyên và nhất quán với khách hàng, lắng nghe họ và cố gắng hiểu nhu cầu 

của họ để liên tục cung cấp cho họ trải nghiệm tuyệt vời. sự thành công của doanh 

nghiệp là khi cảm xúc của khách hàng trọn vẹn, hạnh phúc và thỏa mãn. 

Đối với doanh nghiệp, chuyển đổi số ngành du lịch ngày nay không chỉ  là 

một chiến lược tùy chọn mà dần trở thành một thông lệ tất yếu phải được thực hiện 

để có đủ năng lực cạnh tranh và đáp ứng sự phát triển không ngừng trong nhu cầu 

của khách hàng.  

Nhu cầu và cách đưa ra quyết định của các khách hàng của ngành du lịch và 

lữ hành thay đổi nhanh chóng theo thời gian. Và với cách tiếp cận truyền thống họ 

khó có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các công ty muốn phát triển 

mạnh cần phải cung cấp các điểm đến một cách linh hoạt để đáp ứng du khách của 

họ và phong phú thông tin trên nhiều nền tảng đặc biệt là trên các trang mạng xã 

hội để khách hàng có thể chia sẻ và khám phá. 

Trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, sự phát triển ngành du lịch và lữ 

hành đã bị chững lại. Và kết quả là, tầm quan trọng và nhu cầu về chuyển đổi số 

tăng cao. Chủ các doanh nghiệp du lịch đã và đang thực hiện các giải pháp khác 

nhau để điều chỉnh sự hiện diện của họ trên các nền tảng kỹ thuật số và cung cấp 

những trải nghiệm kỹ thuật số tuyệt vời 

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi thường thấy “làm thế nào ngành du lịch và lữ 

hành có thể phục hồi sau đại dịch Covid-19?” là các doanh nghiệp cần thể hiện 

khả năng xử lý quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch một cách hiệu quả và 

xuất sắc. 

Ngoài ra quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch sẽ giúp nâng cao chất 

lượng phục vụ khách hàng. Có thể nói, mỗi một khách hàng du lịch hiện đã được 

hỗ trợ đầy đủ thông qua các ứng dụng, tài khoản nhà cung cấp dịch vụ tạo lập với 

nhiều tính năng hiện đại. Dù bạn chọn hãng hàng không, dịch vụ vận tải biển, hoặc 

nhiều loại chỗ ở như khách sạn hoặc căn hộ, thì khi áp dụng các công nghệ số hiện 

đại cũng tạo ra sự khác biệt của mỗi chuyến đi. Có thể nhận thấy bất kỳ công ty du 

lịch nào ngày nay cũng đang cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho 

khách hàng thông qua các nền tảng kỹ thuật số hiện đại. 



Trong một thế giới hiện đại đầy hỗn loạn và bất trắc, có một điều có thể 

chắc chắn: đó là chúng ta phải cùng nhau vượt qua điều này. Vì chúng ta cần phải 

thực hiện các động thái để phục hồi sau những tác động nghiêm trọng của đại dịch, 

việc áp dụng các biện pháp chuyển đổi số phải là một bước tiến quan trọng được 

các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tính đến. 

Cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác, các doanh nghiệp lữ hành, du lịch 

và khách sạn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch. Trong số các giải pháp công 

nghệ cao đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, có thể kể đến một số giải pháp 

giúp ngành du lịch phục hồi ngay khi kết thúc giãn cách và kinh doanh vận tải 

quốc tế và trong nước được mở cửa. 

Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và ngành Du lịch nói riêng, không ai có 

thể nằm ngoài  động thái chuyển đổi số. Trong số các giải pháp công nghệ cao 

đang được áp dụng rộng rãi trong ngành du lịch, có thể kể đến một số xu hướng 

chuyển đổi số ngành du lịch nổi bật sau đây:  

Du lịch số thực tế ảo  

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cao dựa trên internet, 

thuật ngữ Virtual Tour hay Interactive Tour xuất hiện vào năm 1994, và theo thời 

gian, trở nên phổ biến hơn với khách du lịch ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, 

thuật ngữ này vẫn còn rất mới và chưa được áp dụng rộng rãi ở các nước đang phát 

triển trên thế giới. 

Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, trải nghiệm các điểm du lịch trên 

Internet trước và trong chuyến đi của khách hàng, nhiều điểm du lịch hoặc công ty 

cung cấp dịch vụ du lịch đã xây dựng các tour du lịch ảo hoặc tour du lịch tương 

tác như một phần của quá trình chuyển đổi số trong trào lưu du lịch mô phỏng các 

địa điểm du lịch. thông qua tái tạo hình ảnh, video, các yếu tố đa phương tiện khác 

như hiệu ứng âm thanh, âm nhạc hoặc tường thuật, mô tả, văn bản. Yếu tố khiến 

tour ảo hấp dẫn du khách là những công nghệ mới được ứng dụng làm cốt lõi của 

hệ thống như ảnh 360, video 360, ảnh Panorama, ảnh Flycam… Du khách có thể 

hiểu rõ hơn về địa điểm tham quan và khơi dậy nguồn cảm hứng du lịch của mình. 

.  

Hiện nay, xu hướng cá nhân hóa du lịch với hình thức du lịch tự túc, tham 

quan đang phát triển mạnh mẽ. Hưởng ứng xu hướng này, ứng dụng tour ảo sẽ 

giúp du khách hình dung đầy đủ lịch trình trước khi đi.  

Đồng thời trong quá trình du lịch, ứng dụng ảo tour có thể cung cấp những 

thông tin cần thiết giúp khách du lịch có được trải nghiệm trọn vẹn nhất tại điểm 

đến. Thậm chí, một số doanh nghiệp còn đề xuất tour du lịch “tại nhà” với chi phí 

thấp hơn nhiều so với việc đi thực tế.  

Ví dụ, du khách có thể bỏ ra 200 USD để mua một chuyến tham quan ảo tại 

Louvre, thay vì phải bỏ ra một số tiền lớn để đến Paris và mua vé vào thăm bảo 

tàng.  



Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảnh giác với cách làm này, vì cho rằng thông 

tin được cung cấp thông qua các chuyến tham quan ảo không thể thay thế trải 

nghiệm, đặc biệt là về mặt cảm xúc. 

Tích hợp du lịch 4.0 trên thiết bị di động 

Các ứng dụng di động này được thiết kế để phù hợp với một đặc điểm của 

khách hàng (du khách) của các doanh nghiệp du lịch. Những người này thường ở 

rất xa nơi đặt “sản phẩm” và chỉ “tiêu thụ” sản phẩm trong quá trình di chuyển.  

Những ứng dụng trên điện thoại di động thông minh cho phép khách hàng 

khai thác thông tin, hình ảnh, dịch vụ, thực hiện các giao dịch và tích hợp hàng 

loạt các tiện ích khác.  

Với việc tích hợp dịch vụ thông qua các ứng dụng di động , khách hàng có 

thể lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi từ đặt vé, đặt phòng. dịch vụ tìm kiếm 

thông tin về các địa điểm tham quan, chọn hướng dẫn viên… trong suốt chuyến đi 

mà không cần phải tương tác trực tiếp với bất kỳ ai theo cách truyền thống. Một 

trong những biến chuyển nhanh nhất là xây dựng các website dịch vụ du lịch tích 

hợp, thông minh nhằm tư vấn tối đa nhu cầu khách hàng. 

