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ài khoản vệ tinh du lịch (TSA) là một công cụ quan trọng trong công tác thống
kê du lịch và được coi là lựa chọn tối ưu tính toán đo lường tác động về kinh tế của
du lịch. Thông qua hệ thống bảng biểu và các chỉ tiêu thống kê, tài khoản vệ tinh du
lịch phản ánh kết quả hoạt động của du lịch, tác động của du lịch đối với các ngành
kinh tế khác, đóng góp của du lịch trong nền kinh tế quốc dân…

Tại Việt Nam, từ khi bắt đầu tiếp cận và nghiên cứu từ năm 2009, ngành Du
lịch đã triển khai nhiều hoạt động để chuẩn bị cho việc áp dụng tài khoản vệ tinh
du lịch theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới.

Đến nay, trong bối cảnh du lịch nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà
nước với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc áp dụng
tài khoản vệ tinh du lịch vào thực tiễn là một yêu cầu trọng tâm. Qua đó, tính toán
được đóng góp của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, giúp cho các cấp, các
ngành nhìn nhận đúng vai trò của du lịch trong nền kinh tế quốc dân. Từ đó có
những quyết sách hợp lý, tạo điều kiện cho du lịch phát huy hết tiềm năng, lợi thế
của một ngành kinh tế tổng hợp.

Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015 là kết quả
tích lũy quá trình nghiên cứu, điều tra, tổng hợp thông tin, số liệu và tính toán của
Trung tâm Thông tin du lịch cùng các chuyên gia trong thời gian qua. Trong báo
cáo sẽ đề cập đến vai trò, tầm quan trọng của tài khoản vệ tinh du lịch, mối liên hệ
với hệ thống tài khoản quốc gia, quá trình triển khai áp dụng tại Việt Nam và quan
trọng nhất là kết quả tính toán một số bảng biểu trong tài khoản vệ tinh du lịch,
cùng với thuyết minh về các nguồn số liệu và phương pháp tính toán.

Đây là báo cáo chính thức đầu tiên về tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam nên
khó tránh khỏi những thiếu sót. Trung tâm Thông tin du lịch rất mong nhận được
sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia trong ngành nhằm tiếp tục hoàn thiện báo
cáo trong thời gian tới.
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BáO CáO TàI KHOảN Vệ TINH DU LịCH VIệT NAM GIAI ĐOạN 2013 - 2015

1.1. Sự cần thiết thực hiện Tài khoản vệ tinh du lịch

Du lịch ngày càng khẳng định là một động
lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo
nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo.

Không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng
trưởng kinh tế quốc dân nói chung, là một
ngành kinh tế tổng hợp, liên quan tới nhiều
ngành kinh tế khác, du lịch phát triển còn góp
phần thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan như
dịch vụ, giao thông, ngân hàng, bảo hiểm, vui
chơi giải trí... Do đó, cần xem xét du lịch trong
mối quan hệ với các ngành kinh tế khác để có
thể đánh giá một cách toàn diện mức độ đóng
góp trực tiếp, gián tiếp và lan tỏa của du lịch
đối với nền kinh tế, từ đó tạo cơ sở cho việc
hoạch định các chính sách phát triển du lịch,
xây dựng các chiến lược kinh tế, quy hoạch
tổng thể du lịch phù hợp và hiệu quả, phát
triển ngành Du lịch Việt Nam thực sự trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Do du lịch hiện chưa được xếp thành một
ngành kinh tế độc lập trong hệ thống các
ngành kinh tế quốc dân và trong hệ thống tài
khoản quốc gia nên không được chính thức
tính toán đo lường để thấy được vị trí, vai trò
của du lịch như các ngành kinh tế khác. Vì vậy,
triển khai tài khoản vệ tinh du lịch (Tourism
Satellite Account - TSA) theo khuyến nghị của
Tổ chức Du lịch thế giới như một công cụ đo
lường chính thức là lựa chọn tối ưu. 

Tài khoản vệ tinh du lịch bao gồm hệ
thống các khái niệm, bảng biểu và chỉ tiêu
thống kê được sắp xếp logic và thống nhất
nhằm đo lường và phản ánh kết quả hoạt
động của du lịch theo quan điểm cung cầu
và trong mối quan hệ tương quan với các
ngành kinh tế khác theo nguyên tắc tính
toán của tài khoản quốc gia, nhằm đảm bảo
có thể so sánh được giữa các địa phương,
vùng trong một quốc gia và giữa các quốc gia
trên thế giới.

Với ý nghĩa đó, tài khoản vệ tinh du lịch
khẳng định được tầm quan trọng trong công
tác thống kê du lịch, đánh giá một cách đầy đủ

về hiệu quả hoạt động, vị trí, vai trò, đóng góp
của du lịch đối với nền kinh tế.

Hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch hoàn
chỉnh sẽ cung cấp: 

Những chỉ tiêu kinh tế cho biết quy mô•
và đóng góp trực tiếp của du lịch vào nền
kinh tế như: Tổng giá trị tăng thêm trực
tiếp của du lịch (TDGVA) và Tổng giá trị
GDP trực tiếp của du lịch (TDGDP). Về nội
hàm, đây cũng là những chỉ tiêu được sử
dụng trong các ngành kinh tế khác, hay
rộng ra là cả nền kinh tế quốc dân.
Dữ liệu chi tiết về tiêu dùng du lịch•
(nguồn cầu) - một khái niệm liên quan
đến hành vi khách du lịch với tư cách là
một đối tượng tiêu dùng. Mô tả cách
thức thỏa mãn nguồn cầu thông qua
nguồn cung trong nước và hàng hóa, dịch
vụ nhập khẩu về nước.
Tài khoản sản xuất của ngành du lịch,•
trong đó có dữ liệu về việc làm, mối liên
hệ với các ngành kinh tế khác, sự hình
thành tài sản cố định.
Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế và các•
chỉ tiêu phi tiền tệ như số lượng chuyến
du lịch, thời gian lưu trú, mục đích chuyến
đi, phương tiện vận chuyển... Đây là
những thông tin cần thiết để làm rõ thêm
tính chất của các chỉ tiêu kinh tế.

Như vậy, với việc cung cấp những thông
tin toàn diện như trên, TSA cho phép đánh giá
hiệu quả và đóng góp trực tiếp của du lịch vào
nền kinh tế. Đồng thời phản ánh đóng góp
gián tiếp của du lịch thúc đẩy sự phát triển của
các ngành kinh tế khác liên quan đến hoạt
động phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách du
lịch. Xác định khả năng du lịch tạo ra việc làm
cho các nhóm lao động khác nhau.

Qua việc phân tích, tính toán các chỉ tiêu
kinh tế du lịch như một ngành kinh tế chính
thức sẽ cho phép so sánh với các ngành kinh
tế khác đã được ghi nhận trong Hệ thống tài
khoản quốc gia. 

Không chỉ cho phép so sánh du lịch với
các ngành kinh tế khác, TSA cũng giúp so sánh
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CHươNG 1 - GIỚI THIệU CHUNG

1.2. Mối liên hệ giữa Tài khoản vệ tinh du lịch và Hệ thống Tài khoản quốc gia

1.2.1. Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) 

quy mô, đóng góp, tầm quan trọng của du lịch
đối với sự phát triển kinh tế của các địa
phương và toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Đồng thời là cơ sở quan trọng để tiến hành so
sánh quốc tế bởi hầu hết các nước đều tính
toán đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế
theo phương pháp tài khoản vệ tinh du lịch do
Tổ chức Du lịch thế giới khuyến nghị.

TSA cũng cung cấp cơ sở đánh giá về cán
cân thanh toán quốc tế của một quốc gia. Điều
này xuất phát từ việc nhiều quốc gia coi hoạt
động du lịch như một giải pháp quan trọng để
cân đối thanh toán quốc tế.

Tại Việt Nam, tháng 10/2006, trong khuôn
khổ Năm APEC Việt Nam 2006, Tổng cục Du lịch
đã chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch
APEC lần thứ 4 tại Hội An, Quảng Nam. Tại hội
nghị, các Bộ trưởng Du lịch APEC đã nhất trí
thông qua Tuyên bố Hội An về Thúc đẩy hợp tác
du lịch APEC, đặc biệt trong đó nêu rất rõ về
việc áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch như sau:

“Khẳng định ý nghĩa và tính hiệu quả của
việc áp dụng Tài khoản Vệ tinh Du lịch (TSA)
trong đánh giá vai trò của du lịch đối với tăng
trưởng kinh tế quốc dân. Khuyến khích các nền
kinh tế thành viên sớm áp dụng TSA, góp phần
hài hòa những tiêu chuẩn đánh giá chung
trong du lịch APEC, nhằm tạo ra một bức tranh
tổng thể, rõ nét hơn về vai trò quan trọng của
du lịch đối với sự thịnh vượng chung của APEC.
Đồng thời, nhằm sớm đạt được mục tiêu trên,
khuyến khích các nền kinh tế thành viên tăng

cường trao đổi, cập nhật thông tin về quản lý,
phát triển du lịch”.

Điều này thể hiện nhận thức cũng như
quyết tâm của Việt Nam và các nền kinh tế
APEC đối với việc áp dụng Tài khoản vệ tinh du
lịch nhằm đánh giá vai trò và tác động của du
lịch đối với tăng trưởng kinh tế. Tuyên bố Hội
An chính là cơ sở nền tảng cung cấp định
hướng chủ đạo cho việc nghiên cứu, triển khai
áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam
trong thời gian sau này.

Những năm qua chứng kiến du lịch Việt
Nam phát triển nhanh cả về lượng và chất, có
những bước chuyển đột phá từ tư duy quản lý
đến tổ chức thực hiện. Để đạt được mục tiêu
thúc đẩy phát triển du lịch thực sự trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn, có những đóng góp
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của
đất nước, một trong những giải pháp trọng tâm
là nâng cao chất lượng công tác thống kê du
lịch, trong đó có việc xây dựng Báo cáo tài
khoản vệ tinh du lịch của Việt Nam. Thông qua
việc tính toán và phân tích hệ thống chỉ tiêu có
căn cứ khoa học, báo cáo tài khoản vệ tinh du
lịch giữ một vai trò rất quan trọng và ý nghĩa khi
cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin kinh
tế cần thiết về hoạt động du lịch giúp các cơ
quan quản lý du lịch dễ dàng hơn trong hoạch
định chính sách phát triển, đầu tư... một cách
tương xứng và hiệu quả. Đặc biệt, so sánh với
các nước trong khu vực và trên thế giới càng
cần thiết và ý nghĩa hơn trong bối cảnh hội
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện.

Hệ thống tài khoản quốc gia (System of 
National Accounts - SNA) là một hệ thống
thông tin kinh tế xã hội tổng hợp. SNA được
hình thành bởi hệ thống các chỉ tiêu kinh tế
tổng hợp, trình bày dưới dạng những bảng
cân đối hoặc những tài khoản tổng hợp nhằm
phản ánh toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội
như: điều kiện sản xuất, kết quả sản xuất, chi
phí sản xuất; quá trình phân phối, phân phối

lại thu nhập giữa các ngành kinh tế, giữa các
khu vực và các nhóm dân cư; phản ánh quá
trình sử dụng cuối cùng kết quả sản xuất cho
các nhu cầu: tiêu dùng cuối cùng của dân cư
và xã hội, tích lũy.

Hệ thống tài khoản quốc gia SNA bao
gồm những tài khoản tổng hợp mà mỗi tài
khoản có đặc điểm, nhiệm vụ và mục đích
nghiên cứu khác nhau. Mỗi tài khoản trong hệ



Du lịch được thừa nhận là một ngành
kinh tế tổng hợp, có mối quan hệ tương tác
gần như là với mọi ngành kinh tế khác và mọi

thành phần xã hội. Để có thể đánh giá được vị
trí, vai trò của du lịch trong nền kinh tế của
mỗi quốc gia, người ta cần một công cụ đủ
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1.2.2.1. Tài khoản vệ tinh

1.2.2. Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) và mối quan hệ với hệ thống tài khoản
quốc gia (SNA)

1.2.2.2. Tài khoản vệ tinh du lịch và mối quan hệ với hệ thống tài khoản quốc gia

Tài khoản vệ tinh là một thuật ngữ do
Liên Hợp Quốc đưa ra để đo lường khu vực
kinh tế không được định nghĩa là ngành độc
lập trong hệ thống tài khoản quốc gia.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(OECD) đã đưa ra định nghĩa về tài khoản vệ
tinh: “Các tài khoản vệ tinh thiết lập mối liên
kết tới các tài khoản quốc gia, cho phép xem
xét từng lĩnh vực kinh tế, xã hội cụ thể trong
mối tương quan với các tài khoản quốc gia. Ví
dụ như tài khoản vệ tinh môi trường, tài
khoản vệ tinh du lịch…” 

Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế
Quốc gia (INSEE) của Pháp cũng đưa ra định
nghĩa về Tài khoản vệ tinh như sau: “Tài khoản
vệ tinh thể hiện dữ liệu kinh tế về một lĩnh vực
cụ thể, đặt trong mối liên kết với hệ thống tài
khoản quốc gia. Ví dụ, tài khoản vệ tinh về
giáo dục, y tế, an sinh xã hội, môi trường…” 

Như vậy, có thể hiểu vai trò, chức năng
của tài khoản vệ tinh như sau:

Trong các nền kinh tế, người ta có thể
tính toán và đo lường được hầu hết các ngành
kinh tế, công nghiệp (bao gồm cả những
ngành sản xuất và những ngành dịch vụ) đồng
thời đo lường được toàn bộ nền kinh tế thông
qua SNA. Tuy nhiên, trong một nền kinh tế vẫn
có những lĩnh vực, khu vực cụ thể có sự tác
động qua lại biện chứng với nhiều ngành kinh
tế đã được đo lường trong SNA. Những lĩnh
vực này có góp phần tạo ra giá trị tăng thêm
cho nền kinh tế, nhiều sản phẩm đầu ra cuối
cùng của những ngành khác trở thành đầu vào
của chúng nhưng lại không có một/một nhóm
tài khoản nào thuộc SNA có thể đại diện đầy
đủ cho chúng. Để đo lường được các lĩnh vực
này và mức độ tác động qua lại giữa chúng với
những ngành kinh tế cụ thể cũng như toàn bộ
nền kinh tế cần có những phương pháp, công
cụ đo lường thích hợp và tài khoản vệ tinh ra
đời chính là một công cụ đo lường đáp ứng
được các yêu cầu đó.

thống Tài khoản quốc gia được cấu thành bởi
các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác nhau nhưng
lại luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Mối quan hệ đó được thể hiện thông qua
phương pháp kế toán kép. Một chỉ tiêu kinh
tế tổng hợp nào đó được thể hiện bên nguồn
(thu, có) của tài khoản này, đồng thời nó cũng
được thể hiện bên sử dụng (chi, nợ) của tài
khoản khác và ngược lại.

Áp dụng hệ thống Tài khoản quốc gia vào
Việt Nam là yêu cầu tất yếu của công cuộc xây
dựng và quản lý nền kinh tế quốc dân. Ngày
25/12/1992, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết

định số 183-TTg, quy định, kể từ năm 1993 trở
đi, Việt Nam chính thức áp dụng Hệ thống Tài
khoản quốc gia (SNA) để tính các chỉ tiêu kinh
tế tổng hợp chủ yếu và biên soạn các tài
khoản, bảng biểu của SNA cho phạm vi cả
nước và cho các tỉnh, thành phố. Đây chính là
một cột mốc đánh dấu bước phát triển của
ngành Thống kê Việt Nam trong quá trình hội
nhập; là kết quả của nhiều năm nghiên cứu,
thử nghiệm của những người làm công tác
thống kê tại Việt Nam; thể hiện tầm nhìn của
các nhà lãnh đạo quản lý vĩ mô đối với việc
hoạch định chính sách hướng tới hội nhập
quốc tế trong nhiều lĩnh vực.
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mạnh để bóc tách và tổng hợp các yếu tố có
liên quan cũng như sự tác động qua lại của các
yếu tố này với du lịch. Mặt khác, trước xu thế
hội nhập diễn ra trên toàn cầu thì việc so sánh,
đối chiếu số liệu giữa các nước là một yêu cầu
đặc biệt quan trọng nên rất cần thiết phải có
một hệ thống chỉ tiêu, phương pháp luận
thống nhất để tính toán các giá trị của hoạt
động của các nền kinh tế (trong đó có du lịch).

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn
đó, việc nghiên cứu về một công cụ đo lường
thống nhất và toàn diện dành cho lĩnh vực du
lịch đã được Tổ chức Du lịch Thế giới
(UNWTO) triển khai từ đầu những năm 1980.
Kể từ khi chính thức xuất hiện, TSA đã nhanh
chóng được nhiều quốc gia triển khai áp
dụng và cũng không ngừng được bổ sung,
nâng cấp.

Tháng 2 năm 2008, Ủy ban Thống kê Liên
Hợp Quốc đã thông qua Bản Khuyến nghị Quốc
tế về Thống kê Du lịch (IRTS 2008) và yêu cầu
UNWTO phát triển một chương trình hỗ trợ
việc thực hiện IRTS 2008. Chương trình này
bao gồm cả việc chuẩn bị tài liệu hướng dẫn về
thống kê du lịch. Những yêu cầu đối với thống
kê du lịch về sự chặt chẽ (thống nhất khái
niệm, định nghĩa và phân loại được áp dụng
cho tất cả các thành phần liên quan) và nhất
quán (phép đo lường liên quan tới mỗi thành
phần phải đo đếm được để có thể được tích
hợp trong một khung phân tích duy nhất) đã
dẫn đến việc cập nhật nên bản TSA:RMF2008.
Phiên bản này hiện đang được áp dụng, về cơ
bản được cập nhật từ phiên bản đầu và có
nhiều nội dung liên quan đến việc cập nhật về
các hoạt động kinh tế vĩ mô, các kinh nghiệm
thực hiện TSA của các nước thành viên. Phiên
bản này mang lại những ích lợi sau:

Làm rõ sự khác nhau giữa chi tiêu du lịch•
và các khái niệm về tiêu dùng du lịch;

Cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế và đưa•
ra những cải tiến về phân loại các hoạt
động sản xuất và các sản phẩm đặc biệt
quan trọng trong việc mô tả và phân tích
ngành du lịch;

Làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến•
việc làm trong ngành du lịch; 

Tăng cường sự hiểu biết về ý nghĩa và tác•

dụng của các bảng biểu và số liệu tổng
hợp về du lịch.

Như vậy, có thể thấy rằng toàn bộ quá
trình hình thành và phát triển trên thế giới của
Tài khoản vệ tinh du lịch luôn gắn liền với Hệ
thống Tài khoản quốc gia. Tài khoản vệ tinh du
lịch phản ánh những liên hệ đa dạng của du
lịch với các ngành khác trong Hệ thống tài
khoản quốc gia.

Ở góc độ ngược lại, SNA khuyến nghị về
sự phát triển của Tài khoản vệ tinh trong việc
đo lường các hiện tượng kinh tế không được
hiển thị một cách rõ ràng trong SNA. Chính vì
vậy, TSA được phát triển nhằm nghiên cứu rõ
ràng các nhóm ngành sản phẩm liên quan đến
lĩnh vực du lịch.

Đây là công cụ thống kê dùng để đo
lường đóng góp của ngành du lịch trong nền
kinh tế theo tiêu chuẩn quốc tế, cho phép so
sánh có giá trị với các ngành khác, giữa các
nước với nhau hoặc giữa các nhóm nước. 

TSA phân tích các khía cạnh của nguồn
cầu hàng hóa và dịch vụ gắn kết với du lịch
trong nền kinh tế, nhằm quan sát các mối liên
kết hoạt động với nguồn cung cấp hàng hóa
và dịch vụ trong nền kinh tế và mô tả cách
thức tương tác nguồn cung này với các hoạt
động kinh tế khác. 

Cấu trúc cơ bản của TSA dựa vào mối liên
hệ giữa nguồn cầu về hàng hóa và dịch vụ bắt
nguồn từ du lịch và nguồn cung, từ đó cung
cấp cơ sở phân tích các vấn đề chính sách liên
quan đến lĩnh vực du lịch cũng như xây dựng
mẫu, phân tích tăng trưởng du lịch và đo
lường năng suất. 

TSA cung cấp phương pháp xác định tầm
quan trọng của du lịch thông qua các chỉ tiêu
như tổng sản phẩm trong nước, chi tiêu và
việc làm, có thể so sánh với các chỉ tiêu vĩ mô
trong SNA của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam.
Báo cáo TSA Việt Nam giai đoạn 2013-2015
cung cấp các bảng biểu thể hiện mối liên hệ
và phân tích thống kê kinh tế liên quan đến
các hoạt động du lịch ở cả hai mặt cung - cầu.
TSA Việt Nam được triển khai theo hướng dẫn
của Tổ chức Du lịch Thế giới và áp dụng phù
hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.
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1.3. Hệ thống các bảng TSA và triển khai áp dụng tại Việt Nam 

1.3.1. Các bảng TSA

Sơ đồ 1: 10 bảng Tài khoản vệ tinh du lịch theo đề xuất của UNWTO

Theo khuyến cáo của UNWTO, Tài khoản
vệ tinh du lịch (TSA) gồm 10 bảng cấu thành
(Sơ đồ 1), phản ánh hầu hết các thông tin kinh
tế có liên quan đến du lịch và so sánh quốc tế
về đóng góp kinh tế của du lịch cho sự phát
triển và tăng trưởng. 

Nhóm các sản phẩm du lịch được đề cập
trong các bảng TSA gồm sản phẩm tiêu dùng
và sản phẩm phi tiêu dùng đặc trưng riêng của

từng quốc gia. Trong đó, sản phẩm tiêu dùng
gồm có dịch vụ lưu trú du lịch, dịch vụ ăn
uống, dịch vụ vận chuyển khách (đường
không, đường bộ, đường sắt, đường thủy),
dịch vụ cho thuê trang thiết bị phụ trợ, dịch
vụ lữ hành, dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể thao
giải trí, hàng hóa và dịch vụ đặc trưng riêng
của từng quốc gia, và các sản phẩm tiêu dùng
khác (Danh mục sản phẩm du lịch, trang 92).



Khách du lịch được phân loại gồm hai
nhóm khách là: khách có nghỉ đêm tại CSLT
(tourists/ overnight visitors) và khách tham
quan trong ngày (excursionists/ same-day 
visitors).

t Bảng 1 - Chi tiêu du lịch quốc tế đến
phân theo sản phẩm và loại khách

Chi tiêu của khách quốc tế đến, được coi
là xuất khẩu hàng hóa dịch vụ trực tiếp, bao
gồm tất cả các chi tiêu thực tế bằng tiền phục
vụ cho chuyến đi của khách du lịch. Bao gồm
chi phí trực tiếp của khách du lịch, chi phí từ
hộ gia đình, từ doanh nghiệp, tổ chức hay
chính phủ vì mục đích nào đó hỗ trợ cho
chuyến đi của họ.

Ngoài ra, UNWTO đề xuất, nếu có thể và
có ý nghĩa thì có thể phân thêm mục hành
khách quá cảnh đối với loại khách ở Bảng 1.

t Bảng 2 - Chi tiêu du lịch nội địa phân theo
sản phẩm và loại khách

Bảng này cũng gồm các chỉ tiêu tương tự
Bảng 1 nhưng phản ánh phần chi tiêu của
khách nội địa. 

Tuy nhiên, chi tiêu du lịch nội địa cần
phân loại thêm theo chuyến đi (trong nước
và nước ngoài), do chi tiêu du lịch nội địa
không chỉ bao gồm chi của khách cho các
chuyến đi nội địa mà còn chi tiêu trong nước
cho các chuyến đi ra nước ngoài (phần chi
tiêu trước khi đi du lịch nước ngoài và sau khi
đi du lịch về).

t Bảng 3 - Chi tiêu du lịch quốc tế đi phân theo
sản phẩm và loại khách

Bảng 3 cũng gồm các chỉ tiêu như Bảng 1
nhưng phản ánh chi tiêu của khách nội địa đi
du lịch nước ngoài. 

