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Thông điệp của Tổng cục trưởng

Năm 2018, Du lịch Việt nam tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. ngành Du lịch được
đánh giá là một trong những điểm sáng về kinh tế-xã hội năm 2018 của đất nước với sản phẩm,
dịch vụ và các hoạt động phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng cao. hình ảnh, vai trò và vị thế

quan trọng ở trong nước và quốc tế của Du lịch Việt nam được khẳng định.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự nỗ lực của toàn
ngành, năm 2018, Việt nam đón 15,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu
từ khách du lịch ước đạt 637.000 tỷ đồng. Đóng góp trực tiếp của ngành Du lịch ước đạt 8,39% gDP của cả
nước. Du lịch góp phần quan trọng đối với sự phát triển của các ngành, lĩnh vực liên quan khác, góp phần nâng
cao vị thế của đất nước.

năm 2018, Du lịch Việt nam tập trung triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết
số 08-nQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. các
Đề án quan trọng đã được ban hành, bao gồm: Đề án cơ cấu lại ngành Du lịch; Đề án Quỹ hỗ trợ phát triển du
lịch; Đề án tổng thể Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến,
quảng bá du lịch. Dự thảo chiến lược phát triển du lịch Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã
được xây dựng để trình Thủ tướng chính phủ ban hành trong năm 2019. Đây là những tiền đề quan trọng
củng cố kết quả đạt được những năm qua, đặt nền móng cho sự phát triển của Du lịch Việt nam trong thời
gian tới.

những thành tựu của Du lịch Việt nam đã được các cơ quan, tổ chức uy tín quốc tế ghi nhận, trong đó nổi bật
là giải thưởng Điểm đến hàng đầu châu Á do Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel awards) bình
chọn; giải thưởng Điểm đến golf tốt nhất châu Á năm 2018 do Tổ chức giải thưởng golf thế giới (World golf
awards) bình chọn. Việt nam là điểm đến duy nhất của châu Á trong danh sách 10 điểm đến du lịch trải nghiệm
tốt nhất thế giới do Tripadvisor bình chọn. Theo Tổ chức Du lịch thế giới (unWTO), Việt nam đứng thứ 3
trong 10 điểm đến có tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế nhanh nhất thế giới năm 2018.

năm 2019, Du lịch Việt nam tiếp tục củng cố các kết quả đạt được, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển
ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020. nội dung các Đề án đã được Thủ tướng
chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt sẽ được thực hiện quyết liệt nhằm đưa
các chủ trương, chính sách vào thực tế. Toàn ngành tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo
các nghị quyết số 01/nQ-cP và số 02/nQ-cP năm 2019 của chính phủ.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục Du lịch trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Báo cáo thường niên Du lịch Việt nam
2018” đến tất cả các bạn./.

Ông Nguyễn Trùng Khánh
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch



Dựa trên số liệu báo cáo của các điểm đến trên toàn
cầu, Tổ chức Du lịch thế giới (unWTO) ước tính lượng
khách du lịch quốc tế (inbound) năm 2018 đạt 1,403 tỷ
lượt, tăng khoảng 75 triệu lượt so với năm 2017 (tăng
trưởng 5,6%). Du lịch thế giới đã cán đích trước 2 năm
so với mức dự báo dài hạn của unWTO. năm 2010,
unWTO đã đưa ra dự báo đến năm 2020, lượng khách
du lịch quốc tế toàn cầu sẽ đạt mức 1,4 tỷ lượt.

Mức tăng trưởng 5,6% là kết quả đáng chú ý trong giai
đoạn từ 2010 đến nay (tăng trưởng ở mức 4%-5%), 
chỉ sau mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 7% của
năm 2017.

năm 2018, khu vực dẫn đầu về tăng trưởng khách du
lịch quốc tế đến là châu Phi (+7,0%). châu Á và Thái
Bình Dương tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định ở
mức 6,5%. Tiếp đến là châu Âu (+6,1%), Trung Đông
(+3,8%), châu Mỹ (+3,1%).

6

thế gIỚI năM 2018

Du lịch Thế gIỚI cÁn ĐÍch TRƯỚc
2 nĂM VỚI 1,4 Tỷ lƯỢT KhÁch
Quốc Tế nĂM 2018

1,4 tỷ 
lượt khách quốc tế

tăng 5,6%

1

Tam Cốc (Ninh Bình)
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Nguồn: Hàn thử biểu du lịch thế giới của UNWTO (số tháng 5/2019)
1 Theo phân loại của Quỹ Tiền tệ quốc tế

Lượng khách
(triệu lượt)

Thị phần
(%)

Tăng/giảm
(%)

2017 2018 2018 17/16 18/17

Thế giới 1.328 1.403 100 7,0 5,6

các nền kinh tế phát triển1 730 766 54,6 6,3 5,0

các nền kinh tế mới nổi1 598 637 45,4 7,9 6,5

Châu Âu 672,5 713,4 50,9 8,5 6,1

Bắc Âu 78,4 78,9 5,6 6,0 0,6

Tây Âu 192,7 204,2 14,6 6,1 5,9

Trung - Đông Âu 133,8 141,9 10,1 5,3 6,0

nam Âu - Địa Trung hải 267,5 288,4 20,6 12,9 7,8

Eu-28 538,7 565,0 40,3 7,6 4,9

Châu Á và Thái Bình Dương 324,0 345,1 24,6 5,7 6,5

Đông Bắc Á 159,5 169,2 12,1 3,4 6,1

Đông nam Á 120,5 129,9 9,3 8,8 7,9

châu Đại Dương 16,6 17,0 1,2 6,1 2,8

nam Á 27,5 28,9 2,1 6,2 5,2

Châu Mỹ 210,8 217,3 15,5 4,7 3,1

Bắc Mỹ 137,1 143,9 10,3 4,3 4,9

Vùng biển ca-ri-bê 26,0 25,6 1,8 3,0 -1,8

Trung Mỹ 11,1 10,8 0,8 4,6 -2,4

nam Mỹ 36,6 37,0 2,6 7,7 1,2

Châu Phi 62,7 67,1 4,8 8,5 7,0

Bắc Phi 21,7 23,9 1,7 14,7 10,1

châu Phi cận Sahara 41,0 43,2 3,1 5,5 5,3

Trung Đông 57,7 59,9 4,3 4,1 3,8

BẢNG 1.1: LượNG KHáCH qUốC Tế ĐếN TrêN THế Giới pHâN THeO KHU vựC, 2017-2018
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năm 2018, châu Á và Thái Bình Dương đón 345,1 triệu lượt khách
quốc tế, tăng 6,5% so với năm 2017, chiếm gần 1/4 tổng lượng khách
quốc tế toàn cầu. 

Đông nam Á dẫn đầu khu vực về tăng trưởng khách quốc tế đến với
7,9%. Theo báo cáo của unWTO, năm 2018, phần lớn các điểm đến
ở Đông nam Á đều duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là
Việt nam thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến trong những
năm gần đây, năm 2018 đón gần 15,5 triệu lượt khách (tăng gần 20%
so với năm 2017). In-đô-nê-xi-a và cam-pu-chia cũng đạt tăng trưởng
khách quốc tế đến ở mức hai con số nhờ nhu cầu tăng trở lại của thị
trường khách Trung Quốc và Ấn Độ. Thái lan, Phi-líp-pin và Xin-ga-po
cũng đạt kết quả khả quan.

Tiếp đến là Đông Bắc Á (+6,1%), nam Á (+5,2%) và châu Đại Dương
(+2,8%).

chÂu Á VÀ ThÁI BÌnh DƯƠng Đón hƠn 345 TRIỆu
lƯỢT KhÁch Quốc Tế Đến TROng nĂM 2018

+6,5%
Khách quốc tế đến châu á -
Thái Bình Dương: Hơn 345
triệu lượt, tăng 6,5% so với
năm 2017. Nguồn: UNWTO

Biểu đồ 1.2: Tăng trưởng khách quốc tế đến khu vực châu á và Thái Bình Dương (%)

Nguồn: UNWTO*  Số liệu ước tính

Biểu đồ 1.1: Khách quốc tế đến châu á và Thái Bình Dương,
2014 - 2018
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2015 
(triệu lượt)

2016 
(triệu lượt)

2017 
(triệu lượt)

2018
(triệu lượt)

Thay đổi
2018/2017(%)

Thái lan 29,9 32,6 35,5 38,3 7,88%

Ma-lai-xi-a 25,7 26,8 25,9 25,8 -0,45%

Xin-ga-po 15,2 16,4 17,4 18,5 6,21%

In-đô-nê-xi-a 10,4 12,0 14,0 15,8 12,58%

Việt nam 7,9 10,0 12,9 15,5 19,93%

Phi-líp-pin 5,4 6,0 6,5 7,1 8,88%

cam-pu-chia 4,8 5,0 5,6 6,2 10,69%

lào 4,7 4,2 3,9 4,2 8,21%

Mi-an-ma 4,7 2,9 1,4 1,4 2,58%

Bru-nây 0,2 0,2 0,3 0,3 8,61%

Tổng 108,9 116,2 123,4 133,0 7,82%

Việt nam Thái lan Ma-lai-xi-a Xin-ga-po In-đô-nê-xi-a

Trung quốc 4.966.468 10.535.955 2.944.133 3.416.475 2.137.450 

Hàn quốc 3.485.406 1.796.596 616.783 629.451 358.527 

Nhật Bản 826.674 1.656.100 394.540 829.664 530.171 

mỹ 687.226 1.123.248 253.384 643.162 387.295 

Đài Loan 714.112 687.701 383.922 422.935 207.707 

Nga 606.637 1.472.949 72.785 84.525 125.697 

ma-lai-xi-a 540.119 4.097.604 1.253.992 2.501.611 

Úc 386.934 801.637 351.500 1.107.215 1.301.225 

Thái Lan 349.310 1.914.692 545.601 122.252 

Xin-ga-po 286.246 1.067.309 10.615.986 1.768.598 

Anh 298.114 987.456 72.785 588.863 391.820 

pháp 279.659 749.643 139.408 204.766 287.662 

Đức 213.986 889.777 128.895 356.797 273.847

BẢNG 1.2: KHáCH DU LịCH qUốC Tế ĐếN CáC NướC ASeAN

Nguồn: PATA và tổng hợp từ các cơ quan du lịch quốc gia ASEAN

- Thái lan đứng đầu, vượt trội so với các nước khác, duy trì tăng trưởng ổn định thêm khoảng 2,7 - 2,9 triệu
lượt khách/năm trong 3 năm qua.

- Ma-lai-xi-a ở vị trí thứ 2 nhưng chững lại, không tăng trưởng trong 3 năm gần đây.

- Việt nam rút dần khoảng cách, bám sát In-đô-nê-xi-a và Xin-ga-po.

Nguồn: PATA

- Thái lan dẫn đầu về lượng khách đến từ các thị trường nguồn lớn, có chất lượng như Trung Quốc, nhật Bản,
Mỹ, nga, anh, Pháp, Đức.

- Ma-lai-xi-a đón lượng khách lớn từ các nước láng giềng Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a và Thái lan (tổng số 15,8
triệu lượt, chiếm 61% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến năm 2018)

- Việt nam dẫn đầu aSEan về lượng khách quốc tế đến từ các thị trường hàn Quốc và Đài loan; In-đô-nê-xi-a,
Xin-ga-po dẫn đầu đối với thị trường Úc.

Thị
trường nguồn

Nước

BẢNG 1.3: THị TrườNG NGUồN KHáCH DU LịCH qUốC Tế ĐếN CủA mỘT Số NướC ASeAN NĂm 2018
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cho đến giữa tháng 5/2019, 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cung cấp

cho unWTO số liệu cả năm 2018 về tổng thu từ khách du lịch quốc tế đến.

Trong đó, 93 điểm đến báo cáo đạt tăng trưởng so với năm trước, trong đó

có 38 điểm đến đạt tăng trưởng 2 con số.

Về cơ bản có sự ổn định tương đối trong nhóm các điểm đến hàng đầu về

tổng thu từ khách du lịch quốc tế trong năm 2018. Mỹ vẫn là điểm đến lớn

nhất trên thế giới với quy mô tổng thu đạt 214,5 tỷ uSD, mặc dù tốc độ

tăng trưởng chỉ đạt 1,8% so với năm 2017. các điểm đến tiếp theo vẫn duy

trì vị trí có được từ năm 2017, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có sự khác

nhau: Úc (+10,7%), I-ta-li-a (+6,5%), Pháp (+6,2%), Thái lan (+5,4%), Tây

Ban nha (+3,6%), Đức (+3,2%), anh (+2,0%). Đáng chú ý, Trung Quốc với

mức tăng trưởng 21,2% đã lọt vào tốp đầu, trong khi nhật Bản xếp ở vị trí

thứ 9 với tốc độ tăng trưởng ấn tượng không kém (+18,9%).

Dù không nằm trong tốp đầu các điểm đến có tổng thu từ khách du lịch

quốc tế cao nhất, một số điểm đến ở châu Á đạt kết quả tăng trưởng khá

ấn tượng, có thể kể đến như: Ma cao (+13,6%), hồng Kông (+10,7%), 

Ấn Độ (+9,6%), hàn Quốc (+14,6%). Ở châu Âu, nga đạt mức tăng trưởng

lên tới 31,9% nhờ vào việc đăng cai tổ chức World cup 2018.

Tổng Thu Từ KhÁch Du lịch Quốc Tế cỦa hẦu hếT
cÁc ĐIỂM Đến TRÊn Thế gIỚI ĐỀu TĂng TRƯỞng

nhỮng Thị TRƯỜng nguỒn hÀng ĐẦu VỀ chI
TIÊu Du lịch Ra nƯỚc ngOÀI

Trong số 10 thị trường nguồn lớn nhất thế giới, tốc độ tăng trưởng cao nhất

về chi tiêu du lịch ra nước ngoài năm 2018 thuộc về nga (+11,2%), Pháp

(+10,5%) và Úc (+9,7%).

Trung Quốc tiếp tục là thị trường có chi tiêu du lịch ra nước ngoài lớn nhất

với 277,3 tỷ uSD trong năm 2018, tăng 5,2% so với năm 2017. Mỹ đứng ở vị

trí thứ hai với 144,2 tỷ uSD, tăng 6,8% dù đồng uSD giảm giá nhẹ so với một

số đồng tiền khác trên thế giới, cho thấy nhu cầu đi du lịch nước ngoài của

người dân Mỹ vẫn khá cao.

Ở châu Á, chi tiêu của thị trường hàn Quốc nhìn chung không thay đổi so với

năm trước (+0,9%). Ở châu Âu, chi tiêu của thị trường Đức hầu như không

tăng (+1%) trong bối cảnh nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại. Trong

khi đó, chi tiêu của thị trường anh tăng 3,4%, I-ta-li-a tăng 3,8%. Không nằm

trong tốp những thị trường chi tiêu nhiều nhất, nhưng Tây Ban nha cũng đạt

mức tăng trưởng khá (+12%).
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Thứ
hạng
2018

Thị trường

Lượt khách
quốc tế đến
năm 2018
(triệu lượt)

Tăng trưởng
(%)

2018/2017

Thứ
hạng
2018

Thị trường

Tổng thu 
từ khách 

quốc tế đến
năm 2018 
(tỷ uSD)

Tăng trưởng
(%)

2018/2017

1 Pháp - 7,7* 1 Mỹ 214,5 1,8

2 Tây Ban nha 82,8 1,1 2 Tây Ban nha 73,8 3,6

3 Mỹ - 6,9* 3 Pháp 67,4 6,2

4 Trung Quốc 62,9 3,6 4 Thái lan 63,0 5,4

5 I-ta-li-a 62,1 6,7 5 anh 51,9 2,0

6 Thổ nhĩ Kỳ 45,8 21,7 6 I-ta-li-a 49,3 6,5

7 Mê-hi-cô 41,4 5,5 7 Úc 45,0 10,7

8 Đức 38,9 3,8 8 Đức 43,0 3,2

9 Thái lan 38,3 7,9 9 nhật Bản 41,1 18,9

10 anh - - 5,3* 10 Trung Quốc 40,4 21,2

BẢNG 1.4: 10 THị TrườNG DẫN ĐầU về LượT KHáCH qUốC Tế ĐếN vÀ TổNG THU 
Từ KHáCH qUốC Tế ĐếN

Nguồn: Hàn thử biểu du lịch thế giới của UNWTO (số tháng 5/2019) 

(*) số tháng 1/2019; (-) Không có số liệu

Nguồn: Hàn thử biểu du lịch thế giới của UNWTO 

(số tháng 5/2019)

Lượt khách du lịch ra nước ngoài Chi tiêu du lịch ra nước ngoài

Thứ
hạng
2017

Thị trường
nguồn

Tổng số
lượt khách
du lịch ra

nước ngoài,
năm 2017(a)

(triệu lượt)

Tổng số 
lượt khách
du lịch ra

nước ngoài,
năm 2018(b)

(triệu lượt)

Thứ
hạng
2018

Thị
trường
nguồn

Chi tiêu du
lịch

ra nước
ngoài năm

2018 
(tỷ uSD)

Tăng trưởng 
(%)

2018/2017

1 Mỹ 153,7 - 1 Trung Quốc 277,3 5,2

2 Trung Quốc 130,5 149,7 2 Mỹ 144,2 6,8

3 Đức - - 3 Đức 94,2 1,2

4 anh 72,8 71,9 4 anh 75,8 3,4

5 I-ta-li-a 60,0 - 5 Pháp 47,9 10,5

6 ca-na-đa 55,0 56,0 6 Úc 36,8 9,7

7 Pháp 44,3 - 7 nga 34,5 11,2

8 nga 39,6 - 8 ca-na-đa 33,3 4,3

9 hàn Quốc 26,5 28,7 9 hàn Quốc 32,0 0,9

10 Thụy Điển 23,0 - 10 I-ta-li-a 30,1 3,8

BẢNG 1.5: 10 THị TrườNG NGUồN DẫN ĐầU về CHi TiêU DU LịCH rA NướC NGOÀi
vÀ Số LượT KHáCH Đi DU LịCH NướC NGOÀi

Nguồn: (a) Hàn thử biểu du lịch thế giới của UNWTO (tháng 1/2019)

và (b) tổng hợp từ dữ liệu thống kê các quốc gia

(-) Không có số liệu

Lượt khách quốc tế đến Tổng thu từ khách quốc tế đến



năm 2018, du lịch Việt nam tiếp tục giữ
được đà tăng trưởng hai con số. các chỉ
tiêu về khách du lịch quốc tế, khách du
lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch
đều tăng trưởng tốt.