Trí tuệ nhân tạo và Chatbot 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã khẳng định được vị trí của mình trong xu hướng của 

thị trường kỹ thuật số, và lĩnh vực du lịch cũng không phải là ngoại lệ.  

Chabot là một chương trình được tạo ra trên máy tính, có thể được định nghĩa 

là một công cụ cho phép con người giao tiếp tương tác, thông qua một trí tuệ nhân 

tạo được lập trình sẵn. Chatbots được chia thành hai loại theo cách chúng tương 

tác với con người, thính giác (âm thanh) và văn bản (văn bản), và việc sử dụng các 

chatbot này ngày càng phổ biến trên các trang web kinh doanh du lịch.  

Ưu điểm của Chatbot là khả năng làm việc liên tục và sẵn sàng trả lời nhiều 

loại yêu cầu khác nhau của mọi người như xử lý yêu cầu đặt chỗ, báo thời tiết, 

hiển thị vị trí của các cây ATM… Có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, mọi lúc. ngôn ngữ.   

Vận dụng IoT (Internet of Things) trong ngành du lịch 

Với việc ngày càng có nhiều thiết bị kết nối Internet, các doanh nghiệp lữ 

hành, du lịch có thể tìm cách khai thác để giúp phục vụ khách hàng thuận tiện và 

hiệu quả hơn.  

Dữ liệu IoT tạo điều kiện cho các doanh nghiệp biết được nhu cầu của họ, 

nhu cầu của họ, thói quen đi lại và một số đặc điểm khác để họ có thể truyền tải 

đến khách hàng tiềm năng những thông tin mà họ biết mà khách hàng quan tâm.  



Khai thác dữ liệu IoT vừa giúp doanh nghiệp tăng khả năng bán sản phẩm 

du lịch, gần gũi hơn với khách hàng, đồng thời giúp khách hàng tiết kiệm thời gian 

tìm kiếm và dễ dàng lựa chọn gói sản phẩm phù hợp.  

Đánh giá và xếp hạng trên các nền tảng mạng xã hội 

Việc khách hàng có thể chia sẻ ý kiến của mình một cách nhanh chóng và 

thuận tiện thông qua Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội được thiết kế 

riêng cho ngành du lịch và lữ hành như Facebook, Yelp, TripAdvisor hoặc các 

trang web du lịch giúp các cơ sở lưu trú và nhà cung cấp dịch vụ du lịch hiểu sâu 

hơn về mong muốn và nhu cầu của khách truy cập.  

Những đánh giá này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp này quan tâm hơn đến 

chất lượng để tạo sự hài lòng của du khách, tạo dựng uy tín thông qua điểm đánh 

giá của khách hàng. 

 Bên cạnh đó, đây còn là kênh tham khảo, giúp khách hàng yên tâm khi lựa 

chọn sản phẩm, dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, có thể thấy xu hướng này là hướng tới 

dịch vụ khách hàng tốt hơn chứ không phải để tăng lợi nhuận cho các doanh 

nghiệp du lịch.  

Xung quanh chúng ta ngày nay, các mô hình kinh doanh đang được chuyển 

đổi hoàn toàn nhờ số hóa. Các cơ hội mới không ngừng được mở ra khi số lượng 

công nghệ mới tiếp tục phát triển. Và để nhanh chóng bắt kịp xu hướng chuyển đổi 

số để hội nhập và phát triển thì doanh nghiệp du lịch nói riêng và các doanh 

nghiệp trong các lĩnh vực khác nói chung cần hướng tới chuyển đổi số.  

Như vậy, muốn thành công của quá trình du lịch số, chúng ta cần nhấn mạnh 

và đặt đúng vị trí của tư duy số, quản trị doanh nghiêp bằng công nghệ, sản phẩm 

và dịch vụ số cũng như chính sách hậu mãi, chăm sóc khách hàng đổi mới. 

Tuy vậy, trước khi doanh nghiệp Du lịch chuyển đổi số, Doanh nghiệp cũng 

cần S ( Sống ). Vì toàn bộ hệ thống dịch vụ du lịch đã chịu sự tổn thương to lớn từ 

đại dịch, nguồn lực phân tán nghiêm trọng. Cho nên , Doanh nghiệp cũng cần sự 

hỗ trợ, đồng hành từ chính phủ, các Bộ ngành liên quan trong chiến lược phục hồi 

kinh tế du lịch như chính sách thuế, đặc biệt nghiên cứu giảm thuế thuê đất của 

phần diện tích đất cây xanh, đậu xe, phần không trực tiếp khai thác kinh doanh 

trong các khách sạn, resot, khu du lịch ;  chủ trương và chính sách tiếp cận nguồn 

vốn vay hỗ trợ với lãi suất ưu đãi để kinh doanh ; chính sách đào tạo nguồn nhân 

lực lao động, đặc biệt là đào tạo nghề.... 

Quy trình thực thi chính sách cần chặt chẽ, đúng quy định, tuy nhiên điều 

người dân, cơ sở kinh doanh du lịch mong muốn lúc này là các cơ quan liên 

quan chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ để chính sách sớm đi vào cuộc sống, 

thực sự trở thành động lực thúc đẩy du lịch phát triển, chứ không còn cảnh là 

chính sách ở trên báo, truyền hình. 



Tổng kết lại, trong bối cảnh ngành du lịch đang chịu tác động nặng nề như 

hiện tại do ảnh hưởng bởi đại dịch, chuyển đổi số là một điều cần thiết, tất yếu. 

Rất ít tổ chức có thể đảm bảo việc kinh doanh bền vững và phát triển nếu không có 

một kế hoạch chuyển đổi số cụ thể và ứng dụng lợi thế của công nghệ số. Chính vì 

vậy doanh nghiệp cần sớm vạch ra một kế hoạch chuyển đổi số đường dài để  theo 

kịp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại 4.0 hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CHI HỘI KHÁCH SẠN NGHỆ AN  

 

THAM LUẬN  

Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch của Nghệ An sẵn sàng  

cho mở cửa lại hoạt động du lịch năm 2022 

 

          Kính thưa:  - Quý vị đại biểu  

                             - Toàn thể hội nghị. 

  

  Năm 2021, là năm mà hoạt động kinh doanh Du lịch trên phạm vi toàn thế 

giới nói chung và ngành Du lịch Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề của đại 

dịch Covid 19. Trong bối cảnh đó Ngành kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn tại 

Tỉnh Nghệ an cũng bị ảnh hưởng nặng nề, một số cơ các cơ sở lưu trú đóng cửa 

hoặc phải tạm dừng kinh doanh theo quy định của tỉnh để đảm bảo công tác phòng 

chống dịch, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và đời sống việc làm của 

người lao động.   

Bước sang năm 2022 với các văn bản chỉ đạo của Bộ chính trị, của chính 

Phủ về mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh thần 

“thích ứng, kiểm soát an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19”. Và đặc biệt 

trong ngày 15/3 vừa qua là thời điểm Việt Nam mở cửa lại hoàn toàn với hoạt 

động du lịch, đánh dấu giai đoạn hồi sinh của du lịch Việt Nam sau hơn 2 năm 

“ngủ đông”. Chính sách nhất quán về điều kiện mở cửa sẽ giúp du lịch phát triển 

bền vững giai đoạn tới. 

Để thích ứng với việc mở cửa lại du lịch, một loạt tỉnh thành trong đó có 

Nghệ an đã khởi động, xúc tiến, quảng bá và mở cửa lại hoạt động du lịch dịch vụ 

bằng việc tổ chức các sự kiện, tổ chức lễ hội, công bố biểu trưng và khẩu hiệu du 

lịch, đồng thời phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách 

quốc tế đến tham quan tại Nghệ an. 