Tuy nhiên, trong trường hợp khách nội địa
đi nước ngoài do các nhà cung cấp ngoài nước
phục vụ (ví dụ như sử dụng hãng vận chuyển
nước ngoài), khuyến nghị không yêu cầu có xử
lý riêng cho các chi phí đó. Tuy nhiên, đối với
các nước mà các khoản chi này đáng kể thì có
thể tạo thêm cột dưới tiêu đề “Phần thu của
các nhà cung cấp ngoài nước từ các chuyến đi

trong nước” bên cạnh các cột khác chỉ bao gồm
chi cho các chuyến đi ra nước ngoài. 

t Bảng 4 - Tiêu dùng du lịch trong nước
phân theo sản phẩm

Tiêu dùng du lịch trong nước, bao gồm
Chi tiêu du lịch trong nước (gồm chi tiêu du
lịch quốc tế đến từ Bảng 1 và chi tiêu du lịch
nội địa từ Bảng 2) cộng với phần tiêu dùng du
lịch khác (tiêu dùng bằng hiện vật). 

Tiêu dùng du lịch bằng hiện vật là các chi
tiêu khác không phải bằng tiền gồm phần chi tiêu
cho tiêu dùng cuối cùng của khách du lịch bằng
hiện vật, chuyển nhượng xã hội trong ngành du
lịch và chi tiêu của doanh nghiệp du lịch. 

Ví dụ: các dịch vụ có liên quan tới chỗ ở
nghỉ mát tự có; các chuyển giao xã hội du
lịch bằng hiện vật (ngoại trừ các khoản
trả lại); giá trị của các dịch vụ phi thị
trường do các chính phủ và các tổ chức
phi lợi nhuận cung cấp làm lợi cho du
khách và vượt quá các giá trị mà du
khách phải trả (chi phí cho bảo tàng, biểu
diễn nghệ thuật, giáo dục ngắn hạn, các
dịch vụ y tế được cung cấp ngắn hạn tại
các cơ sở đặc biệt...); các dịch vụ phục vụ
cho du khách mà họ không phải thanh
toán tiền (chi phí cho lưu trú khi nghỉ mát
hoặc cắm trại do các nhà sản xuất cung
cấp cho nhân viên...).

Tiêu dùng du lịch trong nước là việc tổng
hợp các quy trình sản xuất cung cấp sự tiêu
dùng du lịch trong nước (ngoại trừ việc nhập
khẩu) sẽ là cơ sở cho việc tính toán tổng giá trị
tăng thêm trực tiếp của du lịch (Tourism Direct
Gross Value Added - TDGVA) và tổng sản phẩm
trong nước trực tiếp của du lịch (Tourism Direct
Gross Domestic Product - TDGDP).

t Bảng 5 - Tổng giá trị sản xuất các
ngành thuộc du lịch và các ngành liên quan
đến du lịch (giá cơ bản)

Tổng giá trị sản xuất các ngành thuộc du
lịch và các ngành khác liên quan đến du lịch
(viết gọn là tổng giá trị sản xuất về du lịch)
phản ảnh đặc điểm sản xuất của các ngành
đặc thù của du lịch và các ngành khác (gồm
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các ngành có liên quan đến ngành du lịch).
Tổng giá trị sản xuất về du lịch là cơ sở để
tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng
thêm theo giá cơ bản của từng ngành cũng
như chung các ngành thuộc lĩnh vực du lịch
và các ngành khác liên quan; làm cơ sở cho
việc xác định vai trò đóng góp của hoạt động
du lịch trong việc tạo ra tổng sản phẩm trong
nước (GDP). 

Tổng giá trị sản xuất về du lịch là cơ sở
để lập tài khoản nguồn cung trong nước và
nhu cầu tiêu dùng du lịch nội địa chia theo
sản phẩm, xác định tỷ lệ cung trong nước đáp
ứng bao nhiêu phần trăm so với tiêu dùng nội
địa của từng loại sản phẩm cũng như chung
các loại sản phẩm du lịch. Mặt khác tổng giá
trị sản xuất về du lịch còn là cơ sở để lập
nhiều tài khoản khác liên quan cũng như cung
cấp thông tin để tính toán các chỉ tiêu thống
kê du lịch. Đây là một trong những tài khoản
quan trọng trong hệ thống tài khoản vệ tinh
du lịch, được cấu trúc dưới dạng một bảng
cân đối kép.

Bảng 5 phản ánh giá trị sản xuất của các
ngành thuộc lĩnh vực du lịch và các ngành
khác trong nền kinh tế. Bảng này tuân theo
định dạng được thiết lập trong Tài khoản
quốc gia (SNA): đầu ra được chia nhỏ theo
sản phẩm, được định giá tại các mức giá gốc
và chiếm một dãy hàng đầu tiên trong phần
phía trên của bảng. Khi đó tiêu dùng trung
gian (cũng được gọi là các đầu vào trung
gian) được trình bày ở các mức giá của người
mua. Sự khác biệt giữa hai giá trị này được
gọi là tổng giá trị tăng thêm (GVA) theo các
mức giá gốc. 

Trong Bảng 5, các ngành và sản phẩm du
lịch được nêu bật và gắn vào một khung chung
phù hợp cho phân tích du lịch. Trong các cột,
giá trị sản xuất của các ngành thuộc lĩnh vực
du lịch được trình bày và gộp thành nhóm
theo phân loại đã được đề xuất. Đầu ra được
định giá theo các mức giá gốc, và việc đánh giá
dựa theo chuẩn từ phía nhà cung cấp dịch vụ,
thể hiện trong bảng cân đối liên ngành (Input-
Output).

t Bảng 6 - Tổng nguồn cung nội địa và
tiêu dùng du lịch trong nước chia theo sản
phẩm (giá thực tế)

Đây là bảng thống kê quan trọng nhất và
đóng vai trò trung tâm trong Tài khoản vệ tinh
du lịch. Bảng này tập trung vào tổng nguồn
cung nội địa và tổng tiêu dùng du lịch trong
nước, được tổng hợp từ các thông tin trong
các bảng TSA trước. Bảng 6 phản ánh:

Giá trị các ngành thuộc lĩnh vực du lịch,•
các ngành có liên quan đến du lịch; 

Tổng sản lượng của sản xuất trong nước,•
nhập khẩu cho biết nguồn cung trong
nước từ nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
(kể cả trường hợp các dịch vụ vận
chuyển trong nội bộ nền kinh tế do nhà
sản xuất nước ngoài cung cấp, hoặc 
là dịch vụ bảo hiểm do các công ty nước
ngoài cung cấp cho khách đi du lịch 
trong nước);

Giá trị thuế trừ đi trợ cấp cho các sản•
phẩm có liên quan đến đầu ra trong nước
và nhập khẩu;

Tổng nguồn cung trong nước theo giá•
tiêu dùng; 

Phần tiêu dùng du lịch trong nước; •

Tỷ lệ cung ứng của ngành du lịch (được•
tính bằng tỷ lệ giữa tiêu dùng của khách 
du lịch so với nguồn cung nội địa).

Dựa vào Bảng 6 trong tài khoản vệ tinh
du lịch có thể so sánh và đánh giá được sự
chênh lệch giữa cung và cầu hoạt động du
lịch về từng loại sản phẩm du lịch, tính toán
được giá trị tăng thêm của các ngành thuộc
lĩnh vực du lịch, qua đó đánh giá được đóng
góp của các ngành thuộc lĩnh vực du lịch
trong tổng sản phẩm trong nước của nền
kinh tế quốc dân.

Với mỗi ngành sản phẩm, có thể lấy ra
một phần ước tính của tổng giá trị tăng thêm
của ngành đó (với các mức giá gốc), tương
ứng với sự đóng góp của đầu ra của ngành
vào tổng tiêu dùng du lịch quốc tế, và có thể
làm gia tăng các giá trị này trong tất cả các
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ngành, bao gồm cả ngành du lịch và các ngành
khác. Tổng của tất cả các phần giá trị tăng
thêm này trong tất cả các ngành, được gọi là
tổng giá trị tăng thêm trực tiếp của du lịch
(TDGVA).

Tổng sản phẩm trong nước trực tiếp của
du lịch (TDGDP) được tính bằng Tổng giá trị
tăng thêm trực tiếp của du lịch (TDGVA) cộng
với các loại thuế trừ trợ cấp đối với các sản
phẩm và hàng nhập khẩu liên quan đến các
sản phẩm du lịch, sử dụng phần tương ứng
đối với mỗi sản phẩm (trừ các loại hàng hóa
mà phần đó chỉ liên quan đến các biên độ 
bán lẻ).

t Bảng 7 - Việc làm trong các ngành
thuộc du lịch

Bảng 7 phản ánh tổng số lao động hoạt
động trong các ngành thuộc du lịch chia theo
giới tính, từng loại dịch vụ như khách sạn, nhà
hàng, vận tải, đại lý du lịch...

Bảng 7 có một đại lượng biến thiên bổ
sung về số cơ sở đối với mỗi ngành thuộc du
lịch (thông tin được hoàn thành trong Bảng 10
bằng cách chia số này ra theo quy mô của các
cơ sở). Điều này giúp có thể tính toán được số
việc làm trung bình được phân loại theo giới
tính và tình trạng việc làm đối với mỗi loại dịch
vụ trong ngành du lịch.

Mặc dù thông tin về lao động là rất cần
thiết cho việc mô tả tầm quan trọng của ngành
du lịch đối với nền kinh tế nhưng do những
khó khăn trong việc thu thập số liệu vì lao
động trong các ngành thuộc lĩnh vực du lịch
có tính mùa vụ và thất thường hơn nhiều so
với các hoạt động khác nên những thông tin
trong bảng này chỉ giới hạn ở một số chỉ tiêu
phản ánh qui mô lao động.

Cũng vì lý do đó, UNWTO khuyến nghị
các nước thống kê việc làm ít nhất hai lần
một năm, vào các mùa du lịch cao điểm và
thấp điểm. Cần có các thông tin cơ bản về số
việc làm, số giờ làm việc và các đặc điểm
khác của lực lượng lao động để hiểu và đánh
giá mức độ thay đổi và đóng góp của hoạt
động du lịch.

t Bảng 8 - Tổng tài sản cố định của các
ngành thuộc lĩnh vực du lịch và các ngành khác

Bảng 8 phản ánh tổng tích lũy tài sản cố
định du lịch của các ngành thuộc lĩnh vực du
lịch và các ngành khác. 

Các hàng của bảng phản ánh các tài sản
cố định du lịch gồm: (1) Tài sản cố định phục
vụ du lịch; (2) Đầu tư của ngành du lịch vào
các tài sản sản xuất không phục vụ du lịch; (3)
Các tài sản phi tài chính khác.

Trong đó, tài sản cố định phục vụ du lịch
gồm có: Cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch;
Công trình phi lưu trú phục vụ du lịch (như
nhà hàng, công trình phục vụ vận chuyển
khách đường dài, công trình văn hóa phục vụ
khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ vui chơi,
giải trí, thể thao…); Phương tiện vận chuyển
khách du lịch (cả đường bộ, đường sắt, đường
thủy và đường không); Các thiết bị và máy
móc khác phục vụ sản xuất sản phẩm du lịch;
Cải tạo đất phục vụ mục đích du lịch.

Các cột của Bảng 8 thể hiện theo các khối
khác nhau. Khối thứ nhất gồm các cột phản
ánh tích lũy tài sản cố định của các ngành
thuộc lĩnh vực du lịch (như cơ sở lưu trú du
lịch, nhà hàng, vận chuyển khách, lữ hành, văn
hóa, thể thao, vui chơi giải trí, bán lẻ phục vụ
du lịch…). Thông tin ở các cột này cho phép
tổng hợp được chỉ tiêu “tổng tích lũy tài sản
cố định của các ngành thuộc lĩnh vực du lịch”.
Khối thứ hai là cột phản ánh tích lũy tài sản cố
định phục vụ du lịch của các ngành khác. Khối
cuối cùng là cột phản ánh tổng tích lũy tài sản
cố định của các ngành thuộc lĩnh vực du lịch
và các ngành khác.

t Bảng 9 - Tiêu dùng công cho du lịch
phân theo sản phẩm và cấp quản lý 

Giá trị tổng hợp về tiêu dùng công cho
hoạt động du lịch nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế
của các hoạt động do các cơ quan nhà nước
thực hiện nhằm tạo ra môi trường thuận lợi
cho phát triển du lịch.

Đối với hoạt động du lịch, các dịch vụ
công do các cơ quan nhà nước cung cấp chính
là các khung pháp lý, các qui chế liên quan đến
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t Quá trình nghiên cứu và tạo lập
nguồn số liệu

Tổng cục Du lịch bắt đầu tiếp cận về TSA
từ cuối năm 2009. Qua quá trình triển khai,
nhóm nghiên cứu đã nắm bắt được hệ thống
lý luận và phương pháp luận, hệ thống các chỉ
tiêu thống kê du lịch do Tổ chức Du lịch Thế
giới (UNWTO) đề xuất vào năm 2001 và
khuyến khích các nước thành viên áp dụng
nhằm đảm bảo tính so sánh quốc tế của thống
kê du lịch thế giới. 

Để đi đến áp dụng trong thực tế, nhóm
nghiên cứu đã thu thập các nguồn số liệu và
đến năm 2011, tính toán thử nghiệm TSA tại
Việt Nam cho năm 2008 đối với một số bảng

cụ thể trong số hệ thống 10 bảng của hệ
thống TSA. 

Trong thực tế để tính toán được các chỉ
tiêu trong hệ thống 10 bảng của TSA, đòi hỏi rất
nhiều số liệu, trong khi vào thời điểm đó, các chỉ
tiêu và số liệu thống kê du lịch của Việt Nam quá
ít, chất lượng không cao, chưa thống nhất về
thuật ngữ và phương pháp tính giữa nhiều địa
phương. Do đó, vô cùng khó khăn cho tổng hợp
số liệu, cho việc phản ánh đúng sự phát triển
của ngành, không thể hiện được sự tương quan
giữa khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội
địa trong tiêu dùng du lịch; chưa có tính so sánh
sự phát triển giữa các vùng; chưa tạo lập được
sự so sánh giữa các ngành trong GDP; và chưa
có tính so sánh quốc tế. 

hoạt động du lịch, các hoạt động quảng cáo
thúc đẩy sự phát triển của hoạt động du lịch,
các hoạt động duy trì trật tự và an ninh cũng
như hoạt động duy trì không gian công cộng.

Bảng 9 phản ánh những chi phí mà các
cấp quản lý (chia theo cấp quốc gia, cấp khu
vực, cấp địa phương) dành cho tiêu dùng công
trong du lịch như xúc tiến du lịch, dịch vụ
thông tin và thống kê du lịch, dịch vụ bảo đảm
an ninh cho khách du lịch...

t Bảng 10 - Chỉ số phi tiền tệ
SNA 1993 chỉ rõ rằng các chỉ số vật lý là

một thành phần quan trọng của các tài khoản
vệ tinh và do đó không được coi các chỉ số này
là các mục thứ cấp của TSA. Các dữ liệu trong
bảng này sẽ hỗ trợ trong việc sử dụng các chỉ
số phi tiền tệ như một yếu tố chính trong phân
tích du lịch.

Bảng 10 phản ánh một số chỉ tiêu không
thể hiện bằng tiền như tổng số lượng chuyến
đi, số lượt khách có nghỉ đêm phân theo khách
quốc tế đến, khách nội địa, khách quốc tế đi...
Riêng đối với khách quốc tế đến còn chia theo
phương tiện vận chuyển như bằng đường
hàng không, đường thủy hay đường bộ. 

Ở bảng này còn có các chỉ tiêu phản ánh
số cơ sở và công suất sử dụng cơ sở lưu trú

phân theo hình thức sở hữu, số cơ sở trong các
ngành thuộc lĩnh vực du lịch được phân theo
số việc làm trung bình… Các chỉ tiêu này rất
quan trọng cho việc giải thích cho các chỉ tiêu
ở các bảng trên và phân tích hoạt động du lịch.

Như vậy, khái quát về nội dung 10 bảng
trong tài khoản vệ tinh du lịch có thể thấy: 
4 bảng số liệu đầu tiên (gồm bảng 1,2,3, và 4)
phản ánh cầu du lịch hay tiêu dùng du lịch.
Bảng 5 là về giá trị sản xuất của hoạt động du
lịch (đo lường cung du lịch). Bảng 6 kết hợp
mức tiêu dùng du lịch trong nước và nguồn
cung nội địa, trong đó xác định tỷ lệ đầu ra của
các ngành được tiêu thụ bởi khách du lịch.
Trên cơ sở đó, Bảng 6 tính giá trị tăng thêm
của hoạt động du lịch và đóng góp của hoạt
động du lịch đối với GDP của đất nước. Do vậy,
Bảng 6 được coi là bảng quan trọng nhất,
đóng vai trò trung tâm trong tài khoản vệ tinh
du lịch. Các bảng tiếp theo (bảng 7, 8, 9 và 10)
cung cấp các số liệu hỗ trợ phản ánh các mặt
khác của hoạt động du lịch, giúp đánh giá toàn
diện hơn về hoạt động du lịch.

Do những điều kiện khác nhau, mỗi quốc
gia sẽ quyết định thực hiện báo cáo TSA với
hình thức phù hợp dựa trên thực tế hoạt động
ngành du lịch và dữ liệu sẵn có.

1.3.2. Việc triển khai TSA ở Việt Nam
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Năm 2012, Trung tâm Thông tin du lịch -
TCDL tiến hành xây dựng Kế hoạch nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch
và Chương trình áp dụng TSA tại  Việt Nam
cho giai đoạn 2013-2020 với các lộ trình cụ
thể. Theo đó, hai nhóm việc chủ yếu được tiến
hành song song: (1) xây dựng hệ thống các chỉ
tiêu thống nhất áp dụng chung và là cơ sở để
tổng hợp số liệu báo cáo từ các địa phương;
(2) TCDL tổ chức các cuộc điều tra để có nguồn
số liệu phục vụ cho việc tính toán.

(1) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu: Xây
dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô
hình TSA (Năm 2012) và Xây dựng hệ thống
chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho các đơn
vị quản lý du lịch và cơ sở kinh doanh du lịch
(Năm 2013).

Kết quả: Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định
số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012),
trong đó có 16 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực 
du lịch.

Xây dựng và hoàn chỉnh 3 chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp áp dụng đối với Tổng cục
Du lịch, Cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và đối với
các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do
ngành Du lịch quản lý, cấp phép (các Thông tư
25/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư 26/2014/TT-
BVHTTDL, và Thông tư 27/2014/TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2014).

(2) Triển khai một số cuộc điều tra để có
số liệu tính toán các bảng trong hệ thống TSA
(tính đến 2015). 

Tổ chức triển khai điều tra khách du lịch•
nội địa năm 2013 - 2014

Cuộc điều tra này nhằm xác định thêm
một số chỉ tiêu để hoàn thiện biên soạn số liệu
khách du lịch nội địa theo khuyến nghị của
UNWTO thực hiện TSA (Bảng 2: Chi tiêu của
khách du lịch nội địa phân theo sản phẩm và
loại khách), gồm:

- Hệ số giữa khách du lịch nghỉ tại cơ sở
lưu trú và khách tham quan trong ngày;

- Chi tiêu của khách du lịch nội địa tham
quan trong ngày.

Tổ chức triển khai điều tra khách du lịch•
quốc tế đến Việt Nam năm 2014

- Đặc điểm và các khoản chi tiêu chủ yếu
của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, làm
cơ sở phân loại khách theo hình thức chuyến
đi, độ dài ngày khách theo thị trường, mức chi
tiêu bình quân chung và cơ cấu chi tiêu của
khách du lịch quốc tế.

- Bổ sung số liệu cho việc tính toán suy
rộng tổng thu của hoạt động du lịch; tiến tới
hoàn thiện biên soạn số liệu khách du lịch
quốc tế theo khuyến nghị của UNWTO về thực
hiện TSA (Bảng 1: Chi tiêu của khách du lịch
quốc tế đến Việt Nam phân theo sản phẩm và
loại khách).

Trung tâm Thông tin du lịch trình bày Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015 tại Tổng cục Du lịch
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1.4. Nguồn số liệu 

1.4.1. Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 của Tổng cục Thống kê

Thông tin phản ánh các hoạt động du
lịch theo nguồn cầu được lấy từ các cuộc điều
tra, khảo sát khách du lịch. Các cuộc khảo sát
các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch, do
ngành du lịch quản lý cấp phép là những
nguồn thông tin quan trọng phản ánh các
hoạt động du lịch theo nguồn cung. Ngoài ra,

có những nguồn số liệu cung cấp thông tin
phản ánh các hoạt động du lịch theo cả nguồn
cung và nguồn cầu (Niên giám thống kê (các
năm 2013, 2014, 2015), Bảng cân đối liên
ngành 2012).

Các nguồn số liệu được sử dụng trong
báo cáo:

Cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch
năm 2013 của Tổng cục Thống kê được tiến
hành theo phương pháp chọn mẫu ngẫu
nhiên từ dòng khách du lịch quốc tế và trong
nước đang đi tham quan du lịch và nghỉ tại các
CSLT du lịch trong khoảng thời gian từ tháng
7 và 8 năm 2013 trên địa bàn 30 tỉnh/thành
phố đối với khách trong nước, 14 tỉnh/thành
phố đối với khách quốc tế.

Thông tin thu được từ cuộc điều tra này
đã phản ánh được thực trạng và cơ cấu chi
tiêu của khách du lịch (khách du lịch nội địa
và khách du lịch quốc tế đến Việt Nam), xác
định được một số chỉ tiêu thống kê quan
trọng như: 

- Độ dài ngày lưu trú bình quân một lượt
khách; 

- Mức chi tiêu bình quân một lượt khách
theo nội dung chi; 

- Mức chi tiêu bình quân một ngày khách
theo nội dung chi...

Thông qua cuộc điều tra này cũng xác
định được các mức chi tiêu bình quân của
khách theo phương tiện đến là đường không,
đường bộ, đường biển, theo hình thức tổ
chức chuyến đi (tự sắp xếp và đi theo tour). 

Số liệu thu được từ cuộc điều tra này còn
góp phần để tính được tổng chi tiêu của khách
du lịch phân theo cơ cấu chi tiêu đối với khách
có nghỉ đêm tại CSLT du lịch.

t Thực hiện báo cáo TSA 2013 - 2015

Với nguồn số liệu hiện có, Báo cáo 
Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam giai đoạn
2013-2015 sẽ tính toán số liệu cho 6 bảng
gồm: Bảng 1, 2, 4, 5, 6 và 10 cho các năm
2013, 2014, 2015. 

Bảng 1 - Chi tiêu của khách quốc tế đến•
Việt Nam

Bảng 2 - Chi tiêu của khách du lịch nội•
địa. (Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Bảng
2 được tính toán chưa bao gồm phần chi
tiêu trong nước của khách du lịch Việt
Nam ra nước ngoài). 

Bảng 4 - Tổng tiêu dùng trong nước của•
khách du lịch phân theo sản phẩm và 
loại khách

Bảng 5 - Tổng giá trị sản xuất của các•
ngành thuộc du lịch và các ngành khác
phân theo sản phẩm

Bảng 6 - Nguồn cung nội địa và tiêu dùng•
du lịch trong nước phân theo sản phẩm

Bảng 10 - Các chỉ tiêu hiện vật (chỉ số phi•
tiền tệ)

Các bảng còn lại sẽ được triển khai tính
toán theo lộ trình khi nguồn số liệu được bổ
sung đầy đủ.
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Cuộc điều tra khách du lịch nội địa tại
Việt Nam năm 2013-2014 do Tổng cục Du lịch
chủ trì tổ chức tiến hành điều tra từ tháng 8
năm 2013 đến tháng 3 năm 2014. Cuộc điều
tra được thực hiện theo phương pháp chọn
mẫu tại 52 khu, điểm du lịch ở 26 tỉnh, thành
phố đại diện trong 7 vùng du lịch từ Bắc vào
Nam, kết hợp với khảo sát đối chiếu thông tin
tại 900 cơ sở lưu trú du lịch, 600 doanh nghiệp
kinh doanh lữ hành nội địa.

Kết quả tổng hợp điều tra chính:

- Phân nhóm khách du lịch nội địa, gồm
hai nhóm: khách có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú
và khách tham quan trong ngày.

- Phân tổ theo: phương tiện chính sử
dụng trong chuyến đi, mục đích chuyến đi,
thời gian lưu trú, hình thức chuyến đi (đi theo
tour và đi tự sắp xếp).