12

qua các con số

2

15,5 trIệu

lượt khách quốc tế

80 trIệu   

lượt khách nộI Địa

637.000 tỷ Đồng

(~ 28,1 tỷ usD)
tổng thu từ khách Du lịch

8,39%
Đóng góp trực tIếp vào gDp

Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam năm 2018 tại Hạ Long - Quảng Ninh 
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Năm 2018, việt Nam đón
15.497.791 lượt khách
quốc tế, tăng 19,9% so với
năm 2017. 

KhÁch Quốc Tế Đến VIỆT naM

Thị trường
Số lượng khách quốc tế đến 

(lượt khách)
Tăng trưởng so với năm 2017

(%)

1 Trung Quốc 4.966.468 23,9

2 hàn Quốc 3.485.406 44,3

3 nhật Bản 826.674 3,6

4 Đài loan 714.112 15,9

5 Mỹ 687.226 11,9

6 nga 606.637 5,7

7 Ma-lai-xi-a 540.119 12,4

8 Úc 386.934 4,5

9 Thái lan 349.310 15,8

10 anh 298.114 5,1

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

BẢNG 2.1: 10 THị TrườNG HÀNG ĐầU Gửi KHáCH qUốC Tế ĐếN việT NAm NĂm 2018

Biểu đồ 2.1: 10 thị trường hàng đầu gửi khách quốc tế đến việt Nam năm 2018 (lượt khách)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê
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lượng khách quốc tế đến từ 10 thị trường nguồn
hàng đầu đạt 12.861.000 lượt, chiếm  83% tổng
lượng khách quốc tế đến Việt nam năm 2018. 

các thị trường thuộc khu vực Đông Bắc Á tiếp
tục giữ vai trò chủ đạo trong việc tăng trưởng
lượng khách đến Việt nam. Thị trường Trung
Quốc giữ vị trí số một với 4.966.468 lượt khách
(chiếm 32% tổng lượng khách đến Việt nam),
tăng 23,9% so với năm 2017. Vị trí thứ hai thuộc
về hàn Quốc – thị trường ghi dấu ấn đặc biệt với
bước tăng trưởng nhảy vọt trong năm 2018
(+44,3%), đạt 3.485.406 lượt khách (chiếm
22,5%). Vị trí thứ ba là nhật Bản với 826.674
lượt khách (chiếm 5,3%), tăng 3,6%; Đài loan ở
vị trị thứ tư với 714.112 lượt khách (chiếm 4,6%),
tăng 15,9%.

Thị trường Mỹ xếp ở vị trí thứ năm với 687.226
lượt, (+11,9%), trong khi thị trường nga xếp ở vị trí
thứ 6 với 606.637 lượt khách (+5,7%).

Ma-lai-xi-a và Thái lan là 2 thị trường thuộc khu
vực Đông nam Á, nằm ở vị trí thứ 7 và thứ 9 với
540.119 và 349.310 lượt khách, lần lượt tăng
12,4% và 15,8% so với năm trước.

Thị trường anh tiếp tục củng cố vị trí thứ 10 đã đạt
được từ năm 2017, với 298.114 lượt, tăng 5,1%.
anh là một trong 5 nước Tây Âu được hưởng chính

sách miễn thị thực vào Việt nam từ năm 2015.

Khách quốc tế đến Việt nam trong 3 năm qua đã
tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2018 lượng khách đến
đã tăng gần gấp đôi so với năm 2015. Việt nam
được Tổ chức Du lịch thế giới xếp thứ 3/10 quốc
gia điểm đến có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế
nhanh nhất thế giới năm 2018, sau khi đã xếp thứ
6/10 vào năm 2017.

Sau giai đoạn tăng trưởng đột phá, tốc độ tăng
trưởng đang có xu hướng chậm lại cả về số lượng
tuyệt đối: năm 2018 đạt 19,9% (tương tương gần
2,6 triệu lượt khách), thấp hơn  so với năm 2017
đạt 29% (tương đương hơn 2,9 triệu lượt khách).

Biểu đồ 2.3: Khách quốc tế đến việt Nam theo tháng, 2017 - 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

nhìn chung, lượng khách quốc tế đến Việt nam cao
hơn vào những tháng đầu năm và cuối năm, và thấp
hơn vào thời điểm giữa năm. Trong đó, lượng khách
đến đạt cao nhất là tháng 2 (1.431.845 lượt khách)
và thấp nhất là tháng 5 (1.161.114 lượt khách). 

năm 2018, có 10/12 tháng có tốc độ tăng trưởng
so với cùng kỳ năm 2017 đạt hai con số (chỉ trừ
tháng 8 và tháng 12). Trong đó, tháng 1/2018 là

tháng có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 42% so
với cùng kỳ năm 2017. 

10 thị trường khách quốc tế có tăng trưởng cao
nhất gồm: hàn Quốc (+44,3%), hồng Kông
(+30,4%), Phần lan (+24,9%), Trung Quốc (+23,9%,
Đài loan (+15,9%), Thái lan (+15,9%), Đan Mạch
(+15,0%), Phi-lip-pin (+13,6%), I-ta-li-a (+13,0%),
Thụy Điển (+12,9%), Ma-lai-xi-a (+12,4%).

Biểu đồ 2.2: Khách quốc tế đến việt Nam
giai đoạn 2014 - 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê
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Năm 2017
(lượt khách)

Năm 2018 
(lượt khách)

Tăng trưởng 
2018/2017 (%)

Tổng số 12.922.151 15.497.791 19,9

Chia theo phương tiện đến

Đường hàng không 10.910.297 12.484.987 14,4

Đường bộ 1.753.018 2.797.498 59,6

Đường biển 258.836 215.306 -16,8

Chia theo khu vực

châu Á 9.762.661 12.075.466 23,7

châu Âu 1.885.670 2.037.915 8,1

châu Mỹ 817.033 903.830 10,6

châu Úc 420.906 437.819 4,0

châu Phi 35.881 42.761 19,2

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

BẢNG 2.2: KHáCH qUốC Tế ĐếN việT NAm CHiA THeO pHươNG TiệN ĐếN vÀ KHU vựC,
2017 - 2018

năm 2018, lượng khách quốc tế
đến từ khu vực châu Á chiếm tới
77,9% tổng lượng khách quốc tế
đến Việt nam. Khu vực châu Âu
chiếm 13,1% (trong đó 5 nước
Tây Âu gồm anh, Pháp, Đức,
I-ta-li-a, Tây Ban nha chiếm 6%,
riêng thị trường nga chiếm
3,9%). Khách đến từ châu Mỹ
chiếm 5,8% (trong đó Bắc Mỹ
gồm Mỹ và ca-na-đa chiếm
5,4%). Khách đến từ châu Úc
chiếm 2,9% và khách đến từ
châu Phi chỉ chiếm 0,3%.

năm 2018, khách quốc tế đến
bằng đường hàng không đạt
12.484.987 lượt, tăng 14,4% so
với năm 2017, và chiếm tỉ lệ
80,5% trong tổng số khách quốc
tế. Khách du lịch đường bộ có
tốc độ tăng vượt bậc so với năm
2017 (+59,6%) với 2.797.498
lượt (chiếm 18,1% tổng số khách
quốc tế đến Việt nam). Khách du
lịch quốc tế đến bằng đường
biển chiếm tỉ lệ nhỏ (1,4%),
tương ứng với 215.306 lượt,
giảm 16,8% so với năm trước. 

Biểu đồ 2.4: Cơ cấu khách quốc tế đến việt Nam
theo khu vực, năm 2018

Biểu đồ 2.5: Khách quốc tế đến việt Nam chia theo phương
tiện đến, năm 2018 (lượt khách)
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năm 2018, lượng khách du lịch nội địa đạt khoảng 80 triệu lượt, tăng 9% so với năm 2017, trong đó có khoảng
38,6 triệu lượt khách có sử dụng dịch vụ lưu trú.

KHáCH DU LịCH NỘi ĐịA

Năm

Khách du lịch nội địa
Tốc độ tăng trưởng

so với năm trước
(%)

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú

(Triệu lượt)

Khách tham quan
trong ngày
(Triệu lượt)

Tổng
(Triệu lượt)

2017 35,7 37,5 73,2 18,1

2018 38,6 41,4 80,0 9,0

Nguồn: Tổng cục Du lịch

BẢNG 2.3: KHáCH DU LịCH NỘi ĐịA CHiA THeO LOại KHáCH, 2017-2018 

Biểu đồ 2.6:  Khách du lịch nội địa năm 2017 và năm 2018 (triệu lượt)

Tổng thu từ khách du lịch

Tổng thu từ khách du lịch năm 2018 đạt 637 nghìn
tỷ đồng (tăng 17,7% so với năm 2017). Trong đó
tổng thu từ du lịch quốc tế đạt 383 nghìn tỷ đồng
(chiếm 60,1%), tổng thu từ du lịch nội địa đạt 254
nghìn tỷ đồng (chiếm 39,9%). Đóng góp trực tiếp
của du lịch vào gDP năm 2018 đạt khoảng 8,39%;
đóng góp gián tiếp đạt khoảng 7,47%. Tổng đóng
góp (trực tiếp và gián tiếp) của du lịch vào gDP
năm 2018 đạt khoảng 15,86%.

Đóng góp của du lịch vào nền kinh tế được tính
toán bằng khung phương pháp Tài khoản vệ tinh
du lịch theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế
giới (unWTO). Tài khoản vệ tinh du lịch là công
cụ thống kê dùng để đo lường quy mô, đóng góp
của ngành du lịch trong nền kinh tế theo tiêu
chuẩn quốc tế, trên cơ sở xây dựng và phân tích
mối liên hệ giữa nguồn cầu và nguồn cung trong
du lịch.

Đóng góP KInh Tế cỦa Du lịch

Biểu đồ 2.7: Cơ cấu tổng thu từ khách du lịch
năm 2018

Nguồn: Tính toán theo phương pháp Tài khoản vệ tinh du lịch

Đóng góp trực tIếp vào gDp: 8,39%

Đóng góp gIán tIếp vào gDp: 7,47%



Thị trường nguồn

Lượng khách quốc tế Tổng thu từ khách du lịch quốc tế

Số lượng
(lượt)1

Tỷ trọng
Tăng/giảm 
về tỷ trọng 

so với 2017

Giá trị
(tỷ đồng)2

Tỷ trọng
Tăng/giảm 
về tỷ trọng 

so với 2017

Tổng 15.497.791 100% 383.000 100%

Trong đó:

1 Trung Quốc 4.966.468 32,0% +1,0% 94.700 24,7% +0,8%

2 hàn Quốc 3.485.406 22,5% +3,8% 92.000 24,0% +4,1%

3 nhật Bản 826.674 5,3% -0,9% 17.900 4,7% -0,7%

4 Đài loan 714.112 4,6% -0,2% 15.300 4,0% -0,1%

5 Mỹ 687.226 4,4% -0,3% 22.300 5,8% -0,4%

6 nga 606.637 3,9% -0,5% 20.600 5,4% -0,7%

7 Ma-lai-xi-a 540.119 3,5% -0,2% 9.400 2,4% -0,2%

8 Úc 386.934 2,5% -0,4% 14.200 3,7% -0,6%

9 Thái lan 349.310 2,2% -0,1% 5.800 1,5% -0,1%

10 anh 298.114 1,9% -0,3% 7.600 2,0% -0,3%

các thị trường khác 2.636.791 17,0% -2,0% 83.200 21,8% -1,8%

17

(1): Nguồn: Tổng cục Thống kê
(2): Tính toán của Tổng cục Du lịch theo phương pháp Tài khoản vệ tinh du lịch

Về lượng khách đến, 10 thị trường nguồn hàng đầu
chiếm 83% tổng lượng khách quốc tế đến Việt
nam, tổng thu từ khách du lịch quốc tế đến từ 10
thị trường này chiếm 78,2% tổng thu từ khách quốc
tế đến Việt nam.

hai thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt nam
là Trung Quốc và hàn Quốc có tỷ trọng về khách
đến chiếm lần lượt 32,0% và 22,5%. Tuy nhiên, tỷ
trọng về tổng thu từ hai thị trường này trong năm

2018 là tương đương nhau (24,7% và 24,0%).

những thị trường xa như Mỹ, nga, Úc có tỷ trọng
đóng góp trong tổng thu từ khách quốc tế lớn hơn
so với đóng góp về lượng khách, phản ánh một đặc
điểm đây là những thị trường có mức chi tiêu cao,
lưu trú dài ngày. Trong khi những thị trường gần có
xu hướng ngược lại, tỷ trọng về lượng khách cao
hơn tỷ trọng về tổng thu, chủ yếu do độ dài chuyến
đi thường ngắn hơn dẫn đến tổng chi tiêu thấp hơn.

Biểu đồ 2.8: Cơ cấu đóng góp về lượng
khách của 10 thị trường nguồn hàng đầu,

năm 2018

Biểu đồ 2.9: Cơ cấu đóng góp về tổng thu
từ khách quốc tế của 10 thị trường nguồn

hàng đầu, năm 2018

BẢNG 2.4: ĐóNG Góp KiNH Tế CủA 10 THị TrườNG NGUồN HÀNG ĐầU, NĂm 2018



năm 2018, cùng với những nỗ lực và giải

pháp quyết liệt duy trì tốc độ tăng trưởng

khách du lịch, ngành Du lịch đã tập trung

thực hiện, cụ thể hóa những chỉ đạo của

Đảng, nhà nước về phát triển du lịch, đặc

biệt là nghị quyết 08-nQ/TW ngày

16/01/2017 của Bộ chính trị về phát

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi

nhọn và luật Du lịch 2017.

thỂ chế, chÍnh sách

3

18

Nguyên Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn
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Triển khai nghị quyết số 103/nQ-cP ngày 06/10/2017 về chương trình hành động của chính phủ thực hiện
nghị quyết 08-nQ/TW của Bộ chính trị, trong năm 2018, ngành Du lịch đã xây dựng những đề án lớn trình
Thủ tướng chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có:

XÂy DỰng VÀ hOÀn ThIỆn nhỮng ĐỀ Án lỚn ThỰc hIỆn nghị QuyếT
08-nQ/TW cỦa BỘ chÍnh TRị

1) Đề án Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu

phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn (được phê

duyệt tại Quyết định số 1685/2018/QĐ-TTg ngày

05/12/2018): Đề án đặt ra mục tiêu cơ cấu lại
ngành du lịch nhằm khai thác tối đa lợi thế về sản
phẩm, thị trường, hệ thống quản lý ngành, nâng
cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Trên
cơ sở đó đưa ra các giải pháp then chốt về đầu
tư, về cơ chế, chính sách, nguồn lực, nguồn nhân
lực phát triển du lịch, về phát triển sản phẩm, xúc
tiến quảng bá, về đổi mới công tác quản lý nhà
nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp, xây dựng môi trường du lịch.

2) Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát
triển du lịch (được phê duyệt tại
Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày
12/12/2018): Đề án quy định chức
năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức
bộ máy, vốn và nguồn thu, chế độ
tài chính, kế toán, kiểm toán, báo
cáo của Quỹ để bảo đảm nguồn lực
hỗ trợ các hoạt động xúc tiến,
quảng bá; nghiên cứu thị trường,
phát triển sản phẩm, đào tạo nhân
lực, truyền thông du lịch... phù hợp
với chiến lược và quy hoạch phát
triển du lịch Việt nam.

3) Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin
trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định
hướng đến năm 2025 (được phê duyệt tại Quyết
định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018): Trên
quan điểm ứng dụng công nghệ thông tin là yêu
cầu, giải pháp đột phá để tạo thuận lợi thu hút
khách, nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch Việt
nam, Đề án đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp
chủ yếu về: ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách
du lịch; phát triển điểm đến du lịch thông minh;
phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch; hỗ
trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng
công nghệ thông tin phát triển du lịch; đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng
công nghệ thông tin trong ngành du lịch. 

Nha Trang (Khánh Hòa)
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4) Đề án Nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng
bá du lịch Việt Nam (được phê duyệt tại
Quyết định số 4829/QĐ-BVHTTDL ngày
25/12/2018): Trên cơ sở mục tiêu nâng cao
năng lực cạnh tranh, định vị thương hiệu du
lịch Việt nam, thúc đẩy tăng trưởng khách,
đề án đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp liên
quan đến định hướng thị trường, truyền
thông thương hiệu du lịch Việt nam, ứng
dụng công nghệ tiên tiến trong xúc tiến,
quảng bá, đổi mới phương thức và nâng
cao năng lực triển khai xúc tiến, quảng bá
du lịch.

5) Đề án Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đề án đang được hoàn
thiện để trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt trong năm
2019. Đề án sẽ đặt ngành Du lịch trong tổng thể nền kinh
tế quốc dân, xây dựng mục tiêu phát triển mới để đáp
ứng yêu cầu phát triển của Đảng, nhà nước, thích ứng
với điều kiện của đất nước trong quá trình hội nhập quốc
tế cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu. chiến lược
phát triển du lịch trong thời kỳ mới sẽ tập trung thực hiện
các giải pháp mang tính đột phá, tạo hiệu quả đồng bộ
để phát huy các lợi thế so sánh, đa dạng hóa sản phẩm
và nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường thu hút
khách quốc tế và đẩy mạnh hoạt động du lịch, nâng cao
hiệu quả đóng góp từ hoạt động du lịch đối với phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đây là những đề án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành Du lịch trong những năm tới,
đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể và đồng bộ trên nhiều lĩnh vực hướng đến đưa du lịch thực sự trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn.

ThỦ TƯỚng chÍnh PhỦ PhÊ
DuyỆT Quy hOẠch Tổng ThỂ
cÁc Khu Du lịch Quốc gIa
cũng trong năm 2018, Thủ tướng chính phủ
đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển
các khu du lịch quốc gia gồm có lăng cô -
cảnh Dương (Thừa Thiên huế), hồ Thác Bà
(yên Bái), Mũi né (Bình Thuận), Đankia - Suối
Vàng (lâm Đồng), Mũi cà Mau (cà Mau), Tam
chúc (hà nam).

Đây là cơ sở để phát triển, hình thành các khu
du lịch quốc gia trong thời gian tới, trở thành
những trung tâm hút khách du lịch, góp phần
nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch,
xây dựng thương hiệu, nâng tầm cho du lịch
địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh
tế ở địa phương.          Mũi Né (Bình Thuận)

Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu tại Hội chợ ITB Berlin 2018
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Trước tình hình thực tiễn và yêu cầu trong công tác quản lý, ngành Du lịch đã bám sát tình hình, kịp thời tham
mưu cho Bộ trưởng trình Thủ tướng chính phủ về kịch bản tăng trưởng khách du lịch và các giải pháp duy trì
sự tăng trưởng của ngành trong năm 2018 nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng mà Thủ tướng chính phủ
giao. Đề xuất phương án cắt giảm các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú du lịch; đánh giá tình hình
thực hiện chính sách miễn thị thực và đề xuất chính sách thị thực nhập cảnh cho khách du lịch; đánh giá vấn
đề tour du lịch giá rẻ và giải pháp tăng cường quản lý…

ThaM MƯu cÁc gIảI PhÁP chỉ ĐẠO, ĐIỀu hÀnh VỀ MỘT Số VẤn ĐỀ
TROng ngÀnh

- Một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018 là tiếp tục tập trung hướng dẫn triển khai luật Du lịch 2017 và
các văn bản hướng dẫn tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có: Thái nguyên, hải Phòng, Đà nẵng, hòa Bình,
Sơn la, Bắc Kạn, Quảng nam, Bình Thuận, lạng Sơn, hải Dương, Phú Thọ, Bắc giang, Bình Định, hà nội,
Tp. hồ chí Minh, yên Bái, Tuyên Quang, Thanh hóa.

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trong ngành: tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức
quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ các Sở Du lịch, Sở VhTTDl; 3 lớp bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho
cán bộ các ngành liên quan; hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ
điều hành du lịch, hướng dẫn viên du lịch cho 4.300 người.

- Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch và triển khai áp dụng Tài
khoản vệ tinh du lịch. Trong đó, Tổng cục Du lịch đã chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê du lịch,
tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch cho các địa phương. Tháng 11/2018, Tổng cục Du lịch
lần đầu tiên tổ chức hội thảo tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt nam với sự tham gia của các địa
phương, chuyên gia trong ngành, các doanh nghiệp du lịch để trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong quá
trình triển khai công tác thống kê du lịch, nâng cao chất lượng và xây dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô
hình Tài khoản vệ tinh du lịch.

Phổ BIến PhÁP luẬT VÀ nÂng caO nĂng lỰc Quản lý Du lịch

Hội thảo tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam, tại Hà Nội, tháng 11/2018



và vẬn tẢI khách
Du lịch

4
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năm 2018, ngành Du lịch đã tiếp tục tăng
cường công tác quản lý hoạt động kinh
doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và
quản lý điểm đến du lịch, và hướng dẫn
thực hiện luật Du lịch 2017 trong lĩnh
vực lữ hành, tập trung nâng cao chất
lượng hoạt động lữ hành, góp phần hoàn
thành mục tiêu tăng trưởng của ngành
trong năm 2018.

2.178 Doanh nghIệp   
kInh Doanh lỮ hành quốc tế

hưỚng DẪn vIÊn Du lịch 

22 cẢng hàng khÔng   
Đang khaI thác

24.071

Phó Tổng cục trưởng TCDL Ngô Hoài Chung phát biểu tại Hội thảo quốc tế về du lịch tàu biển tại Hạ Long, tháng 12/2018
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công tác quản lý lữ hành tiếp tục được tăng cường, trong đó tập trung vào hướng dẫn các địa phương, doanh
nghiệp thực hiện theo quy định trong luật Du lịch 2017. Thị trường du lịch quốc tế đến ngày càng sôi động
khi lượng khách quốc tế đến Việt nam đạt tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Số lượng các công ty
kinh doanh lữ hành quốc tế ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu của dòng khách quốc tế đến.

hOẠT ĐỘng lỮ hÀnh

Trong năm 2018, Tổng cục Du lịch đã thẩm định 781 hồ sơ cấp,
đổi, cấp lại, rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, trong đó:

- cấp mới 499 giấy phép kinh doanh.

- cấp đổi 202 giấy phép kinh doanh.

- cấp lại 7 giấy phép kinh doanh

- Thu hồi 73 giấy phép kinh doanh.  

DOanh nghIỆP
KInh DOanh

lỮ hÀnh Quốc Tế 

Biểu đồ 4.1: Số lượng doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 2014-2018

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Tính đến hết tháng 12 năm 2018,  cả nước có 2.178 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, tăng 24,3% so
với năm 2017. Trong đó số lượng doanh nghiệp thuộc loại hình Tnhh và cổ phần vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất, lần
lượt đạt 62,6% và 36,2%.

Loại hình 
Công ty
cổ phần

Công ty
TNHH

Doanh nghiệp
tư nhân

Doanh nghiệp
có vốn đầu tư

nước ngoài
Tổng số

Số lượng 788 1.363 7 20 2.178

Cơ cấu (%) 36,2 62,6 0,3 0,9 100

Nguồn: Tổng cục Du lịch

BẢNG 4.1: Số LượNG vÀ Cơ CẤU DOANH NGHiệp KiNH DOANH Lữ HÀNH qUốC Tế
CHiA THeO LOại HìNH DOANH NGHiệp (TíNH ĐếN HếT NĂm 2018)
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Biểu đồ 4.2: Cơ cấu doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
chia theo loại hình doanh nghiệp (tính đến hết năm 2018)

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Doanh nghiệp lữ hành đóng góp tích cực vào công tác xúc tiến du lịch

năm 2018, số lượng doanh nghiệp lữ hành tham gia vào các hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch
Việt nam tại các hội chợ, triển lãm du lịch lớn ở trong nước và nước ngoài tăng vượt bậc như: 48 doanh nghiệp
tham gia hội chợ triển lãm du lịch ITB Berlin, 25 doanh nghiệp tham gia WTM london. Đặc biệt, sau hơn 15
năm Việt nam quay trở lại tổ chức xúc tiến quảng bá tại Mỹ, đã có 35 doanh nghiệp tham gia roadshow tại Mỹ
và châu Âu... cùng với đó, các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư đa dạng các sản phẩm, hoạt động quảng bá; chủ
động gặp gỡ các hiệp hội du lịch lớn trên thế giới để tìm hiểu nhu cầu của du khách các nước, kiên trì tạo lập
dần các mối quan hệ tin cậy để hợp tác phát triển. 

hOẠT ĐỘng VẬn TảI KhÁch Du lịch

hoạt động vận chuyển hàng không ngày càng sôi động với sự
tham gia của nhiều hãng hàng không quốc tế và nội địa, việc mở
rộng các đường bay, tần suất chuyến bay, số lượng và quy mô máy
bay, hạ tầng cảng hàng không… đã góp phần tích cực vào sự tăng
trưởng khách quốc tế đến Việt nam và khách du lịch nội địa.

• về hạ tầng cảng hàng không: 

Việt nam hiện có 22 cảng hàng không đang khai thác, trong đó
có 10 cảng hàng không quốc tế gồm có: nội Bài, Vân Đồn, cát Bi,
Vinh, Phú Bài, Đà nẵng, cam Ranh, Tân Sơn nhất, cần Thơ, Phú
Quốc và 12 cảng hàng không nội địa. năm 2018, tỉnh Quảng ninh
đã khai trương và đưa vào hoạt động cảng hàng không quốc tế
Vân Đồn. cảng hàng không có công suất giai đoạn 1 là 2,5 triệu
hành khách/năm, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng
không, thu hút khách quốc tế tới khu vực Đông Bắc nói riêng và
Việt nam nói chung.

vậN CHUyểN DU LịCH BằNG ĐườNG HÀNG KHÔNG

Năm 2018, hành khách qua các cảng hàng không việt Nam đã đạt 106 triệu lượt, tăng 12,9%
so với năm 2017. (Theo Cục Hàng không Việt Nam)

năm 2018, hoạt động lữ hành nội địa diễn ra rất sôi động, đặc
biệt là tại các trung tâm du lịch lớn của cả nước. các doanh nghiệp
đã chủ động hợp tác, liên kết, tìm kiếm đối tác nhằm nâng cao
chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm đáp
ứng nhu cầu cho lượng khách du lịch nội địa ngày càng tăng .

DOanh nghIỆP
KInh DOanh

lỮ hÀnh nỘI Địa 
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• Hàng không quốc tế:

- Tại thị trường quốc tế, có 68 hãng hàng không nước ngoài
và 4 hãng hàng không Việt nam là Vietnam airlines, VietJet
air, Jetstar Pacific airlines và Bamboo airways khai thác gần
130 đường bay quốc tế giữa hà nội, TP. hồ chí Minh, Đà
nẵng, nha Trang, Phú Quốc, hải Phòng… với 28 quốc
gia/vùng lãnh thổ. năm 2018 cũng là năm đánh dấu sự ra
mắt hãng hàng không tư nhân Bamboo airways của Tập
đoàn Flc.

- lượng khách quốc tế đến Việt nam bằng đường hàng không
năm 2018 đạt 12.484.987 lượt, chiếm hơn 80% tổng lượng
khách quốc tế đến Việt nam.

Theo báo cáo của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IaTa), trong một thập kỷ qua, Việt nam là một trong
những thị trường hàng không có tốc độ tăng trưởng hàng năm nhanh nhất thế giới, đạt trung bình khoảng
17,4%, cao hơn nhiều so với khu vực châu Á và Thái Bình Dương là 7,9%, và mở ra rất nhiều cơ hội cho các
nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

Thị trường hàng không quốc tế ở Việt nam có sự tham gia của hầu hết các hãng hàng không lớn trong khu
vực và trên thế giới như air France, Emirates, Qatar airways, Singapore airlines, Thai airways, Japan airlines,
cathay Pacific, Korean air, united airlines, china Southern... Bên cạnh các hãng hàng không truyền thống, thị
trường hàng không cũng có sự tham gia của hàng loạt các hãng hàng không giá rẻ như air asia, Jetstar asia,
Tiger airways, Thai air asia, cebu Pacific...

• Hàng không nội địa: 

- hiện có 5 hãng hàng không của Việt nam là Vietnam airlines,
VietJet air, Jetstar Pacific airlines, BamBoo airways và VaScO
đang khai thác trên 50 đường bay nội địa đi/đến các địa
phương tỏa ra từ 03 thành phố hà nội, Đà nẵng và 
Tp. hồ chí Minh với các sân bay địa phương theo hệ thống mạng
đường bay trục-nan, liên vùng, nội vùng rộng khắp toàn quốc.

- Vận chuyển của các hãng hàng không Việt nam năm 2018
đạt trên 50 triệu lượt hành khách, tăng 14% so với năm 2017.

- Vận chuyển khách hàng không nội địa chiếm hơn 60% tổng
thị trường vận chuyển hàng không Việt nam.

Trong năm 2018, các hãng hàng không đã phối hợp chặt chẽ
với Tổng cục Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành trong việc
xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá điểm đến, xúc tiến thị
trường, trong đó tập trung vào các thị trường khách Đông
Bắc Á (nhật Bản, hàn Quốc, Trung Quốc, Đài loan); châu Âu
(anh, Đức, Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban nha, nga, hà lan, Áo, Thụy
Sỹ, cộng hòa Séc, hungary); aSEan (Thái lan, Xin-ga-po,
Ma-la-xi-a…), châu Úc (Úc, niu Di-lân). 

• Các hãng hàng không tham gia quảng bá du lịch:



26

hệ thống đường cao tốc đang từng bước được đầu tư hiện đại và đưa vào sử dụng đã rút
ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng tiếp cận từ các đô thị đến các khu, điểm du lịch. 

Điểm nhấn trong năm 2018 là tỉnh Quảng ninh đã khai trương tuyến cao tốc hải Phòng -
hạ long, giúp rút ngắn  50km đường từ hà nội đi hạ long và giảm thời gian di chuyển
từ 3,5 giờ xuống còn 1,5 giờ. Đồng thời, cuối tháng 12/2018, tuyến cao tốc hạ long -
Vân Đồn cũng được đưa vào hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển từ hạ long đi Vân
Đồn từ 90 phút xuống còn 50 phút. những tuyến cao tốc này sẽ góp phần quan trọng
tăng cường kết nối vùng động lực kinh tế phía Bắc là hà nội - hải Phòng - Quảng ninh. 

các hiệp định vận tải đường bộ được ký kết với các nước như lào, cam-pu-chia… đã
tạo điều kiện thuận lợi hình thành các sản phẩm du lịch đường bộ liên quốc gia. các
tuyến caravan chủ yếu được khai thác hiện nay: Việt nam - lào - Thái lan - cam-pu-chia
xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế như lao Bảo (Quảng Trị), cầu Treo (hà Tĩnh),
Tây Trang (Điện Biên), Mộc Bài, Xa Mát (Tây ninh), Bờ y (Kon Tum)…

vậN CHUyểN DU LịCH BằNG ĐườNG BỘ Tiếp TụC ĐượC NâNG CẤp

• Du lịch tàu biển 

Theo hiệp hội các hãng du lịch tàu biển quốc tế (cruise lines International
association - clIa), Việt nam đứng thứ 4 trong khu vực châu Á về điểm
đến có số chuyến tàu cập cảng nhiều nhất, chỉ đứng sau nhật Bản, Trung
Quốc và Thái lan. Trong năm 2018, cũng tại tỉnh Quảng ninh đã đưa vào
hoạt động cảng tàu khách quốc tế hạ long. Đây là cảng tàu khách du lịch
quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt nam được thiết kế hiện đại, đón tàu
có tải trọng lớn nhất lên đến 225.000 gRT, với tổng số người lên đến 8.460
(gồm cả hành khách và thủy thủ đoàn), phục vụ được 2 tàu đậu cùng lúc.
Đây sẽ là cơ hội để Quảng ninh thu hút, đón những du thuyền lớn, sang
trọng của quốc tế, góp phần tạo lập chu kỳ tăng trưởng mới về khách du
lịch, nhất là khách quốc tế.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018 đã có 215.306 lượt khách trên 200
chuyến tàu đã cập cảng Việt nam. các cảng thường xuyên đón khách tàu
biển là cảng hòn gai, chân Mây, Đà nẵng, Quy nhơn, nha Trang, Sài gòn,
Vũng Tàu, Phú Quốc... Trong đó có một số cảng biển đang được đầu tư
nâng cấp trở thành cảng chuyên dụng đón khách du lịch tàu biển.