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Chi hội khách sạn Nghệ an là “bàn tay 

nối dài” của cơ quan quản lý du lịch xuống các khách sạn và  là ngôi nhà chung để 

phản ảnh những điều bất cập trong chính sách phát triển, các sản phẩm du lịch đến 

các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.  

Hôm nay, tại hội nghị này thay mặt chi hội khách sạn xin phép được trình 

bày tham luận” Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch của Nghệ an sẵn sàng cho mở cửa 

lại hoạt động du lịch năm 2022”. Để chuẩn bị cho việc mở cửa đón khách Du lịch 

nội địa và Quốc tế theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ đại đa số các cơ sở lưu trú 

tại nghệ an đã bắt tay vào thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc đón khách cụ 

thể như sau:  



1- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phương án phòng chống 

dịch Covid theo các văn bản hướng dẫn và quy định của ngành y tế và UBND tỉnh 

Nghệ an. Có phương án cụ thể cho các tình huống khi có khách du lịch bị F0 tại 

các cơ sở lưu trú, trang bị đầy đủ phòng cách ly, hệ thống đựng chất thải riêng biệt, 

điện thoại đường dây nóng, các trang công cụ dụng cụ dành riêng cho khách bị F0, 

cung cấp cho du khách bộ test nhanh kháng thể covid 19….. 

2- Tuyển dụng và đào tạo nguồn lao động có tay nghề để bổ sung thay thế 

cho các lao động đã thuyên chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động trong 

thời gian vừa qua. Trong đó một số khách sạn chủ động liên hệ với một số trường 

dạy nghề trên địa bàn Nghệ an để tuyển dụng lao động; một số khách sạn thuộc 

các tập đoàn lớn mời các chuyên gia, các giảng viên trực tiếp đào tạo cho đội ngũ 

lao động tại đơn vị hoặc các ban đào tạo tại các khách sạn tổ chức các chương 

trình, các buổi đào tạo nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ để nâng cao 

tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng được nhu cầu cao của du 

khách.  

3- Các khách sạn tập trung chỉnh trang, hoàn thiện lại cơ sở vật chất, mua bổ 

sung các công cụ dụng cụ, các trang thiết bị để tăng khả năng cạnh tranh với các 

đơn vị trên địa bàn thành phố. 

4- Một số cơ sở lưu trú tập trung làm mới các sản phẩm là thế mạnh của 

từng đơn vị để khai thác có hiệu quả các nguồn khách hàng trung thành và khai 

thác thêm các nguồn khách mới đến với khách sạn; một số xây dựng các sản phẩm 

dịch vụ mới độc đáo để thu hút và tăng tính trải nghiệm cho du khách. 

5- Đưa ra các chương trình khuyến mãi, hậu mãi phù hợp tại từng thời điểm 

thu hút nguồn khách hàng.  

6- Một số khách sạn đã làm việc và có các hợp đồng hợp tác với các hãng lữ 

hành trong nước và Quốc tế, các hãng hàng không để đưa đón và phục vụ các đoàn 

khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá các địa danh tại Nghệ an.  

7- Một số đơn vị đã ứng dụng tối đã công nghệ số vào công tác quảng bá, 

giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm của mình đến với Du khách.  

  Trên đây là  một số công tác chuẩn bị của hệ thống các cơ sở lưu trú nhằm 

triển khai các hoạt động mở cửa lại hoạt động Du lịch trong điều kiện bình thường 

mới đảm bảo an toàn và hiệu quả xin được chai sẻ trước hội nghị.  

      Nhân dịp đầu xuân, năm mới Kính chúc Quý vị đại biểu dồi dào sức khoẻ, 

hạnh phúc và chúc cho Ngành Du lịch Nghệ an đạt nhiều thắng lợi trong năm 2022 

và những năm tiếp theo. 

                                                                            Xin trân trọng cảm ơn !    





























































































THÔNG TƯ 

Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch  

        

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;  

Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê 

tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng cục trưởng 

Tổng cục Du lịch; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định 

chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch 

gồm nội dung chế độ báo cáo thống kê; lập và gửi báo cáo thống kê; trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch, gồm: 

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;  

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; 

c) Tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch; 

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt chuẩn phục vụ 

khách du lịch. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch.  

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

Điều 3. Nội dung chế độ báo cáo thống kê  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                                                                           
 

Số: 18/2021/TT-BVHTTDL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021 
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1. Chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch bao gồm các biểu mẫu 

báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo nhằm thu thập, tổng hợp thông tin thống 

kê lĩnh vực du lịch thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó:  

- Danh mục và các Biểu mẫu báo cáo thống kê quy định tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

 - Hướng dẫn, giải thích cách ghi biểu mẫu báo cáo thống kê quy định tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.  

2. Ký hiệu biểu  

Ký hiệu biểu gồm phần số và phần chữ. Phần số gồm 2 chữ số được đánh 

theo thứ tự 01, 02, 03 dùng để thống kê số lượng biểu mẫu báo cáo. Phần chữ 

được ghi in hoa là ký hiệu viết tắt của kỳ báo cáo (H: hỗn hợp gồm kỳ báo cáo 

tháng và năm), lĩnh vực thống kê (DL) và đối tượng chịu trách nhiệm báo cáo 

(CSLT: tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; DNLH: doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; KĐDL: tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm 

du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt chuẩn phục vụ 

khách du lịch).  

3. Kỳ báo cáo  

Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo 

cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống 

kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo được ghi ở từng biểu mẫu 

thống kê (dưới tên biểu báo cáo) và được tính theo ngày dương lịch, bao gồm: 

a) Báo cáo thống kê tháng: Báo cáo thống kê tháng được tính bắt đầu từ 

ngày 01 đầu tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng.  

b) Báo cáo thống kê năm: Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 

01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12.  

c) Báo cáo đột xuất: Báo cáo thống kê được thực hiện phục vụ các yêu cầu 

về quản lý nhà nước của ngành.    

4. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp báo cáo và cơ quan nhận báo cáo 

a) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp báo cáo 

Tên tổ chức, cá nhân,doanh nghiệp báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên 

phải của từng biểu mẫu báo cáo, trong đó:  

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch thực hiện báo cáo thống kê 

theo Biểu số 01.H/DL-CSLT. 

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện báo cáo thống kê 

theo Biểu số 02.H/DL-DNLH. 
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- Tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch thực hiện báo cáo 

thống kê theo Biểu số 03.H/DL-KĐDL. 

b) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch.  

5. Thời hạn nhận báo cáo 

Ngày nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu 

thống kê. 

6. Phương thức gửi báo cáo  

a) Thực hiện gửi, nhận báo cáo trực tiếp trên Hệ thống phần mềm nhận gửi 

báo cáo thống kê du lịch do Tổng cục Du lịch quản lý và được xác thực bằng tài 

khoản đã đăng ký trên phần mềm tại địa chỉ http://thongke.tourism.vn.  

b) Trường hợp không gửi báo cáo được theo phương thức quy định tại 

điểm a khoản này, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi theo các phương thức sau: 

- Tệp dữ liệu qua hệ thống thư điện tử hoặc các hình thức điện tử khác của cơ 

quan nhận báo cáo. 

- Văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp báo cáo.  