- Đặc điểm, cơ cấu của khách du lịch được
điều tra theo: độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp...

- Mức chi tiêu và một số khoản chi chủ
yếu của khách du lịch nội địa như: đi lại, ăn
uống, lưu trú, tham quan, dịch vụ văn hóa, vui
chơi giải trí, y tế, mua hàng, quà tặng...

- Chi tiêu của khách du lịch nội địa đi theo
tour, đi tự sắp xếp;

- Chi tiêu bình quân của khách du lịch nội
địa có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú và khách
tham quan trong ngày;

- Tỷ lệ khách có nghỉ đêm tại CSLT và
khách tham quan trong ngày.

Số liệu thu được từ cuộc điều tra này còn
góp phần để tính được Số lượt khách du lịch
nội địa (phạm vi quốc gia) và Tổng chi tiêu của
khách du lịch (phần chi tiêu của khách du lịch
nội địa, tuy nhiên chưa bao gồm phần chi tiêu
trong nước của khách du lịch ra nước ngoài). 

1.4.2. Điều tra thông tin khách du lịch nội địa năm 2013-2014 của Tổng cục Du lịch

1.4.3. Điều tra thông tin khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014 của 
Tổng cục Du lịch

Cuộc điều tra khách du lịch quốc tế đến
Việt Nam do Tổng cục Du lịch chủ trì tổ chức
tiến hành điều tra trong tháng 10 và tháng 11
năm 2014 tại 7 cửa khẩu quốc tế, kết hợp
khảo sát đối chiếu thông tin tại 600 doanh
nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Cuộc điều
tra được tiến hành theo phương pháp điều tra
chọn mẫu, đối tượng điều tra là khách du lịch
quốc tế sau khi kết thúc chuyến đi tại Việt
Nam, đang chờ làm thủ tục trở về nước tại
cửa khẩu quốc tế.

Số liệu tổng hợp từ cuộc điều tra phản
ánh các chỉ tiêu cơ bản như:

- Đặc điểm của khách quốc tế đến Việt
Nam, cơ cấu khách du lịch quốc tế đến đi theo
tour và tự sắp xếp;

- Mức chi tiêu và cơ cấu theo các khoản
chi của một lượt khách, một ngày khách du
lịch quốc tế đến chia theo từng loại khách

(khách có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú và khách
tham quan trong ngày), chia theo thị trường,
và chia theo một số tiêu chí khác.

Điều tra thông tin khách du lịch quốc tế tại sân bay quốc tế Nội Bài
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1.4.5. Niên giám thống kê

Các số liệu từ Niên giám thống kê phục
vụ cho việc tính toán các bảng TSA:

Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh•
của các doanh nghiệp phân theo ngành
kinh tế (gồm có Dịch vụ lưu trú; dịch vụ
ăn uống; vận tải đường sắt, đường bộ và
đường ống; vận tải đường thủy; vận tải
hàng không)

Tổng mức và cơ cấu bán lẻ hàng hóa và•
doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá
hiện hành phân theo ngành kinh doanh
(bán lẻ; dịch vụ lưu trú, ăn uống; dịch vụ
và du lịch)

Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ (bao gồm•
dịch vụ vận tải; dịch vụ bưu chính, viễn
thông; dịch vụ du lịch; dịch vụ tài chính;

dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ công; và dịch
vụ khác)

Kết quả của ngành du lịch:•

- Số khách quốc tế đến Việt Nam (phân
theo phương tiện đến và một số quốc tịch);

- Số lượt hành khách vận chuyển phân
theo ngành vận tải (đường hàng không,
đường bộ, đường sắt, đường thủy);

- Doanh thu dịch vụ lưu trú;

- Doanh thu dịch vụ lữ hành;

- Khách do các CSLT phục vụ (phân theo
khách trong nước, khách quốc tế);

- Khách do các cơ sở lữ hành phục vụ
(phân theo khách trong nước, khách quốc tế,
khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài).

1.4.4. Bảng cân đối liên ngành (Bảng I/O ) 2012

Bảng I/O năm 2012 được lập theo 3 loại
giá: Giá sử dụng, giá sản xuất và giá cơ bản.
Bảng I/O theo giá cơ bản cung cấp giá trị
thuần khiết theo hàng, phản ánh thu nhập từ
người lao động và từ vốn góp, dùng trong
phân tích đầu vào, đầu ra. 

Bảng I/O năm 2012 phân tích, đánh giá
kết quả sản xuất chi tiết theo 164 ngành sản
phẩm, đánh giá sự thay đổi về cung và cầu,
cấu trúc đầu ra, cấu trúc chi phí, cấu trúc tổng
cầu, kết cấu nhu cầu cuối cùng trong nước và
những ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành
nhu cầu cuối cùng đến tổng giá trị tăng thêm…

Các phân tích I/O thường dựa trên các
liên kết ngược (backward linkages) và liên kết
xuôi (forward linkages) coi đó là các công cụ
đo lường mối liên hệ của một ngành với các

ngành khác, với vai trò một ngành sử dụng
đầu vào hay một ngành cung cấp đầu vào.

Một số quốc gia đã ứng dụng bảng I/O để
lựa chọn ngành kinh tế được ưu tiên đầu tư,
đóng vai trò ngành kinh tế động lực, thúc đẩy
nền kinh tế phát triển. Do vậy, việc tái cấu trúc
các ngành kinh tế, bên cạnh xem xét tỷ trọng
của các ngành trong GDP, vai trò của ngành đối
với lao động, việc làm, an sinh xã hội, môi
trường... các nhà hoạch định chính sách kinh
tế nên dựa vào hệ số lan tỏa và độ nhạy kinh
tế như một tham khảo quan trọng trong việc
lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm. 

Bảng I/O là nguồn dữ liệu quan trọng
trong việc tổng hợp và liên kết hai bảng 5 và
bảng 6 của TSA. 



CHƯƠNG

2
KẾT QUẢ MỘT SỐ BẢNG

TÀI KHOẢN VỆ TINH DU LỊCH
TẠI VIỆT NAM



2.1. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (Bảng 1)

2.1.1. Nguồn số liệu và phương pháp tính

Tổng chi tiêu của khách
quốc tế đến Việt Nam

(1.3)

Chi tiêu của khách có
nghỉ đêm tại CSLT 

(1.1)

Chi tiêu của khách
tham quan trong ngày 

(1.2)
= +

Trong đó:

Chi tiêu của khách có
nghỉ đêm tại CSLT 

(1.1)

Số lượt khách có nghỉ
đêm tại CSLT

Chi tiêu bình quân một
lượt khách có nghỉ đêm

tại CSLT
= x

Chi tiêu của khách
tham quan trong ngày

(1.2)

Số lượt khách tham
quan trong ngày

Chi tiêu bình quân một
lượt khách tham quan

trong ngày
= x
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Chi tiêu của khách trong năm được tính
dựa trên kết quả điều tra của năm đó. Năm
không có điều tra, việc tính toán dựa trên kết
quả của năm điều tra và chỉ số giá tiêu dùng
và tỷ giá bình quân liên ngân hàng.

Chi tiêu bình quân một lượt khách quốc
tế đến Việt Nam

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến
trong báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt
Nam giai đoạn 2013-2015 được phân thành
chi tiêu của khách có nghỉ đêm tại CSLT và
khách tham quan trong ngày, và được phân
theo các ngành sản phẩm tiêu dùng của
khách. Việc tính toán dựa vào kết quả 2 cuộc
điều tra: 

Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm•
2013 do Tổng cục Thống kê tiến hành;

Điều tra khách du lịch quốc tế đến •
Việt Nam năm 2014 do Tổng cục Du lịch
tiến hành.

Theo điều tra chi tiêu của khách du lịch
năm 2013 của Tổng cục Thống kê, đối tượng
điều tra là khách du lịch quốc tế và khách nội
địa đang nghỉ tại các cơ sở lưu trú du lịch,
trong đó có chia thành khách đi theo tour và
khách tự sắp xếp. TCTK không điều tra thông
tin về khách tham quan trong ngày.

Do vậy, chi tiêu bình quân một lượt của
khách quốc tế có nghỉ tại cơ sở lưu trú do
TCTK điều tra được sử dụng để tính chi tiêu
của khách quốc tế có nghỉ qua đêm trong Báo
cáo TSA (1.144 đô la Mỹ).

Theo điều tra chi tiêu của khách du lịch
quốc tế năm 2014 của TCDL, đối tượng điều
tra là khách du lịch quốc tế sau khi kết thúc
chuyến đi tại Việt Nam. Cuộc điều tra này xác
định được tỷ lệ giữa khách có nghỉ đêm tại cơ
sở lưu trú và khách tham quan trong ngày. Do
vậy, chi tiêu của khách tham quan trong ngày
do Tổng cục Du lịch điều tra được sử dụng để
tính trong Báo cáo TSA (125,7 đô la Mỹ).
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2.1.2. Kết quả tính toán

Bảng 1 (2013): Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2013

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

1.1 1.2 1.3=1.1+1.2

1 Dịch vụ thuê phòng 48.198,10 48.198,10

2 Dịch vụ ăn uống 38.299,81 256,71 38.556,52

3 Dịch vụ đi lại 30.091,48 163,38 30.254,86

4 Dịch vụ tham quan 13.226,45 48,49 13.274,94

5 Mua hàng 22.900,56 292,54 23.193,10

6 Văn hóa, vui chơi, giải trí 7.277,14 55,24 7.332,38

7 Dịch vụ y tế 1.724,44 26,82 1.751,26

8 Dịch vụ khác 10.726,02 94,74 10.820,75

Tổng số 172.444,00 937,92 173.381,91

Cơ cấu chi tiêu bình quân một lượt khách
quốc tế có nghỉ đêm tại CSLT và tham quan
trong ngày phân theo 8 ngành sản phẩm (Phụ
lục A - Bảng PL1.5)

Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam:
theo số liệu công bố hàng năm của TCTK (Phụ
lục A - Bảng PL1.4)

Tỷ lệ khách quốc tế nghỉ qua đêm và
trong ngày: từ kết quả điều tra năm 2014 của
TCDL, trong đó khách nghỉ qua đêm chiếm
95,1% và khách tham quan trong ngày chiếm
4,9% (áp dụng tỷ lệ này trong việc tính toán
các chỉ tiêu liên quan cho cả 3 năm).

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng: nguồn
số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Phụ lục A - Bảng PL1.1).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): nguồn của
Tổng cục Thống kê công bố hàng năm (Phụ lục
A - Bảng PL1.2).

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến
được phân theo sản phẩm và loại khách.

Phân loại sản phẩm gồm:•

1. Dịch vụ thuê phòng
2. Dịch vụ ăn uống
3. Dịch vụ đi lại
4. Dịch vụ tham quan
5. Mua hàng
6. Văn hóa, vui chơi, giải trí
7. Dịch vụ y tế
8. Dịch vụ khác

Phân loại khách du lịch: phân theo khách•
có nghỉ đêm tại CSLT và khách tham quan
trong ngày.
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Bảng 1 (2014): Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú 

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

1.1 1.2 1.3=1.1+1.2

1 Dịch vụ thuê phòng 52.723,29 52.723,29

2 Dịch vụ ăn uống 41.895,68 280,81 42.176,49

3 Dịch vụ đi lại 32.916,69 178,72 33.095,41

4 Dịch vụ tham quan 14.468,25 53,04 14.521,29

5 Mua hàng 25.050,64 320,00 25.370,64

6 Văn hóa, vui chơi, giải trí 7.960,37 60,43 8.020,80

7 Dịch vụ y tế 1.886,34 29,34 1.915,68

8 Dịch vụ khác 11.733,05 103,63 11.836,68

Tổng số 188.634,31 1.025,97 189.660,28

Bảng 1 (2015): Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2015

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú 

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

1.1 1.2 1.3=1.1+1.2

1 Dịch vụ thuê phòng 54.866,14 54.866,14

2 Dịch vụ ăn uống 43.598,46 292,22 43.890,68

3 Dịch vụ đi lại 34.254,53 185,99 34.440,52

4 Dịch vụ tham quan 15.056,29 55,20 15.111,49

5 Mua hàng 26.068,78 333,01 26.401,79

6 Văn hóa, vui chơi, giải trí 8.283,90 62,89 8.346,79

7 Dịch vụ y tế 1.963,01 30,54 1.993,55

8 Dịch vụ khác 12.209,93 107,82 12.317,75

Tổng số 196.301,04 1.067,67 197.368,71
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Biểu đồ 1: Cơ cấu chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
chia theo loại khách, năm 2015

Do khách quốc tế có nghỉ đêm tại CSLT
chiếm hầu hết trong tổng số khách quốc tế đến
Việt Nam và có mức chi tiêu bình quân cao hơn
khách tham quan trong ngày nên chi tiêu của
khách quốc tế có nghỉ đêm tại CSLT chiếm tỷ

trọng lớn hơn rất nhiều so với chi tiêu của
khách trong ngày. Năm 2015, chi tiêu của khách
có nghỉ đêm tại CSLT là 196.301,04 tỷ đồng
(chiếm tới 99,46%) so với 1.067,67 tỷ đồng chi
tiêu của khách trong ngày (chiếm 0,54%).

Biểu đồ 2: Cơ cấu chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam có nghỉ đêm tại CSLT
chia theo sản phẩm, năm 2015

Trong tổng chi tiêu của khách quốc tế
đến Việt Nam có nghỉ đêm tại CSLT, có thể
thấy chi tiêu cho thuê phòng là lớn nhất, năm
2015 là 54.866,14 tỷ đồng (chiếm 27,95%),
sau đó là chi tiêu cho ăn uống (43.598,46 tỷ;

chiếm 22,21%), đi lại (34.254,53 tỷ; chiếm
17,45%), và mua hàng (26.068,78 tỷ; chiếm
13,28%). Trong số các dịch vụ chính, chi tiêu
cho dịch vụ y tế là thấp nhất với 1.963,01 tỷ
(chiếm khoảng 1%).



28

BáO CáO TàI KHOảN Vệ TINH DU LịCH VIệT NAM GIAI ĐOạN 2013 - 2015

Biểu đồ 3: Cơ cấu chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam tham quan trong ngày
chia theo sản phẩm, năm 2015

Đối với khách quốc tế đến Việt Nam
tham quan trong ngày, khoản chi tiêu lớn
nhất là dành cho mua hàng, năm 2015 là
333,01 tỷ đồng, chiếm 31,19%, sau đó là chi
tiêu cho ăn uống (292,22 tỷ; chiếm 27,37%)
và đi lại (185,99 tỷ; chiếm 17,42%). Cũng như
khách có nghỉ đêm tại CSLT, trong các sản
phẩm chính, chi tiêu cho dịch vụ y tế của
khách trong ngày chiếm tỷ trọng thấp nhất
(30,54 tỷ; chiếm 2,86%).

Phù hợp với xu hướng tăng trưởng lượng
khách quốc tế đến Việt Nam qua các năm trong
giai đoạn 2013-2015, về cơ bản tổng chi tiêu của
khách quốc tế trong giai đoạn này tăng, tuy
nhiên có khác nhau về tốc độ tăng qua mỗi năm.

Tổng chi tiêu của khách quốc tế đến năm
2013 đạt 173.381,91 tỷ đồng, năm 2014 đạt
189.660,28 tỷ đồng, tăng 9,39% so với năm
2013; năm 2015 đạt 197.368,71 tỷ đồng, tăng
4,06% so với năm 2014.

Biểu đồ 4: Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam, 2013-2015
(tỷ đồng)
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Bảng a: Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam, 2013-2015

(*) Nguồn: Tổng cục Thống kê

Năm

Số lượt khách Chi tiêu

Tổng số khách
(lượt)(*)

Tăng trưởng
(%)

Tổng chi tiêu
(tỷ đồng)

Tăng trưởng
(%)

2013 7.572.352 173.381,91

2014 7.874.312 4,0% 189.660,28 9,39%

2015 7.943.651 0,9% 197.368,71 4,06%

Bên cạnh đó, có thể thấy tốc độ tăng
trưởng về chi tiêu của khách quốc tế đến cũng
có sự tương đồng với tốc độ tăng trưởng về
lượng khách quốc tế đến qua các năm, nhưng
chi tiêu có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so

với lượng khách. Nếu tăng trưởng khách năm
2015 so với năm 2014 là 0,88% và năm 2014
tăng 3,98% so với năm 2013, thì tăng trưởng
tổng chi tiêu 2015/2014 là 4,06% và
2014/2013 là 9,39%.

Biểu đồ 5: Khách quốc tế đến Việt Nam, 2013-2015 (lượt)

2.2. Chi tiêu của khách du lịch nội địa (Bảng 2)

Chi tiêu của khách du lịch nội địa được
tính toán trong giai đoạn 2013-2015 mới chỉ
bao gồm chi tiêu của khách du lịch nội địa đi
du lịch trong nước, mà chưa bao gồm chi tiêu
trong nước của khách du lịch Việt Nam trước
khi xuất cảnh ra nước ngoài hoặc sau khi đi du
lịch về. Phần chi tiêu này sẽ được đưa vào

Bảng 2 tính toán cho giai đoạn sau, sau khi có
kết quả điều tra Khách du lịch Việt Nam 
ra nước ngoài năm 2015-2016 của Tổng cục
Du lịch. 

Chi tiêu của khách du lịch nội địa cũng
được phân theo sản phẩm, loại khách như
Bảng 1.
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Số lượng khách du lịch nội địa có nghỉ
đêm tại CSLT và tham quan trong ngày

Theo kết quả điều tra khách du lịch nội
địa năm 2013-2014 của Tổng cục Du lịch, tỷ lệ
khách du lịch nội địa có nghỉ đêm tại CSLT và
tham quan trong ngày năm 2013 và 2014 lần
lượt là 72,5% và 27,5%. Áp dụng tỷ lệ này sẽ
tính được số lượng khách du lịch nội địa có
nghỉ đêm tại CSLT và tham quan trong ngày
năm 2013 trong tổng số 35 triệu lượt khách
du lịch nội địa lần lượt là 25,4 triệu lượt và 9,6
triệu lượt (Bảng PL2(2013).1). Số lượng khách
du lịch nội địa có nghỉ đêm tại CSLT và tham
quan trong ngày năm 2014 trong tổng số 38,5
triệu lượt khách du lịch nội địa (công bố của
Tổng cục Du lịch) lần lượt là 27,9 triệu lượt và
10,6 triệu lượt (Bảng PL2(2014).1).

Số lượng khách du lịch nội địa có nghỉ
đêm tại CSLT và tham quan trong ngày năm
2015, lần lượt là 29,6 triệu lượt và 27,4 triệu
lượt, tương đương tỷ lệ 51,9% và 48,1% (Bảng
PL2(2015).1).

Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch
nội địa có nghỉ đêm tại CSLT và tham quan
trong ngày 

Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch
nội địa có nghỉ đêm tại CSLT được lấy theo kết
quả điều tra chi tiêu khách du lịch nội địa có
nghỉ đêm tại CSLT năm 2013 của TCTK là
4.227,9 nghìn đồng. Đối với khách tham quan
trong ngày, chi tiêu bình quân một lượt khách
được lấy từ kết quả điều tra khách du lịch nội
địa năm 2013-2014 của TCDL là 944,28 nghìn
đồng. Cơ cấu chi tiêu bình quân một lượt
khách du lịch nội địa có nghỉ đêm tại CSLT và
tham quan trong ngày phân theo sản phẩm

được tính toán như kết quả tại Bảng PL2.4. Cơ
cấu chi tiêu này sẽ được áp dụng tính toán cho
cả 3 năm 2013, 2014 và 2015.

Chi tiêu của khách du lịch nội địa phân
theo sản phẩm

Chi tiêu của khách du lịch nội địa có nghỉ
đêm tại CSLT và khách tham quan trong ngày
năm 2013 lần lượt là 107.388,66 và 9.065,09
tỷ đồng (Bảng PL2(2013).2). 

Từ cơ cấu chi tiêu bình quân một lượt
khách tại Bảng PL2.4, tổng chi tiêu của khách
du lịch nội địa có nghỉ đêm tại CSLT và khách
tham quan trong ngày phân theo sản phẩm
năm 2013 được tính toán như Bảng
PL2(2013).3. 

Dựa trên chi tiêu bình quân một lượt
khách có nghỉ đêm tại CSLT, chi tiêu bình quân
một lượt khách tham quan trong ngày năm
2013 và chỉ số giá tiêu dùng CPI (Bảng PL2.5)
sẽ tính được chi tiêu bình quân một lượt
khách có nghỉ đêm tại CSLT và khách tham
quan trong ngày của năm 2014 lần lượt là
4.400,82 và 982,90 nghìn đồng, năm 2015 là
4.428,55 và 989,09 nghìn đồng. Tổng chi tiêu
của khách du lịch nội địa có nghỉ đêm tại CSLT
và khách tham quan trong ngày năm 2014 và
năm 2015 được tính toán như Bảng
PL2(2014).2 và Bảng PL2(2015).2.

Từ cơ cấu chi tiêu bình quân một lượt
khách Bảng PL2.4, chi tiêu của khách du lịch
nội địa có nghỉ đêm tại CSLT và khách tham
quan trong ngày phân theo sản phẩm năm
2014 và 2015 được tính toán như Bảng
PL2(2014).3 và Bảng PL2(2015).3.

2.2.1. Nguồn số liệu và phương pháp tính

2.2.2. Kết quả tính toán

Chi tiêu của khách du lịch nội địa năm
2015 đạt 158.186,15 tỷ đồng, tăng 18,8% so
với năm 2014 và 35,8% so với năm 2013. Do

việc tính toán chi tiêu bình quân một lượt
khách du lịch nội địa của năm 2014 và 2015
chỉ dựa theo chi tiêu bình quân một lượt



31

CHươNG 2 - KẾT QUả MỘT SỐ BảNG TàI KHOảN Vệ TINH DU LịCH TạI VIệT NAM

khách du lịch nội địa năm 2013 và chỉ số giá
tiêu dùng CPI qua các năm nên việc tổng chi
tiêu của khách du lịch nội địa năm 2015 gia
tăng so với năm 2014 và 2013 thực chất là do

sự gia tăng lượng khách du lịch nội địa và tăng
CPI. Số lượng khách du lịch nội địa năm 2015
đạt mức 57 triệu lượt, tăng 48,1% so với năm
2014 và 62,9% so với năm 2013.

Bảng 2 (2013): Chi tiêu của khách du lịch nội địa năm 2013
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu của khách du lịch nội địa

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

2.1 2.2 2.3 = 2.1 +2.2

1 Dịch vụ thuê phòng 26.643,13 26.643,13 

2 Dịch vụ ăn uống 26.084,71 2.409,50 28.494,21 

3 Dịch vụ đi lại 23.926,19 2.692,33 26.618,52 

4 Dịch vụ tham quan 7.162,82 781,41 7.944,23 

5 Mua hàng 14.551,16 1.748,66 16.299,82 

6 Văn hóa, vui chơi, giải trí 2.179,99 658,13 2.838,12 

7 Dịch vụ y tế 1.439.01 56,20 1.495,21 

8 Dịch vụ khác 5.401,65 718,86 6.120,51 

Tổng số 107.388,66 9.065,09 116.453,75 

Bảng 2 (2014): Chi tiêu của khách du lịch nội địa năm 2014
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu của khách du lịch nội địa

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

2.1 2.2 2.3 = 2.1 +2.2

1 Dịch vụ thuê phòng 30.462,43 30.462,43

2 Dịch vụ ăn uống 29.823,96 2.769,30 32.593,26

3 Dịch vụ đi lại 27.356,03 3.094,37 30.450,40

4 Dịch vụ tham quan 8.189,62 898,10 9.087,72

5 Mua hàng 16.637,08 2.009,77 18.646,85

6 Văn hóa, vui chơi, giải trí 2.492,49 756,40 3.248,89

7 Dịch vụ y tế 1.645,29 64,60 1.709,89

8 Dịch vụ khác 6.175,98 826,20 7.002,18

Tổng số 122.782,88 10.418,74 133.201,62
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Năm 2015, chi tiêu của khách du lịch nội
địa có nghỉ đêm tại CSLT là 131.085,08 tỷ đồng,
chiếm 82,9% tổng chi tiêu của khách du lịch nội
địa. Trong khi đó, chi tiêu của khách du lịch nội
địa tham quan trong ngày chỉ đạt 27.101,07 tỷ
đồng, chiếm 17,1%. Tuy tỷ lệ khách du lịch nội
địa có nghỉ đêm tại CSLT và tham quan trong

ngày năm 2015 gần bằng nhau, tương ứng
51,9% và 48,1% nhưng chi tiêu bình quân một
lượt khách du lịch nội địa có nghỉ đêm tại CSLT
và tham quan trong ngày lại có sự chênh lệch
lớn dẫn đến cơ cấu tổng chi tiêu của khách du
lịch nội địa có nghỉ đêm tại CSLT và tham quan
trong ngày chênh lệch đáng kể.