• Du lịch đường thủy nội địa

Dựa vào các điều kiện tự nhiên sông ngòi dày đặc, tại nhiều trọng điểm du
lịch, hoạt động du lịch bằng đường thủy nội địa đã được đầu tư phát triển
đa dạng, tạo ra sản phẩm du lịch có giá trị riêng biệt và sức hấp dẫn cao.
các dịch vụ du lịch đường thủy hiện nay được khai thác bao gồm dịch vụ
vận chuyển kết hợp tham quan, ngắm cảnh, lưu trú qua đêm trên sông,
vịnh biển, du lịch miệt vườn, chợ nổi, làng nghề, di tích lịch sử; ngoài ra có
bổ sung một số dịch vụ ăn uống, giải trí, thể thao dưới nước. Một số sản
phẩm có sức hút và khả năng cạnh tranh cao và trở thành thương hiệu, có
chất lượng được du khách ưa thích như tham quan, ngủ đêm trên vịnh hạ
long, du lịch trên sông Mekong, du lịch miệt vườn sông nước cửu long…

Kết cấu hạ tầng đường thủy tại một số địa phương đã được đầu tư nâng
cấp để phục vụ phát triển du lịch như bến du thuyền Marina tại nha Trang,
Phú Quốc, cảng tàu khách Tuần châu (Quảng ninh).

vậN CHUyểN DU LịCH BằNG ĐườNG THủy
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năm 2018 đánh dấu sự hồi phục tích cực của
ngành đường sắt sau một thời gian trầm lắng. hoạt
động du lịch đường sắt dần được đẩy mạnh để
cạnh tranh với các loại hình vận chuyển khác. các
công ty lữ hành đã tăng cường kết nối, hợp tác với
ngành đường sắt, khai thác các đoàn tàu có chất
lượng cao, tiện nghi, vệ sinh; đổi mới chất lượng
phục vụ hành khách của đội ngũ tiếp viên, đào tạo
tiếp viên đường sắt theo tiêu chuẩn tiếp viên hàng
không... Đó là những tín hiệu tích cực để kỳ vọng
vào sự phát triển mới của ngành đường sắt trong
thời gian tới.

vậN CHUyểN KHáCH DU LịCH BằNG ĐườNG SắT Có NHiềU Đổi mới

Trong số 15.056 hướng dẫn viên du lịch quốc tế có 7.878 hướng dẫn viên tiếng anh, 3.652 tiếng Trung Quốc,
1.283 tiếng Pháp, 550 tiếng nhật Bản, 430 tiếng nga, 378 tiếng Đức, 249 tiếng Tây Ban nha, 230 tiếng Thái lan,
278 tiếng hàn Quốc và 128 ngoại ngữ khác.

năm 2018 trên toàn quốc đã thu hồi 237 thẻ hướng dẫn viên do vi phạm các quy định của luật Du lịch, trong
đó có nhiều trường hợp sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả.

Biểu đồ 4.3: Cơ cấu thẻ HDvDL quốc tế còn thời hạn chia theo ngoại ngữ sử dụng,
tính đến hết năm 2018

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Tổng cục Du lịch đã tổ chức phát động phong trào "học sinh, sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ khách

du lịch" tại 4 tỉnh/thành phố Đà nẵng, Bình Định, Khánh hòa, Bình Thuận nhằm bổ sung đội ngũ tình nguyện

viên hỗ trợ khách du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển các thị trường khách du

lịch quốc tế đang tăng trưởng của các tỉnh/thành phố trong cả nước.

Trong quá trình quản lý, Tổng cục Du lịch đã kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo tổ chức thi và cấp chứng chỉ

nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực tham gia hành nghề hướng dẫn du lịch.

Tính đến hết năm 2018, cả nước có 24.071 hướng dẫn viên, trong
đó có 15.056 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 8.746 hướng dẫn
viên du lịch nội địa và 269 hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Đây
là năm đầu tiên thực hiện luật Du lịch 2017, trong đó bắt đầu cấp
thẻ cho đối tượng hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

hƯỚng DẪn VIÊn
Du lịch
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cÔng TÁc Quản lý Khu, ĐIỂM Du lịch

- hướng dẫn các địa phương thực hiện luật Du lịch, các văn bản dưới luật và các văn bản hướng dẫn
liên quan tới công tác quản lý nhà nước về khu, điểm du lịch;

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chỉ thị số 18/cT-TTg ngày
04/9/2013 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an
ninh, an toàn cho khách du lịch và chỉ thị số 14/cT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng chính phủ về
việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

- hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai áp dụng Bộ Tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch.

- Xây dựng, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương thực hiện Kế hoạch số 1075/Kh-TcDl ngày
10/8/2018 về phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch
trọng điểm.

TĂng cƯỜng Ứng Dụng cÔng nghỆ hỖ
TRỢ cÔng TÁc Quản lý

Tổng cục Du lịch tiếp tục duy trì và nâng cấp website cơ sở dữ liệu
trực tuyến về hướng dẫn viên: www.huongdanvien.vn và website
cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế:
www.quanlyluhanh.vn. Đây là những công cụ hỗ trợ hữu hiệu công
tác quản lý theo thời gian thực, và là một thành phần trong hệ
thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt nam.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hướng dẫn viên, Tổng cục
Du lịch đã nâng cấp, bổ sung tính năng phần mềm quản lý hướng
dẫn viên trực tuyến theo quy định của luật Du lịch 2017: tạo mã
QR tự động, mô-đun quản lý và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại
điểm, cập nhật thông tin mới của hướng dẫn viên, mô-đun kiểm tra
chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa, 
mô-đun kiểm tra các cơ sở tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ
hướng dẫn du lịch và các chức năng thống kê mới giúp cho công tác
quản lý nhà nước về hướng dẫn viên. Đồng thời, Tổng cục Du lịch
đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho cán bộ và chuyên viên của 63 Sở
Du lịch, Sở VhTTDl tại TP. hồ chí Minh, Đà nẵng và hà nội.

đã thành lập Trung
tâm hỗ trợ khách
du lịch.

35
tỉnh/thành phố 

đã có nhà vệ sinh
đạt chuẩn phục vụ
khách du lịch.

793
khu, điểm du lịch

Tính tới tháng 12/2018, đã có:
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Du lịch

28.000
cƠ sỞ lưu trÚ Du lịch

trÊn 550.000
Buồng

5
năm 2018, tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2017, lĩnh
vực cơ sở lưu trú du lịch (cSlTDl) Việt nam tiếp tục thu
hút vốn đầu tư, phát triển về số lượng và chất lượng, đáp
ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch trong nước và
quốc tế.

Sự tăng trưởng của khách du lịch quốc tế và nội địa đã
tạo nhu cầu cao về cSlTDl, gia tăng cơ hội cho các nhà
đầu tư và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động trong
lĩnh vực này. 

Tính đến 31/12/2018, Việt nam có 28.000 cSlTDl với
trên 550.000 buồng (tăng hơn 2.400 cSlTDl và hơn
42.000 buồng so với năm 2017).

năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện luật Du lịch 2017,
việc xếp hạng cSlTDl đã chuyển từ yêu cầu bắt buộc
sang tự nguyện. Số lượng cSlTDl 1-2 sao đăng ký xếp
hạng có xu hướng giảm.

Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Thị Thanh Hương tại Hội nghị phổ biến, giới thiệu Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy định chi tiết, tại Hà Nội, tháng 3/2018



30

có 965 cơ sở với 126.734 buồng, tăng trưởng 11% về số cơ sở và 23,3% số buồng so với năm 2017. Khối
5 sao có sự tăng trưởng mạnh và sức chứa lớn nhất. cụ thể:

nhóM cƠ SỞ lƯu TRÚ Du lịch 3-5 SaO

STT Cơ sở lưu trú du lịch Số cơ sở
Tăng so với

năm 2017 (%)
Số 

buồng/phòng
Tăng so với

năm 2017 (%)

1 Khách sạn 5 sao 142 22,4 47.905 42,3

2 Khách sạn 4 sao 272 5,0 36.012 7,4

3 Khách sạn 3 sao 537 10,3 38.170 11,5

4 căn hộ du lịch 5 sao 10 150 3.905 342

5 căn hộ du lịch 4 sao 4 33,3 742 50,2

Tổng số 965 126.734

năm 2018, triển khai thực hiện quy định mới về xếp hạng tự nguyện thay vì bắt buộc như trước đây, số lượng
khách sạn xếp hạng 1-2 sao giảm khá mạnh. Đến 31/12/2018, tổng số có 5.711 cơ sở với 136.292 buồng,
giảm 15,5% về số cơ sở và 12,6% số buồng so với năm 2017. cụ thể:

nhóM cƠ SỞ lƯu TRÚ Du lịch 1-2 SaO

STT Cơ sở lưu trú du lịch Số cơ sở
Tăng so với

năm 2017 (%)
Số buồng/

phòng/cabin
Tăng so với

năm 2017 (%)

1 Khách sạn 2 sao 1.620 -11 57.544 -13

2 Khách sạn 1 sao 3.871 -18,4 76.253 -13

3 căn hộ du lịch 2 sao 1 0 20 0

4 căn hộ du lịch 1 sao 6 200 336 900

5 Tàu thủy lưu trú du lịch 2 sao 104 14,3 1.347 0,3

6 Tàu thủy lưu trú du lịch 1 sao 109 10 792 -6,82

Tổng số 5.711 136.292

có 7.053 cơ sở đã kiểm tra đủ điều kiện với 76.525 phòng, chưa kiểm tra điều kiện là 3.350 cơ sở với 41.200
phòng.

nhÀ nghỉ Du lịch 

có 1.892 cơ sở đã kiểm tra đủ điều kiện với 13.400 phòng, tăng 7,5% so với năm 2017; chưa kiểm tra điều
kiện là 1.126 cơ sở với 7.372 phòng. 

nhÀ DÂn có Phòng chO KhÁch Du lịch ThuÊ (hOMESTay)

Nguồn: Tổng cục Du lịch

BẢNG 5.1: Cơ Sở LưU TrÚ DU LịCH 3-5 SAO TíNH ĐếN NĂm 2018

Nguồn: Tổng cục Du lịch

BẢNG 5.2: Cơ Sở LưU TrÚ DU LịCH 1-2 SAO TíNH ĐếN NĂm 2018
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Biểu đồ 5.1: Số lượng CSLTDL và số buồng, 2016-2018

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Biểu đồ 5.2: Cơ cấu CSLTDL được xếp hạng phân theo loại hình tính đến hết năm 2018

làn sóng đầu tư vẫn tập trung vào các
khu nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng núi,
nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê
(homestay), khu căn hộ du lịch chia sẻ kỳ
nghỉ (timeshare) tại khu vực duyên hải
miền Trung.

Miền Bắc chiếm 46% về cơ sở và 33,6%
về số buồng, miền Trung - Tây nguyên
chiếm 32,2% về cơ sở và 42,8% về số
buồng, miền nam có tốc độ tăng trưởng
thấp hơn và chỉ chiếm 21,8% về cơ sở và
23,6% về số buồng. Quy mô trung bình
của cSlTDl khu vực miền Trung cao hơn
miền Bắc và miền nam. FLC Quy Nhơn (Bình Định)

Nguồn: Tổng cục Du lịch
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năm 2018 cả nước có thêm 56 cSlTDl từ 4 đến
5 sao với 14.192  buồng, thêm 3 địa phương có
cSlTDl 5 sao là Sơn la, lạng Sơn, Đồng nai. như
vậy, cSlTDl 4 đến 5 sao và hạng cao cấp đã xuất
hiện tại 40/63 tỉnh thành phố trong cả nước với
hơn 88.000 buồng (chiếm 16%), cSlTDl 1-3 sao
có gần 195.000 buồng (chiếm 35%). Phân khúc
cao sao ngày càng chiếm tỷ trọng lớn tại khu vực
nam Trung bộ, Phú Quốc, lào cai và các thành
phố đông khách du lịch (hà nội, TP. hồ chí Minh,
cần Thơ…).

19 tỉnh, thành phố có cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao
mới được công nhận là hà nội (2 cơ sở), TP. hcM
(1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Định (2), cần Thơ (1),
Đà nẵng (12), Đồng nai (1), Kiên giang (6), Khánh
hòa (12), lào cai (2), lâm Đồng (3), nghệ an (1), hà
Tĩnh (1), Quảng Bình (2),  Quảng nam (3), Quảng
ngãi (1), Quảng ninh (3), lạng Sơn (1), Sơn la (1).

Tập đoàn Vingroup dẫn đầu về số lượng cơ sở mới
được công nhận hạng với 9 khách sạn và căn hộ du
lịch 5 sao, tiếp đó là Mường Thanh với 2 khách sạn
5 sao và 1 khách sạn 4 sao.

Năm 2018 cả nước có thêm 56 CSLTDL từ 4 đến 5 sao 

cSlTDl ngày càng đa dạng hơn về loại hình, cách
thức vận hành và hình thức sở hữu, quản lý. loại
hình condotel ở các khu, điểm du lịch đông khách
như Đà nẵng, Khánh hòa, Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng
Tàu tiếp tục phát triển mạnh. Xu hướng bán phòng
qua mạng, hoạt động  chia sẻ kỳ nghỉ trở nên phổ
biến, mạng airbnb chiếm thị phần đáng kể trong
việc cung ứng cơ sở lưu trú du lịch.

Công suất phòng bình quân năm 2018 đạt khoảng
54%, giảm nhẹ so với năm 2017. Một số địa phương
vùng duyên hải đạt 70%. các tỉnh miền Trung đã
vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động du lịch, đạt

công suất phòng bình quân trên 50%. Khu vực miền
Bắc: các tỉnh hà nam, hải Dương, Bắc ninh, nam
Định, Phú Thọ, Tuyên Quang công suất thấp, chỉ đạt
trên dưới 50%. Khu vực miền núi phía Bắc có sự
vượt trội về hoạt động du lịch cộng đồng với trọng
tâm là nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, giúp
du khách hiểu thêm về bản sắc văn hóa đa dạng, có
trải nghiệm ấn tượng với cuộc sống thường nhật
của người dân Việt nam khắp các vùng miền, giúp
tăng thu nhập và tăng cường giao lưu quốc tế cho
người dân vùng sâu vùng xa.  

năm 2018, cSlTDl đã góp phần tích cực vào thành

Hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục diễn ra sôi động

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng các khách sạn 
5 sao hàng đầu đạt Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018
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tích chung của du lịch Việt nam, góp phần vào tăng
trưởng kinh tế. người lao động trong các cSlTDl đã
nỗ lực, sáng tạo, nâng cao hình ảnh Việt nam trong mắt
bạn bè quốc tế. nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn đã
được vinh dự nhận được các giải thưởng danh giá,
trong đó, tiêu biểu như khách sạn nghỉ dưỡng Inter-
continental Danang Sun Peninsula Resort lần thứ 5
liên tiếp được vinh danh “khu nghỉ dưỡng sang trọng
nhất thế giới” tại lễ trao giải thưởng du lịch danh giá
World Travel award; khách sạn  JW Marriott Phu Quoc
Emerald Bay  được vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng mới
đẳng cấp nhất châu Á"... Qua đó, góp phần quan trọng
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nâng cao thương
hiệu, sức cạnh tranh và hấp dẫn của du lịch Việt nam.