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện  

1. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch  

a) Chủ động thu thập, thống kê số liệu đối với các chỉ tiêu được quy định 

tại biểu mẫu báo cáo. 

b) Xây dựng báo cáo thống kê đầy đủ, chính xác về nội dung và gửi báo 

cáo đúng thời hạn theo kỳ báo cáo được quy định tại Thông tư này.  

2. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch  

a) Tổng hợp thông tin theo báo cáo thống kê của các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp hoạt động du lịch; xây dựng báo cáo thống kê gửi Tổng cục Du 

lịch. Trường hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch đã triển khai xây 

dựng và thực hiện việc báo cáo thống kê du lịch bằng phần mềm riêng thì thực 

hiện liên kết, tích hợp với Hệ thống phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du 

lịch do Tổng cục Du lịch quản lý.  

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện chế độ báo 

cáo thống kê.  

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.  

2. Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ 

http://thongke.tourism.vn/
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sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch 

quản lý, cấp phép hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, 

đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ 

Kế hoạch, Tài chính hoặc Tổng cục Du lịch) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL; 
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ: Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật; 

- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; 

- Tổng cục Thống kê;  
- Lưu VT, KHTC, TTT.  

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

 



Biểu số: 01.H/DL-CSLT  

Ban hành kèm theo Thông tư số 
18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 

tháng 12 năm 2021   

 
Ngày nhận báo cáo:  

- Ngày 20 tháng sau tháng báo cáo 

- Ngày 20 tháng 2 năm sau  

KẾT QUẢ KINH DOANH 

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

KINH DOANH DỊCH VỤ 

LƯU TRÚ DU LỊCH 

Tháng ...  

Năm ... 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch 

vụ lưu trú du lịch báo cáo:  
 

Cơ quan nhận báo cáo: Sở Du lịch; 

Sở VHTTDL  

 

 

Tên cơ sở  ......................................................................................................................  

Mã số thuế 

Địa chỉ: ..........................................................................................................................  

Loại hình: .................................................... Hạng (nếu có): .........................................  

Cơ quan chủ quản: .........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email: ................................................................  

 

Chỉ tiêu ĐV tính 
Mã 

số 

Số thực hiện 

kỳ báo cáo 

So với cùng 

kỳ năm trước 

(%) 

A B C 1 2 

1. Số liệu buồng, phòng lưu trú   

Tổng số buồng lưu trú Buồng 01   

Tổng số đêm phòng lưu trú sẵn có Đêm phòng 02   

Tổng số đêm phòng lưu trú đã bán Đêm phòng 03   

2. Số lượt khách nghỉ qua đêm  Lượt 04   

Khách quốc tế Lượt 05   

Khách nội địa Lượt 06   

3. Tổng số đêm nghỉ của khách Đêm 07   

Khách quốc tế Đêm 08   

Khách nội địa Đêm 09   

4. Tổng doanh thu Triệu đồng 10   

Doanh thu từ dịch vụ lưu trú Triệu đồng 11   

Doanh thu từ dịch vụ ăn uống Triệu đồng 12   

Doanh thu từ dịch vụ khác Triệu đồng 13   

5. Tổng số lao động Người 14   

Lãnh đạo quản lý Người 15   

Bộ phận hành chính Người 16   

Bộ phận lưu trú  

(buồng phòng, lễ tân) 
Người 17   



Chỉ tiêu ĐV tính 
Mã 

số 

Số thực hiện 

kỳ báo cáo 

So với cùng 

kỳ năm trước 

(%) 

Bộ phận ăn uống (bàn, bar, bếp) Người 18   

Nhân viên dịch vụ khác Người 19   

 

 

Người lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Người kiểm tra  biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

  



Biểu số: 02.H/DL-DNLH 

Ban hành kèm theo Thông tư  
số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 

31 tháng 12 năm 2021  

 
Ngày nhận báo cáo:  

- Ngày 20 tháng sau tháng báo cáo 

- Ngày 20 tháng 2 năm sau 

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA 

DOANH NGHIỆP KINH DOANH 

DỊCH VỤ LỮ HÀNH 

Tháng ...  

Năm ... 

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành báo cáo:  
 

Cơ quan nhận báo cáo: Sở Du lịch; 

Sở VHTTDL  

 

 

Tên Doanh nghiệp:……………………………………………………………………….. 

Mã số thuế 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………… 

Phạm vi kinh doanh………………………………………………………………………. 

Số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành………………………………………………… 

Điện thoại: .......................................... Email:……………………………………………. 

 

Chỉ tiêu 
ĐV 

tính 

Mã 

số 

Số thực hiện 

kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ 

năm trước (%) 

A B C 1 2 

1. Tổng số lượt khách phục vụ  Lượt 01   

Khách du lịch quốc tế đến Lượt 02   

Khách du lịch nội địa Lượt 03   

Khách du lịch ra nước ngoài Lượt 04   

2. Số khách quốc tế đến theo vùng, lãnh thổ Người 05   

Châu Á Người 06   

Châu Âu Người 07   

Châu Mỹ Người 08   

Châu Úc Người 09   

Châu Phi Người 10   

3. Số khách du lịch ra nước ngoài theo 

vùng, lãnh thổ 
Người 11   

Châu Á Người 12   

Châu Âu Người 13   

Châu Mỹ Người 14   

Châu Úc Người 15   

Châu Phi Người 16   

4. Tổng doanh thu Triệu đ 17   

Doanh thu từ khách du lịch quốc tế Triệu đ 18   

Doanh thu từ khách du lịch nội địa Triệu đ 19   

Doanh thu từ khách du lịch ra nước ngoài Triệu đ 20   



Chỉ tiêu 
ĐV 

tính 

Mã 

số 

Số thực hiện 

kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ 

năm trước (%) 

5. Tổng số lao động  Người 21   

Lãnh đạo, quản lý Người 22   

Bộ phận hành chính Người 23   

Bộ phận lữ hành Người 24   

Hướng dẫn viên Người 25   

Bộ phận vận chuyển khách Người 26   

Lao động khác Người 27   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Người lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Người kiểm tra  biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Biểu số: 03.H/DL-KĐDL 

Ban hành kèm theo Thông tư  
số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 

31 tháng 12 năm 2021  

 
Ngày nhận báo cáo:  

- Ngày 20 tháng sau tháng báo cáo 

- Ngày 20 tháng 2 năm sau 

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUẢN LÝ 

KHU, ĐIỂM DU LỊCH; TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH 

VỤ DU LỊCH KHÁC ĐẠT CHUẨN 

PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH 

Tháng ...  

Năm ... 

Tổ chức, cá nhân quản lý khu, diểm du 

lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch 
vụ du lịch khác đạt chuẩn phục vụ 

khách du lịch báo cáo:  

 
Cơ quan nhận báo cáo: Sở Du lịch; 

Sở VHTTDL  
 

 

Tên Khu, điểm du lịch/Cơ sở kinh doanh dịch vụ:………………………………………. 

Mã số thuế  

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………… 

Cơ quan chủ quản:  ..........................................................................................................  

Loại hình:…………………………………………………………………………………. 

Số Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh: …………………………………... 

Số quyết định công nhận:………………………………………………………………… 

Điện thoại: .......................................... Email:……………………………………………. 