Bảng 2 (2015): Chi tiêu của khách du lịch nội địa năm 2015

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu của khách du lịch nội địa

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

2.1 2.2 2.3 = 2.1 +2.2

1 Dịch vụ thuê phòng 32.522,21 32.522,21

2 Dịch vụ ăn uống 31.840,57 7.203,46 39.044,03

3 Dịch vụ đi lại 29.205,76 8.049,02 37.254,78

4 Dịch vụ tham quan 8.743,37 2.336,11 11.079,48

5 Mua hàng 17.762,03 5.227,80 22.989,83

6 Văn hóa, vui chơi, giải trí 2.661,03 1.967,54 4.628,57

7 Dịch vụ y tế 1.756,54 168,03 1.924,57

8 Dịch vụ khác 6.593,57 2.149,11 8.742,68

Tổng số 131.085,08 27.101,07 158.186,15

Biểu đồ 6: Cơ cấu chi tiêu của khách du lịch nội địa
phân theo loại khách năm 2015
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Biểu đồ 7: Cơ cấu chi tiêu của khách du lịch nội địa có nghỉ đêm tại CSLT
phân theo sản phẩm năm 2015

Từ biểu đồ cơ cấu chi tiêu của khách du
lịch nội địa có nghỉ đêm tại CSLT phân theo sản
phẩm năm 2015 có thể thấy chi tiêu cho dịch
vụ thuê phòng là lớn nhất, chiếm 24,8%, tiếp

theo là ăn uống (24,3%), đi lại (22,3%), mua
hàng (13,6%), tham quan (6,7%), chi khác
(5%), vui chơi, giải trí (2%). Chiếm tỷ trọng
thấp nhất là chi tiêu cho dịch vụ y tế với 1,3%.

Biểu đồ 8: Cơ cấu chi tiêu của khách du lịch nội địa tham quan trong ngày
phân theo sản phẩm năm 2015

Đối với khách du lịch nội địa tham quan
trong ngày thì không chi tiêu cho dịch vụ thuê
phòng. Phần chi tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất
là dành cho dịch vụ đi lại (29,7%), tiếp theo là
ăn uống (26,6%), mua hàng (19,3%), tham

quan (8,6%), chi khác (7,9%), vui chơi, giải trí
(7,3%). Tương tự khách du lịch nội địa có nghỉ
đêm tại CSLT, chi tiêu cho dịch vụ y tế của
khách du lịch nội địa tham quan trong ngày
chiếm tỷ trọng thấp nhất (0,6%).
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Tổng tiêu dùng du lịch trong nước được
tính bằng tổng chi tiêu du lịch trong nước và
tiêu dùng du lịch bằng hiện vật. Tuy nhiên,
trong báo cáo này, phần tiêu dùng du lịch bằng
hiện vật chưa được xác định, do đó, Tổng tiêu
dùng du lịch trong nước sẽ bằng Tổng chi tiêu
du lịch trong nước.

Như vậy, tổng tiêu dùng du lịch trong

nước bằng giá trị chi tiêu du lịch trong nước
và được tính bằng tổng chi tiêu của khách du
lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch
nội địa (chưa bao gồm chi tiêu trong nước của
khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài do chưa
có nguồn số liệu cụ thể). 

Bảng 4 được tính toán dựa trên số liệu
Bảng 1 và Bảng 2.

2.3.1. Nguồn số liệu và phương pháp tính

2.3. Tổng tiêu dùng trong nước của khách du lịch (Bảng 4)

Tổng tiêu dùng du lịch
trong nước (bằng Chi tiêu

du lịch trong nước)

Chi tiêu của khách
du lịch quốc tế đến 

Chi tiêu của khách
du lịch nội địa= +

2.3.2. Kết quả tính toán

Năm 2015, tổng tiêu dùng du lịch trong
nước đạt hơn 355.554 tỷ đồng, tăng gần
10,10% so với năm 2014 (322.861 tỷ đồng) và
tăng 22,70% so với năm 2013 (289.835 tỷ

đồng); Trong đó, chi tiêu trong nước của
khách quốc tế đến và của khách du lịch nội địa
lần lượt là 197.368 tỷ đồng (chiếm 55,51%) và
158.186 tỷ đồng (chiếm 45,49%).

Bảng 4 (2013): Tổng tiêu dùng trong nước của khách du lịch năm 2013
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu du lịch trong nước Tổng tiêu dùng
du lịch

trong nước
Chi tiêu của khách
du lịch quốc tế đến

Chi tiêu của khách
du lịch nội địa

Chi tiêu du lịch
trong nước

1.3 2.3 4.1=1.3+2.3 4.3=4.1

1 Dịch vụ thuê phòng 48.198,10 26.643,13 74.841,23 74.841,23

2 Dịch vụ ăn uống 38.556,52 28.494,21 67.050,73 67.050,73

3 Dịch vụ đi lại 30.254,86 26.618,52 56.873,38 56.873,38

4 Dịch vụ tham quan 13.274,94 7.944,23 21.219,17 21.219,17

5 Mua hàng 23.193,10 16.299,82 39.492,92 39.492,92

6 Văn hóa, vui chơi, giải trí 7.332,38 2.838,12 10.170,50 10.170,50

7 Dịch vụ y tế 1.751,26 1.495,21 3.246,47 3.246,47

8 Dịch vụ khác 10.820,75 6.120,51 16.941,26 16.941,26

Tổng cộng 173.381,91 116.453,75 289.835,66 289.835,66
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Bảng 4 (2014): Tổng tiêu dùng trong nước của khách du lịch năm 2014
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu du lịch trong nước Tổng tiêu dùng
du lịch

trong nước
Chi tiêu của khách
du lịch quốc tế đến

Chi tiêu của khách
du lịch nội địa

Chi tiêu du lịch
trong nước

1.3 2.3 4.1=1.3+2.3 4.3=4.1

1 Dịch vụ thuê phòng 52.723,29 30.462,43 83.185,72 83.185,72

2 Dịch vụ ăn uống 42.176,49 32.593,26 74.769,75 74.769,75

3 Dịch vụ đi lại 33.095,41 30.450,40 63.545,81 63.545,81

4 Dịch vụ tham quan 14.521,29 9.087,72 23.609,01 23.609,01

5 Mua hàng 25.370,64 18.646,85 44.017,49 44.017,49

6 Văn hóa, vui chơi, giải trí 8.020,80 3.248,89 11.269,69 11.269,69

7 Dịch vụ y tế 1.915,68 1.709,89 3.625,57 3.625,57

8 Dịch vụ khác 11.836,68 7.002,18 18.838,86 18.838,86

Tổng cộng 189.660,28 133.201,62 322.861,90 322.861,90

Bảng 4 (2015): Tổng tiêu dùng trong nước của khách du lịch năm 2015
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu du lịch trong nước Tổng tiêu dùng
du lịch

trong nước
Chi tiêu của khách
du lịch quốc tế đến

Chi tiêu của khách
du lịch nội địa

Chi tiêu du lịch
trong nước

1.3 2.3 4.1=1.3+2.3 4.3=4.1

1 Dịch vụ thuê phòng 54.866,14 32.522,21 87.388,35 87.388,35

2 Dịch vụ ăn uống 43.890,68 39.044,03 82.934,71 82.934,71

3 Dịch vụ đi lại 34.440,52 37.254,78 71.695,30 71.695,30

4 Dịch vụ tham quan 15.111,49 11.079,48 26.190,97 26.190,97

5 Mua hàng 26.401,79 22.989,83 49.391,62 49.391,62

6 Văn hóa, vui chơi, giải trí 8.346,79 4.628,57 12.975,36 12.975,36

7 Dịch vụ y tế 1.993,55 1.924,57 3.918,12 3.918,12

8 Dịch vụ khác 12.317,75 8.742,68 21.060,43 21.060,43

Tổng cộng 197.368,71 158.186,15 355.554,86 355.554,86
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Trong những năm gần đây, giá trị tiêu
dùng du lịch trong nước của khách du lịch tăng
trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng khách.
Cụ thể, nếu như tốc độ tăng trưởng khách
quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch nội địa
năm 2014 so với năm 2013 lần lượt là 4,0% và
10,0% thì giá trị tiêu dùng của hai đối tượng
khách này tăng trưởng cao hơn, tương ứng là

9,4% và 14,4%. Năm 2015 so với 2014, giá trị
tiêu dùng của khách quốc tế đến Việt Nam
tăng trưởng hơn 4% trong khi đó mức tăng
trưởng lượng khách này là 0,9%. Riêng đối với
khách nội địa năm 2015, do có sự thay đổi về
phương pháp thống kê nên tốc độ tăng
trưởng có sự vượt bậc so với tốc độ tăng
trưởng của giá trị tiêu dùng so với năm 2014.

Biểu đồ 9: Tiêu dùng du lịch trong nước, 2013-2015 (tỷ đồng)

Bảng b: So sánh mức tăng trưởng khách với tăng trưởng tiêu dùng trong nước

(*) Thay đổi phương pháp thống kê
(1) Nguồn: Tổng cục Thống kê; 
(3) Nguồn: Tổng cục Du lịch; 
(2),(4) Nguồn: Số liệu tính toán của Trung tâm Thông tin du lịch (TCDL)

2013 2014 2015
Tăng trưởng (%)

2014/2013 2015/2014

Lượng khách quốc tế đến
(triệu lượt)(1) 7,57 7,87 7,94 4,0 0,9

Chi tiêu của khách
quốc tế đến (tỷ đồng)(2) 173.381,91 189.660,28 197.368,71 9,39 4,06

Lượng khách du lịch nội địa
(triệu lượt)(3) 35 38,5 57(*) 10,0 48,1

Chi tiêu của khách du lịch
nội địa (tỷ đồng)(4) 116.453,75 133.201,62 158.186,15 14,38 18,76

Tổng tiêu dùng du lịch
trong nước (tỷ đồng) 289.835,66 322.861,90 355.554,86 11,4 10,1

Năm
Chỉ tiêu
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Biểu đồ 10: Cơ cấu tiêu dùng du lịch trong nước năm 2015 (%)

Bảng c: Tiêu dùng du lịch trong nước, 2013 - 2015 (tỷ đồng)

Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch (TCDL)

2013 2014 2015

Tiêu dùng
du lịch

trong nước

Cơ cấu
(%)

Tiêu dùng
du lịch

trong nước

Cơ cấu
(%)

Tiêu dùng
du lịch

trong nước

Cơ cấu
(%)

Tổng 289.835,66 100 322.861,90 100 355.554,86 100

Dịch vụ thuê phòng 74.841,23 25,82 83.185,72 25,77 87.388,35 24,58

Dịch vụ ăn uống 67.050,73 23,13 74.769,75 23,16 82.934,71 23,33

Dịch vụ đi lại 56.873,38 19,62 63.545,81 19,68 71.695,30 20,16

Dịch vụ tham quan 21.219,17 7,32 23.609,01 7,31 26.190,97 7,37

Mua hàng 39.492,92 13,63 44.017,49 13,63 49.391,62 13,89

Văn hóa, vui chơi, giải trí 10.170,50 3,51 11.269,69 3,49 12.975,36 3,65

Y tế 3.246,47 1,12 3.625,57 1,12 3.918,12 1,1

Chi khác 16.941,26 5,85 18.838,86 5,84 21.060,43 5,92

Xét về chi tiêu của khách du lịch cho từng
sản phẩm, trong cả 3 năm, chi tiêu cho dịch vụ
thuê phòng, ăn uống và đi lại chiếm tỷ lệ cao
nhất. Tính riêng trong năm 2015, tiêu dùng
cho 3 dịch vụ này lần lượt đạt 87.388 tỷ đồng;
82.934 tỷ đồng và 71.695 tỷ đồng, chiếm tới

68,07% tổng tiêu dùng du lịch trong nước.
Tiếp sau đó là tiêu dùng cho mua hàng
(49.391 tỷ đồng), tham quan (26.190 tỷ đồng),
văn hóa, vui chơi, giải trí (12.975 tỷ đồng), và
dịch vụ y tế (3.918 tỷ đồng), chiếm 26,01%
tổng tiêu dùng du lịch trong nước.

Năm

Sản phẩm
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2.4.1. Nguồn số liệu và phương pháp tính

2.4. Tổng giá trị sản xuất của các ngành thuộc du lịch và các ngành liên
quan khác (Bảng 5)

Bảng 5 phản ánh tổng giá trị sản xuất của
các ngành thuộc lĩnh vực du lịch và các ngành

khác (các ngành có liên quan đến ngành du lịch
và các ngành không thuộc riêng ngành du lịch).

Bảng 5 được xây dựng từ hệ thống số
liệu trong Niên giám thống kê năm 2015 và
Bảng cân đối liên ngành (Input-Output: I/O)
năm 2012 của Việt Nam do Tổng cục Thống kê
xuất bản.

t Bảng I/O năm 2012 của Việt Nam

Bảng I/O là mô hình phản ánh bức tranh
về toàn bộ hoạt động sản xuất của nền kinh
tế. Nó phản ánh mối quan hệ liên ngành/liên
vùng trong quá trình sản xuất và sử dụng sản
phẩm cho tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản,
xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của toàn bộ
nền kinh tế. Hơn nữa, bảng I/O còn cho biết
để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm cuối cùng
của một ngành/vùng thì cần bao nhiêu sản
phẩm của ngành/vùng khác và ngược lại,
ngành/vùng đó cung cấp bao nhiêu sản phẩm
để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm của
ngành/vùng khác. Từ đó cho phép phân tích

các mối quan hệ, đánh giá hiệu quả sản xuất,
tính toán các chỉ tiêu tổng hợp khác phục vụ
công tác quản lý kinh tế vĩ mô, phân tích và dự
báo kinh tế.

Bảng I/O năm 2012 của Việt Nam với qui
mô gồm 164 ngành sản phẩm được lập theo
3 loại giá: giá sử dụng, giá sản xuất và giá cơ
bản. Những khái niệm và phương pháp sử
dụng để lập bảng I/O năm 2012 được dựa
trên khái niệm của Hệ thống Thống kê quốc
gia năm 1968 và 1993 của Liên hợp quốc và
thống nhất với các phương pháp lập bảng I/O
của các năm trước.

Bảng I/O năm 2012 phản ánh tỷ trọng giá
trị của các nhóm ngành sản phẩm trong GDP;
tỷ lệ này có thể được áp dụng trong giai đoạn
5 năm mà vẫn đảm bảo phù hợp thực tiễn. Báo
cáo TSA giai đoạn 2013-2015 áp dụng tỷ lệ này
tính toán cho cả 3 năm 2013, 2014 và 2015.

Tương tự trong các năm 2013, 2014, mức
chi tiêu cho 3 dịch vụ cơ bản (dịch vụ thuê
phòng, ăn uống và đi lại) đều chiếm tỷ trọng
lớn, lần lượt chiếm 68,57% và 68,61% so với
tổng tiêu dùng trong nước. 

Tỷ trọng chi tiêu của khách cho các dịch
vụ bổ sung (tham quan, mua hàng, văn hóa,
vui chơi, giải trí, y tế) có xu hướng tăng qua
các năm. Năm 2015, khách chi tiêu hơn
92.476 tỷ đồng cho các dịch vụ bổ sung (chiếm
26%), tăng 13,43% so với năm 2014 (82.521 tỷ

đồng) và tăng 24,75% so với năm 2013
(74.129 tỷ đồng).

Kết quả trên cho thấy, để tăng tổng tiêu
dùng du lịch trong nước và đẩy mạnh phát
triển về chất, du lịch Việt Nam cần chú trọng
nâng cao chất lượng dịch vụ cơ bản, phát triển
hệ thống sản phẩm du lịch trọng điểm cao
cấp, đa dạng hóa dịch vụ bổ sung nhằm
khuyến khích khách kéo dài thời gian lưu trú
và tăng chi tiêu.
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Các nhóm ngành sản phẩm lựa chọn và
tổng hợp từ bảng I/O năm 2012

Các nhóm sản phẩm tiêu dùng
của khách du lịch

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy Mua hàng

Vận tải, kho bãi Dịch vụ đi lại

Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Dịch vụ thuê phòng

Dịch vụ ăn uống

Tham quan, vui chơi, giải trí;
dịch vụ văn hóa nghệ thuật;
hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Văn hóa, vui chơi, giải trí

Dịch vụ tham quan

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội Dịch vụ y tế

Hoạt động dịch vụ khác Dịch vụ khác

t Các ngành thuộc du lịch

Bảng dưới đây thể hiện các nhóm ngành
sản phẩm được lựa chọn và tổng hợp từ 164

ngành trong Bảng cân đối liên ngành (I/O)
năm 2012, trong đó có bao gồm các nhóm sản
phẩm tiêu dùng tương ứng của khách du lịch.
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Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ghi chú: 
Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL;
(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính; 
(c) Nguồn Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê

2.4.2. Kết quả tính toán

Bảng 5 được tính toán dựa vào số liệu
GDP hàng năm (trong Niên giám thống kê) và
tỷ lệ các ngành trong bảng PL5.1 và bảng PL5.2

trong phần Phụ lục IV - Tổng giá trị sản xuất
của các ngành du lịch và các ngành khác trong
nền kinh tế.

Bảng 5 (2013): Tổng giá trị sản xuất của các ngành du lịch

Sản phẩm Mã

Các ngành

1. Bán buôn,
bán lẻ,

sửa chữa
ô tô,

xe máy

2. Vận tải,
kho bãi

3. Dịch vụ
lưu trú và
ăn uống

4. Tham
quan,

vui chơi,
giải trí;
dịch vụ
VHNT

và dịch vụ
hỗ trợ(*) 

5.1 5.2 5.3 5.4

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy 1 125.897,66 24.333,30 96.517,89 660,33 

Vận tải, kho bãi 2 11.142,35 83.894,09 14.323,66 688,91 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 3 5.044,03 765,74 29.153,78 937,73 

Tham quan, vui chơi, giải trí;
dịch vụ văn hóa nghệ thuật và dịch vụ hỗ trợ(*) 4 3.387,13 3.069,22 3.517,82 10.446,09 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 5 86,36 24,45 13,05 20,10 

Hoạt động dịch vụ khác 6 346,38 38,54 511,56 29,31 

Các ngành khác 7 70.250,92 47.283,14 1.302,28 19.164,90 

Tổng chi phí trung gian 216.154,84 159.408,49 145.340,03 31.947,38 

Tổng giá trị tăng thêm (VA) 279.786.98 74.527.66 104.517.14 27.559.21 

Tổng sản phẩm trong nước(c) (GDP) 339.300,00 102.600,00 134.500,00 34.700,00 
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và các ngành liên quan khác trong nền kinh tế năm 2013

Các ngành

Tiêu dùng
cuối cùng Tích lũy Xuất Nhập

Tổng
giá trị

sản xuất

5. Dịch vụ
Y tế và

hoạt động
trợ giúp
xã hội

6. Hoạt động
dịch vụ

khác
Tổng cộng

5.5 5.6 5.7 =
5.1+...+5.6 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

2.124,54 1.888,76 251.422,48 94.911,74 16.715,75 134.035,12 1.143,28 495.941,82 

876,67 1.162,50 112.088,19 61.426,01 3.828,61 64.829,38 8.236,04 233.936,15 

311,03 1.001,62 37.213,93 124.826,23 106.246,79 18.429,78 249.857,17 

367,24 502,57 21.290,07 38.710,99 6.708,55 7.203,03 59.506,59 

1.519,90 32,38 1.696,24 101.850,22 6.886,48 10.260,50 100.172,45 

81,66 5.637,99 6.645,43 64.123,32 70.768,75 

48.312,10 11.435,18 

53.593,15 21.661,00 

46.579.31 49.107.75 

58.600,00 57.600,00
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Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ghi chú: 
Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL;
(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính; 
(c) Nguồn Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê

Bảng 5 (2014): Tổng giá trị sản xuất của các ngành du lịch

Sản phẩm Mã

Các ngành

1. Bán buôn,
bán lẻ,

sửa chữa
ô tô, xe máy

2. Vận tải,
kho bãi

3. Dịch vụ
lưu trú

và ăn uống

4. Tham
quan,

vui chơi,
giải trí;
dịch vụ
VHNT

và dịch vụ
hỗ trợ(*) 

5.1 5.2 5.3 5.4

Bán buôn, bán lẻ,sửa chữa ô tô, xe máy 1 143.856,54 24.747,20 107.953,10 719,32 

Vận tải, kho bãi 2 12.731,77 91.907,37 15.729,40 750,45 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 3 5.763,55 838,88 32.014,97 1.021,51 

Tham quan, vui chơi, giải trí;
dịch vụ văn hóa nghệ thuật và dịch vụ hỗ trợ(*) 4 3.870,29 3.362,39 3.863,06 11.379,32 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 5 98,68 26,78 14,33 21,90 

Hoạt động dịch vụ khác 6 395,79 42,22 561,77 31,93 

Các ngành khác 7 68.202,85 55.198,43 1.445,78 21.720,24 

Tổng chi phí trung gian 234.919,47 176.123,27 161.582,40 35.644,66 

Tổng giá trị tăng thêm (VA) 320.990,77 81.486,79 114.562,60 29.930,93 

Tổng sản phẩm trong nước(c) (GDP) 387.700,00 112.400,00 147.700,00 37.800,00 
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và các ngành liên quan khác trong nền kinh tế năm 2014

Các ngành

Tiêu dùng
cuối cùng Tích lũy Xuất Nhập

Tổng
giá trị

sản xuất

5. Dịch vụ
Y tế và

hoạt động
trợ giúp
xã hội

6. Hoạt động
dịch vụ

khác
Tổng cộng

5.5 5.6 5.7 =
5.1+...+5.6 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

2.400,08 2.147,81 281.824,05 106.388,31 18.736,99 150.242,42 1.281,52 555.910,24 

990,37 1.321,94 123.431,31 67.642,21 4.216,06 71.389,99 9.069,51 257.610,07 

351,37 1.138,99 41.129,26 137.959,37 117.425,17 20.368,81 276.145,00 

414,87 571,50 23.461,42 42.659,08 7.392,75 7.937,66 65.575,59 

1.717,02 36,82 1.915,53 115.017,53 7.776,78 11.586,99 113.122,86 

92,25 6.411,25 7.535,20 72.708,92 80.244,12 

54.531,64 12.745,10 

60.497,60 24.373,41 

52.625,26 55.870,71 

66.200,00 65.500,00 
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Bảng 5 (2015): Tổng giá trị sản xuất của các ngành du lịch

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ghi chú: 
Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL;
(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính; 
(c) Nguồn Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê

Sản phẩm Mã

Các ngành

1. Bán buôn,
bán lẻ,

sửa chữa
ô tô, xe máy

2. Vận tải,
kho bãi

3. Dịch vụ
lưu trú

và ăn uống

4. Tham
quan,

vui chơi,
giải trí;
dịch vụ
VHNT

và dịch vụ
hỗ trợ(*) 

5.1 5.2 5.3 5.4

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy 1 157.882,27 24.840,12 114.796,90 776,41 

Vận tải, kho bãi 2 13.973,09 93.706,27 16.570,71 810,01 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 3 6.325,48 855,30 33.727,35 1.102,58 

Tham quan, vui chơi, giải trí;
dịch vụ văn hóa nghệ thuật và dịch vụ hỗ trợ(*) 4 4.247,64 3.428,20 4.069,68 12.282,44 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 5 108,30 27,31 15,10 23,64 

Hoạt động dịch vụ khác 6 434,38 43,05 591,81 34,46 

Các ngành khác 7 61.529,91 60.747,18 2.822,61 22.768,91 

Tổng chi phí trung gian 244.501,08 183.647,42 172.594,16 37.798,45 

Tổng giá trị tăng thêm (VA) 353.714,17 82.644,92 120.436,34 32.378,74 

Tổng sản phẩm trong nước(c) (GDP) 425.500,00 114.600,00 155.600,00 40.800,00 
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Các ngành

Tiêu dùng
cuối cùng Tích lũy Xuất Nhập

Tổng
giá trị

sản xuất

5. Dịch vụ
Y tế và

hoạt động
trợ giúp
xã hội

6. Hoạt động
dịch vụ

khác
Tổng cộng

5.5 5.6 5.7 =
5.1+...+5.6 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

2.617,61 2.357,67 303.270,99 114.484,50 20.162,88 161.675,93 1.379,05 598.215,25 

1.080,13 1.451,11 127.591,34 69.921,97 4.358,15 73.796,06 9.375,18 266.292,34 

383,22 1.250,28 43.644,21 146.395,21 124.605,39 21.614,31 293.030,50 

452,47 627,35 25.107,77 45.652,57 7.911,51 8.494,66 70.177,19 

1.872,65 40,42 2.087,40 125.337,33 8.474,54 12.626,61 123.272,65 

100,61 7.037,69 8.242,00 79.528,99 87.770,99 

59.358,69 13.639,00 

65.865,37 26.403,51 

57.407,28 61.367,48 

72.200,00 71.900,00 

và các ngành liên quan khác trong nền kinh tế năm 2015
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2.5.1. Nguồn số liệu và phương pháp tính

2.5. Tổng nguồn cung nội địa và tiêu dùng du lịch trong nước theo giá
thực tế (Bảng 6)

Bảng 6 là bảng quan trọng nhất của TSA,
tập trung vào tổng nguồn cung nội địa và tổng
tiêu dùng du lịch trong nước. Bảng này được
hình thành do kết hợp các thông tin từ các
bảng TSA trước.