Bên cạnh những thành công, cSlTDl Việt nam cần tiếp
tục hoàn thiện, phát triển theo hướng bền vững, khắc
phục những hạn chế, thách thức về môi trường và biến
đổi khí hậu, về chất lượng nhân lực, về đảm bảo chất
lượng phục vụ khách ở các loại hình lưu trú mới. các bất
động sản nghỉ dưỡng có nhiều nhà đầu tư cùng sở hữu
đã giảm áp lực về vốn cho nhà đầu tư ban đầu, nhưng
cũng gây khó khăn cho công tác quản lý chất lượng vì
mỗi nhà đầu tư có sở thích riêng, việc trang bị, bài trí,
phục vụ dù theo ý chủ quan của nhà đầu tư vẫn cần
được định hướng để đảm bảo quyền lợi khách hàng. Bên
cạnh đó, những cSlTDl là nhà dân, giao dịch với khách
qua mạng cần có sự kiểm soát chặt chẽ về an ninh, an
toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh
an toàn thực phẩm. Sự phát triển mạnh về cơ sở lưu trú
du lịch trong khi nhân lực được đào tạo không theo kịp
đã dẫn đến thiếu hụt trầm trọng nhân lực có chuyên
môn nghiệp vụ phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch. Một
số nơi tăng trưởng nóng gây áp lực lên môi trường.

- năm 2018, lần đầu tiên ngành Du lịch tổ chức hội thi
nghiệp vụ Buồng toàn quốc với sự tham gia của hơn 100
thí sinh đến từ 21 tỉnh/thành phố, và đã trao giải cho 21
thí sinh xuất sắc.

- Trong lĩnh vực ẩm thực, ngành Du lịch đã tổ chức một
số sự kiện như lễ hội ẩm thực huế, liên hoan ẩm thực
tại Quảng ninh... 

- Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại cơ sở lưu trú,
ngành Du lịch tổ chức hội thảo khoa học và triển lãm
giới thiệu các sản phẩm và giải pháp dành cho các cơ sở
lưu trú, khu du lịch tại Đà nẵng. 

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện luật Du lịch
mới, các văn bản hướng dẫn luật Du lịch và các văn bản
quy phạm pháp luật liên quan đến về cơ sở lưu trú du
lịch tại cả 3 miền trong cả nước.

một số hoạt động đáng chú ý khác



năm 2018, các hoạt động xúc tiến du lịch được triển khai
đồng bộ tại nhiều thị trường, bằng nhiều phương thức
khác nhau như tổ chức các chương trình phát động thị
trường ở nước ngoài; tham gia các hội chợ quốc tế lớn
trên thế giới và khu vực; đón các đoàn famtrip và
presstrip đến khảo sát, tìm hiểu sản phẩm dịch vụ du lịch
Việt nam; ứng dụng E-marketing trong các hoạt động xúc
tiến, quảng bá du lịch. 

công tác xúc tiến, quảng bá đã huy động được nguồn lực
của cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác, phát huy hiệu
quả cơ chế đối tác công - tư (PPP). Tổng kinh phí dành
cho xúc tiến, quảng bá không tăng so với những năm
trước, nhưng quy mô sự kiện ở các thị trường lớn hơn,
hiệu quả cao hơn. Mặt khác, việc chuẩn bị nội dung quảng
bá, xúc tiến đã được cải thiện, tính chuyên nghiệp được
nâng cao hơn so với những năm trước.

XÚc tIến Du lịch

6

34

Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu tại họp báo giới thiệu du lịch Việt Nam, tại Thái Lan tháng 01/2018
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hOẠT ĐỘng XÚc TIến Du lịch Ở nƯỚc ngOÀI

THị TrườNG TrọNG Điểm

Biểu đồ 6.1: Thị phần khách du lịch quốc tế đến việt Nam năm 2018

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Thị trường Trung Quốc

Hoạt động nổi bật: 
- Tham gia hội chợ Du lịch quốc tế cITM 2018 tại
Thượng hải (Trung Quốc) từ ngày 14-19/11/2018. 

- giới thiệu du lịch Việt nam quy mô lớn tại nhiều địa
phương của Trung Quốc: Bắc Kinh, Tế nam, hàng
châu, Vũ hán, Trùng Khánh, hồi hột, cáp nhĩ Tân,
nam ninh, Thâm Quyến. 

- Tổ chức hội nghị hợp tác du lịch Việt nam - Trung
Quốc trong khuôn khổ hội chợ ITE TP. hồ chí Minh. 

ngoài ra, chương trình xúc tiến, quảng bá lớn còn được thực hiện bởi các doanh nghiệp đón khách Trung
Quốc với việc mở nhiều đường bay thuê bao trực tiếp từ nhiều thành phố của Trung Quốc đến các điểm
đến của Việt nam.

Biểu đồ 6.2: Tăng trưởng khách Trung quốc đến việt Nam, 2014 - 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Thị trường Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt nam, số lượng khách
tăng lên hàng năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại: năm 2016 đạt 51,4%; năm 2017
đạt 48,6% và năm 2018 đạt 23,9%. nguyên nhân chủ yếu do quy mô thị trường đã đạt mức cao so với thực
trạng hiện nay, chưa có những xung lực và điều kiện mới đủ mạnh để thúc đẩy phát triển bền vững.

- Đạt gần 5 triệu lượt khách, tăng 23,9% so với năm 2017.

- Chiếm 32% thị phần khách quốc tế đến việt Nam. 

- Tăng trưởng cao từ năm 2016 nhưng có xu hướng chậm lại.
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Thị trường hàn Quốc

- Xếp thứ hai về lượng khách quốc tế đến việt Nam với gần 3,5 triệu lượt.

- Là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 44,3% so với năm 2017.

Hoạt động nổi bật: 
- Tham gia hội chợ du lịch quốc tế tại hàn Quốc như
hội chợ KOTFa, hội chợ hana Tour; 

- giới thiệu điểm đến Việt nam tại 04 thành phố:
Seoul, Daegu, Daejon, Busan của hàn Quốc và sự
kiện những ngày văn hóa Việt nam tại hàn Quốc;

- Đón đoàn famtrip các doanh nghiệp du lịch hàn
Quốc đến khảo sát tại Việt nam.

Biểu đồ 6.3: Tăng trưởng khách Hàn quốc đến việt Nam, 2014 - 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Thị trường nhật Bản

- Là thị trường khách du lịch quốc tế lớn thứ ba của việt Nam.

- Đạt 826.674 lượt khách, tăng 3,6% so với năm 2017.

Hoạt động nổi bật: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ hội du
lịch văn hóa Việt nam tại 2 thành phố yokohama và
Fukoka, nhật Bản.

- Tổ chức chương trình giới thiệu điểm đến tại các
thành phố Kanagawa, Fukuoka, Osaka của nhật Bản.

-  Đón đoàn Famtrip, Presstrip đến từ nhật Bản.

- Tham gia hội chợ Du lịch quốc tế JaTa - hội chợ du
lịch quốc tế lớn nhất nhật Bản và khu vực châu Á.

lượng khách hàn Quốc đến Việt nam ngày càng tăng, đặc biệt trong hai năm trở lại đây (2017-2018) có
sự tăng trưởng đột phá, tăng thêm khoảng 1 triệu khách mỗi năm, tốc độ tăng trưởng đạt 56,4% năm 2017
và 44,3% năm 2018. hiện nay, hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai của Việt nam và còn rất nhiều dư địa có
thể khai thác. Đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng chặt chẽ, nhiều chương trình xúc tiến du lịch được triển
khai, nhiều đường bay mới được mở giữa hai nước.
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Biểu đồ 6.4: Tăng trưởng khách Nhật Bản đến việt Nam, 2014 - 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Thị trường Đài loan

- Là thị trường khách du lịch quốc tế lớn thứ 4 của việt Nam.

- Đạt 714.112 lượt khách, tăng 15,9% so với năm 2017.

Hoạt động nổi bật: 
- giới thiệu du lịch Việt nam tại thành phố Đài Bắc, cao
hùng. Tham dự hội nghị hợp tác du lịch Việt nam - Đài
loan lần thứ 7 tại Tân Bắc.

- Đón đoàn Famtrip Đài loan vào Việt nam khảo sát sản
phẩm, dịch vụ du lịch.

- các hoạt động khác của doanh nghiệp và địa phương
triển khai thực hiện.

Biểu đồ 6.5: Tăng trưởng khách Đài Loan đến việt Nam, 2014 - 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

nhật Bản là thị trường lớn thứ 3 của du lịch Việt nam, đạt trên 800 nghìn lượt khách năm 2018. lượng
khách nhật Bản đến Việt nam tăng qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng nhìn chung ở mức trung
bình (dưới 10%), năm 2018 chỉ tăng nhẹ 3,6% so với năm 2017.

Thị trường Đài loan tăng khá nhanh trong vài năm trở lại đây, từ 388 nghìn lượt vào năm 2014 lên 714
nghìn lượt vào năm 2018, tốc độ tăng trưởng khá, có năm đạt trên 20% (năm 2017).
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Thị trường nga

nga vẫn là một trong những thị trường hàng đầu của du lịch Việt nam. Từ năm 2015, lượng khách nga
đến Việt nam có xu hướng tăng nhanh, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng trong năm 2018 giảm còn 5,7% so
với 32,3% của năm 2017. nguyên nhân chính do một số điểm đến đón khách du lịch nga như Thổ nhĩ Kỳ,
ai cập có xu hướng hồi phục. Với chính sách giá rẻ, thời gian bay gần nên làm chuyển hướng một lượng
khách du lịch nga sang những thị trường này.

- Đạt 606.637 lượt khách, tăng 5,7% so với năm 2017. 

- Tăng trưởng có xu hướng chậm lại.

Hoạt động nổi bật: 
- Việt nam tiếp tục tham gia hội chợ du lịch quốc tế
MITT tại Mát-xcơ-va.

- Đón đoàn famtrip và presstrip của nga đến khảo sát
du  lịch Việt nam.

Biểu đồ 6.6: Tăng trưởng khách du lịch Nga đến việt Nam, 2014 - 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Thị trường Đông nam Á

- Năm 2018, hầu hết các thị trường khách trong khu vực Đông Nam á đến việt Nam đều tăng trưởng.

- một số thị trường tăng trưởng cao như ma-lai-xi-a, Thái Lan, phi-líp-pin.

Hoạt động nổi bật: 
- Tham gia hội chợ TRaVEX tại Thái lan.

- Tổ chức phát động thị trường tại Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a,
In-đô-nê-xi-a.

- Xúc tiến kết nối du lịch đường sông và đường bộ
trong aSEan, du lịch ẩm thực và di sản trong khu vực
5 nước clMTV. 

-  Đón đoàn doanh nghiệp và báo chí từ nước thứ 3
qua Thái lan, đoàn doanh nghiệp và báo chí từ 
Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái lan.
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Thị trường 2017 2018 Tăng trưởng 2018/2017

Ma-lai-xi-a 480.456 540.119 12,4%

Thái lan 301.587 349.310 15.8%

Xin-ga-po 277.658 286.246 3.1%

cam-pu-chia 222.614 202.954 -8.8%

lào 141.588 120.009 -15.2%

Phi-líp-pin 133.543 151.641 13.6%

In-đô-nê-xi-a 81.065 87.941 8.5%

Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

BẢNG 6.1: Số LượNG vÀ TĂNG TrưởNG KHáCH DU LịCH Từ mỘT Số THị TrườNG ASeAN
ĐếN việT NAm, 2017-2018

Thị trường Úc và niu Di-lân
năm 2018, Việt nam đón 386.934 lượt khách du lịch Úc và 49.854 lượt khách du lịch từ niu Di-lân với
mức tăng trưởng lần lượt là 4,5% và 1,5% so với năm 2017. Tổng số khách đến từ hai thị trường này đạt
436.788 lượt khách, chiếm khoảng 2,8% tổng số khách quốc tế đến Việt nam.

Hoạt động nổi bật: 
- Tổ chức chương trình phát động thị trường tại 4 thành
phố thủ phủ của 4 tiểu bang nước Úc, gồm Melbourne
(bang Victoria), adelaide (nam Úc), Brisbane (bang
Queensland), Sydney (bang new South Wales) và tại
auckland (niu Di-lân).

- Tổ chức đón đoàn Famtrip từ thị trường Úc vào Việt
nam khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch.

- hãng hàng không Vietjet air và công ty cảng hàng
không Quốc tế Brisbane (Bac) đã ký kết thoả thuận
hợp tác mở đường bay thẳng giữa TP. hcM và Brisbane
ngày 16/3/2018, góp phần tăng trưởng lượng khách
từ các thị trường này đến Việt nam.

Biểu đồ 6.7: Tăng trưởng khách du lịch Úc và Niu Di-lân đến việt Nam, 2014 - 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê
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nhóm các thị trường Tây Âu (anh, Đức, Pháp, I-ta-li-a và Tây
Ban nha)
năm 2018, chính sách miễn visa cho 5 nước Tây Âu được tiếp tục gia hạn. hoạt động xúc tiến, quảng bá
tiếp tục được thúc đẩy tại các thị trường này. lượng khách đến từ Tây Âu tăng trưởng ổn định. 

Hoạt động nổi bật: 
- Tham gia hội chợ Du lịch quốc tế ITB
Berlin tại Đức.

- Tham gia hội chợ du lịch WTM tại
anh.

- Tham gia hội chợ du lịch Top Resa tại
Pháp và các sự kiện bên lề.

- Tổ chức các chương trình giới thiệu
điểm đến tại các thành phố của các
nước Đức, I-ta-li-a, Tây Ban nha.

- Đón đoàn báo chí và doanh nghiệp từ
I-ta-li-a đến Việt nam.

Thị trường 2017 2018 Tăng trưởng 2018/2017

anh 283.537 298.114 5,1%

Pháp 255.369 279.659 9,5%

Đức 199.872 213.986 7,7%

Tây Ban nha 69.528 77.071 10,8%

I-ta-li-a 58.041 65.562 13,0%

Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Một số thị trường quốc tế tiềm năng

ngoài nhóm các thị trường quốc tế ưu
tiên, ngành Du lịch Việt nam cũng khai
thác nhóm thị trường tiềm năng như:
hà lan, Áo, Thụy Sỹ, cộng hòa Séc,
hung-ga-ri, Mỹ.

năm 2018, Tổng cục Du lịch đã chủ
động, tích cực phối hợp với các Đại sứ
quán Việt nam ở nước ngoài tổ chức
các hoạt động xúc tiến du lịch đối với
một số thị trường, đón đoàn doanh
nghiệp và báo chí từ I-xra-en, ca-ta.

BẢNG 6.2: Số LượNG vÀ TĂNG TrưởNG KHáCH DU LịCH Từ THị TrườNG 5 NướC Tây âU
ĐếN việT NAm, 2017-2018
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mỘT Số HOạT ĐỘNG Nổi BậT TrONG NướC

Năm Du lịch quốc gia 2018 - quảng Ninh với chủ đề
“Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”
được tổ chức với một chuỗi các sự kiện, chương trình
trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong
đó trên địa bàn tỉnh Quảng ninh có 56 chương trình,
sự kiện; các tỉnh thành phố khác có 42 chương trình,
sự kiện hưởng ứng. các chương trình, sự kiện đã
được tổ chức thành công, thu hút được đông đảo du
khách đến tham quan, đồng thời tạo được hiệu ứng
tích cực trong việc quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng
ninh đến với du khách trong và ngoài nước. 

hội chợ Du lịch quốc tế VITM hà nội 2018 có chủ
đề “Du lịch trực tuyến - Du lịch Việt nam hướng tới
công nghiệp 4.0”, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong du lịch. hội chợ có 502 gian
hàng của 675 doanh nghiệp, trong đó có 112 gian
của các doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến của 21
quốc gia và vùng lãnh thổ. Đã có khoảng 3.000 lượt
các doanh nghiệp đến làm việc tại hội chợ.

hội chợ Du lịch quốc tế TP. hồ chí Minh – ITE hcMc
2018 với chủ đề “cửa ngõ đến với du lịch châu Á” thu
hút sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ,
14 cơ quan xúc tiến du lịch nước ngoài cùng 37 tỉnh,
thành trong cả nước với gần 300 doanh nghiệp và 300
gian hàng, tăng 2,5% về số lượng gian hàng và tăng
8,1% về diện tích khu triển lãm so với năm 2017, đón
30.000 lượt khách tham quan và 4.500 cuộc hẹn giữa
người mua và người bán. hội chợ tập trung mở rộng thị
trường khách từ Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Bắc Á và Đông
nam Á, tạo đột phá trong xúc tiến du lịch thời gian tới.

Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt nam quảng bá, tuyên
truyền về Du lịch Việt nam trên kênh VOV giao
thông, trên kênh truyền hình VOV TV; phối hợp với
Đài truyền hình Việt nam quảng bá, tuyên truyền về
Du lịch Việt nam trên kênh truyền hình quốc gia
VTV; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí
trong nước và quốc tế tuyên truyền, quảng bá du
lịch và thương hiệu du lịch Việt nam.

Tăng cường quảng bá trực tuyến, trong đó điểm nhấn
là việc Tổng cục Du lịch chính thức công bố website
xúc tiến du lịch tại tên miền www.vietnam.travel, tổ
chức các chiến dịch xúc tiến trên mạng xã hội
(chiến dịch My Vietnam), các dự án phát triển ảnh
360 độ cũng như hoàn thành bước đầu xây dựng
Ứng dụng thông tin du lịch cho các thiết bị di động
(Vietnamgo).