 

Chỉ tiêu 
ĐV 

tính 

Mã 

số 

Số thực hiện 

kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ 

năm trước (%) 

A B C 1 2 

1. Số lượt khách du lịch phục vụ  Lượt 01   

2. Tổng doanh thu Triệu đ 02   

Doanh thu từ bán vé Triệu đ 03   

Doanh thu từ dịch vụ Triệu đ 04   

Doanh thu từ bán hàng hóa Triệu đ 05   

3. Tổng số lao động  Người 06   

Lãnh đạo quản lý Người 07   

Bộ phận hành chính Người 8   

Hướng dẫn viên Người 09   

Bộ phận dịch vụ   Người 10   

Lao động khác Người 11   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Người lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Người kiểm tra  biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 



Phụ lục I 

DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ  

(Kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

STT KÝ HIỆU BIỂU TÊN BIỂU 
KỲ BÁO 

CÁO 

NGÀY NHẬN  

BÁO CÁO 
ĐƠN VỊ BÁO CÁO  

01 01.H/DL-CSLT 
Kết quả kinh doanh của tổ chức, cá nhân 

kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch     
Tháng, Năm 

- Ngày 20 tháng sau tháng 

báo cáo  

- Ngày 20/2 năm sau 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ lưu trú du lịch 

02 02.H/DL-DNLH 
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành  
Tháng, Năm 

- Ngày 20 tháng sau tháng 

báo cáo  

- Ngày 20/2 năm sau 

Doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

03 03.H/DL-KĐDL 

Kết quả kinh doanh của tổ chức, cá nhân 

quản lý khu, điểm du lịch; tổ chức, cá 

nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch  

Tháng, Năm  

- Ngày 20 tháng sau tháng 

báo cáo  

- Ngày 20/2 năm sau 

Tổ chức, cá nhân quản lý 

điểm, khu du lịch; tổ chức, cá 

nhân kinh doanh dịch vụ du 

lịch khác đạt chuẩn phục vụ 

khách du lịch  

 



Phụ lục II  

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ  

(Kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Biểu số 01.T/DL-CSLT: Kết quả kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch  

1. Khái niệm, phương pháp tính  

Cơ sở lưu trú du lịch là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của 

khách du lịch. Cơ sở lưu trú du lịch gồm các loại hình: khách sạn, biệt thự du 

lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng 

cho khách du lịch thuê, bãi cắm trại du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch khác.  

Chỉ tiêu 1: Số liệu buồng phòng lưu trú   

- Tổng số buồng lưu trú (mã số 01): Là tổng số buồng lưu trú du lịch của cơ 

sở, trong một buồng có thể có phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh... đang 

sẵn có để bán. 

- Tổng số đêm phòng lưu trú sẵn có (mã số 02): Là tổng số đêm lưu trú của 

các phòng sẵn có để bán. Số đêm của một phòng được tính bằng số khách trung 

bình có thể phục vụ trong một đêm (hoặc số giường) của phòng đó. 

- Tổng số đêm phòng đã bán (mã số 03): Là tổng số đêm lưu trú của các 

phòng đã sử dụng cho khách thuê trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu 2: Số lượt khách nghỉ qua đêm  

- Số lượt khách nghỉ qua đêm (mã số 04): Là tổng số lượt khách có nghỉ 

qua đêm do cơ sở phục vụ tính từ khi đón khách, bắt đầu vào sử dụng dịch vụ 

cho đến khi trả phòng. Trong đó, chia theo nhóm khách: 

- Khách quốc tế (mã số 05): Là số lượt khách là người nước ngoài, người 

Việt Nam định ở nước ngoài do cơ sở phục vụ. 

- Khách nội địa (mã số 06): Là số lượt khách là công dân Việt Nam, người 

nước ngoài cư trú ở Việt Nam do cơ sở phục vụ. 

- Số lượt khách nghỉ qua đêm (mã số 04) = Khách quốc tế (mã số 05) + 

Khách nội địa (mã số 06). 

* Không được tính là lượt khách đối với các trường hợp sau: 

+ Khách đến thuê phòng theo giờ có trả tiền thì không tính lượt khách. 

+ Khách không thuê phòng, chỉ thuê các dịch vụ hỗ trợ như phòng hội thảo, 

ăn uống... thì không tính lượt khách. 

* Được tính là một lượt khách với các trường hợp sau: 

+ Nếu một khách đến thuê sử dụng nhiều phòng, nhiều dịch vụ cùng lúc thì 

chỉ được tính là một lượt khách. 
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+ Nếu một người khách đến thuê phòng dịch vụ nhiều lần tại các thời điểm 

khác nhau thì mỗi lần khách đến được xác định là một lượt khách. 

+ Nếu khách đến đăng ký thuê phòng qua đêm (đã thanh toán tiền phòng) 

nhưng vì một lý do nào đó không nghỉ đêm tại cơ sở thì người khách này vẫn 

được tính là khách có nghỉ qua đêm. 

* Đối với trường hợp thời gian lưu trú của khách kéo dài qua kỳ báo cáo: 

Chỉ tính 1 lượt khách tại thời điểm khách đến nhận phòng sử dụng dịch vụ. 

Ví dụ: Khách lưu trú từ ngày 28 tháng trước đến ngày 03 tháng sau, thì về 

lượt khách, chỉ tính cho tháng trước là thời điểm khách đến, tháng sau không 

tính lượt khách đối với khách này. 

* Trường hợp giới thiệu, chuyển giao khách: Khách nghỉ tại cơ sở nào thì 

cơ sở đó báo cáo lượt khách phục vụ.  

Chỉ tiêu 3: Tổng số đêm nghỉ của khách 

- Tổng số đêm nghỉ của khách (mã số 07): Là tổng số đêm khách nghỉ tại 

cơ sở tính từ khi khách đến nhận phòng, sử dụng dịch vụ và trả phòng. Số đêm 

nghỉ của khách được tính theo số lượt khách đến, không tính theo phòng. 

Ví dụ:  Cơ sở bán phòng đôi cho 1 khách lưu trú 2 đêm thì tổng số đêm của 

khách là 2. Nếu bán phòng đôi cho 2 khách lưu trú 2 đêm thì tổng số đêm của 

khách là 2 đêm x 2 khách = 4 đêm. 

Trong đó, chia theo nhóm khách: 

- Khách quốc tế (mã số 08): Là số đêm lưu trú của khách là người nước 

ngoài, người Việt Nam định ở nước ngoài nghỉ tại cơ sở. 

- Khách nội địa (mã số 09): Là số đêm lưu trú của khách là công dân Việt 

Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam nghỉ tại cơ sở. 

- Tổng số đêm nghỉ của khách (mã số 07) = Số đêm nghỉ của khách quốc tế 

(mã số 08) + Số đêm nghỉ của khách nội địa (mã số 09). 

* Trường hợp khách ở qua thời điểm của kỳ báo cáo: Số đêm lưu trú của 

khách được chia theo kỳ báo cáo, ngày lưu trú của kỳ nào sẽ tính cho kỳ đó.  

Ví dụ: Một khách lưu trú từ ngày 28 tháng trước đến ngày 03 tháng sau thì 

số đêm lưu trú của khách tháng trước được tính từ thời điểm khách nhận phòng 

(ngày 28) đến ngày cuối cùng của tháng, số đêm lưu trú của khách tháng sau 

được tính từ ngày 01 đến ngày khách trả phòng (ngày 03). 