Các hàng của Bảng 6 tương tự như các
hàng của Bảng 5, nghĩa là các hàng phía trên
phản ánh giá trị sản xuất (đầu ra) chia theo sản
phẩm du lịch. Các hàng tiếp theo cho biết giá
trị tiêu dùng trung gian (đầu vào). Và phần
cuối là giá trị tăng thêm được tính bằng cách

lấy chênh lệch giữa giá trị sản xuất và tiêu
dùng trung gian. Đồng thời, quan trọng nhất
Bảng 6 tính toán được đóng góp trực tiếp của
du lịch vào GDP là phần chênh lệch giữa Tổng
tiêu dùng du lịch trong nước theo giá thực tế
và tổng chi phí trung gian của du lịch. Bên
cạnh đó, Bảng 6 cũng cho phép tính toán được
đóng góp trực tiếp của du lịch vào mỗi ngành
kinh tế, bằng giá trị tiêu dùng du lịch trong mỗi
ngành trừ đi chi phí trung gian du lịch trong
mỗi ngành đó.

Nguồn số liệu

Mục tiêu chính của Bảng 6 là tính toán ra
tỷ trọng đóng góp của du lịch vào tổng sản
phẩm trong nước của nền kinh tế quốc dân
(GDP). Bảng này được xây dựng dựa vào
nguồn số liệu sau:

Bảng 4: Tổng tiêu dùng trong nước của•
khách du lịch phân theo sản phẩm.

Bảng 5: Tổng giá trị sản xuất của các•
ngành thuộc du lịch và các ngành liên
quan khác.

Phương pháp tính

Bảng 6 được hình thành bằng việc liên
kết tổng nguồn cung của các sản phẩm (đã
tính trong Bảng 5) với tổng tiêu dùng du lịch
của sản phẩm này (được thu thập trong Bảng
4), từ đó sẽ tính được tỷ lệ tiêu dùng du lịch
trong mỗi ngành sản phẩm. Áp dụng tỷ lệ này
đối với dữ liệu nguồn cung của mỗi ngành sản
phẩm tương ứng sẽ tính được giá trị tiêu dùng
bởi khách du lịch trong mỗi ngành.

Để tính toán tổng giá trị tăng thêm, phải
tính toán tỷ lệ tiêu dùng trung gian của du lịch

và giá trị tăng thêm dựa vào tỷ lệ du lịch trong
mỗi ngành. Bằng việc thêm tỷ lệ du lịch trong
giá trị tăng thêm của mỗi ngành sản phẩm, sẽ
tính được tổng giá trị tăng thêm của du lịch
trong nền kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, tổng
giá trị tăng thêm của du lịch bao gồm giá trị
tăng thêm của các ngành liên quan đến du
lịch, nhưng chỉ gồm giá trị tăng thêm thực sự
do khách du lịch tiêu dùng trong các ngành
này. Bất kể khoản nào không phải do du khách
tiêu dùng cũng không được tính vào.

Tại Bảng 6, sẽ tính toán được các chỉ
tiêu sau:

Chi phí trung gian của du lịch đóng góp•
vào sản xuất mỗi ngành sản phẩm

Giá trị tăng thêm (VA) = Tổng giá trị sản•
xuất - Chi phí trung gian

Đóng góp trực tiếp của du lịch vào mỗi•
ngành kinh tế = Giá trị tiêu dùng du lịch
trong mỗi ngành - Chi phí trung gian du
lịch trong mỗi ngành

Đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP =•
Tổng giá trị tiêu dùng du lịch - Tổng chi
phí trung gian của du lịch
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Sơ đồ 2: Tính toán đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP (Năm 2015)



Ghi chú: 
Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL;
(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính;
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2.5.2. Kết quả tính toán

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Mã Sản phẩm

Các ngành

1. Bán buôn,
bán lẻ,

sửa chữa
ô tô, xe máy

2. Vận tải,
kho bãi

3. Dịch vụ
lưu trú và
ăn uống

4. Tham quan,
vui chơi, giải trí;

dịch vụ
văn hóa nghệ thuật
và dịch vụ hỗ trợ(*)

Giá trị
(5.1)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.2)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.3)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.4)

Phần
Du lịch

1
Bán buôn, bán lẻ,
sửa chữa ô tô,
xe máy

125.897,66 8.951,34 24.333,30 1.730,10 96.517,89 6.862,44 660,33 46,95 

2 Vận tải, kho bãi 11.142,35 2.418,64 83.894,09 18.210,63 14.323,66 3.109,19 688,91 149,54 

3 Dịch vụ lưu trú và
ăn uống 5.044,03 2.557,56 765,74 388,27 29.153,78 14.782,33 937,73 475,47 

4

Tham quan,
vui chơi, giải trí;
dịch vụ văn hóa
nghệ thuật
và dịch vụ hỗ trợ(*)

3.387,13 1.595,28 3.069,22 1.445,55 3.517,82 1.656,83 10.446,09 4.919,92 

5 Y tế và hoạt động
trợ giúp xã hội 86,36 2,50 24,45 0,71 13,05 0,38 20,10 0,58 

6 Hoạt động
dịch vụ khác 346,38 74,04 38,54 8,24 511,56 109,34 29,31 6,26 

7 Các ngành khác 70.250,92 47.283,14 1.302,28 19.164,90 

Tổng chi phí
trung gian 216.154,84 15.599,35 159.408,49 21.783,49 145.340,03 26.520,50 31.947,38 5.598,72 

Tổng giá trị
tăng thêm (VA) 279.786,98 19.662,19 74.527,66 28.996,31 104.517,14 100.168,75 27.559,21 22.427,77 

Đóng góp
trực tiếp GDP 339.300,00 23.893,57 102.600,00 36.511,89 134.500,00 113.949,46 34.700,00 25.790,95 

Tỷ lệ đóng góp
trong các ngành
kinh tế (%)

100 7,04 100 34,20 100 85,78 100 74,33 

Tỷ lệ đóng góp
trực tiếp vào GDP (%) 0,67 0,98 3,22 0,72 

Bảng 6 (2013): Tổng nguồn cung và tiêu dùng
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Các ngành

Tiêu dùng
cuối cùng

Tổng giá trị 
sản xuất 

Tổng giá trị
theo giá
thực tế

5. Dịch vụ Y tế
và hoạt động

trợ giúp xã hội

6. Hoạt động
dịch vụ khác Tổng cộng

Giá trị
(5.5)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.6)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.7)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.8)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.12)

Phần
Du lịch Giá trị Phần

Du lịch

2.124,54 151,06 1.888,76 134,29 251.422,48 17.876,18 94.911,74 6.748,24 495.941,82 35.261,54 555.454,84 39.492,92 

876,67 190,30 1.162,50 252,34 112.088,19 24.330,64 61.426,01 13.333,56 233.936,15 50.779,80 262.008,49 56.873,38 

311,03 157,71 1.001,62 507,87 37.213,93 18.869,20 124.826,23 63.292,73 249.857,17 126.689,25 279.840,03 141.891,96 

367,24 172,96 502,57 236,70 21.290,07 10.027,23 38.710,99 18.232,15 59.506,59 28.026,49 66.647,38 31.389,67 

1.519,90 43,98 32,38 0,94 1.696,24 49,08 101.850,22 2.947,18 100.172,45 2.898,63 112.193,15 3.246,47 

81,66 17,45 5.637,99 1.205,06 6.645,43 1.420,40 64.123,32 13.705,73 70.768,75 15.126,12 79.261,00 16.941,26 

48.312,10 11.435,18 

53.593,15 733,46 21.661,00 2.337,20 72.572,72 

46.579,31 2.165,18 49.107,75 12.788,92 186.209,11 

58.600,00 2.513,01 57.600,00 14.604,06 217.262,94 

100 4,29 100 25,35 

0,07 0,41 6,06 

du lịch trong nước theo giá thực tế năm 2013
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Ghi chú: 
Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL;
(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính; 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Mã Sản phẩm

Các ngành

1. Bán buôn,
bán lẻ,

sửa chữa
ô tô, xe máy

2. Vận tải,
kho bãi

3. Dịch vụ
lưu trú và
ăn uống

4. Tham quan,
vui chơi, giải trí;

dịch vụ
văn hóa nghệ thuật
và dịch vụ hỗ trợ(*)

Giá trị
(5.1)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.2)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.3)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.4)

Phần
Du lịch

1
Bán buôn, bán lẻ,
sửa chữa ô tô,
xe máy

143.856,54 10.170,26 24.747,20 1.749,56 107.953,10 7.631,99 719,32 50,85 

2 Vận tải, kho bãi 12.731,77 2.804,11 91.907,37 20.242,14 15.729,40 3.464,32 750,45 165,28 

3 Dịch vụ lưu trú và
ăn uống 5.763,55 2.943,54 838,88 428,43 32.014,97 16.350,56 1.021,51 521,70 

4

Tham quan,
vui chơi, giải trí;
dịch vụ
văn hóa nghệ thuật
và dịch vụ hỗ trợ(*)

3.870,29 1.837,99 3.362,39 1.596,79 3.863,06 1.834,56 11.379,32 5.404,01 

5 Y tế và hoạt động
trợ giúp xã hội 98,68 2,82 26,78 0,77 14,33 0,41 21,90 0,63 

6 Hoạt động
dịch vụ khác 395,79 82,96 42,22 8,85 561,77 117,75 31,93 6,69 

7 Các ngành khác 68.202,85 55.198,43 1.445,78 21.720,24 

Tổng chi phí
trung gian 234.919,47 17.841,69 176.123,27 24.026,53 161.582,40 29.399,59 35.644,66 6.149,17 

Tổng giá trị
tăng thêm (VA) 320.990,77 21.459,64 81.486,79 32.710,80 114.562,60 111.632,08 29.930,93 24.992,53 

Đóng góp
trực tiếp GDP 387.700,00 26.175,80 112.400,00 40.933,22 147.700,00 127.141,94 37.800,00 28.729,53 

Tỷ lệ đóng góp
trong các ngành
kinh tế (%)

100 6,75 100 35,16 100 87,04 100 76,00 

Tỷ lệ đóng góp
trực tiếp vào GDP (%) 0,66 1,00 3,26 0,73 

Bảng 6 (2014): Tổng nguồn cung và tiêu dùng
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Các ngành

Tiêu dùng
cuối cùng

Tổng giá trị 
sản xuất 

Tổng giá trị
theo giá
thực tế

5. Dịch vụ Y tế
và hoạt động

trợ giúp xã hội

6. Hoạt động
dịch vụ khác Tổng cộng

Giá trị
(5.5)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.6)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.7)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.8)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.12)

Phần
Du lịch Giá trị Phần

Du lịch

2.400,08 169,68 2.147,81 151,84 281.824,05 19.924,19 106.388,31 7.521,36 555.910,24 39.301,33 622.619,47 44.017,49 

990,37 218,12 1.321,94 291,15 123.431,31 27.185,13 67.642,21 14.897,86 257.610,07 56.737,33 288.523,27 63.545,81 

351,37 179,45 1.138,99 581,70 41.129,26 21.005,37 137.959,37 70.458,06 276.145,00 141.031,67 309.282,40 157.955,47 

414,87 197,02 571,50 271,41 23.461,42 11.141,78 42.659,08 20.258,70 65.575,59 31.141,70 73.444,66 34.878,70 

1.717,02 49,13 36,82 1,05 1.915,53 54,81 115.017,53 3.291,33 113.122,86 3.237,12 126.697,60 3.625,57 

92,25 19,34 6.411,25 1.343,90 7.535,20 1.579,50 72.708,92 15.240,92 80.244,12 16.820,41 89.873,41 18.838,86 

54.531,64 12.745,10 

60.497,60 832,74 24.373,41 2.641,05 80.890,78 

52.625,26 2.404,37 55.870,71 14.179,36 207.378,78 

66.200,00 2.792,83 65.500,00 16.197,81 241.971,13 

100 4,22 100 24,73 

0,07 0,41 6,14 

du lịch trong nước theo giá thực tế năm 2014
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Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ghi chú: 
Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL;
(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính; 

Bảng 6 (2015): Tổng nguồn cung và tiêu dùng

Mã Sản phẩm

Các ngành

1. Bán buôn,
bán lẻ,

sửa chữa
ô tô, xe máy

2. Vận tải,
kho bãi

3. Dịch vụ
lưu trú và
ăn uống

4. Tham quan,
vui chơi, giải trí;

dịch vụ
văn hóa nghệ thuật
và dịch vụ hỗ trợ(*)

Giá trị
(5.1)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.2)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.3)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.4)

Phần
Du lịch

1
Bán buôn, bán lẻ,
sửa chữa ô tô,
xe máy

157.882,27 11.638,88 24.840,12 1.831,18 114.796,90 8.462,68 776,41 57,24 

2 Vận tải, kho bãi 13.973,09 3.358,97 93.706,27 22.525,93 16.570,71 3.983,41 810,01 194,72 

3 Dịch vụ lưu trú và
ăn uống 6.325,48 3.282,74 855,30 443,87 33.727,35 17.503,49 1.102,58 572,20 

4

Tham quan,
vui chơi, giải trí;
dịch vụ
văn hóa nghệ thuật
và dịch vụ hỗ trợ(*)

4.247,64 2.116,64 3.428,20 1.708,30 4.069,68 2.027,96 12.282,44 6.120,45 

5 Y tế và hoạt động
trợ giúp xã hội 108,30 3,07 27,31 0,77 15,10 0,43 23,64 0,67 

6 Hoạt động
dịch vụ khác 434,38 93,06 43,05 9,22 591,81 126,79 34,46 7,38 

7 Các ngành khác 61.529,91 60.747,18 2.822,61 22.768,91 

Tổng chi phí
trung gian 244.501,08 20.493,36 183.647,42 26.519,28 172.594,16 32.104,76 37.798,45 6.952,66 

Tổng giá trị
tăng thêm (VA) 353.714,17 23.606,30 82.644,92 37.494,38 120.436,34 119.969,40 32.378,74 28.017,27 

Đóng góp
trực tiếp GDP 425.500,00 28.898,26 114.600,00 46.650,39 155.600,00 136.743,92 40.800,00 32.213,67 

Tỷ lệ đóng góp
trong các ngành
kinh tế (%)

100 6,79 100 39,42 100 88,83 100 78,96 

Tỷ lệ đóng góp
trực tiếp vào GDP (%) 0,69 1,08 3,30 0,77 
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du lịch trong nước theo giá thực tế năm 2015

    

  
       

        

Các ngành

Tiêu dùng
cuối cùng

Tổng giá trị 
sản xuất 

Tổng giá trị
theo giá
thực tế

5. Dịch vụ Y tế
và hoạt động

trợ giúp xã hội

6. Hoạt động
dịch vụ khác Tổng cộng

Giá trị
(5.5)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.6)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.7)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.8)

Phần
Du lịch

Giá trị
(5.12)

Phần
Du lịch Giá trị Phần

Du lịch

2.617,61 192,97 2.357,67 173,80 303.270,99 22.356,75 114.484,50 8.439,65 598.215,25 44.099,66 670.001,08 49.391,62 

1.080,13 259,65 1.451,11 348,83 127.591,34 30.671,51 69.921,97 16.808,45 266.292,34 64.013,66 298.247,42 71.695,30 

383,22 198,88 1.250,28 648,86 43.644,21 22.650,05 146.395,21 75.974,78 293.030,50 152.074,16 328.194,16 170.323,06 

452,47 225,47 627,35 312,61 25.107,77 12.511,43 45.652,57 22.749,09 70.177,19 34.969,94 78.598,45 39.166,33 

1.872,65 53,14 40,42 1,15 2.087,40 59,24 125.337,33 3.556,91 123.272,65 3.498,32 138.065,37 3.918,12 

100,61 21,55 7.037,69 1.507,75 8.242,00 1.765,76 79.528,99 17.038,20 87.770,99 18.803,96 98.303,51 21.060,43 

59.358,69 13.639,00 

65.865,37 951,66 26.403,51 2.993,00 90.014,74 

57.407,28 2.546,66 61.367,48 15.810,96 227.444,96 

72.200,00 2.966,46 71.900,00 18.067,43 265.540,13 

100 4,11 100 25,13 

0,07 0,43 6,33 
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Bảng d: Đóng góp của du lịch trong các ngành kinh tế, 2013-2015

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Đóng góp
trực tiếp
vào GDP
(tỷ đồng)

Tỷ lệ
đóng góp
trong các

ngành
kinh tế

(%)

Đóng góp
trực tiếp
vào GDP
(tỷ đồng)

Tỷ lệ
đóng góp
trong các

ngành
kinh tế

(%)

Đóng góp
trực tiếp
vào GDP
(tỷ đồng)

Tỷ lệ
đóng góp
trong các

ngành
kinh tế

(%)

1. Bán buôn,
bán lẻ, sửa chữa
ô tô, xe máy

Tổng
(5.1) 339.300,00 100 387.700,00 100 425.500,00 100

Phần
Du lịch 23.893,57 7,04 26.175,80 6,75 28.898,26 6,79 

2. Vận tải,
kho bãi

Tổng
(5.2) 102.600,00 100 112.400,00 100 114.600,00 100

Phần
Du lịch 35.089,89 34,20 39.519,28 35,16 45.176,02 39,42 

3. Dịch vụ
lưu trú và
ăn uống

Tổng
(5.3) 134.500,00 100 147.700,00 100 155.600,00 100

Phần
Du lịch 115.371,46 85,78 128.555,88 87,04 138.218,30 88,83 

4. Tham quan,
vui chơi, giải trí;
dịch vụ VHNT và
dịch vụ hỗ trợ(*) 

Tổng
(5.4) 34.700,00 100 37.800,00 100 40.800,00 100

Phần
Du lịch 25.790,95 74,33 28.729,53 76,00 32.213,67 78,96 

5. Dịch vụ Y tế
và hoạt động
trợ giúp xã hội

Tổng
(5.5) 58.600,00 100 66.200,00 100 72.200,00 100

Phần
Du lịch 2.513,01 4,29 2.792,83 4,22 2.966,46 4,11 

6. Hoạt động
dịch vụ khác

Tổng
(5.6) 57.600,00 100 65.500,00 100 71.900,00 100

Phần
Du lịch 14.604,06 25,35 16.197,81 24,73 18.067,43 25,13 

(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính

t Tác động của du lịch đối với các ngành kinh tế khác
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Biểu đồ 11: Đóng góp của du lịch trong các ngành kinh tế, 2013-2015 (%)

(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính

Xem xét đóng góp của du lịch vào các
ngành kinh tế trong giai đoạn 2013-2015, có
thể thấy tiêu dùng cho du lịch trong 3 ngành:
vận tải, kho bãi, ngành dịch vụ lưu trú và ăn
uống và ngành nghệ thuật, vui chơi giải trí
chiếm tỷ lệ lớn. Trong đó lớn nhất là tiêu dùng
du lịch trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống
với tỷ lệ từ 85-88%; tiếp theo là ngành tham
quan, vui chơi, giải trí; dịch vụ văn hóa nghệ
thuật và dịch vụ hỗ trợ với tiêu dùng cho du
lịch chiếm khoảng 74-78%; đứng thứ ba là tiêu
dùng cho du lịch trong ngành vận tải, kho bãi
(từ 34-39%). Đồng thời tỷ lệ tiêu dùng du lịch
trong các ngành này cũng có xu hướng tăng
lên qua các năm. Điều này phản ánh khá rõ
tính chất phổ biến của hoạt động du lịch trong
các ngành, lĩnh vực này.

Tuy nhiên, cơ cấu tiêu dùng du lịch trong
ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy

lại rất thấp chỉ từ 6,7-7,0% và có xu hướng
giảm nhẹ. Trong khi chi tiêu du lịch trong
ngành dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
chiếm tỷ lệ thấp nhất, chỉ khoảng 4,1-4,2%.
Chi cho du lịch trong các hoạt động dịch vụ
khác chiếm tỷ lệ từ 24-25%.

Đóng góp của du lịch vào GDP

Trong giai đoạn 3 năm từ 2013 đến 2015,
đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP đạt tỷ
lệ tăng dần, cụ thể: năm 2013 đạt 6,06%; năm
2014 đạt 6,14% và năm 2015 đạt 6,33%.

Nhìn chung tỷ lệ đóng góp của du lịch từ
các ngành liên quan vào GDP không biến động
nhiều và có xu hướng tăng qua các năm, trong
đó lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống có tỷ lệ
đóng góp lớn nhất, khoảng 50% tổng đóng
góp trực tiếp của du lịch vào GDP. Thấp nhất
là chi tiêu trong dịch vụ y tế và hoạt động trợ
giúp xã hội.
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Bảng e: Tác động kinh tế của du lịch, 2013-2015

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Tổng
(tỷ đồng)

Tỷ lệ
% GDP

Tổng
(tỷ đồng)

Tỷ lệ
% GDP

Tổng
(tỷ đồng)

Tỷ lệ
% GDP

Tổng thu từ khách quốc tế
(Tổng giá trị xuất khẩu tại chỗ) 173.381,91 189.660,28 197.368,71 

Tổng thu từ khách nội địa 116.453,75 133.201,62 158.186,15 

Tổng thu từ khách du lịch 289.835,66 322.861,90 355.554,86 

Tổng giá trị tăng thêm (VA) 186.209,11 207.378,78 227.444,96

Đóng góp trực tiếp vào GDP 217.262,94 6,06 241.971,13 6,14 265.540,13 6,33 

Bảng f: Tỷ lệ đóng góp của du lịch trong các ngành vào GDP nền kinh tế, 2013-2015 (%)

Các ngành Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Du lịch trong ngành Bán buôn, bán lẻ,
sửa chữa ô tô, xe máy 0,67 0,66 0,69

Du lịch trong ngành Vận tải, kho bãi 0,98 1,00 1,08

Du lịch trong ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống 3,22 3,26 3,30

Du lịch trong ngành tham quan, vui chơi, giải trí;
dịch vụ văn hóa nghệ thuật và dịch vụ hỗ trợ(*) 0,72 0,73 0,77

Du lịch trong ngành Dịch vụ Y tế và
hoạt động trợ giúp xã hội 0,07 0,07 0,07

Du lịch trong ngành Hoạt động dịch vụ khác 0,41 0,41 0,43

Tổng đóng góp trực tiếp 6,06 6,14 6,33

(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính

Cụ thể, năm 2015, trong tổng đóng góp
trực tiếp của du lịch vào GDP (6,33%), đóng
góp của dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm tới
hơn một nửa (3,30%); tiếp theo là lĩnh vực vận
tải, kho bãi (1,08%); trong khi lĩnh vực bán
buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và lĩnh vực
tham quan, vui chơi, giải trí; dịch vụ văn hóa
nghệ thuật và dịch vụ hỗ trợ lại có đóng góp

khiêm tốn vào GDP, lần lượt là 0,69% và
0,77%. Điều này cho thấy nhìn chung chi tiêu
dành cho mua sắm và vui chơi giải trí của du
khách khi đi du lịch ở Việt Nam còn khá thấp.
Trong du lịch, đây là hai lĩnh vực rất quan trọng
có thể đóng góp lớn cho nền kinh tế, vì vậy ở
đây còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để gia
tăng nguồn thu. 
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Biểu đồ 12: Đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP, 2013-2015 (%)
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(*) Bao gồm dịch vụ Hoạt động hành chính

2.6. Các chỉ số phi tiền tệ (Bảng 10)

Bảng 10 phản ánh một số chỉ tiêu định
lượng liên quan đến các bảng trước và có
vai trò quan trọng đối với việc diễn giải các
thông tin tiền tệ đã được trình bày. Phần
lớn, các chỉ tiêu được thống kê theo khuyến
nghị của UNWTO. Tuy nhiên, có một số chỉ

tiêu vẫn đang được thống kê gộp, chưa
phân ra chi tiết theo khuyến nghị. Ngoài ra,
phần tổng hợp số cơ sở trong các ngành
thuộc lĩnh vực du lịch phân theo số việc làm
trung bình chưa đủ cơ sở và số liệu để 
thực hiện.