Với phương châm hợp tác quốc tế trong du lịch không

chỉ là hoạt động đối ngoại đơn thuần mà gắn chặt với định

hướng phát triển thị trường, thông qua các hoạt động, kế

hoạch hợp tác góp phần đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá

hình ảnh du lịch Việt nam trên trường quốc tế, chú trọng

các thị trường trọng điểm và tiềm năng của Du lịch Việt

nam, công tác hợp tác quốc tế trong năm 2018 tiếp tục

được triển khai cả về chiều rộng cũng như chiều sâu, đạt

được nhiều kết quả tích cực.

42

hợp tác quốc tế

7

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện (giữa) tại Chương trình Đêm Việt Nam, tại Thái Lan tháng 01/2018
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Hợp TáC TrONG KHUÔN KHổ TiểU
vùNG mê KÔNG mở rỘNG (GmS)

- Tham gia Diễn đàn Du lịch gMS 2018 và Phiên
họp nhóm công tác du lịch (TWg) lần thứ 41 tại
Thái lan vào tháng 6/2018.

- Tham gia hội nghị hành lang phía nam tại cam-
pu-chia tháng 8/2018.

- Đăng cai tổ chức Phiên họp nhóm công tác Du
lịch gMS lần thứ 42 và các phiên họp liên quan
tại Phú Quốc vào tháng 12/2018. 

TĂng cƯỜng KhaI ThÁc hIỆu Quả hỢP TÁc TROng cÁc KhuÔn Khổ
hỢP TÁc Đa PhƯƠng TRuyỀn Thống

Hợp TáC TrONG ASeAN

- Tham dự tích cực và hiệu quả các sự kiện, phiên
họp thường niên trong aSEan: Diễn đàn Du lịch
aSEan (aTF) tại chiềng Mai, Thái lan, Phiên họp
nhóm công tác du lịch aSEan và Phiên họp cơ
quan Du lịch quốc gia aSEan. 

- Tham dự các hoạt động, chương trình hợp tác
trong khuôn khổ hợp tác du lịch aSEan (hội thảo
thống kê du lịch aSEan tại In-đô-nê-xi-a tháng
3/2018, Phiên họp nhóm công tác Marketing du

lịch aSEan tại Phi-líp-pin tháng 3/2018, hội thảo

xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận lẫn nhau

về nghề du lịch (MRa-TP) lần thứ 3 tại Thái lan

tháng 6/2018, hội thảo Tiêu chuẩn cơ sở MIcE của

aSEan tại Thái lan tháng 8/2018, hội nghị MRa-

TP tại cam-pu-chia tháng 6/2018). 

- Tích cực chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch aSEan

(aTF) 2019 tại Quảng ninh vào tháng 01/2019 với

chủ đề “aSEan - Sức mạnh của sự thống nhất”. 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng phát biểu tại Hội nghị  lần thứ nhất Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019, tháng 7/2018
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Hợp TáC TrONG ApeC, Tổ CHứC DU LịCH THế
Giới (UNWTO)

- Tham dự hội nghị Bộ trưởng và họp nhóm công tác
Du lịch aPEc, đề xuất ưu tiên hợp tác du lịch trong
aPEc và dự án về du lịch thông minh do Việt nam
điều phối. 

- Tham gia xây dựng các cam kết khung cho các vấn
đề chuyên môn sâu liên quan đến du lịch trong các
khuôn khổ đa phương: Tham gia nhóm chuyên gia xây
dựng công ước về hợp tác và tiếp cận công lý với
khách du lịch quốc tế của hội nghị la hay về tư pháp
quốc tế; chuẩn bị hồ sơ trình chính phủ về công ước
khung của unWTO về ứng xử trong du lịch.

Hợp TáC DU LịCH SONG pHươNG Tập TrUNG
vÀO CáC THị TrườNG NGUồN ASeAN, ĐÔNG
BắC á vÀ Tây âU

Các văn bản hợp tác song phương

Trong năm 2018, Việt nam đã ký kết 3 thỏa thuận hợp
tác quốc tế với nhật Bản và Pháp, nâng số điều ước
quốc tế, thỏa thuận quốc tế du lịch Việt nam đã ký kết
và tham gia lên 98, tiếp tục tạo điều kiện và cơ sở pháp
lý tăng cường hợp tác với các đối tác trong thời gian
tới. Ba thỏa thuận hợp tác song phương gồm có:

- ý định thư về hợp tác du lịch được ký giữa Bộ
VhTTDl (Việt nam) và Bộ ngoại giao và các vấn đề
châu Âu (Pháp) ký kết vào ngày 27/3/2018.

- Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Tổng cục Du lịch
với hiệp hội nhà nghỉ, Khách sạn nhật Bản ký ngày
19/10/2018 tại hà nội.

- Kế hoạch hành động hợp tác du lịch Việt nam - nhật
Bản giai đoạn 2018-2020 ký kết vào tháng 11/2018.

một số hoạt động hợp tác song phương cụ thể

- Với Trung Quốc: Triển khai hiệp định đã ký với Trung
Quốc về hợp tác khai thác du lịch thác Bản giốc - Đức
Thiên. Phối hợp với các bộ ngành xây dựng đề án cơ
chế, chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch Thác
Bản giốc.

- Với Xin-ga-po: Tham dự Phiên họp Ủy ban hợp tác du
lịch Việt nam - Xin-ga-po và đề xuất các nội dung hợp
tác du lịch, xúc tiến quảng bá chung hai nước (tháng
5/2018).

- Với I-ta-li-a: hỗ trợ tổ chức đoàn hội hữu nghị I-ta-li-a -
Việt nam vùng Veneto sang khảo sát tại Việt nam, đưa
tin, hình ảnh giới thiệu Du lịch Việt nam.
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mỘT Số HOạT ĐỘNG KHáC

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực du lịch: hợp tác bồi dưỡng, đào tạo
nhân lực cho du lịch Việt nam giữa Tổng cục Du lịch và một số đối tác (Trung Quốc, Đài loan, nhật Bản),
tổ chức quốc tế (IlO, gIZ) và trong các khuôn khổ hợp tác WTO, aSEan, gMS thông qua việc cử cán bộ
ngành Du lịch Việt nam (cơ quan quản lý du lịch nhà nước, địa phương, doanh nghiệp du lịch, hướng dẫn
viên…) tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn, phối hợp với các chuyên gia, tổ chức quốc tế tổ chức các hội
thảo nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch Việt nam.

- Tổng hợp thông tin, phối hợp với Bộ công an dự thảo báo cáo tổng kết và tiếp tục đề xuất chính sách thị
thực tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, mở rộng danh sách các nước được áp dụng E-visa đến
Việt nam.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nhất trí kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực
điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt nam theo nghị quyết số 30/2016/Qh14 trong thời gian hai
năm kể từ ngày 01/02/2019. 

- Với Nhật Bản: Tham dự Phiên họp Ủy ban hợp
tác du lịch Việt nam - nhật Bản (tháng 11/2018).
hỗ trợ cơ quan Xúc tiến Du lịch nhật Bản tổ chức
ngày hội Du lịch nhật Bản tại Việt nam (tháng
10/2018).

- Với Đài Loan: Tham dự hội nghị hợp tác du lịch
Việt nam - Đài loan tại Đài loan và kết hợp tổ
chức đoàn Du lịch Việt nam khảo sát các sản
phẩm du lịch, học tập kinh nghiệm phát triển du
lịch của Đài loan (tháng 11/2018). 

- Với một số thị trường tiềm năng: Mở rộng hợp tác

để tìm hiểu và khai thác một số thị trường mới

như Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ thông qua các

hoạt động: Tham gia chương trình hợp tác trao

đổi kinh nghiệm phát triển du lịch liên quan văn

hóa vùng trồng cà phê cô-lôm-bi-a; phối hợp xúc

tiến quảng bá du lịch với Ma-rốc thông qua tổ

chức hội thảo xúc tiến du lịch Việt nam - Ma-rốc

tại hà nội.

Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu tham dự Phiên họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản
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BốI cảnh
Cơ hội

- Dự báo kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng ở

mức 3,7% năm 2019, theo đánh giá Triển vọng

Kinh tế thế giới của IMF số tháng 10/2018.

- Đà tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì đối

với các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Ấn

Độ và Đông nam Á (theo unWTO và OEcD) có

thể thúc đẩy sự phát triển du lịch khu vực. Tầng

lớp trung lưu với khả năng chi tiêu ngày càng cao

ở các thị trường mới nổi khiến thị trường nguồn

du lịch quốc tế ngày càng đa dạng hơn, trong khi

khả năng kết nối thuận tiện, mức giá đi du lịch

ngày càng phù hợp và sự đổi mới, sáng tạo của

các dịch vụ du lịch tiếp tục thúc đẩy sự phát triển

của du lịch thế giới.

Du lịch vIệt naM
năM 2019

8

Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019, Hạ Long, tháng 01/2019
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- Dự báo tăng trưởng khách du lịch đến châu Á và
Thái Bình Dương khoảng 5-6% năm 2019 với tiềm
năng đáng kể ở nhiều thị trường mới nổi và sự phát
triển của nhiều điểm đến.

- Khách du lịch hàn Quốc đến Việt nam có xu
hướng tiếp tục tăng trưởng cao, cả về khách du lịch
công vụ và khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng do
kết quả của các hoạt động xúc tiến quảng bá, giao
lưu, trao đổi thương mại, đầu tư, văn hóa, thể thao
giữa hai nước; điểm đến đối với khách du lịch hàn
Quốc tại Việt nam ngày càng đa dạng, trải đều các
khu vực tại Việt nam.

- Sự liên kết chặt chẽ hơn trong aSEan khiến dòng
khách trong khu vực có xu hướng tăng. Khách du
lịch từ Bắc Mỹ và châu Úc ngày càng quan tâm đến
Việt nam.

- Đối với hầu hết các thị trường, hình ảnh du lịch
Việt nam đang ngày càng hấp dẫn hơn do các hoạt
động xúc tiến quảng bá thời gian qua; quan hệ gần
gũi và chính sách thị thực nhập cảnh ngày càng
thuận lợi của Việt nam. 

Thách thức

- Xu hướng tăng trưởng kinh tế tiếp tục nhưng không
mạnh mẽ như những năm trước đây. Rủi ro ảnh
hưởng đến phát triển kinh tế có thể đến từ những
căng thẳng về thương mại toàn cầu, chính sách thắt
chặt tiền tệ, sự phát triển chậm hơn của các nền kinh
tế châu Á và những yếu tố khó lường từ quá trình rút
khỏi liên minh châu Âu của Vương quốc anh (Brexit)
và các căng thẳng địa chính trị khác. 

- Thị trường khách du lịch Trung Quốc có khả năng
phát triển chậm lại do kinh tế Trung Quốc khó
khăn hơn trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại
giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước khác. 

- các nước trong khu vực cạnh tranh quyết liệt
trong việc thu hút khách du lịch quốc tế thông qua
các chính sách như tăng cường đầu tư xúc tiến
quảng bá, phát triển sản phẩm, đẩy mạnh kết nối
hàng không, tạo điều kiện thuận lợi về thị thực
nhập cảnh… 

- Biến đổi khí hậu, dịch bệnh… có khả năng xuất
hiện những diễn biến phức tạp, khó lường.

Điểm mạnh

- Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và nhà nước, sự
hỗ trợ, vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương và
toàn xã hội. Đặc biệt, các hành động triển khai
nghị quyết 08-nQ/TW của Bộ chính trị về phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như
chính sách miễn thị thực nhập cảnh đơn phương,
tiếp tục thí điểm áp dụng thị thực điện tử, các hoạt
động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng và nhà
nước phát huy hiệu quả tích cực.  

- Quá trình tích tụ của ngành du lịch thời gian qua
và nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp đã
hình thành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật
ngành du lịch tương đối hiện đại, đạt đẳng cấp
quốc tế, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như 
Tp. hồ chí Minh, hà nội, Phú Quốc, Khánh hòa,
Quảng ninh, Đà nẵng, góp phần nâng cao năng
lực phục vụ, đón tiếp và thu hút khách du lịch.
Bên cạnh các trung tâm, các điểm đến phụ cận
ngày càng đa dạng.

- năng lực vận tải hàng không của Việt nam ngày
càng được nâng cao; kết nối đường bộ giữa các
điểm đến ngày càng thuận lợi hơn; khả năng tiếp
cận Việt nam bằng đường biển được cải thiện
đáng kể. 

Điểm yếu

- Mức tăng khách du lịch cao liên tục trong 3 năm
qua khiến năng lực, sức chứa tại một số trung tâm
du lịch vào một số thời điểm trong năm vượt quá
giới hạn. Khách du lịch tập trung quá đông tại một
điểm đến gây ra tình trạng quá tải, lộn xộn, mất vệ
sinh, không an toàn, không bảo đảm chất lượng
dịch vụ, kiểm soát giá cả không chặt chẽ dẫn đến
những ảnh hưởng tiêu cực đối với hình ảnh du lịch
Việt nam.

- những xung lực tạo ra dư địa phát triển mới đang
hình thành tại các địa bàn trọng điểm và các điểm
đến phụ cận, có thể chưa đáp ứng ngay được yêu
cầu tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao, bền vững. 

- Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới
(WEF), môi trường tự nhiên bị ô nhiễm, mức độ mở
cửa quốc tế, hạ tầng dịch vụ du lịch của Việt nam
còn hạn chế so với yêu cầu phát triển.

- chính sách, hoạt động quản lý du lịch, xúc tiến du
lịch Việt nam còn chưa thực sự linh hoạt, hiệu quả,
tính kết nối đồng bộ chưa cao.
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TRIỂn VỌng 2019

Du lịch thế giới

Theo kết quả khảo sát các chuyên gia về du lịch của

Tổ chức Du lịch thế giới (unWTO), nhận định chung

cho rằng du lịch thế giới năm 2019 tiếp tục duy trì

tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm lại. Theo dự báo

của unWTO:

- Khách du lịch quốc tế toàn cầu năm 2019 tăng

khoảng 3%-4%, tương đương mức trung bình trong

toàn giai đoạn 2008-2018 là 4,2%, thấp hơn mức

tăng 5,6% năm 2018. 

- Khu vực châu Á và Thái Bình Dương được dự báo

có mức tăng trưởng cao nhất (5%-6%), tiếp theo là

Trung Đông (4%-6%), châu Phi (3%-5%), châu Âu

(3%-4%) và châu Mỹ (2%-3%).

Du lịch việt Nam

- Trong 5 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế đến

Việt nam ước đạt gần 7,3 triệu lượt, tăng 8,8% so

với cùng kỳ năm 2018. Khách du lịch nội địa ước

đạt 38,5 triệu lượt, trong đó có 19,4 triệu lượt

khách lưu trú; tổng thu từ khách du lịch ước đạt

285.700 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ 

năm 2018.

- cả năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt nam

dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng ở mức thấp

hơn so với mức tăng của năm 2018 (19,9%) do bối

cảnh, xu hướng quốc tế và lượng khách quốc tế đến

Việt nam đã đạt quy mô lớn hơn thời kỳ trước; tuy

nhiên, vẫn sẽ cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng

trưởng bình quân của thế giới là 3%-4% và khu vực

châu Á và Thái Bình Dương là 5%-6% (theo dự báo

của Tổ chức Du lịch thế giới).

- Đối với thị trường khách du lịch quốc tế: Trung

Quốc và hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường nguồn

lớn nhất của du lịch Việt nam, tuy nhiên tăng

trưởng từ thị trường Trung Quốc sẽ chững lại, khó

có thể đạt được mức cao như năm 2017 và 2018.

Bên cạnh đó, thị trường nhật, Đài loan, nga, Úc,

Đông nam Á tiếp tục tăng trưởng tích cực. Thị

trường Tây Âu và Mỹ tiếp tục duy trì mức tăng

trưởng ổn định.

- Thị trường khách du lịch nội địa tiếp tục sôi động

với hàng loạt các chương trình kích cầu du lịch của

các hãng hàng không, các công ty lữ hành, cơ sở lưu

trú... Tốc độ tăng trưởng dự báo đạt khoảng 6,5-

8,5%. Tổng thu từ khách du lịch dự báo tăng khoảng

10-12% so với năm 2018.