Chỉ tiêu 4: Tổng Doanh thu  

- Tổng doanh thu (mã số 10): Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp 

thu được trong kỳ báo cáo phát sinh từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ của 

doanh nghiệp, được khách hàng chấp nhận thanh toán. Trong đó: 

+ Doanh thu từ dịch vụ lưu trú (mã số 11): Là toàn bộ số tiền mà đơn vị kinh 

doanh dịch vụ lưu trú thu được từ việc cung cấp dịch vụ lưu trú cho khách (tiền 

cho thuê phòng). 
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+ Doanh thu từ dịch vụ ăn uống (mã số 12): Là toàn bộ số tiền mà đơn vị 

kinh doanh dịch vụ lưu trú thu được từ việc cung cấp dịch vụ ăn, uống. 

+ Doanh thu dịch vụ khác (mã số 13): Là toàn bộ số tiền mà đơn vị kinh 

doanh dịch vụ lưu trú thu được từ việc cung cấp các dịch vụ bổ sung khác phục 

vụ khách sử dụng dịch vụ lưu trú như vui chơi giải trí, thể thao, chăm sóc sức 

khoẻ, chăm sóc sắc đẹp... 

- Tổng doanh thu (mã số 10) = Doanh thu từ dịch vụ lưu trú (mã số 11) + 

Doanh thu từ dịch vụ ăn uống lưu trú (mã số 12) + Doanh thu từ dịch vụ khác 

(mã số 13). 

Chỉ tiêu 5: Tổng số lao động 

- Tổng số lao động (mã số 14): Là tổng số lao động do cơ sở trực tiếp quản 

lý sử dụng, có hợp đồng lao động và trả lương hàng tháng (không tính lao động 

hợp đồng thời vụ, lao động bán thời gian...). Trong đó phân theo lĩnh vực hoạt 

động: 

+ Lãnh đạo Quản lý (mã số 15): Là tổng số lao động làm công tác quản lý 

(bộ phận, phòng ban, ban lãnh đạo) của cơ sở. 

+ Bộ phận Hành chính (mã số 16): Là tổng số lao động làm việc hành chính của 

cơ sở. 

+ Bộ phận Lưu trú (mã số 17): Là tổng số lao động làm việc chuyên môn 

nghiệp vụ dịch vụ lưu trú, gồm buồng, phòng, lễ tân... 

+ Bộ phận Ăn uống (mã số 18): Là tổng số lao động làm việc trong mảng dịch 

vụ ăn uống, gồm bàn, bar, bếp... 

+ Nhân viên Dịch vụ khác (mã số 17): Là tổng số lao động làm việc trong 

các mảng dịch vụ khác của cơ sở. 

Tổng số lao động (mã số 14) = Lãnh đạo Quản lý (mã số 15) + Nhân viên 

Hành chính (mã số 16) + Nhân viên Lưu trú (mã số 17) + Nhân viên Ăn uống 

(mã số 18) + Nhân viên dịch vụ khác (mã số 19). 

* Trường hợp một lao động làm việc trong hai hay nhiều hoạt động: Chỉ 

thống kê lao động đó vào một hoạt động (tương ứng một mã số thuộc nhóm chỉ 

tiêu số lao động của cơ sở) chiếm thời gian làm việc nhiều nhất. 

2. Cách ghi biểu  

a) Thông tin chung  

- Tên cơ sở: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên của cơ sở lưu trú du lịch. 

- Mã số thuế: Ghi mã số thuế được cấp. 

- Địa chỉ: Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 
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- Loại hình: Ghi rõ tên loại hình cơ sở lưu trú du lịch (Ví dụ: Khách sạn, 

Biệt thự du lịch, Căn hộ du lịch, Nhà nghỉ du lịch, Nhà ở có phòng cho khách du 

lịch thuê...) 

- Cơ quan chủ quản: Ghi cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp đơn vị (Ví dụ: 

Công ty/Tập đoàn/Bộ...) 

- Điện thoại, Email: Ghi số điện thoại di động và email liên hệ của doanh 

nghiệp hoặc của người đại diện doanh nghiệp.  

* Đối với doanh nghiệp có nhiều cơ sở trên cùng địa bàn: 

+ Trường hợp cùng xếp hạng: Nếu hạch toán khai thuế chung thì khai cùng 

trên 1 phiếu, nếu hạch toán khai thuế riêng thì khai phiếu khác nhau.  

+ Trường hợp xếp hạng khác nhau thì khai phiếu khác nhau. 

b) Biểu mẫu báo cáo  

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu;  

Cột B: Đơn vị tính; 

Cột C: Mã số. 

Cột 1: Số thực hiện kỳ báo cáo (tháng, năm); 

Cột 2: So với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ % thay đổi của kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước).  

- Các dòng: Ghi số thực hiện tương ứng với các chỉ tiêu tại cột A (chỉ thống 

kê số liệu đối với các dòng có mã số).  

3. Nguồn số liệu 

- Sổ sách ghi chép của doanh nghiệp;  

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  

Biểu số 02.H/DL-DNLH: Kết quả kinh doanh dịch vụ lữ hành 

1. Khái niệm, phương pháp tính  

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện 

một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Chương trình du 

lịch là văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho 

chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi. 

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa. 

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến 

Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. 

Chỉ tiêu 1: Tổng số lượt khách phục vụ  

Tổng số lượt khách phục vụ (mã số 01): Là tổng số lượt khách do doanh 

nghiệp phục vụ được tính khi đón khách, bắt đầu sử dụng dịch vụ cho đến khi 
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trả khách về nơi đón. Không thống kê vào số lượt khách phục vụ đối với các 

trường hợp khách không sử dụng tour của doanh nghiệp như khách hủy tour, 

nhượng khách cho doanh nghiệp khác, hợp đồng đại lý khách... 

Trong đó, phân tổ theo nhóm khách: 

- Khách du lịch quốc tế đến (mã số 02): Là tống số lượt khách là người 

nước ngoài, người Việt Nam định ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch do doanh 

nghiệp phục vụ; 

- Khách du lịch nội địa (mã số 03): Là tổng số lượt khách là công dân Việt 

Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam do 

doanh nghiệp phục vụ; 

- Khách du lịch ra nước ngoài (mã số 04): Là tổng số lượt khách là công 

dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch nước ngoài do 

doanh nghiệp phục vụ. 

- Số lượt khách phục vụ (mã số 01) = Khách du lịch quốc tế đến (mã số 02) 

+ Khách du lịch nội địa (mã số 03) + Khách du lịch ra nước ngoài (mã số 04). 

Chỉ tiêu 2: Số khách quốc tế đến theo vùng, lãnh thổ 

Số khách quốc tế đến theo vùng, lãnh thổ (05) bằng chỉ tiêu Khách du lịch 

quốc tế đến (02) được tính theo nước cư trú, gồm: châu Á (mã số 06), châu Âu 

(mã số 07), châu Mỹ (mã số 08), châu Úc (mã số 09), châu Phi (mã số 10). 

Chỉ tiêu 3: Số khách du lịch ra nước ngoài theo vùng, lãnh thổ 

Số khách du lịch ra nước ngoài theo vùng, lãnh thổ bằng chỉ tiêu Khách du 

lịch ra nước ngoài (04) tính theo nước cư trú, gồm: châu Á (mã số 12), châu Âu 

(mã số 13), châu Mỹ (mã số 14), châu Úc (mã số 15), châu Phi (mã số 16). 