Số đêm lưu trú của
khách quốc tế có 
nghỉ đêm tại CSLT

Số khách quốc tế có
nghỉ đêm tại CSLT 

Số đêm lưu trú 
bình quân 

1 lượt khách
= x

2.6.1. Nguồn số liệu và phương pháp tính

Theo kết quả điều tra khách quốc tế
đến Việt Nam năm 2014 của Tổng cục Du
lịch, tỷ lệ khách quốc tế có nghỉ đêm tại cơ
sở lưu trú là 95,1%, số tham quan trong
ngày chiếm 4,9%. Áp dụng tỷ lệ này với tổng
số khách quốc tế đến Việt Nam trong năm
2014 là 7.874.312 lượt, sẽ tính được lượng

khách quốc tế có nghỉ qua đêm năm 2014
là 7.488.471 lượt và lượng khách quốc tế
tham quan trong ngày là 385.841 lượt.
Tương tự như vậy, áp dụng tỷ lệ của 2 nhóm
khách này để tính số khách nghỉ qua đêm
và tham quan trong ngày của năm 2013 và
năm 2015. 

Số lượng và số đêm lưu trú của khách du lịch quốc tế có nghỉ đêm tại CSLT, giai đoạn
2013-2015
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Số đêm lưu trú của
khách du lịch nội địa

Số khách du lịch nội địa
có nghỉ đêm tại CSLT 

Số đêm lưu trú bình
quân 1 lượt khách= x

Độ dài chuyến đi của một lượt khách du
lịch nội địa là 3,79 ngày. Do vậy, số đêm lưu
trú bình quân chung của một lượt khách du
lịch nội địa là 2,79 đêm. Vì vậy để tính tổng số
đêm lưu trú của khách du lịch nội địa ta lấy số

khách du lịch có nghỉ đêm tại các CSLTDL nhân
với 2,79 thì sẽ cho kết quả tương ứng với các
năm 2013, 2014 và 2015 lần lượt là
70.866.000 đêm, 77.841.000 đêm và
82.584.000 đêm.

2.6.2. Kết quả tính toán

Bảng 10.1 (2013): Tổng số khách, số lượng đêm lưu trú theo loại khách năm 2013

Khách du lịch quốc tế đến Khách du lịch nội địa

Khách có
nghỉ đêm
tại cơ sở
lưu trú

Khách
tham quan
trong ngày

Tổng
cộng

Khách có
nghỉ đêm
tại cơ sở
lưu trú

Khách
tham quan
trong ngày

Tổng
cộng

10.1 10.2 10.3=
10.1+10.2 10.4 10.5 10.6=

10.4+10.5

Tổng số khách(e)

(nghìn lượt) 7.201,307 371,045 7.572,352 25.400 9.600 35.000

Số lượng đêm lưu trú(f) 

(nghìn đêm) 62.867 62.867 70.866 70.866

Theo kết quả điều tra khách quốc tế đến
Việt Nam năm 2014 của Tổng cục Du lịch, độ
dài chuyến đi bình quân của một lượt khách
quốc tế đến là 9,73 ngày. Do đó, số đêm lưu
trú bình quân chung của một lượt khách quốc
tế đến Việt Nam có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu
trú được xác định là 8,73 đêm. Áp dụng số này

để tính tổng số đêm lưu trú của khách quốc
tế đến Việt Nam cho cả 3 năm 2013, 2014 và
2015 (do 2013 và 2015 không có điều tra).
Như vậy, tổng số đêm lưu trú của khách quốc
tế đến Việt Nam trong năm 2013 là
62.867.408 đêm, năm 2014 là 65.374.349
đêm, và năm 2015 là 65.950.018 đêm.

Đối với khách du lịch nội địa, dựa theo
kết quả điều tra của Tổng cục Du lịch, tỉ lệ
khách nội địa có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú
của năm 2013-2014 là 72,5% và của năm
2015 là 51,9%. Áp dụng tỷ lệ này để tính tổng
số khách nội địa có nghỉ đêm tại CSLTDL của

năm 2013 là 25,4 triệu lượt, năm 2014 là
27,9 triệu lượt và năm 2015 là 29,6 triệu
lượt. Khách du lịch nội địa đi tham quan
trong ngày của năm 2013 là 9,6 triệu lượt,
năm 2014 là 10,6 triệu lượt và năm 2015 là
27,4 triệu lượt.

Tổng số khách và số đêm lưu trú của khách du lịch nội địa, giai đoạn 2013-2015
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Bảng 10.1 (2014): Tổng số khách, số lượng đêm lưu trú theo loại khách năm 2014

Khách du lịch quốc tế đến Khách du lịch nội địa

Khách có
nghỉ đêm
tại cơ sở
lưu trú

Khách
tham quan
trong ngày

Tổng
cộng

Khách có
nghỉ đêm
tại cơ sở
lưu trú

Khách
tham quan
trong ngày

Tổng
cộng

10.1 10.2 10.3=
10.1+10.2 10.4 10.5 10.6=

10.4+10.5

Tổng số khách(e)

(nghìn lượt) 7.488,471 385,841 7.874,312 27.900 10.600 38.500

Số lượng đêm lưu trú(f) 

(nghìn đêm) 65.374 65.374 77.841 77.841

Ghi chú:
(e) Lấy số liệu từ B1, Bảng PL1.6, Bảng PL1.7, Bảng PL1.8 đối với khách du lịch quốc tế; đối với khách du lịch nội địa
lấy số liệu từ Bảng PL2(2013).1, Bảng PL2(2014).1, Bảng PL2(2015).1
(f) Được tính dựa trên số khách có nghỉ đêm tại CSLT và số đêm lưu trú bình quân một lượt khách (Bảng PL10.4) 

Bảng 10.1 (2015): Tổng số khách, số lượng đêm lưu trú theo loại khách năm 2015

Khách du lịch quốc tế đến Khách du lịch nội địa

Khách có
nghỉ đêm
tại cơ sở
lưu trú

Khách
tham quan
trong ngày

Tổng
cộng

Khách có
nghỉ đêm
tại cơ sở
lưu trú

Khách
tham quan
trong ngày

Tổng
cộng

10.1 10.2 10.3=
10.1+10.2 10.4 10.5 10.6=

10.4+10.5

Tổng số khách(e)

(nghìn lượt) 7.554,412 389,239 7.943,651 29.600 27.400 57.000

Số lượng đêm lưu trú(f) 

(nghìn đêm) 65.950 65.950 82.584 82.584

Bảng 10.2: Số lượng cơ sở và công suất sử dụng cơ sở lưu trú, 2013-2015

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Số lượng cơ sở lưu trú(c) 16.203 18.562 19.000

Tổng số buồng(c) 298.001 330.240 370.000

Công suất sử dụng buồng
bình quân(c) (%) 56 69 55

Ghi chú:
(c) Nguồn: Tổng cục Du lịch (xem thêm tại Bảng PL10.5)
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Trong giai đoạn 2013-2015, lượng khách
quốc tế đến Việt Nam có sự gia tăng qua từng
năm, từ 7.572.352 lượt khách năm 2013 tăng

lên 7.874.312 lượt vào năm 2014 và 7.943.651
lượt vào năm 2015, đạt tốc độ tăng trưởng
bình quân là 2,42%/năm.

Biểu đồ 13: Số lượng khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa, 2013-2015 (lượt)

Nguồn: Tổng cục Thống kê Nguồn: Tổng cục Du lịch

Biểu đồ 14: Tổng số đêm lưu trú của khách du lịch quốc tế đến và
khách du lịch nội địa, 2013-2015

Nguồn: Tính toán của TTTTDL

Đối với khách du lịch nội địa, do chất
lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao,
nhu cầu đi du lịch nghỉ ngơi và khám phá của
người dân ngày càng cao đã khiến cho lượng

khách du lịch nội địa liên tục gia tăng theo các
năm với tốc độ tăng trưởng bình quân là
27,6%. Cụ thể năm 2013 cả nước có 35 triệu
lượt du khách nội địa thì đến năm 2014 đạt

Khách du lịch quốc tế Khách du lịch nội địa
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Bảng g: Số đêm lưu trú của khách du lịch quốc tế đến và khách du lịch nội địa, 2013-2015

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tăng trưởng
bình quân

Số đêm lưu trú của
khách du lịch quốc tế (nghìn đêm) 62.867 65.374 65.950

Tăng trưởng (%) - 3,99 0,88 2,42

Số đêm lưu trú của
khách du lịch nội địa (nghìn đêm) 70.866 77.841 82.584

Tăng trưởng (%) - 9,84 6,09 7,95

Nguồn: Tổng cục Du lịch

38,5 triệu lượt thì đến năm 2015 số lượng
khách du lịch nội địa đã đạt 57 triệu lượt (thay
đổi phương pháp tính).

Bên cạnh sự gia tăng về lượng khách du
lịch quốc tế đến, thời gian lưu trú của khách
du lịch quốc tế cũng có xu hướng tăng liên
tiếp trong giai đoạn này với tốc độ tăng
trưởng bình quân là 2,42%/năm với các số
tương ứng là 62,87 triệu đêm của năm 2013;
65,37 triệu đêm của năm 2014 và 65,95 triệu
đêm của năm 2015. Một trong những
nguyên nhân của thực trạng trên là do sự
phát triển mạnh mẽ của hệ thống cơ sở hạ
tầng hàng không, đường bộ, cảng biển cùng
với phát triển đồng bộ của hệ thống cơ sở vật
chất ngành Du lịch đã góp phần kết nối điểm
đến du lịch Việt Nam và quốc tế. Cùng với đó
là sự gia tăng không ngừng cả về số lượng và
chất lượng của các doanh nghiệp lữ hành và
cơ sở lưu trú, từng bước đáp ứng được nhu
cầu ngày càng cao của khách du lịch. Bên

cạnh đó, hệ thống sản phẩm du lịch đã được
tập trung khai thác, đa dạng hóa, chú trọng
phát triển nhằm tạo ra sự độc đáo, khác biệt,
có khả năng cạnh tranh cao; chất lượng dịch
vụ và năng lực đón tiếp, phục vụ khách du
lịch theo tiêu chuẩn quốc tế cũng được cải
thiện đáng kể.

Đối với khách du lịch nội địa, bên cạnh
điều kiện giao thông thuận lợi, các chính sách
kích cầu du lịch nội địa, nhiều tuyến du lịch
mới hấp dẫn được triển khai, cùng với đó là
xu hướng tiêu dùng trong du lịch đã có sự thay
đổi với việc nhiều khách nội địa đã chọn hình
thức nghỉ dưỡng có lưu trú đã khiến tổng số
đêm lưu trú của khách du lịch nội địa có sự gia
tăng mạnh mẽ qua các năm với tốc độ tăng
trưởng bình quân đạt 7,95%/năm. Cụ thể,
năm 2013 tổng số đêm lưu trú của khách du
lịch nội địa đạt 70,87 triệu đêm thì năm 2014
là 77,84 triệu đêm và đến năm 2015 đạt 82,58
triệu đêm.

Bảng h: Số lượng cơ sở lưu trú, số buồng và công suất sử dụng 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Số lượng CSLT 16.203 18.562 19.000

Tăng trưởng so với năm trước (%) 5,3 14,6 2,35

Số buồng 298.001 330.240 370.000

Tăng trưởng so với năm trước (%) 7,3 10,8 12,04

Công suất sử dụng buồng bình quân (%) 56 69 55

Nguồn: Tổng cục Du lịch
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Số lượng cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL)
trên toàn quốc trong 3 năm qua có sự tăng
trưởng khá, góp phần quan trọng vào việc gia
tăng lượng khách trong nước và quốc tế tại
Việt Nam. Cụ thể, năm 2013 toàn quốc có
16.203 CSLTDL tăng 5,3% so với năm 2012;
năm 2014 có 18.562 CSLTDL, tăng 14,6% so
với năm 2013, và năm 2015 có 19.000 CSLTDL
trên toàn quốc, tăng 2,35% so với năm 2014.
Trong giai đoạn này, số lượng buồng có sự
tăng trưởng mạnh hơn so với tốc độ tăng
trưởng CSLT do các nhà đầu tư tập trung nhiều
vào phân khúc khách sạn cao cấp với gần 150

khách sạn từ 3-5 sao trên toàn quốc được đưa
vào khai thác, do đó mà lượng buồng có tốc
độ tăng trưởng nhanh hơn mức tăng của
CSLTDL với các con số tương ứng là: +7,3% của
năm 2013 so với năm 2012; +10,8% của năm
2014 so với năm 2013 và +12,04% của năm
2015 so với năm 2014. Tuy nhiên do tốc độ
tăng trưởng lượng phòng nhanh hơn so với
lượng khách nên công suất sử dụng buồng
bình quân trong giai đoạn này có xu hướng
tăng không đều từ mức 56% của năm 2013
tăng lên 69% năm 2014 và bị giảm xuống còn
55% vào năm 2015.
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Kết quả đạt được

Tài khoản vệ tinh du lịch với hệ thống
bảng biểu và các chỉ tiêu thống kê phản ánh kết
quả hoạt động của du lịch; tác động của du lịch
đối với các ngành kinh tế khác; đóng góp của
du lịch trong nền kinh tế quốc dân... có vai trò
quan trọng cung cấp cơ sở khoa học phục vụ
công tác hoạch định chính sách phát triển
ngành Du lịch. Việc áp dụng tài khoản vệ tinh
du lịch ở Việt Nam càng có ý nghĩa và là một
yêu cầu tất yếu trong bối cảnh du lịch được
Đảng, Nhà nước xác định mục tiêu phát triển
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sau khi nền móng đầu tiên cho việc
nghiên cứu áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch
được bắt đầu từ cuối năm 2009, dần dần cơ sở
lý luận và thực tiễn cho việc triển khai áp dụng
đã hình thành và ngày càng vững chắc. Nhiều
bước đi đã được thực hiện nhằm chuẩn bị cho
lộ trình áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt
Nam như: xây dựng hệ thống thống kê du lịch
theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch; xây
dựng hệ thống chế độ báo cáo thống kê định
kỳ cho các đơn vị quản lý du lịch và cơ sở kinh
doanh du lịch (năm 2013); Tổ chức triển khai
điều tra khách du lịch nội địa năm 2013-2014;
Điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
năm 2014; Điều tra khách du lịch outbound...

Với những dữ liệu đầu vào thu thập
được, đến nay trong số 10 bảng tài khoản vệ
tinh du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch đã
tính toán được các bảng 1, 2, 4, 5, 6, 10 cho
giai đoạn 3 năm từ 2013 đến 2015 - trong đó
có bảng 6 là bảng quan trọng nhất trong hệ
thống tài khoản vệ tinh du lịch, cho phép đánh
giá được tác động của du lịch đối với các
ngành kinh tế khác và đóng góp của du lịch
trong tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế
quốc dân. Đây là chỉ tiêu rất cụ thể và quan
trọng để tính toán lộ trình, giải pháp phát triển
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thuận lợi:

Về phương pháp: theo hướng dẫn của Tổ•
chức Du lịch thế giới và vận dụng phù
hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam.

Về nguồn số liệu: được thu thập và tính•
toán từ các nguồn chính thống như Niên
giám thống kê, Bảng cân đối liên ngành
(I/O), các cuộc điều tra của Tổng cục
Thống kê và Tổng cục Du lịch.

Phạm vi tính toán: bao phủ trong 3 năm•
từ 2013 đến 2015, qua đó cho thấy được
xu hướng đóng góp của du lịch đối với
nền kinh tế trong giai đoạn này.

Kết quả thu được: bảo đảm cơ sở khoa•
học, phù hợp với tình hình thực tiễn phát
triển du lịch trong thời gian qua.

Khó khăn:

Công tác thống kê trong lĩnh vực du lịch•
ở Việt Nam chưa được quan tâm đúng
mức, phương pháp thống kê, hệ thống
chỉ tiêu, chế độ báo cáo từ cấp cơ sở lên
Trung ương chưa được thực hiện một
cách thống nhất, đồng bộ nên việc thu
thập, tổng hợp số liệu còn gặp nhiều
khó khăn.

Nhân lực làm công tác thống kê du lịch ở•
Trung ương và địa phương còn mỏng,
chủ yếu kiêm nhiệm, phần nhiều chưa
được đào tạo chuyên sâu về thống kê và
du lịch.

Kinh phí cho các cuộc điều tra thống kê•
còn hạn chế làm ảnh hưởng đến số lượng
mẫu điều tra. Số lượng mẫu càng lớn thì
càng bảo đảm tính đại diện cho đối
tượng được điều tra.

Vẫn cần tiếp tục bổ sung một số chỉ tiêu•
để tính toán được đầy đủ đóng góp của
du lịch, ví dụ như: chi tiêu trong nước của
khách nội địa đi du lịch ra nước ngoài; chi
tiêu công hỗ trợ cho du lịch; tác động của
du lịch đối với tạo việc làm trong xã hội...

Tóm lại, đến nay việc hình thành được
6/10 bảng tài khoản vệ tinh du lịch, trong đó
có Bảng 6 quan trọng nhất là một mốc có ý
nghĩa quan trọng cung cấp cứ liệu khoa học về
đóng góp kinh tế của du lịch. Tuy nhiên, đây
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mới chỉ là bước khởi đầu, để tính toán đầy đủ
tác động của du lịch và đóng góp của du lịch
vào nền kinh tế cần tiếp tục bổ sung các dữ
liệu đầu vào theo khuyến nghị của Tổ chức Du
lịch thế giới như: chi tiêu của khách đi du lịch
outbound, chi tiêu công nhằm tạo điều kiện
cho du lịch phát triển, lao động và việc làm
trong ngành Du lịch...

Trong quá trình tiếp tục được củng cố, bổ
sung hoàn thiện, đây là cơ sở để Đảng, Nhà
nước và xã hội nhìn nhận về vai trò của du lịch
trong nền kinh tế, từ đó có những quyết sách
đúng đắn phát triển du lịch, tạo điều kiện cho
du lịch phát huy hết tiềm năng và vai trò là một
ngành kinh tế tổng hợp có sức lan tỏa lớn, kéo
theo các ngành kinh tế khác cùng phát triển. 
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BáO CáO TàI KHOảN Vệ TINH DU LịCH VIệT NAM GIAI ĐOạN 2013 - 2015

I. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Bảng 1(2013): Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2013

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến (tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

1.1 1.2 1.3=1.1+1.2

1 Dịch vụ thuê phòng 48.198,10 48.198,10

2 Dịch vụ ăn uống 38.299,81 256,71 38.556,52

3 Dịch vụ đi lại 30.091,48 163,38 30.254,86

4 Dịch vụ tham quan 13.226,45 48,49 13.274,94

5 Mua hàng 22.900,56 292,54 23.193,10

6 Vui chơi giải trí 7.277,14 55,24 7.332,38

7 Dịch vụ y tế 1.724,44 26,82 1.751,26

8 Dịch vụ khác 10.726,02 94,74 10.820,75

Tổng số 172.444,00 937,92 173.381,91

Bảng 1 (2014): Tổng tiêu dùng của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014

TT Sản phẩm 

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến (tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú 

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

1.1 1.2 1.3=1.1+1.2

1 Dịch vụ thuê phòng 52.723,29 52.723,29

2 Dịch vụ ăn uống 41.895,68 280,81 42.176,49

3 Dịch vụ đi lại 32.916,69 178,72 33.095,41

4 Dịch vụ tham quan 14.468,25 53,04 14.521,29

5 Mua hàng 25.050,64 320,00 25.370,64

6 Vui chơi giải trí 7.960,37 60,43 8.020,80

7 Dịch vụ y tế 1.886,34 29,34 1.915,68

8 Dịch vụ khác 11.733,05 103,63 11.836,68

Tổng số 188.634.31 1.025.97 189.660,28

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL
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Bảng 1 (2015): Tổng tiêu dùng của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2015

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

TT Sản phẩm 

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến (tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú 

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

1.1 1.2 1.3=1.1+1.2

1 Dịch vụ thuê phòng 54.866,14 54.866,14

2 Dịch vụ ăn uống 43.598,46 292,22 43.890,68

3 Dịch vụ đi lại 34.254,53 185,99 34.440,52

4 Dịch vụ tham quan 15.056,29 55,20 15.111,49

5 Mua hàng 26.068,78 333,01 26.401,79

6 Vui chơi giải trí 8.283,90 62,89 8.346,79

7 Dịch vụ y tế 1.963,01 30,54 1.993,55

8 Dịch vụ khác 12.209,93 107,82 12.317,75

Tổng số 196.301,04 1.067,67 197.368,71

Bảng PL1.1: Tỷ giá bình quân năm giữa VND và USD, 2013-2015

2013 2014 2015

Tỷ giá bình quân năm (đồng)(d) 20.932 21.154 21.685

Bảng PL1.2: Chỉ số giá tiêu dùng CPI(c)

2014 2015

CPI (%) 4,09 0,63

Bảng PL1.3: Tỷ lệ khách du lịch quốc tế đến phân theo loại khách(a)

Khách du lịch quốc tế đến

Khách có nghỉ đêm
tại cơ sở lưu trú 

Khách tham quan 
trong ngày

1.1 1.2

Tỷ lệ (%) 95,1% 4,9%
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Bảng PL1.4: Tổng số khách du lịch quốc tế đến phân theo loại khách,
2013-2015

Khách du lịch quốc tế đến
(lượt)

Khách có nghỉ đêm 
tại CSLT 

Khách tham quan
trong ngày Tổng cộng

Năm 2013 7.201.307 371.045 7.572.352

Năm 2014 7.488.471 385.841 7.874.312

Năm 2015 7.554.412 389.239 7.943.651

Bảng PL1.5: Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
phân theo sản phẩm

Ghi chú:
(a) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014 của Tổng cục Du lịch
(b) Nguồn Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 của Tổng cục Thống kê
(c) Nguồn Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê
(d) Nguồn Ngân hàng nhà nước

TT Sản phẩm 

Chi tiêu bình quân một lượt
khách du lịch quốc tế đến

(USD)

Cơ cấu chi tiêu
(%)

Khách có nghỉ đêm
tại CSLT(b)

Khách tham quan
trong ngày(a) 

Khách có nghỉ đêm
tại CSLT(b) 

Khách tham quan
trong ngày(a)

Tổng số 1.144 125,7 100 100

1 Dịch vụ thuê phòng 319,7 27,95

2 Dịch vụ ăn uống 254,1 34,4 22,21 27,37

3 Dịch vụ đi lại 199,6 21,9 17,45 17,42

4 Dịch vụ tham quan 87,7 6,5 7,67 5,17

5 Mua hàng 151,9 39,2 13,28 31,19

6 Vui chơi giải trí 48,3 7,4 4,22 5,89

7 Dịch vụ y tế 11,4 3,6 1,00 2,86

8 Dịch vụ khác 71,3 12,7 6,23 10,10

Tính toán dựa vào bảng PL1.3
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BẢNG PL1.6: CHI TIêU CủA KHáCH DU LỊCH qUốC TẾ ĐẾN PHÂN THeO SẢN PHẩM NăM 2013