Bến thuyền Tràng An (Ninh Bình)
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phỤ lỤc       

STT Thị trường
Số lượng khách quốc tế đến 

(lượt khách)
Tăng trưởng so với năm 2017

(%)

Tổng số 15.497.791 19,9

1 Trung Quốc 4.966.468 23,9

2 hàn Quốc 3.485.406 44,3

3 nhật Bản 826.674 3,6

4 Đài loan 714.112 15,9

5 Mỹ 687.226 11,9

6 nga 606.637 5,7

7 Ma-lai-xi-a 540.119 12,4

8 Úc 386.934 4,5

9 Thái lan 349.310 15,8

10 anh 298.114 5,1

11 Xin-ga-po 286.246 3,1

12 Pháp 279.659 9,5

13 Đức 213.986 7,1

14 cam-pu-chia 202.954 -8,8

15 Phi-líp-pin 151.641 13,6

16 ca-na-đa 149.535 8,2

17 lào 120.009 -15,2

18 In-đô-nê-xi-a 87.941 8,5

19 hà lan 77.300 6,9

20 Tây Ban nha 77.071 10,8

21 I-ta-li-a 65.562 13,0

22 hồng Kông 62.208 30,4

23 niu Di-lân 49.854 1,5

24 Thụy Điển 49.723 12,9

25 Đan Mạch 39.926 15,0

26 Thụy Sỹ 34.541 4,3

27 Bỉ 31.382 7,7

28 na uy 26.134 7,6

29 Phần lan 22.785 24,9

30 các thị trường khác 608.334 12,9

1.1. KHáCH DU LịCH qUốC Tế ĐếN việT NAm NĂm 2018 CHiA THeO THị TrườNG

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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STT Tỉnh/thành phố Số lượng khách quốc tế đến (lượt khách)

1 TP. hồ chí Minh 7.500.000

2 hà nội 5.740.000

3 Quảng ninh 5.200.000

4 Quảng nam 3.780.000

5 Đà nẵng 2.875.000

6 Khánh hòa 2.800.000

7 Thừa Thiên-huế 1.951.461

8 ninh Bình 876.930

9 hải Phòng 857.000

10 lào cai 718.585

11 Bình Thuận 675.000

12 Kiên giang 580.000

13 lâm Đồng 485.000

14 Bà Rịa - Vũng Tàu 424.000

15 cần Thơ (*) 363.800

16 Bình Dương 300.000

17 Bình Định 286.463

18 hà giang 273.193

19 Quảng Bình 180.000

20 Quảng Trị 168.000

21 Điện Biên 150.000

22 nghệ an 128.700

1.2. KHáCH DU LịCH qUốC Tế ĐếN mỘT Số TrọNG Điểm DU LịCH NĂm 2018

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu báo cáo của các địa phương
(*) Tính số khách có nghỉ đêm tại CSLTDL

Tháng Năm 2017 (lượt khách) Năm 2018 (lượt khách) Tăng trưởng (%)

Tháng 1 1.007.238 1.430.242 42,0

Tháng 2 1.199.421 1.431.845 19,4

Tháng 3 1.005.821 1.343.314 33,6

Tháng 4 1.071.650 1.341.913 25,2

Tháng 5 972.844 1.161.114 19,4

Tháng 6 949.362 1.183.102 24,6

Tháng 7 1.036.880 1.188.817 14,7

Tháng 8 1.229.163 1.323.546 7,7

1.3. KHáCH DU LịCH qUốC Tế ĐếN việT NAm CHiA THeO THáNG, 2017-2018
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1.5. mỘT Số vĂN BẢN LiêN qUAN ĐếN DU LịCH ĐượC BAN HÀNH TrONG NĂm 2018

[ Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/3/2018 của Thủ tướng chính phủ về quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

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

[Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “cơ cấu
lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

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

[ Thông tư số 33/2018/TT-BTc ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp
và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch
vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn
phòng đại diện tại Việt nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

[ Thông tư số 34/2018/TT-BTc ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp
và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác
đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

[ nghị quyết 54/nQ-cP ngày 10/5/2018 của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4/2018, trong
đó thống nhất gia hạn 03 năm kể từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/6/2021 về việc miễn thị thực
đơn phương cho công dân các nước: Vương quốc anh, cộng hòa liên bang Đức, cộng hòa I-ta-li-a,
cộng hòa Pháp, Vương quốc Tây Ban nha với thời hạn tạm trú tại Việt nam không quá 15 ngày kể từ
ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều
kiện theo quy định của pháp luật Việt nam.

Tháng Năm 2017 (lượt khách) Năm 2018 (lượt khách) Tăng trưởng (%)

Tháng 9 975.952 1.212.597 24,2

Tháng 10 1.024.899 1.205.157 17,6

Tháng 11 1.172.568 1.301.909 11,0

Tháng 12 1.276.353 1.374.235 7,7

Tổng 12.922.151 15.497.791 19,9

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

1.3. KHáCH DU LịCH qUốC Tế ĐếN việT NAm CHiA THeO THáNG, 2017-2018 (tiếp theo)

1.4. DANH SáCH KHU DU LịCH qUốC GiA ĐượC pHê DUyệT TíNH ĐếN HếT NĂm 2018

[ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền lâm, tỉnh lâm Đồng (Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 15/02/2017).

[ Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh lào cai (Quyết định số 1927/QĐ-TTg ngày 01/12/2017).

[ Khu du lịch quốc gia núi Sam, tỉnh an giang (Quyết định 2646/QĐ-BVhTTDl ngày 13/7/2018).
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STT Tỉnh/thành phố
4 sao 5 sao Tổng cộng

Số lượng Số buồng Số lượng Số buồng Số lượng Số buồng

1 Bình Định 2 217 2   217   

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 126 1   126   

3 cần Thơ 1 262 1   262   

4 Đà nẵng 8 1.021 4 1.589 12   2.610   

5 Đồng nai 1 208 1   208   

6 hà nội 1 61 1 80 2   141   

7 hà Tĩnh 1 311 1   311   

8 Kiên giang 1 169 5 2.745 6   2.914   

9 Khánh hòa 6 892 6 3.459 12   4.351   

10 lạng Sơn 1 127 1   127   

11 lào cai 2 401 2   401   

12 lâm Đồng 2 291 1 200 3   491   

13 nghệ an 1 250 1   250   

14 Quảng Bình 2 257 2   257   

15 Quảng nam 2 243 1 561 3   804   

16 Quảng ninh 3 364 3   364   

17 Quảng ngãi 1 92 1   92   

18 Sơn la 1 167 1   167   

19 TP. hồ chí Minh 1 99 1   99   

Tổng 31 4.082 25 10.110 56 14.192

1.7.  Số CSLTDL 4-5 SAO mới Xếp HạNG NĂm 2018 pHâN THeO TỉNH, THÀNH pHố

Nguồn: Tổng cục Du lịch

1.6. DANH SáCH qUy HOạCH DU LịCH ĐượC THủ TướNG CHíNH pHủ pHê DUyệT NĂm 2018

[Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia lăng cô - cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên huế đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1774/QĐ-TTg ngày 19/12/2018).

[ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh yên Bái đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 19/12/2018).

[ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018).

[ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh lâm Đồng đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 18/12/2018).

[Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi cà Mau, tỉnh cà Mau đến năm 2030 (Quyết
định số 744/QĐ-TTg ngày 18/6/2018).

[ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam chúc, tỉnh hà nam đến năm 2030 (Quyết
định số 526/QĐ-TTg ngày 15/5/2018).
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STT Tên CSLTDL Số buồng/phòng Tỉnh/thành phố

Hạng 5 sao

1 Vinpearl cần Thơ 262 cần Thơ

2 Four Point by Sheraton Danang 364 Đà nẵng

3 Khu căn hộ du lịch Vinpearl condotel Riverfront Danang 864 Đà nẵng

4 Risemount Đà nẵng 103 Đà nẵng

5 Sheraton grand Đà nẵng 258 Đà nẵng

6 central Park 208 Đồng nai

7 Khu căn hộ du lịch artemis 80 hà nội

8 Vinpearl hà Tĩnh 311 hà Tĩnh

9 Radisson Blu Resort Phú Quốc 514 Kiên giang

10 Thiên Thanh 181 Kiên giang

11 Vinoasis Phú Quốc 1.378 Kiên giang

12 Vinpearl Phú Quốc Ocean Resort & Villas 340 Kiên giang

13 Vinpearl Phú Quốc Paradise Resort & Villas 332 Kiên giang

14 citadines Bayfront nha Trang 313 Khánh hòa

15 Khách sạn nghỉ dưỡng The anam 213 Khánh hòa

16 Khu căn hộ du lịch champa Island 519 Khánh hòa

17 Khu căn hộ du lịch Vinpearl condotel Empire nha Trang 1.221 Khánh hòa

18 Swandor hotels & Resorts cam Ranh 589 Khánh hòa

19 Vinpearl nha Trang long Beach Villas 604 Khánh hòa

20 Mường Thanh luxury lạng Sơn 127 lạng Sơn

21 De la coupole Sa Pa 249 lào cai

22 Silk Path grand Resort & Spa Sa Pa 152 lào cai

23 laDalat 200 lâm Đồng

24 Vinpearl Resort & golf nam hội an 561 Quảng nam

25 Mường Thanh Sơn la 167 Sơn la

1.8. DANH SáCH CSLTDL 4-5 SAO mới Xếp HạNG NĂm 2018
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Nguồn: Tổng cục Du lịch

1.8. DANH SáCH CSLTDL 4-5 SAO mới Xếp HạNG NĂm 2018 (tiếp theo)

STT Tên CSLTDL Số buồng/phòng Tỉnh/thành phố

Hạng 4 sao

1 new Wave 126 Bà Rịa - Vũng Tàu

2 hoàng yến 106 Bình Định

3 hương Việt 111 Bình Định

4 Belle Maison Parosand Đà nẵng 138 Đà nẵng

5 Danaciti 83 Đà nẵng

6 luxtery 92 Đà nẵng

7 new Orient 100 Đà nẵng

8 như Minh Plaza 90 Đà nẵng

9 Paris Deli 140 Đà nẵng

10 Satya 88 Đà nẵng

11 Zen Diamond Suites 290 Đà nẵng

12 Melia Bavi Mountain Retreat 61 hà nội

13 Ocean Pearl Phú Quốc 169 Kiên giang

14 Ibis Styles nha Trang 311 Khánh hòa

15 King Town grand 107 Khánh hòa

16 Khách sạn và căn hộ Maple 138 Khánh hòa

17 Rosaka 139 Khánh hòa

18 Sen Việt Premium nha Trang 99 Khánh hòa

19 Stella Maris nha Trang 98 Khánh hòa

20 Du Parc Dalat 140 lâm Đồng

21 Swiss – Belresort Tuyền lâm 151 lâm Đồng

22 Summer cửa lò 250 nghệ an

23 Royal 113 Quảng Bình

24 Vĩnh hoàng 144 Quảng Bình

25 allegro hội an 93 Quảng nam

26 grandvrio Ocean Resort Danang 150 Quảng nam

27 hạ long harbour 111 Quảng ninh

28 Royal lotus hạ long Resort & Villas 147 Quảng ninh

29 Song lộc 106 Quảng ninh

30 Mường Thanh holiday lý Sơn 92 Quảng ngãi

31 Phương Bắc 99 TP. hồ chí Minh

Tổng cộng 14.192
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vùng
Số CSLTDL Số buồng

5 sao 4 sao Cao cấp 5 sao 4 sao Cao cấp 

i
Đồng bằng sông Hồng 
và duyên hải Đông Bắc

35 50 1 8.636 7.222 15

1 hà nội 21 16 5.866 2.401

2 Vĩnh Phúc 2 1 200 172

3 Bắc ninh 3 1 543 86

4 hưng yên

5 hải Dương 1 157

6 hải Phòng 2 8 1 235 931 15

7 Quảng ninh 6 20 1.601 3.045

8 Thái Bình

9 hà nam 1 191

10 nam Định

11 ninh Bình 3 430

ii Trung du và miền núi Bắc Bộ 6 8 0 1.319 1126 0

13 Bắc giang 1 195

14 cao Bằng

15 Bắc Kạn

15 lạng Sơn 1 124

16 Thái nguyên

17 hà giang

18 Tuyên Quang 1 150

19 Phú Thọ 1 199

20 hòa Bình

21 Điện Biên

22 lai châu

23 lào cai 3 5 829 610

24 Sơn la 1 1 167 171

25 yên Bái

iii Bắc Trung Bộ 11 32 0 7.714 4.435 0

26 Thanh hóa 2 5 5.473 829

27 nghệ an 2 8 643 1.251

28 hà Tĩnh 1 1 311 198

29 Quảng Bình 1 5 234 672

30 Quảng Trị 2 273

31 Thừa Thiên - huế 5 11 1.053 1.212

1.9. Số LượNG CSLTDL 4-5 SAO vÀ CAO CẤp CHiA THeO vùNG DU LịCH TíNH ĐếN HếT NĂm 2018
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vùng
Số CSLTDL Số buồng

5 sao 4 sao Cao cấp 5 sao 4 sao Cao cấp 

iv Nam Trung Bộ 56 111 0 19.278 14.131 0

32 Đà nẵng 20 31 5.930 4.359

33 Quảng nam 7 21 1.754 2.435

34 Quảng ngãi 3 285

35 Bình Định 1 6 515 706

36 Phú yên 2 2 311 169

37 Khánh hoà 24 23 10.523 3.866

38 Bình Thuận 2 24 245 2.369

39 ninh Thuận 1 122

v Tây Nguyên 4 15 0 616 1.933 0

40 Kon Tum

41 gia lai 1 117

42 Đắk nông

43 Đắk lắk 1 2 231 276

44 lâm Đồng 3 12 385 1.540

vi Đông Nam Bộ 28 42 0 8.074 5.517 0

45 TP. hồ chí Minh 22 26 6.566 3.501

46 Tây ninh

47 Bình Phước

48 Bình Dương 1 186

49 Đồng nai 1 1 208 132

50 Bà Rịa - Vũng Tàu 4 15 1.114 1.884

vii Đồng bằng sông Cửu Long 12 18 0 6.173 2.210 0

51 long an

52 Tiền giang

53 an giang 1 92

54 Bến Tre 1 81

55 Đồng Tháp

56 Vĩnh long

57 cần Thơ 2 6 571 645

58 hậu giang

59 Trà Vinh

60 Sóc Trăng

61 Bạc liêu

62 Kiên giang 10 9 5.602 1.215

63 cà Mau 1 177

Tổng cộng 152 276 1 51.810 36.754 15

Nguồn: Tổng cục Du lịch

1.9. Số LượNG CSLTDL 4-5 SAO vÀ CAO CẤp CHiA THeO vùNG DU LịCH TíNH ĐếN HếT NĂm 2018 (tiếp theo)
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Loại hình doanh nghiệp 2015 2016 2017 2018

Doanh nghiệp nhà nước 8* 5* 5* 0

công ty cổ phần 507 489 556 788

công ty Tnhh 1.026 1.081 1.164 1.207

Doanh nghiệp tư nhân 8 10 11 7

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 15 15 16 20

Tổng số 1.564 1.600 1.752 2.178

1.10. Số LượNG DOANH NGHiệp KiNH DOANH Lữ HÀNH qUốC Tế 
CHiA THeO LOại HìNH DOANH NGHiệp, 2015-2018

(*) Doanh nghiệp có vốn nhà nước
Nguồn: Tổng cục Du lịch

STT
Ngoại ngữ sử dụng

(Thống kê theo ngoại ngữ chính của HDv)
Tính đến hết 2018

TổNG 15.056

1. anh 7.878

2. Pháp 1.283

3. Đức 378

4. Trung 3.652

5. nhật 550

6. hàn 278

7. Tây Ban nha 249

8. nga 430

9. Thái 230

10. ngôn ngữ khác 128

1.11. Số THẻ HDvDL qUốC Tế CòN THời HạN TíNH ĐếN HếT 2018,
CHiA THeO NGOại NGữ Sử DụNG

Nguồn: Tổng cục Du lịch

1.12. CáC Dự áN ĐầU Tư NướC NGOÀi vÀO DịCH vụ LưU TrÚ, ĂN UốNG; 
NGHệ THUậT, vUi CHơi, GiẢi Trí NĂm 2018

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Chuyên ngành 

Năm 2018

Cấp mới Tăng vốn
Góp vốn,

mua cổ phần
Tổng vốn
đăng ký 

cấp mới, vốn
tăng thêm 
và vốn góp 
(triệu uSD)

Số dự án
cấp mới

vốn đăng ký
cấp mới

(triệu uSD)

Số lượt dự
án tăng

vốn

vốn đăng ký
tăng thêm
(triệu uSD)

Số lượt
góp vốn,
mua cổ

phần

vốn góp
(triệu uSD)

Dịch vụ lưu trú và
ăn uống

102 27,364 21 59,821 311 491,341 578,525

nghệ thuật, vui
chơi và giải trí

7 6,198 1 1125 9 2,437 1.133,635

Tổng 109 33,562 22 1.184,821 320 493,778 1.712,160
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CÁC SỰ KIỆN VÀ DANH HIỆU ĐƯỢC BÌNH CHỌN

Ấn tượng lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà nẵng năm 2018.

công viên Địa chất non nước cao Bằng được unEScO 
công nhận là công viên địa chất Toàn cầu unEScO.