Chỉ tiêu 4: Tổng Doanh thu  

Tổng doanh thu (mã số 17): Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp 

thu được trong thời gian kỳ báo cáo phát sinh từ các hoạt động kinh doanh dịch 

vụ của doanh nghiệp, được khách hàng chấp nhận thanh toán (bao gồm cả phần 

chi hộ khách). Trong đó, phân tổ theo nhóm khách: 

- Doanh thu từ khách du lịch quốc tế (mã số 18): Là tổng doanh thu từ 

khách là người nước ngoài, người Việt Nam định ở nước ngoài vào Việt Nam du 

lịch do doanh nghiệp phục vụ; 

- Doanh thu từ khách du lịch nội địa (mã số 19): Là tổng doanh thu từ khách 

là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch trong lãnh 

thổ Việt Nam do doanh nghiệp phục vụ; 

- Doanh thu từ khách du lịch ra nước ngoài (mã số 20): Là tổng doanh thu từ 

khách  là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch 

nước ngoài do doanh nghiệp phục vụ. 
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Tổng doanh thu (mã số 17) =  Doanh thu từ khách du lịch quốc tế (mã số 

18) + Doanh thu từ khách du lịch nội địa (mã số 19) + Doanh thu từ khách du 

lịch ra nước ngoài (mã số 20). 

Chỉ tiêu 5: Tổng số lao động 

Tổng số lao động (mã số 21): Là tổng số lao động do doanh nghiệp trực 

tiếp quản lý sử dụng, có hợp đồng lao động và trả lương hàng tháng (không tính 

lao động hợp đồng thời vụ, lao động bán thời gian...). Trong đó phân tổ theo lĩnh 

vực hoạt động: 

- Lãnh đạo, quản lý (mã số 22): Là tổng số lao động làm công tác quản lý 

(bộ phận, phòng ban, ban lãnh đạo) của doanh nghiệp; 

- Bộ phận hành chính (mã số 23): Là tổng số lao động làm việc hành chính 

của đơn vị; 

- Bộ phận lữ hành (mã số 24): Là tổng số lao động làm việc chuyên môn 

nghiệp vụ dịch vụ lữ hành; 

- Hướng dẫn viên (mã số 25): Là tổng số lao động làm việc chuyên môn nghiệp 

vụ hướng dẫn; 

- Bộ phận vận chuyển khách (mã số 26): Là tổng số lao động làm dịch vụ vận 

chuyển khách; 

- Lao động khác (mã số 27): Là tổng số lao động làm việc trong các lĩnh 

vực khác của doanh nghiệp. 

* Trường hợp một lao động làm việc trong hai hay nhiều hoạt động: Chỉ 

thống kê lao động đó vào một hoạt động (tương ứng một mã số thuộc nhóm chỉ 

tiêu số lao động của cơ sở) chiếm thời gian làm việc nhiều nhất. 

2. Cách ghi biểu 

a) Thông tin chung   

- Tên Doanh nghiệp: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên của doanh 

nghiệp đúng theo giấy phép đăng ký kinh doanh. 

- Mã số thuế: Ghi mã số thuế/số giấy phép kinh doanh/mã số doanh nghiệp 

được cấp khi đăng ký doanh nghiệp và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

- Địa chỉ: Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp.  

- Phạm vi kinh doanh: Ghi rõ phạm vi hoạt động lữ hành quốc tế, nội địa. 

- Điện thoại, Email: Ghi số điện thoại di động và email liên hệ của doanh 

nghiệp hoặc của người đại diện doanh nghiệp.  

- Số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành: Ghi số giấy phép Kinh doanh 

dịch vụ lữ hành, năm được cấp. 

b) Biểu mẫu báo cáo  
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- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu;  

Cột B: Đơn vị tính; 

Cột C: Mã số. 

Cột 1: Số thực hiện kỳ báo cáo (tháng, năm); 

Cột 2: So với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ % thay đổi của kỳ báo cáo so với cùng 

kỳ năm trước).  

- Các dòng: Ghi số thực hiện tương ứng với các chỉ tiêu tại cột A (chỉ thống 

kê số liệu đối với các dòng có mã số).  

3. Nguồn số liệu 

- Sổ sách ghi chép của doanh nghiệp;  

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  

Biểu số 03.H/DL-KĐDL: Kết quả kinh doanh của khu, điểm du lịch; 

cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 

1. Khái niệm, phương pháp tính  

- Khu du lịch là khu vực có ưu thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, 

đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Khu du lịch 

bao gồm khu du lịch cấp tỉnh và khu du lịch quốc gia đã được quy hoạch hoặc 

các cấp công nhận. 

- Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ 

khách du lịch. Điểm du lịch bao gồm các điểm du lịch đã được quy hoạch hoặc 

các cấp công nhận. 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 

lịch là các cơ sở kinh doanh các loại dịch vụ du lịch khác được quy định trong 

điều 54 Luật Du lịch, bao gồm dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm, dịch vụ thể 

thao, dịch vụ vui chơi, giải trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ liên quan 

khác phục vụ khách du lịch. 

Chỉ tiêu 1: Số lượt khách du lịch phục vụ 

Số lượt khách du lịch phục vụ (mã số 01): Là tổng số lượt khách do khu, 

điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách 

du lịch phục vụ được tính khi khách bắt đầu đến khi kết thúc sử dụng dịch vụ. 

Chỉ tiêu 2: Tổng doanh thu  

Tổng doanh thu (mã số 02): Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà khu, điểm 

du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 

lịch thu được trong thời gian kỳ báo cáo (tháng, năm) phát sinh từ các hoạt động 

kinh doanh dịch vụ và thu phí, được khách hàng chấp nhận thanh toán (bao gồm 

cả phần chi hộ khách). 



 

 

8 

Doanh thu từ bán vé (mã số 03): Là tổng số tiền thu được từ bán vé. 

Doanh thu từ dịch vụ (mã số 04): Là tổng doanh thu từ các khoản thu khác 

phát sinh từ hoạt động phục vụ khách du lịch (dịch vụ vui chơi giải trí, chăm sóc 

sức khỏe, hướng dẫn du lịch, ăn uống, lưu trú...). 

Doanh thu từ bán hàng hóa (mã số 05): Là tổng số tiền thu được từ bán 

hàng hóa phục vụ khách du lịch. 

Chỉ tiêu 3: Tổng số lao động  

Tổng số lao động (mã số 06): Là tổng số lao động do khu, điểm du lịch, cơ 

sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trực 

tiếp quản lý sử dụng, có hợp đồng lao động và trả lương hàng tháng (kể cả lao 

động hợp đồng thời vụ, lao động bán thời gian...). Trong đó phân tổ theo lĩnh 

vực hoạt động: 

- Lãnh đạo, quản lý (mã số 07): Là tổng số lao động làm công tác quản lý 

(bộ phận, phòng ban, ban lãnh đạo) của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; 

- Bộ phận hành chính (mã số 08): Là tổng số lao động làm việc hành chính 

của đơn vị; 

- Hướng dẫn viên (mã số 09): Là tổng số lao động làm việc chuyên môn 

nghiệp vụ hướng dẫn. 

- Bộ phận dịch vụ (mã số 10): Là tổng số lao động làm việc trong lĩnh vực 

cung cấp các dịch vụ (chơi giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, ăn uống, lưu 

trú..).  

- Lao động khác (mã số 11): Là tổng số lao động làm việc trong các lĩnh 

vực hoạt động khác của đơn vị. 

* Trường hợp một lao động làm việc trong hai hay nhiều hoạt động: Chỉ 

thống kê lao động đó vào một hoạt động (tương ứng một mã số thuộc nhóm chỉ 

tiêu số lao động của cơ sở) chiếm thời gian làm việc nhiều nhất. 