(1) Tỷ giá bình quân năm
2013(d) (1USD/VNĐ) 20.932 (6) Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế đến

có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú(b) (USD) 1.144

(2) Chỉ số giá tiêu dùng CPI
năm 2014(c) 4,09% (7) Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế đến

tham quan trong ngày(a) (USD) 125,7

(4) Tỷ lệ khách nghỉ qua
đêm(a) 95,1% (8) Tổng chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế

đến có nghỉ đêm tại CSLT (nghìn đồng) = (1)*(6) 23.946,21

(5) Tỷ lệ khách trong ngày(a) 4,9% (9) Tổng chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế
đến tham quan trong ngày (nghìn đồng) = (1)*(7)/(2) 2.527,77

B1. Lượng khách và chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2013

TT Sản phẩm

Khách du lịch quốc tế 
đến Việt Nam năm 2013 (lượt)

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế
đến Việt Nam năm 2013 (tỷ đồng)

Tổng số
Khách có 

nghỉ đêm tại 
CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

Tổng số
Khách có 

nghỉ đêm tại 
CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

A B C1 C2=C1*(4) C3=C1*(5) C4=C5+C6 C5=C2*(8) C6=C3*(9)

Tổng số 7.572.352 7.201.307 371.045 173.381,91 172.444,00 937,92

B2. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo sản phẩm năm 2013

TT Sản phẩm 

Cơ cấu chi tiêu
(%)

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế 
đến Việt Nam năm 2013 (tỷ đồng)

Khách có 
nghỉ đêm tại 

CSLT(b)

Khách 
tham quan 

trong ngày(a) 
Tổng số

Khách có 
nghỉ đêm tại 

CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

A B C1 C2 C4=C5+C6 C5 C6

Tổng số 100 100 173.381.91 172.444.00 937.92

1 Dịch vụ thuê phòng 27,95 48.198,10 48.198,10

2 Dịch vụ ăn uống 22,21 27,37 38.556,52 38.299,81 256,71

3 Dịch vụ đi lại 17,45 17,42 30.254,86 30.091,48 163,38

4 Dịch vụ tham quan 7,67 5,17 13.274,94 13.226,45 48,49

5 Mua hàng 13,28 31,19 23.193,10 22.900,56 292,54

6 Vui chơi giải trí 4,22 5,89 7.332,38 7.277,14 55,24

7 Dịch vụ y tế 1,00 2,86 1.751,26 1.724,44 26,82

8 Dịch vụ khác 6,23 10,10 10.820,75 10.726,02 94,74

Ghi chú:
(a) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014 của Tổng cục Du lịch
(b) Nguồn Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 của Tổng cục Thống kê
(c) Nguồn Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê
(d) Nguồn Ngân hàng nhà nước
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BẢNG PL1.7: CHI TIêU CủA KHáCH DU LỊCH qUốC TẾ ĐẾN PHÂN THeO SẢN PHẩM NăM 2014

(1) Tỷ giá bình quân năm
2014(d) (1USD/VNĐ) 21.154 (6) Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế đến

có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú(b) (USD) 1.144

(2) Chỉ số giá tiêu dùng CPI
năm 2014(c) 4,09% (7) Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế đến

tham quan trong ngày(a) (USD) 125,7

(4) Tỷ lệ khách nghỉ qua
đêm(a) 95,1% (8) Tổng chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế

đến có nghỉ đêm tại CSLT (nghìn đồng) = (1)*(6)*(2) 25.189,96

(5) Tỷ lệ khách trong ngày(a) 4,9% (9) Tổng chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế
đến tham quan trong ngày (nghìn đồng) = (1)*(7) 2.659,06

B1. Lượng khách và chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014

TT Sản phẩm

Khách du lịch quốc tế 
đến Việt Nam năm 2014 (lượt)

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế
đến Việt Nam năm 2014 (tỷ đồng)

Tổng số
Khách có 
nghỉ đêm
tại CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

Tổng số
Khách có 
nghỉ đêm
tại CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

A B C1 C2=C1*(4) C3=C1*(5) C4=C5+C6 C5=C2*(8) C6=C3*(9)

Tổng số 7.874.312 7.488.471 385.841 189.660,28 188.634,31 1.025,97

B2. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo sản phẩm năm 2014

TT Sản phẩm 

Cơ cấu chi tiêu
(%)

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế
đến Việt Nam năm 2014 (tỷ đồng)

Khách có 
nghỉ đêm
tại CSLT(b)

Khách 
tham quan 

trong ngày(a) 
Tổng số

Khách có 
nghỉ đêm
tại CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

A B C1 C2 C4=C5+C6 C5 C6

Tổng số 100 100 189.660,28 188.634,31 1.025,97

1 Dịch vụ thuê phòng 27,95 52.723,29 52.723,29

2 Dịch vụ ăn uống 22,21 27,37 42.176,49 41.895,68 280,81

3 Dịch vụ đi lại 17,45 17,42 33.095,41 32.916,69 178,72

4 Dịch vụ tham quan 7,67 5,17 14.521,29 14.468,25 53,04

5 Mua hàng 13,28 31,19 25.370,64 25.050,64 320,00

6 Vui chơi giải trí 4,22 5,89 8.020,80 7.960,37 60,43

7 Dịch vụ y tế 1,00 2,86 1.915,68 1.886,34 29,34

8 Dịch vụ khác 6,23 10,10 11.836,68 11.733,05 103,63

Ghi chú:
(a) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014 của Tổng cục Du lịch
(b) Nguồn Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 của Tổng cục Thống kê
(c) Nguồn Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê
(d) Nguồn Ngân hàng nhà nước
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BẢNG PL1.8: CHI TIêU CủA KHáCH DU LỊCH qUốC TẾ ĐẾN PHÂN THeO SẢN PHẩM NăM 2015

B1. Lượng khách và chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2015

TT Sản phẩm

Khách du lịch quốc tế 
đến Việt Nam năm 2015 (lượt)

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế
đến Việt Nam năm 2015 (tỷ đồng)

Tổng số
Khách có 
nghỉ đêm
tại CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

Tổng số
Khách có 
nghỉ đêm
tại CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

A B C1 C2=C1*(4) C3=C1*(5) C4=C5+C6 C5=C2*(8) C6=C3*(9)

Tổng số 7.943.651 7.554.412 389.239 197.368,71 196.301,04 1.067,67

(1) Tỷ giá bình quân năm
2015(d) (1USD/VNĐ) 21.685 (6) Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế đến

có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú(b) (USD) 1.144

(2) Chỉ số giá tiêu dùng CPI 
năm 2014(c) 4,09% (7) Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế đến

tham quan trong ngày(a) (USD) 125,7

(3) Chỉ số giá tiêu dùng CPI
năm 2015(c) 0,63% (8) Tổng chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế

đến có nghỉ đêm tại CSLT (nghìn đồng) = (1)*(6)*(2)*(3) 25.984,95

(4) Tỷ lệ khách nghỉ qua
đêm(a) 95,1% (9) Tổng chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế

đến tham quan trong ngày (nghìn đồng) = (1)*(7)*(3) 2.742,98

(5) Tỷ lệ khách trong ngày(a) 4,9%

B2. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo sản phẩm năm 2015

Ghi chú:
(a) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014 của Tổng cục Du lịch
(b) Nguồn Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 của Tổng cục Thống kê
(c) Nguồn Niên giám Thống kê của Tổng cục Thống kê
(d) Nguồn Ngân hàng nhà nước

TT Sản phẩm 

Cơ cấu chi tiêu
(%)

Chi tiêu của khách du lịch quốc tế 
đến Việt Nam năm 2015 (tỷ đồng)

Khách có
nghỉ đêm
tại CSLT(b)

Khách 
tham quan 

trong ngày(a) 
Tổng số

Khách có 
nghỉ đêm
tại CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

A B C1 C2 C4=C5+C6 C5 C6

Tổng số 100 100 197.368,71 196.301,04 1.067,67

1 Dịch vụ thuê phòng 27,95 54.866,14 54.866,14

2 Dịch vụ ăn uống 22,21 27,37 43.890,68 43.598,46 292,22

3 Dịch vụ đi lại 17,45 17,42 34.440,52 34.254,53 185,99

4 Dịch vụ tham quan 7,67 5,17 15.111,49 15.056,29 55,20

5 Mua hàng 13,28 31,19 26.401,79 26.068,78 333,01

6 Vui chơi giải trí 4,22 5,89 8.346,79 8.283,90 62,89

7 Dịch vụ y tế 1,00 2,86 1.993,55 1.963,01 30,54

8 Dịch vụ khác 6,23 10,10 12.317,75 12.209,93 107,82
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II. Chi tiêu của khách du lịch nội địa

Bảng 2 (2013): Chi tiêu của khách du lịch nội địa năm 2013

TT Sản phẩm 

Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa
(tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm
tại CSLT

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

2.1 2.2 2.3 = 2.1 +2.2

1 Dịch vụ thuê phòng 26.643,13 26.643,13

2 Dịch vụ ăn uống 26.084,71 2.409,50 28.494,21

3 Dịch vụ đi lại 23.926,19 2.692,33 26.618,52

4 Dịch vụ tham quan 7.162,82 781,41 7.944,23

5 Mua hàng 14.551,16 1.748,66 16.299,82

6 Vui chơi giải trí 2.179,99 658,13 2.838,12

7 Dịch vụ y tế 1.439,01 56,20 1.495,21

8 Dịch vụ khác 5.401,65 718,86 6.120,51

Tổng số 107.388,66 9.065,09 116.453,75

Bảng 2 (2014): Chi tiêu của khách du lịch nội địa năm 2014

TT Sản phẩm 

Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa
(tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm
tại CSLT

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

2.1 2.2 2.3 = 2.1 +2.2

1 Dịch vụ thuê phòng 30.462,43 30.462,43

2 Dịch vụ ăn uống 29.823,96 2.769,30 32.593,26

3 Dịch vụ đi lại 27.356,03 3.094,37 30.450,40

4 Dịch vụ tham quan 8.189,62 898,10 9.087,72

5 Mua hàng 16.637,08 2.009,77 18.646,85

6 Vui chơi giải trí 2.492,49 756,40 3.248,89

7 Dịch vụ y tế 1.645,29 64,60 1.709,89

8 Dịch vụ khác 6.175,98 826,20 7.002,18

Tổng số 122.782,88 10.418,74 133.201,62
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Bảng PL2.4: Cơ cấu chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch nội địa
phân theo sản phẩm năm 2013

Ghi chú:
(a) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch nội địa của Tổng cục Du lịch năm 2013-2014
(b) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch nội địa của Tổng cục Thống kê năm 2013
(c) Nguồn Niên giám Thống kê

Sản phẩm
Chi tiêu bình quân một lượt khách (%)

Khách có nghỉ đêm 
tại CSLT(b)

Khách tham quan 
trong ngày(a)

Tổng số 100,00 100,00

1. Dịch vụ thuê phòng 24,81

2. Dịch vụ ăn uống 24,29 26,58 

3. Dịch vụ đi lại 22,28 29,70 

4. Dịch vụ tham quan 6,67 8,62 

5. Mua hàng 13,55 19,29 

6. Vui chơi, giải trí 2,03 7,26 

7. Dịch vụ y tế 1,34 0,62 

8. Dịch vụ khác 5,03 7,93 

Bảng PL2.5: Chỉ số giá tiêu dùng(c)

Năm 2014 Năm 2015

CPI (%) 4,09 0,63

Bảng 2 (2015): Chi tiêu của khách du lịch nội địa năm 2015

TT Sản phẩm 
Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa (tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm
tại CSLT

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

2.1 2.2 2.3 = 2.1 +2.2

1 Dịch vụ thuê phòng 32.522,21 32.522,21

2 Dịch vụ ăn uống 31.840,57 7.203,46 39.044,03

3 Dịch vụ đi lại 29.205,76 8.049,02 37.254,78

4 Dịch vụ tham quan 8.743,37 2.336,11 11.079,48

5 Mua hàng 17.762,03 5.227,80 22.989,83

6 Vui chơi giải trí 2.661,03 1.967,54 4.628,57

7 Dịch vụ y tế 1.756,54 168,03 1.924,57

8 Dịch vụ khác 6.593,57 2.149,11 8.742,68

Tổng số 131.085,08 27.101,07 158.186,15

Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL
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BẢNG PL2 (2013): CHI TIêU CủA KHáCH DU LỊCH NộI ĐỊA PHÂN THeO SẢN PHẩM NăM 2013

A. Bảng PL2 (2013).1. Khách du lịch nội địa năm 2013

Cơ cấu (%) Khách du lịch nội địa (triệu lượt)

Tổng số Khách có nghỉ đêm
tại CSLT(a)

Khách tham quan
trong ngày(a) Tổng số(d) Khách có nghỉ đêm

tại CSLT
Khách tham quan

trong ngày

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5=2.4x2.2 2.6=2.4x2.3

100 72,5 27,5 35 25,4 9,6

B.Bảng PL2 (2013).2. Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa năm 2013

Chi tiêu bình quân một lượt khách
(nghìn đồng)

Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa
(tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm 
tại CSLT(b)

Khách tham quan
trong ngày(a)

Khách có nghỉ đêm
tại CSLT

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

2.1 2.2 2.3=2.1xA2.5 2.4=2.2xA2.6 2.5=2.3+2.4

4.227,90 944,28 107.388,66 9.065,09 116.453,75

C.Bảng PL2 (2013).3. Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa phân theo sản phẩm năm 2013

Sản phẩm

Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa (tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm 
tại CSLT(e)

Khách tham quan 
trong ngày(e) Tổng số

2.1 2.2 2.3=2.1+2.2

1. Dịch vụ thuê phòng 26.643,13 26.643,13

2. Dịch vụ ăn uống 26.084,71 2.409,50 28.494,21

3. Dịch vụ đi lại 23.926,19 2.692,33 26.618,52

4. Dịch vụ tham quan 7.162,82 781,41 7.944,23

5. Mua hàng 14.551,16 1.748,66 16.299,82

6. Vui chơi, giải trí 2.179,99 658,13 2.838,12

7. Dịch vụ y tế 1.439,01 56,20 1.495,21

8. Dịch vụ khác 5.401,65 718,86 6.120,51

Tổng 107.388,66 9.065,09 116.453,75

Ghi chú:
(a) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch nội địa của Tổng cục Du lịch năm 2013-2014
(b) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch nội địa của Tổng cục Thống kê năm 2013
(d) Tổng cục Du lịch
(e) Được tính dựa trên cơ cấu chi tiêu bình quân 1 lượt khách tại bảng PL2.4
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BẢNG PL2 (2014): CHI TIêU CủA KHáCH DU LỊCH NộI ĐỊA PHÂN THeO SẢN PHẩM NăM 2014

A.Bảng PL2 (2014).1. Khách du lịch nội địa năm 2014

Cơ cấu (%) Khách du lịch nội địa (triệu lượt)

Tổng số Khách có nghỉ đêm
tại CSLT(a)

Khách tham quan
trong ngày(a) Tổng số(d) Khách có nghỉ đêm

tại CSLT
Khách tham quan

trong ngày

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5=2.4x2.2 2.6=2.4x2.3

100 72,5 27,5 38,5 27,9 10,6

B.Bảng PL2 (2014).2. Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa năm 2014

Chi tiêu bình quân một lượt khách
(nghìn đồng)

Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa
(tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm
tại CSLT(f)

Khách tham quan
trong ngày(f)

Khách có nghỉ đêm
tại CSLT

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

2.1 2.2 2.3=2.1xA2.5 2.4=2.2xA2.6 2.5=2.3+2.4

4.400,82 982,90 122.782,88 10.418,74 133.201,62

C.Bảng PL2 (2014).3. Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa phân theo sản phẩm năm 2014

Ghi chú:
(a) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch nội địa của Tổng cục Du lịch năm 2013-2014
(d) Tổng cục Du lịch
(e) Được tính dựa trên cơ cấu chi tiêu bình quân 1 lượt khách tại bảng PL2.4
(f) Được tính dựa trên 2.1 và 2.2 Bảng PL2(2013).2 và chỉ số CPI tại bảng PL2.5

Sản phẩm

Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa (tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm 
tại CSLT(e)

Khách tham quan 
trong ngày(e) Tổng số

2.1 2.2 2.3=2.1+2.2

1. Dịch vụ thuê phòng 30.462,43 30.462,43

2. Dịch vụ ăn uống 29.823,96 2.769,30 32.593,26

3. Dịch vụ đi lại 27.356,03 3.094,37 30.450,40

4. Dịch vụ tham quan 8.189,62 898,10 9.087,72

5. Mua hàng 16.637,08 2.009,77 18.646,85

6. Vui chơi, giải trí 2.492,49 756,40 3.248,89

7. Dịch vụ y tế 1.645,29 64,60 1.709,89

8. Dịch vụ khác 6.175,98 826,20 7.002,18

Tổng 122.782,88 10.418,74 133.201,62
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BẢNG PL2 (2015): CHI TIêU CủA KHáCH DU LỊCH NộI ĐỊA PHÂN THeO SẢN PHẩM NăM 2015

A.Bảng PL2 (2015).1. Khách du lịch nội địa năm 2015

Cơ cấu (%) Khách du lịch nội địa (triệu lượt)(d)

Tổng số Khách có nghỉ đêm 
tại CSLT

Khách tham quan 
trong ngày Tổng số Khách có nghỉ đêm

tại CSLT
Khách tham quan

trong ngày

2.1
2.2=

2.5:2.4x100
2.3=

2.6:2.4x100
2.4=

2.5+2.6
2.5 2.6

100 51,9 48,1 57 29,6 27,4

B.Bảng PL2 (2015).2. Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa năm 2015

Chi tiêu bình quân một lượt khách
(nghìn đồng)

Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa
(tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm 
tại CSLT(f)

Khách tham quan
trong ngày(f)

Khách có nghỉ đêm 
tại CSLT

Khách tham quan
trong ngày Tổng số

2.1 2.2
2.3=

2.1xA2.5
2.4=

2.2xA2.6
2.5=

2.3+2.4

4.428,55 989,09 131.085,08 27.101,07 158.186,15

Ghi chú:
(d) Tổng cục Du lịch
(e) Được tính dựa trên cơ cấu chi tiêu bình quân 1 lượt khách tại bảng PL2.4
(f) Được tính dựa trên 2.1 và 2.2 Bảng PL2(2014).2 và chỉ số CPI tại bảng PL2.5

C.Bảng PL2 (2015).3. Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa phân theo sản phẩm năm 2015

Sản phẩm

Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa (tỷ đồng)

Khách có nghỉ đêm
tại CSLT(e)

Khách tham quan
trong ngày(e) Tổng số

2.1 2.2 2.3=2.1+2.2

1. Dịch vụ thuê phòng 32.522,21 32.522,21

2. Dịch vụ ăn uống 31.840,57 7.203,46 39.044,03

3. Dịch vụ đi lại 29.205,76 8.049,02 37.254,78

4. Dịch vụ tham quan 8.743,37 2.336,11 11.079,48

5. Mua hàng 17.762,03 5.227,80 22.989,83

6. Vui chơi, giải trí 2.661,03 1.967,54 4.628,57

7. Dịch vụ y tế 1.756,54 168,03 1.924,57

8. Dịch vụ khác 6.593,57 2.149,11 8.742,68

Tổng 131.085,08 27.101,07 158.186,15
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III. Tổng tiêu dùng trong nước của khách du lịch

Bảng 4 (2013): Tổng tiêu dùng trong nước của khách du lịch năm 2013

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT Sản phẩm

Chi tiêu du lịch trong nước Tổng
tiêu dùng

du lịch
trong nước

Chi tiêu của khách
du lịch quốc tế đến

Chi tiêu của khách
du lịch nội địa

Chi tiêu du lịch
trong nước

1.3 2.3 4.1=1.3+2.3 4.3=4.1

1 Dịch vụ thuê phòng 48.198,10 26.643,13 74.841,23 74.841,23

2 Dịch vụ ăn uống 38.556,52 28.494,21 67.050,73 67.050,73

3 Dịch vụ đi lại 30.254,86 26.618,52 56.873,38 56.873,38

4 Dịch vụ tham quan 13.274,94 7.944,23 21.219,17 21.219,17

5 Mua hàng 23.193,10 16.299,82 39.492,92 39.492,92

6 Vui chơi giải trí 7.332,38 2.838,12 10.170,50 10.170,50

7 Dịch vụ y tế 1.751,26 1.495,21 3.246,47 3.246,47

8 Dịch vụ khác 10.820,75 6.120,51 16.941,26 16.941,26

Tổng cộng 173.381,91 116.453,75 289.835,66 289.835,66

Bảng 4 (2014): Tổng tiêu dùng trong nước của khách du lịch năm 2014

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT Sản phẩm

Chi tiêu du lịch trong nước Tổng 
tiêu dùng

du lịch 
trong nước

Chi tiêu của khách
du lịch quốc tế đến

Chi tiêu của khách
du lịch nội địa

Chi tiêu du lịch
trong nước

1.3 2.3 4.1=1.3+2.3 4.3=4.1

1 Dịch vụ thuê phòng 52.723,29 30.462,43 83.185,72 83.185,72

2 Dịch vụ ăn uống 42.176,49 32.593,26 74.769,75 74.769,75

3 Dịch vụ đi lại 33.095,41 30.450,40 63.545,81 63.545,81

4 Dịch vụ tham quan 14.521,29 9.087,72 23.609,01 23.609,01

5 Mua hàng 25.370,64 18.646,85 44.017,49 44.017,49

6 Vui chơi giải trí 8.020,80 3.248,89 11.269,69 11.269,69

7 Dịch vụ y tế 1.915,68 1.709,89 3.625,57 3.625,57

8 Dịch vụ khác 11.836,68 7.002,18 18.838,86 18.838,86

Tổng cộng 189.660,28 133.201,62 322.861,90 322.861,90
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Nguồn: Tính toán của chuyên gia và TTTTDL

Bảng 4 (2015): Tổng tiêu dùng trong nước của khách du lịch năm 2015

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT Sản phẩm

Chi tiêu du lịch trong nước
Tổng 

tiêu dùng
du lịch 

trong nước
Chi tiêu của khách
du lịch quốc tế đến

Chi tiêu của khách
du lịch nội địa

Chi tiêu du lịch
trong nước

1.3 2.3 4.1=1.3+2.3 4.3=4.1

1 Dịch vụ thuê phòng 54.866,14 32.522,21 87.388,35 87.388,35

2 Dịch vụ ăn uống 43.890,68 39.044,03 82.934,71 82.934,71

3 Dịch vụ đi lại 34.440,52 37.254,78 71.695,30 71.695,30

4 Dịch vụ tham quan 15.111,49 11.079,48 26.190,97 26.190,97

5 Mua hàng 26.401,79 22.989,83 49.391,62 49.391,62

6 Vui chơi giải trí 8.346,79 4.628,57 12.975,36 12.975,36

7 Dịch vụ y tế 1.993,55 1.924,57 3.918,12 3.918,12

8 Dịch vụ khác 12.317,75 8.742,68 21.060,43 21.060,43

Tổng cộng 197.368,71 158.186,15 355.554,86 355.554,86
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IV. Tổng giá trị sản xuất của các ngành du lịch và các ngành liên quan khác 

Bảng PL5.1: Tổng sản phẩm trong nước và các ngành thuộc du lịch theo giá thực tế,
2013-2015

Sản phẩm

2013 2014 2015

Sản phẩm
(tỷ đồng)

Cơ cấu
(%)

Sản phẩm
(tỷ đồng)

Cơ cấu
(%)

Sản phẩm
(tỷ đồng)

Cơ cấu
(%)

Tổng sản phẩm
trong nước (GDP) 3.584.300 100 3.937.900 100 4.192.900 100

1

Bán buôn và bán lẻ;
sửa chữa ô tô, mô tô,
xe máy và xe có
động cơ khác

339.300 9,47 387.700 9,85 425.500 10,15

2 Vận tải, kho bãi 102.600 2,86 112.400 2,85 114.600 2,73

3 Dịch vụ lưu trú
và ăn uống 134.500 3,75 147.700 3,75 155.600 3,71

4

Tham quan, vui chơi,
giải trí; dịch vụ văn hóa
nghệ thuật và
dịch vụ hỗ trợ(*)