Không gian nghệ thuật đương đại độc đáo tại nhà 
Quốc hội.

lần đầu tiên xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân" 
trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

nhan sắc Việt khẳng định vị thế trên bản đồ sắc đẹp 
thế giới.

asian games 18 - Kỳ asian games thành công nhất của 
Thể thao Việt nam. 

Đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành cúp vô địch tại 
giải vô địch bóng đá Đông nam Á (aFF Suzuki cup) sau 
10 năm chờ đợi.

lần đầu tiên Bóng đá Việt nam giành ngôi Á quân tại 
giải vô địch Bóng đá u23 châu Á. 

Du lịch Việt nam đón 15 triệu khách quốc tế trong 
năm 2018.

lần đầu tiên Việt nam nhận giải thưởng Điểm đến du 
lịch hàng đầu châu Á năm 2018 do tổ chức giải thưởng 
Du lịch thế giới World Travel award (WTa) trao tặng.

10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2018

một số sự kiện, hoạt động tiêu biểu tại các địa phương
• Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí minh lần thứ 5 (tháng 3)

• Lễ hội hoa ban Điện Biên (tháng 3)

• Lễ hội “Hương sắc Trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương” tại Thái Nguyên (24/2-2/3)

• Lễ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ việt và Lễ hội Hoa Lư (tháng 4) 

• Lễ hội Carnaval Hạ Long (tháng 4)

• Liên hoan ẩm thực quốc tế - Huế (25/4-2/5)

• Festival Huế 2018 (diễn ra từ 27/4 - 2/5)

• Lễ hội Hoa phượng đỏ tại Hải phòng (tháng 5)

• Lễ hội Làng Sen tại Nghệ An (tháng 5)

• Tuần Du lịch Ninh Bình (tháng 5)

• Tuần văn hóa - Du lịch Bắc Hà “Sắc màu cao nguyên trắng” tại Lào Cai (tháng 6) 

• Liên hoan Du lịch mẫu Sơn tại Lạng Sơn (tháng 7)

• Lễ hội mùa thu - Bát Xát tại Lào Cai (tháng 8)

• Lễ hội sâm Ngọc Linh tại quảng Nam (tháng 8)

• Festival biển Bà rịa - vũng Tàu (28/8-5/9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



59

• Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội thành Tuyên tại
Tuyên quang (tháng 9)

• Tuần văn hóa Du lịch “qua miền Di sản ruộng bậc thang Hoàng Su phì” tại Hà Giang (tháng 9)

• Liên hoan ẩm thực toàn quốc quảng Ninh (tháng 9)

• Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tại Ninh Bình (tháng 10)

• Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội (tháng 10)

• Lễ hội du lịch thác Bản Giốc tại Trùng Khánh, Cao Bằng (tháng 10)

• Tuần văn hóa - Du lịch mường Lò tại yên Bái (tháng 10)

• mùa hội Cỏ hồng Lang Biang tại Lạc Dương, Lâm Đồng (tháng 11)

• Tuần lễ văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ tại Trà vinh (tháng 11)

• Tuần văn hóa - Du lịch Kon Tum lần thứ 4 (tháng 12)

• Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai (tháng 12)

DANH HIỆU/GIẢI THƯỞNG qUỐC Tế NĂM 2018

quốc gia
- Du lịch Việt nam đạt giải thưởng World Travel awards,
hạng mục Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.

- Việt nam đạt giải thưởng World golf awards, hạng mục
Điểm đến golf tốt nhất châu Á.

- Việt nam đứng thứ 3 trong 10 quốc gia có lượng khách
du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh nhất (theo Báo cáo
“Điểm nhấn Du lịch 2018” của Tổ chức Du lịch thế giới
unWTO.

- Việt nam được độc giả Tripadvisor bình chọn trong danh
sách 10 quốc gia có du lịch trải nghiệm hàng đầu thế giới
năm 2018.

Điểm đến
- cầu Vàng, Bà nà hill, Đà nẵng được tạp chí Time bình
chọn vào 100 địa điểm tuyệt vời nhất thế giới năm 2018.
ngoài ra cầu Vàng còn liên tục xuất hiện trên các hãng
thông tấn tên tuổi như cnn, BBc, new york Times,
Reuters, The guardian, aFP, The Mirror…

- hội an được Travel and leisure bình chọn trong danh sách
10 thành phố hàng đầu châu Á năm 2018.

- Thành phố hồ chí Minh được lonely Planet bình chọn
trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á 
năm 2018.

- hà nội được độc giả Tripadvisor bình chọn trong danh
sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2018. Chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam)
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Dịch vụ
Lưu trú                                                                      

- Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort
đạt giải thưởng World Travel awards, hạng mục
Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu thế giới năm
2018.

- Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort
còn đạt giải thưởng World Travel awards, hạng
mục Khu nghỉ dưỡng tổ chức sự kiện, đám cưới
và Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình sang trọng
hàng đầu thế giới năm 2018.

- JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đạt giải
thưởng World Travel awards, hạng mục Khu
nghỉ dưỡng biển đảo sang trọng và Khu nghỉ
dưỡng chủ đề sang trọng hàng đầu thế giới
năm 2018.

- Park hyatt Saigon đạt giải thưởng Readers’
choice awards, hạng mục 50 khách sạn tốt nhất
thế giới năm 2018.

-  Park hyatt Saigon, Sofitel legend Metropole
hanoi, la Résidence hotel & Spa, The Reverie
Saigon, Villa Song Saigon đạt giải thưởng 
Readers’ choice awards, hạng mục 20 Khách
sạn hàng đầu châu Á năm 2018.

- Four Seasons Resort the nam hai được Travel
and leisure bình chọn trong danh sách 100
khách sạn hàng đầu thế giới năm 2018.

- hanoi la Siesta hotel & Spa và O'gallery 
Premier hotel & Spa được độc giả Tripadvisor
bình chọn trong danh sách 25 khách sạn hàng
đầu thế giới năm 2018.

- naman Retreat đạt giải thưởng World Travel
awards, hạng mục Retreat hàng đầu châu Á
năm 2018.

- harnn heritage Spa, Intercontinental Danang
Sun Peninsula Resort đạt giải World Spa awards,
hạng mục Spa tốt nhất châu Á năm 2018.

Nhà hàng                                                                   

- Department of chemistry Bar, JW Marriott
Phu Quoc Emerald Bay đạt giải thưởng World
Travel awards, hạng mục Quầy bar chủ đề hàng
đầu thế giới năm 2018.

Lữ hành                                                                      

- Vietravel đạt giải thưởng World Travel awards,
hạng mục nhà điều hành tour du lịch trọn gói
hàng đầu thế giới và công ty du lịch hàng đầu
châu Á năm 2018.

vận chuyển                                                               

- Vietnam airlines nhận giải thưởng hãng hàng
không 4 sao toàn cầu của tổ chức aPEX 
(The airline Passenger Experience association)
năm 2018.

- Vietnam airlines đạt giải thưởng World Travel
awards, hạng mục hãng hàng không hàng đầu
thế giới về hạng phổ thông đặc biệt và hãng
hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn
hóa năm 2018.

văn hóa, thể thao, giải trí                                       

- Bảo tàng chứng tích chiến tranh được độc giả
Tripadvisor bình chọn trong danh sách 25 bảo
tàng hàng đầu thế giới năm 2018.

- Show diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc bộ” giành
giải Vàng dành cho hạng mục “Đổi mới trong
Truyền thông, Truyền thông thị giác và giải trí
trực quan” (trong khuôn khổ giải thưởng Stevie
award châu Á - Thái Bình Dương.

Du lịch cộng đồng ASeAN                                     

1. Khu Bảo tồn làng nhà sàn Dân tộc sinh thái
Thái hải, tỉnh Thái nguyên.

2. hTX Du lịch dựa vào cộng đồng cơ Tu - nam
giang, tỉnh Quảng nam.

3. Khu du lịch cộng đồng xóm Đá Bia, tỉnh hòa Bình.

Homestay ASeAN                                                   

1. homestay làng du lịch Mỹ Khánh, TP. cần Thơ.

2. cụm homestay huyện Bắc hà,  tỉnh lào cai

gồm 04 nhà: huy Trung homestay, Sền cường
homestay, Văn Khuya homestay, Bắc hà lake-
view homestay.

3. cụm homestay Suối Mu, xã Tự Do, huyện lạc
Sơn, tỉnh hòa Bình gồm 05 nhà: Suối Mu 99
homestay, Suối Mu 1 homestay, Suối Mu 2
homestay, Rừng xanh homestay, Stream view
homestay.

4. homestay achu, bản hua Tạt, tỉnh Sơn la.

5. Phương Thảo homestay, xã an Bình, huyện
long hồ, tỉnh Vĩnh long.

Giải thưởng Du lịch ASeAN (ASeAN Tourism Awards) tại ATF viet Nam
2019 cho thành tích các đơn vị đạt được trong năm 2018
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Dịch vụ Spa ASeAN                                                            

1. Six senses côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Iris Spa, Iris hotel, TP. cần Thơ.

3. cham Spa & Massage, TP. Đà nẵng.

4. My chi Wellness & Spa (almanity hội an Wellness
Resort), tỉnh Quảng nam.

Nhà vệ sinh công cộng ASeAN                                        

1. cTcP công nghệ MT Tiên Phong, TP. hồ chí Minh.

2. cabin nhà vệ sinh thông minh, tỉnh Bình Dương.

3. nhà vệ sinh Trạm dịch vụ V52, tỉnh hải Dương.

Giải thưởng Du lịch ASeAN (ASeAN Tourism Awards) tại ATF viet Nam
2019 cho thành tích các đơn vị đạt được trong năm 2018

gIảI ThƯỞng Du lịch VIỆT naM nĂM 2018

Khách sạn 5 sao hàng đầu việt Nam 2018

1. Khách sạn nghỉ dưỡng Intercontinental Danang Sun
Penisula Resort, TP. Đà nẵng.

2. Khách sạn nghỉ dưỡng naman Retreat, TP.  Đà nẵng

3. Khách sạn Metropole hà nội, TP. hà nội.

4. Khách sạn nghỉ dưỡng Fusion Maia Đà nẵng,
TP. Đà nẵng.

5. Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc Resort,
tỉnh Kiên giang.

6. Khách sạn nghỉ dưỡng Intercontinental nha Trang,
tỉnh Khánh hòa.

7. Khách sạn nghỉ dưỡng hyatt Regency Danang,
TP. Đà nẵng.

8. Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl halong Bay Resort,
tỉnh Quảng ninh.

9. Khách sạn Melia hà nội, TP. hà nội.

10. Khách sạn Sheraton hà nội, TP. hà nội.

11. Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl nha Trang Bay 
Resort & Villas, tỉnh Khánh hòa.

12. Khách sạn Evason ana Mandara, tỉnh Khánh hòa

13. Khách sạn Bến Thành (Rex hotel), TP. hồ chí Minh.

14. Khách sạn Dalat Palace, tỉnh lâm Đồng.

15. Khách sạn Indochine Palace, tỉnh Thừa Thiên - huế.

Khách sạn 4 sao hàng đầu việt Nam 2018

1. Khách sạn novotel nha Trang, tỉnh Khánh hòa.

2. Khách sạn TTc Premium - Michelia, tỉnh Khánh hòa.

3. Khách sạn hà nội Fortuna, TP. hà nội.

4. Khách sạn Bông sen hoàng gia hạ long, tỉnh Quảng
ninh.

5. Khách sạn nghỉ dưỡng Victoria Phan Thiết Resort,
tỉnh Bình Thuận.

6. Khách sạn hạ long Palace, tỉnh Quảng ninh.

7. Khách sạn Mường Thanh grand Thanh hóa, tỉnh
Thanh hóa.

8. Khu du lịch làng Tre Mũi né (Bamboo Village Beach
Resort and Spa), tỉnh Bình Thuận.

9. Khách sạn hội an Beach Resort, tỉnh Quảng nam.

10. Khách sạn hoàn cầu (hotel continental Saigon),
TP. hồ chí Minh.

11. Khách sạn TTc cần Thơ, TP. cần Thơ.

12. Khách sạn Mercure Bana hill French Village, 
TP. Đà nẵng.

13. Khách sạn Mũi né Bay Resort, tỉnh Bình Thuận.

14. Khách sạn Sài gòn hạ long, tỉnh Quảng ninh.

15. Khách sạn Malibu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận
tải Việt nam (Vietravel), TP. hồ chí Minh.

2. công ty Tnhh MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist,
TP. hồ chí Minh.

3. công ty cổ phần Fiditour, TP. hồ chí Minh.

4. công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, TP. hồ
chí Minh.

5. công ty cổ phần Du lịch Việt nam - Vitours, TP. Đà
nẵng.

6. công ty cổ phần Du lịch hòa Bình Việt nam, TP.
hồ chí Minh.

7. công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch chợ lớn, TP. hồ
chí Minh.

8. công ty cổ phần Du lịch Việt nam - hà nội, TP. hà
nội.

9. công ty Tnhh Du lịch Quốc tế châu Á Thái Bình
Dương, TP. hà nội.

10. công ty cổ phần Du lịch Vietsense, TP. hà nội.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu việt Nam năm 2018
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Doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh du lịch có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch việt Nam

1. công ty Tnhh MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist,
TP. hồ chí Minh

2. công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận
tải Việt nam (Vietravel), TP. hồ chí Minh

3. công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, 
TP. hồ chí Minh

4. công ty cổ phần Fiditour, TP. hồ chí Minh

5. công ty cổ phần Du lịch Việt nam - hà nội, TP. hà nội

6. công ty cổ phần quản lý điểm đến châu Á, TP. hà nội

7. công ty Tnhh Du lịch h.I.S Sông hàn Việt nam,
TP. Đà nẵng

8. công ty Tnhh JTB-TnT, TP. hồ chí Minh

9. công ty cổ phần Du lịch Exotissimo Việt nam, 
TP. hồ chí Minh

10. công ty Tnhh lữ hành PEgaS MISR Việt nam,
tỉnh Khánh hòa

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào việt Nam (inbound) năm 2018

1. nhà hàng ẩm thực làng chài hạ long, tỉnh Quảng ninh

2. nhà hàng chợ phố - công ty Tnhh TM & DV Minh

long, tỉnh Quảng nam

3. nhà hàng Văn Thánh, Khu Du lịch Bình Quới, TP.

hồ chí Minh

4. nhà hàng Việt nam house, TP. hồ chí Minh

5. nhà hàng Mộc Viên, tỉnh Bình Định

6. Tàu nhà hàng Elisa, TP. hồ chí Minh

7. nhà hàng coco Á, TP. hà nội

8. nhà hàng tàu Bến nghé, TP. hồ chí Minh

9. nhà hàng yEEBO, TP. hồ chí Minh

10. nhà hàng Tháp ngà, TP. hồ chí Minh

Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch hàng đầu việt Nam năm 2018

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô hàng đầu việt Nam năm 2018

1. công ty cổ phần du lịch hòa Bình Việt nam, TP.  hồ
chí Minh

2. công ty Tnhh Du lịch Thiên niên kỷ (Trung tâm
dịch vụ vận chuyển khách du lịch Trịnh gia), TP. hồ
chí Minh

3. công ty Tnhh Thiên Thảo nguyên, TP. hà nội

4. công ty Tnhh Vận tải du lịch và dịch vụ thương

mại long hiền, TP. Đà nẵng

5. công ty Tnhh Dịch vụ Minh Việt, TP. hà nội

Điểm đến du lịch hàng đầu việt Nam năm 2018

1. Vịnh hạ long, tỉnh Quảng ninh

2. Sun World Ba na hills, TP. Đà nẵng

3. Vinpearl nha Trang, tỉnh Khánh hòa

4. Vinpearl Phú Quốc, tỉnh Kiên giang

5. công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, 

TP. Đà nẵng

Sân gôn hàng đầu việt Nam năm 2018

1. The Bluffs ho Tram Strip Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu

2. Bà nà hill golf club, TP. Đà nẵng

3. Sky lake Resort & golf club, TP. hà nội

4. BRg Đà nẵng golf Resort, TP. Đà nẵng

5. Flc Sầm Sơn golf links, tỉnh Thanh hóa

6. Montgomerie links Đà nẵng, TP. Đà nẵng

7. laguna langco golf club, tỉnh Thừa Thiên-huế

8. long Thành golf club, tỉnh Đồng nai

9. Sealinks golf & country club, tỉnh Bình Thuận

10. long Bien golf course, TP. hà nội

1. công ty cổ phần Vinpearl

2. công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời - Sun group

3. Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh

4. công ty cổ phần Tập đoàn Flc

5. Tập đoàn Thiên Minh



Tràng An (Ninh Bình)