2. Cách ghi biểu 

a) Thông tin chung   

- Tên Khu, điểm du lịch/Cơ sở kinh doanh dịch vụ: Ghi rõ ràng, đầy đủ 

bằng chữ in hoa tên của Khu, điểm du lịch/Cơ sở. 

- Mã số thuế: Ghi mã số thuế/số giấy phép kinh doanh/mã số doanh nghiệp 

được cấp khi đăng ký doanh nghiệp và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp trường hợp là đơn vị kinh doanh. 

- Địa chỉ: Ghi địa chỉ cụ thể của Khu, điểm du lịch/Cơ sở dịch vụ.  

- Cơ quan chủ quản: Ghi cơ quan, ngành quản lý trực tiếp. 

- Số Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh: Ghi số quyết định và 

ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp 

- Điện thoại, Email: Ghi số điện thoại di động và email liên hệ của Khu, 

điểm du lịch/Cơ sở dịch vụ hoặc của người đại diện.  
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- Số quyết định công nhận: Ghi số quyết định công nhận do các cấp ban 

hành (nếu có). 

b) Biểu mẫu báo cáo  

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu;  

Cột B: Đơn vị tính; 

Cột C: Mã số. 

Cột 1: Số thực hiện kỳ báo cáo (tháng, năm); 

Cột 2: So với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ % thay đổi của kỳ báo cáo so với cùng 

kỳ năm trước).  

- Các dòng: Ghi số thực hiện tương ứng với các chỉ tiêu tại cột A (chỉ thống 

kê số liệu đối với các dòng có mã số).  

3. Nguồn số liệu 

- Sổ sách ghi chép của doanh nghiệp;  

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  

 



















 

 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KINH DOANH LOẠI HÌNH CĂN 
HỘ DU LỊCH VÀ BIỆT THỰ DU LỊCH 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 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; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của 
Luật Du lịch; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, kinh doanh 
loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày lý. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc 
các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                                       BỘ TRƯỞNG 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng; 

- Các Thứ trưởng; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Sở VHTTDL/SDL; 

- Lưu:VT, TCDL (9), LNT.150.                                                Nguyễn Ngọc Thiện 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              --------------- 

Số: 3720/QĐ-BVHTTDL           Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

https://hethongphapluat.com/docs/go/7ee1e0ad7a100ad6677d50bd66205b74/
https://hethongphapluat.com/docs/go/f8810f41ccda4ebc8aec006bbc1c1c77/
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QUY CHẾ 

QUẢN LÝ, KINH DOANH LOẠI HÌNH CĂN HỘ DU LỊCH VÀ BIỆT 

THỰ DU LỊCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3720 ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về quản lý, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch 

đối với loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch; nguyên tắc quản lý, kinh 

doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch và biệt thự du lịch; 

quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du 

lịch đối với căn hộ du lịch và biệt thự du lịch. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, các cơ quan 

quản lý về du lịch và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối 

với căn hộ du lịch và biệt thự du lịch 

1. Tuân thủ pháp luật về du lịch và pháp luật khác có liên quan. 

2. Đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy 

định tại Điều 49 Luật Du lịch. 

3. Thực hiện các thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng mua bán căn hộ 

du lịch, biệt thự du lịch phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 4. Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch 

và biệt thự du lịch 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ 

du lịch, biệt thự du lịch, bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ 

du lịch, biệt thự du lịch do mình sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp. 

b) Tổ chức được thuê để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với 

căn hộ du lịch, biệt thự du lịch. 
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2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sở hữu căn hộ du lịch biệt thự 

du lịch thuộc cùng một dự án thống nhất, lựa chọn một tổ chức để kinh 

doanh dịch vụ lưu trú du lịch. 

Điều 5. Quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du 

lịch đối với căn hộ du lịch và biệt thự du lịch 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du 

lịch và biệt thự du lịch có các quyền sau đây: 

1. Các quyền theo quy định tại Điều 53 Luật Du lịch. 

2. Các quyền theo quy định tại Luật Quảng cáo và Nghị định 

số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 

3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu 

trú du lịch đối với căn hộ du lịch và biệt thự du lịch 

1. Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị 

định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 

2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp. 

2. Đảm bảo đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện trách 

nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú; ghi đầy đủ thông tin của 

khách lưu trú vào sổ quản lý (hoặc nhập đầy đủ thông tin vào máy tính) 

trước khi cho khách vào phòng nghỉ và các trách nhiệm khác theo quy định 

tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện và Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện. 

3. Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

https://hethongphapluat.com/docs/go/98e63f9a40f52a6b70248beafb18d5c7/
https://hethongphapluat.com/docs/go/223c8cc3c20f2fdb0b77f78153d0e927/
https://hethongphapluat.com/docs/go/6e731c063a766067109ef16b6ec31034/
https://hethongphapluat.com/docs/go/223c8cc3c20f2fdb0b77f78153d0e927/
https://hethongphapluat.com/docs/go/e4df26d4b29f8d6fb332df24ffd042a7/
https://hethongphapluat.com/docs/go/1353a07d4def35c052054c2afc6dd3dd/
https://hethongphapluat.com/docs/go/2b2f442b08343cd7f5b9fcb2eed91877/
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Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

4. Đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo 

vệ môi trường; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 

của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-

BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích. 

5. Đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định tại Luật An 

toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực 

phẩm nếu có kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

6. Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ 

phục vụ khách du lịch theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Du lịch và Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

7. Duy trì chất lượng loại, hạng theo tiêu chuẩn đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền công nhận theo quy định của Luật Du lịch. Thực hiện 

thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định lại khi có sự 

thay đổi về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ. 

8. Thông báo bằng văn bản tới Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du Lịch nơi có cơ sở lưu trú du lịch trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 

15 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 168/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

9. Tuân thủ các quy định hoạt động quảng cáo tại Luật Quảng cáo và 

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 

https://hethongphapluat.com/docs/go/46735d9e0358012f59303d325afc86f7/
https://hethongphapluat.com/docs/go/488cdee9c5ff0e486d1b9d96f91ccf66/
https://hethongphapluat.com/docs/go/14368a87ec7892810950e00eeef39fee/
https://hethongphapluat.com/docs/go/14368a87ec7892810950e00eeef39fee/
https://hethongphapluat.com/docs/go/95799399c45eb942d93b6d232378f158/
https://hethongphapluat.com/docs/go/ea4a785a0aa221783e8cc95d2d604e25/
https://hethongphapluat.com/docs/go/c5bdb7ced25535f006b40c6e2872fed9/
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10. Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều 53 Luật Du lịch và 

các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

11. Không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động 

du lịch quy định tại Điều 9 Luật Du lịch. 

12. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch bị xử lý theo 

quy định tại Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và 

các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Tổng cục Du lịch tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch 

đối với căn hộ du lịch và biệt thự du lịch thực hiện đúng quy định của pháp 

luật về du lịch; thực hiện theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên 

quan kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với căn hộ du lịch và biệt thự du lịch 

trong phạm vi cả nước; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi 

phạm; phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, kinh 

doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch và biệt thự du lịch. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 

phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh 

dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch và biệt thự du lịch tại địa 

phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. 

3. Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu, 

đề xuất, kiến nghị biện pháp quản lý với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú 

du lịch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch 

tuân thủ pháp luật về du lịch; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, về quảng cáo sản phẩm và 

chất lượng dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch. 

4. Các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (Tổng cục Du lịch) khi có vướng mắc, bất cập trong việc triển khai 

thực hiện quy định của pháp luật về du lịch và các quy định có liên quan để 

tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 
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