34.700 0,97 37.800 0,96 40.800 0,98

5 Y tế và hoạt động
trợ giúp xã hội 58.600 1,63 66.200 1,68 72.200 1,72

6 Hoạt động dịch vụ khác 57.600 1,61 65.500 1,66 71.900 1,71

(*) Bao gồm Hoạt động hành chính
Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015
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(*) Bao gồm Hoạt động hành chính
Nguồn: Bảng I/O năm 2012

Mã

1. Bán buôn,
bán lẻ,

sửa chữa
ô tô, xe máy

2. Vận tải,
kho bãi

3. Dịch vụ
lưu trú

và ăn uống

4. Tham
quan,

vui chơi,
giải trí;
dịch vụ
văn hóa

nghệ thuật
và dịch vụ
hỗ trợ(*)

5. Dịch vụ
Y tế và

hoạt động
trợ giúp
xã hội

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Bán buôn, bán lẻ,
sửa chữa ô tô, xe máy 1 139.611.945 6.673.552 102.098.191 1.295.636 1.739.688

Vận tải, kho bãi 2 12.356.111 129.202.158 12.551.029 1.351.713 717.867

Dịch vụ lưu trú và
ăn uống 3 5.593.491 1.179.286 25.545.846 1.839.930 254.691

Tham quan, vui chơi, giải trí;
dịch vụ văn hóa nghệ thuật
và dịch vụ hỗ trợ(*)

4 3.756.097 4.726.797 3.082.467 7.039.909 300.713

Y tế và hoạt động
trợ giúp xã hội 5 95.765 37.653 11.434 39.446 1.244.577

Hoạt động dịch vụ khác 6 384.115 59.354 448.252 6.940.091 66.864

Các ngành khác 18.947.246 66.196.922 57.505 42.999.498

Tổng chi phí trung gian 180.744.770 208.075.722 143.737.219 8.730.544 47.323.898

Tổng giá trị tăng thêm (VA) 316.581.472 118.786.907 89.827.192 33.811.148 37.773.118

Tổng sản phẩm trong nước
(GDP) 376.260.622 158.010.424 117.854.921 57.167.717 47.984.759

Bảng PL5.2: Bảng cân đối liên ngành các ngành thuộc du lịch

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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và các ngành liên quan khác trong nền kinh tế, theo giá sản xuất

     
    

6. Hoạt động
dịch vụ

khác
Tổng cộng Tiêu dùng

cuối cùng Tích lũy Xuất Nhập
Tổng
giá trị

sản xuất

Tổng
giá trị

theo giá
thực tế

5.6 5.7=
5.1+...+5.6 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13

705.318 252.124.330 95.176.689 16.762.414 134.409.282 1.146.472 497.326.243 557.005.392,2

434.113 156.612.991 85.826.270 5.349.450 90.581.556 11.507.637 326.862.630 366.086.145,6

374.033 34.787.277 116.686.523 99.318.621 17.228.010 233.564.411 261.592.140,3

187.676 32.550.124 59.184.743 10.256.616 11.012.618 90.978.865 101.896.328,8

12.091 1.440.966 86.522.291 5.850.103 8.716.345 85.097.015 95.308.656,8

2.105.389 3.121.479 30.119.877 33.241.356 37.230.318,72

11.902.169 148.776.379

15.720.789 629.413.546

17.520.567 637.656.973

21.509.530 789.705.436
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V. Các chỉ số phi tiền tệ

BẢNG 10: CáC CHỈ Số PHI TIỀN TỆ

Bảng 10.1(2013): Tổng số khách, số lượng đêm lưu trú theo loại khách năm 2013

Khách du lịch quốc tế đến Khách du lịch nội địa

Khách có 
nghỉ đêm tại 

CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

Tổng cộng
Khách có 

nghỉ đêm tại 
CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

Tổng cộng

10.1 10.2
10.3=

10.1+10.2
10.4 10.5

10.6=
10.4+10.5

Tổng số khách(e)

(nghìn lượt) 7.201,307 371,045 7.572,352 25.400 9.600 35.000

Số lượng đêm lưu trú(f)

(nghìn đêm) 62.867 62.867 70.866 70.866

Bảng 10.1(2014): Tổng số khách, số lượng đêm lưu trú theo loại khách năm 2014

Khách du lịch quốc tế đến Khách du lịch nội địa

Khách có 
nghỉ đêm tại 

CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

Tổng cộng
Khách có 

nghỉ đêm tại 
CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

Tổng cộng

10.1 10.2
10.3=

10.1+10.2
10.4 10.5

10.6=
10.4+10.5

Tổng số khách(e)

(nghìn lượt) 7.488,471 385,841 7.874,312 27.900 10.600 38.500

Số lượng đêm lưu trú(f)

(nghìn đêm) 65.374 65.374 77.841 77.841 

Bảng 10.1(2015): Tổng số khách, số lượng đêm lưu trú theo loại khách năm 2015

Khách du lịch quốc tế đến Khách du lịch nội địa

Khách có 
nghỉ đêm tại 

CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

Tổng cộng
Khách có 

nghỉ đêm tại 
CSLT

Khách 
tham quan 
trong ngày

Tổng cộng

10.1 10.2
10.3=

10.1+10.2
10.4 10.5

10.6=
10.4+10.5

Tổng số khách(e)

(nghìn lượt) 7.554,412 389,239 7.943,651 29.600 27.400 57.000

Số lượng đêm lưu trú(f)

(nghìn đêm) 65.950 65.950 82.584 82.584

Ghi chú:
(e) Lấy số liệu từ B1, Bảng BL1.6, Bảng BL1.7, Bảng BL1.8 đối với khách du lịch quốc tế; đối với khách du lịch nội địa
lấy số liệu từ Bảng BL2(2013).1, Bảng BL2(2014).1, Bảng BL2(2015).1
(f) Được tính dựa trên số khách có nghỉ đêm tại CSLT, và số đêm lưu trú bình quân một lượt khách tại Bảng PL10.4 
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Bảng PL10.4: Số đêm lưu trú bình quân một lượt khách du lịch quốc tế đến và
khách du lịch nội địa

Khách du lịch quốc tế đến(a1) Khách du lịch nội địa(a2)

Số đêm lưu trú bình quân một lượt khách 8,73 2,79

Bảng PL10.1: Tỷ lệ khách du lịch quốc tế đến phân theo loại khách

Khách du lịch quốc tế đến

Khách có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú(a1) Khách tham quan trong ngày(a1)

Tỷ lệ (%) 95,1 4,9

Bảng PL10.2: Tỷ lệ khách du lịch nội địa phân theo loại khách năm 2013-2014

Khách du lịch nội địa

Khách có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú(a2) Khách tham quan trong ngày(a2)

Tỷ lệ (%) 72,5 27,5

Bảng PL10.3: Tỷ lệ khách du lịch nội địa phân theo loại khách năm 2015

Khách du lịch nội địa

Khách có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú(d) Khách tham quan trong ngày(d)

Tỷ lệ (%) 51,9 48,1

Bảng PL10.5: Tốc độ tăng trưởng và công suất sử dụng buồng, 2013-2015

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Số lượng CSLT 16.203 18.562 19.000

Tăng trưởng (%) 5,34 14,56 2,35

Tổng số buồng 298.001 330.240 370.000

Tăng trưởng (%) 7,33 10,82 12,04

Công suất sử dụng buồng bình quân (%) 56 69 55

Ghi chú:
(a1) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014 của Tổng cục Du lịch
(a2) Nguồn Kết quả điều tra khách du lịch nội địa năm 2013-2014 của Tổng cục Du lịch
(d) Tổng cục Du lịch
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Bảng PL10.6: Tốc độ tăng trưởng liên hoàn số đêm lưu trú của khách du lịch quốc tế đến và
khách du lịch nội địa, 2013-2015

2013 2014 2015
Tăng trưởng

bình quân
(%)

Số đêm lưu trú của khách quốc tế
(nghìn đêm) 62.867 65.374 65.950

Tăng trưởng (%) 3,99 0,88 2,42

Số đêm lưu trú của khách nội địa
(nghìn đêm) 70.866 77.841 82.584

Tăng trưởng (%) 9,84 6,09 7,95

Tổng số đêm lưu trú 133.733 143.215 148.534

Bảng PL10.7: Số lượng cơ sở lưu trú du lịch từ 3-5 sao,
2013-2015

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Năm

Tổng số 5 sao 4 sao 3 sao

Số lượng 
cơ sở

lưu trú
Số buồng

Số lượng 
cơ sở

lưu trú
Số buồng

Số lượng 
cơ sở

lưu trú
Số buồng

Số lượng 
cơ sở

lưu trú
Số buồng

2013 598 62.002 64 15.385 159 20.270 375 26.347

2014 640 66.728 72 17.659 187 22.569 381 26.500

2015 747 82.325 89 23.786 216 27.644 444 30.970

Bảng 10.2: Số lượng cơ sở và công suất sử dụng buồng bình quân,
2013-2015

2013 2014 2015

Số lượng cơ sở lưu trú(c) 16.203 18.562 19.000

Tổng số buồng(c) 298.001 330.240 370.000

Công suất sử dụng buồng bình quân(c) (%) 56 69 55

Ghi chú:
(c) Tổng cục Du lịch
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Bảng PL10.8: Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2014
phân theo quy mô lao động và ngành kinh tế

Đơn vị tính: Doanh nghiệp

Ghi chú: 
Số doanh nghiệp và các chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp chỉ tính cho các doanh nghiệp đang còn hoạt động đến
ngày 31 tháng 12 hàng năm, không bao gồm:
(1) Các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, mã số thuế nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
(2) Các doanh nghiệp đã giải thể, sát nhập, chuyển đổi loại hình; các doanh nghiệp đã cấp đăng ký kinh doanh
nhưng không có tại địa phương (đã xác minh mà không thấy); 
(3) Các đơn vị không phải là doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, như các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, các đơn vị
sự nghiệp.

Ngành nghề Tổng
số

Phân theo quy mô lao động

Dưới 5
người

5-9
người

10-49
người

50-199
người

200-299
người

300-499
người

500-999
người

1000-4999
người

5000
người
trở lên

Vận tải, kho bãi

Vận tải đường sắt,
đường bộ và
vận tải đường ống

13.601 3.995 4.224 4.609 619 64 41 38 6 5

Vận tải
đường thủy 1.324 265 290 603 131 12 13 6 4

Vận tải
hàng không 4 1 1 1 1

Hoạt động
hành chính và
dịch vụ hỗ trợ

Hoạt động của
các đại lý du lịch,
kinh doanh
tour du lịch và
các dịch vụ hỗ trợ

4.322 2.553 1.097 598 61 8 3 2

Nghệ thuật,
vui chơi và giải trí

Hoạt động
sáng tác,
nghệ thuật và
giải trí

428 242 106 75 5

Hoạt động của
thư viện, lưu trữ,
bảo tàng

40 11 14 11 1 2 1

Hoạt động
thể thao,
vui chơi và giải trí

1.503 942 249 215 60 14 9 11 3

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, Tổng cục Thống kê
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Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) là một
khung khái niệm toàn diện về dữ liệu du lịch có

liên quan với mặt cung, mặt cầu, tổng tài sản
cố định du lịch và sự tiêu dùng du lịch công.

1. Các thuật ngữ từ nguồn cầu 

Du khách (Travelers): là bất cứ cá nhân
nào di chuyển giữa hai khu vực địa lý khác
nhau, với mục đích và khoảng thời gian nghỉ
lại bất kỳ. Hoạt động của du khách mang lại
hiệu quả kinh tế đáng kể cho điểm đến, vì vậy
du lịch trở thành một lĩnh vực kinh tế quan
trọng. Đo lường chi tiêu của du khách quốc tế
ở ngoài nơi cư trú của họ là mục đích của du
lịch trong Cán cân thanh toán.

Du lịch (Tourism): là các hoạt động của
du khách ở nơi ngoài môi trường sinh hoạt
hàng ngày trong thời gian không quá một năm
liên tục với mục đích chính không liên quan
tới hoạt động kiếm tiền ở nơi họ đến.

Khách du lịch (Visitors): Các cá nhân khi
thực hiện các chuyến đi du lịch như trên được
gọi là khách du lịch. 

Môi trường sống thường xuyên hay môi
trường sinh hoạt hàng ngày là yếu tố cơ bản
khi định nghĩa du lịch, được định nghĩa là một
khu vực địa lý (ranh giới địa lý vẫn chưa xác
định) khi các cá nhân thực hiện cuộc sống của
mình thường xuyên ở đó. Về ý nghĩa sâu xa,
môi trường sống thường xuyên khác với nơi
cư trú (dùng trong thống kê quốc gia, lập cán
cân thanh toán hay thống kê hộ gia đình và
gắn liền với hộ gia đình) ở đặc tính gắn với cá
nhân. Hai cá nhân, đều là thành viên trong
cùng một hộ gia đình, nhất thiết phải có cùng
nước cư trú hoặc nơi cư trú trong một nước,
nhưng có thể khác nhau về môi trường sinh
hoạt hàng ngày. 

Trong thống kê du lịch, khái niệm nước
cư trú được sử dụng khi xác định khách du lịch
quốc tế và khái niệm nơi cư trú được sử dụng
khi xác định khách du lịch nội địa. 

Khách quốc tế đến (Inbound visitors):
Khách du lịch được gọi là khách du lịch quốc

tế đến nếu họ đang thực hiện chuyến đi du
lịch và nước cư trú của họ khác với nước đang
nghiên cứu. 

Khách quốc tế đi (Outbound visitors):
Khách du lịch được gọi là khách du lịch quốc tế
đi nếu họ cư trú tại nước đang nghiên cứu, thực
hiện chuyến đi ra khỏi lãnh thổ cư trú của họ. 

Khách du lịch nội địa (Domestic visitors):
Khách du lịch được gọi là khách du lịch nội địa
nếu họ đang thực hiện chuyến đi du lịch và nơi
cư trú của họ trùng với nước đến.

Nhà ở thứ hai: Mỗi hộ gia đình sẽ luôn
có một nơi ở được xem là ngôi nhà thứ nhất
(thời gian sống chủ yếu ở đó) và là nơi cư trú
của hộ gia đình. Tất cả các nơi ở khác (chủ sở
hữu hoặc đi thuê trung và dài hạn) đều được
xem như là nhà ở thứ hai. Nhà ở thứ hai có
thể là ở trong cùng một quốc gia với hộ sinh
sống hoặc cũng có thể là ở quốc gia khác.
Cuốn sổ tay cán cân thanh toán và SNA đã xác
định đưa nhà ở thứ hai tại khu vực khác ngoài
nơi cư trú cũng được tính vào trong thống kê
du lịch. 

Độ dài chuyến đi: Chuyến đi được tính
khi khách du lịch bắt đầu rời khỏi nơi cư trú
thường xuyên, cho đến khi trở lại nơi xuất
phát. Căn cứ vào việc xác định độ dài chuyến
đi, ta phân thành hai nhóm khách: 

Khách du lịch nghỉ qua đêm (Tourists): là
khách có độ dài chuyến đi từ 1 ngày trở lên.
Một khách du lịch (khách nội địa, khách du
lịch đến hoặc khách du lịch đi) được xác định
là khách du lịch nghỉ qua đêm nếu chuyến đi
của họ nghỉ ít nhất một đêm tại cơ sở lưu trú. 

Khách du lịch trong ngày (Same day vis-
itors / excursionist): là khách không nghỉ qua
đêm tại cơ sở lưu trú du lịch, mặc dù có thể
chuyến đi kéo dài nhiều ngày theo thời gian
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thực. Phần lớn khách du lịch trong ngày là
khách du lịch nội địa, nhưng cũng có trường
hợp là khách du lịch quốc tế trong ngày đặc
biệt tại các quốc gia nhỏ hoặc đi lại giữa các
cửa khẩu đường bộ thực sự dễ dàng. Đối với
một số nước, tiêu dùng của nhóm khách du
lịch trong ngày chiếm một phần quan trọng
trong tiêu dùng du lịch. 

Mục đích chính của chuyến đi: được xác
định là nếu thiếu mục đích đó thì chuyến đi
không thực hiện được. Mục đích chính của
chuyến đi là một trong những tiêu chuẩn để
xác định xem chuyến đi đó có được coi là
chuyến đi du lịch và du khách có được coi là
khách du lịch không. Ví dụ, xác định chuyến đi
với mục đích chính thăm người thân, khách du
lịch có thể kiếm được thu nhập trong thời gian
họ đến (ví dụ các bạn trẻ có một việc nhỏ
trong chuyến đi có thể đem lại thu nhập và
một phần để giảm bớt chi phí chuyến đi), đó
là chuyến đi du lịch. Nếu mục đích chính là đi
làm và kiếm thu nhập, thì chuyến đi đó không
thể được gọi là chuyến đi du lịch và các cá
nhân tham gia chuyến đi đó cũng không được
tính là khách du lịch nhưng được xem là “du
khách” khác.

Dựa vào mục đích chính của chuyến đi,
du khách có thể được phân nhóm như sau: 

- Nghỉ ngơi, giải trí 

- Thăm bạn bè, người thân 

- Tôn giáo, hành hương 

- Học tập, hội thảo, hội nghị 

- Chữa bệnh, trị liệu 

- Mua sắm, hội chợ thương mại 

- Lao động, di cư, tìm việc làm 

- Khác 

Chi tiêu du lịch là “tổng số tiền thanh
toán cho việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ
cũng như đồ có giá trị khác để sử dụng hoặc
từ bỏ cho toàn bộ chuyến đi du lịch”, bao gồm
các chi tiêu trực tiếp từ bản thân họ cũng như
các chi phí đã được chi trả hoặc chi trả bởi
người khác (Có thể là bạn bè, người thân, cơ
quan, doanh nghiệp, bảo hiểm, chính phủ…).

Không bao gồm các loại thanh toán của khách
du lịch liên quan tới thuế, lợi nhuận, mua sắm
các tài sản tài chính và phi tài chính.... 

Tiêu dùng du lịch bao gồm chi tiêu du
lịch cộng thêm các dịch vụ liên quan tới nơi
nghỉ riêng, du lịch chuyển đổi bằng hiện vật và
các loại tiêu dùng khác như: Giá trị quy đổi của
các giao dịch (Ví dụ như giao dịch tạm thời về
nhà ở với mục đích nghỉ dưỡng); Các giá trị
hàng hóa được quy đổi (rau, hoa quả, trò chơi,
cá….) được tạo ra từ nhà nghỉ dưỡng đó hoặc
là kết quả các các hoạt động vui chơi (làm
vườn, săn bắn, câu cá) ngoài môi trường
thường xuyên; Giá trị dịch vụ (thị trường hoặc
tiêu dùng cá nhân cuối cùng) liên quan tới nhà
ở với mục đích nghỉ dưỡng (nhà ở thứ hai
dành cho các mục đích nghỉ dưỡng và các loại
hình chủ sở hữu không truyền thống khác);
Các dịch vụ cá nhân khác do chính phủ hoặc
các cơ quan phi lợi nhuận cung cấp gồm y tế,
giáo dục, dịch vụ xã hội, bảo tàng, các dịch vụ
vui chơi… cấp miễn phí hoặc phí rất thấp cho
các khách du lịch thì dịch vụ này được xem là
chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật. 

Tiêu dùng du lịch bao gồm các chi tiêu du
lịch bằng tiền và các trao đổi dưới hình thức
hiện vật được quy đổi như: Giá trị quy đổi của
các giao dịch hiện vật (Giao dịch về nhà ở, đồ
ăn, quà tặng, các dịch vụ cá nhân do chính phủ
hoặc tổ chức xã hội, doanh nghiệp cung cấp
miễn phí hoặc phí rất thấp…) được xem là
chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật. 

Các khuyến nghị quốc tế hiện nay giới
hạn phạm vi tiêu dùng du lịch gắn với các hoạt
động của khách du lịch khi vào hoặc ra khỏi
phạm vi lãnh thổ của nước mà ta nghiên cứu.
Việc tiêu dùng của khách du lịch mà không có
bất kỳ hoạt động chi tiêu nào tại lãnh thổ
nước được nghiên cứu sẽ không được xem xét
để đưa vào tiêu dùng du lịch liên quan tới lãnh
thổ nước đó. Ví dụ như vé máy bay của khách
du lịch Mỹ bay trực tiếp từ New York tới Paris
trên hãng hàng không Anh quốc sẽ không
được tính vào tiêu dùng du lịch của nước Anh.
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DANH MỤC SẢN PHẩM DU LỊCH

2. Các thuật ngữ từ nguồn cung 

Sản phẩm du lịch (Tourism products): là
kết quả của một loại hoạt động phục vụ nhu

cầu của khách du lịch. Việc phân chia sản
phẩm du lịch được khuyến cáo như sau: 

1.1 Các sản phẩm tiêu dùng đặc trưng,
gồm các sản phẩm đại diện chủ
yếu cho so sánh quốc tế về chi phí
du lịch:

Là các sản phẩm chiếm một tỷ lệ lớn trong tiêu
dùng của khách du lịch. Khi không có khách du
lịch, các sản phẩm này có thể sẽ không còn tồn
tại nữa, hoặc mức độ tiêu dùng sẽ giảm đáng kể. 

1.1.1 Dịch vụ lưu trú du lịch

- Dịch vụ lưu trú có đăng ký kinh
doanh.
- Dịch vụ chỗ ở tư nhân, hộ gia
đình, nhà ở thứ hai,…

Hoạt động của các cơ sở lưu trú 

1.1.2 Dịch vụ ăn uống  Hoạt động của các cơ sở ăn uống

1.1.3 Dịch vụ vận chuyển khách đường sắt Hoạt động của doanh nghiệp vận tải hành
khách đường sắt 

1.1.4 Dịch vụ vận chuyển khách đường bộ Hoạt động của cơ sở vận tải hành khách
đường bộ 

1.1.5 Dịch vụ vận chuyển khách đường thủy Hoạt động của cơ sở vận tải hành khách
đường thủy 

1.1.6 Dịch vụ vận chuyển khách đường không Hoạt động của cơ sở vận tải hành khách
đường hàng không

1.1.7 Dịch vụ cho thuê trang thiết bị phụ trợ Hoạt động của cơ sở cho thuê máy móc, thiết
bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ
dùng cá nhân gia đình; cho thuê tài sản vô
hình phi tài chính.

1.1.8 Dịch vụ lữ hành Hoạt động của doanh nghiệp lữ hành, đại lý
du lịch, văn phòng du lịch

Mã                      Tên, loại sản phẩm                                                       Nội dung
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Doanh nghiệp là đơn vị kinh tế thực hiện
hạch toán kinh tế độc lập, có đầy đủ tư cách
pháp nhân, được thành lập theo quy định của
pháp luật

Cơ sở kinh doanh là một doanh nghiệp
hoặc một phần của doanh nghiệp tham gia
vào một, hoặc nhiều loại hoạt động kinh tế tại
một khu vực địa lý nào đó, thực hiện hạch
toán độc lập. 

Các ngành thuộc du lịch: là nhóm các cơ
sở kinh doanh có cùng một hoạt động chính
là một hoạt động du lịch đặc trưng. Trong
thống kê, các cơ sở được phân loại theo hoạt
động chính của chúng, hoạt động này được
xác định theo hoạt động tạo ra nhiều giá trị
tăng thêm nhất. 

Giá trị tăng thêm là giá trị hàng hóa và
dịch vụ mới sáng tạo ra của các ngành kinh tế
trong một thời kỳ nhất định. Giá trị tăng thêm
là một bộ phận của giá trị sản xuất, bằng
chênh lệch giữa giá trị sản xuất và chi phí
trung gian. Giá trị tăng thêm được tính theo
giá thực tế và giá so sánh. 

Tổng giá trị tăng thêm của các ngành
thuộc du lịch (GVATI): được xác định là tổng
của giá trị tăng thêm của tất cả các ngành
thuộc du lịch.

Tổng giá trị tăng thêm trực tiếp ngành
du lịch (TDGVA): TSA sử dụng một chỉ số khác
về sự liên kết giữa nhu cầu về hàng hóa và dịch
vụ của du khách (tiêu dùng du lịch) và sự cung
cấp bởi các nhà sản xuất nội địa, cả các ngành
du lịch và các ngành phi du lịch. 

Tổng sản phẩm trong nước trực tiếp
ngành du lịch (TDGDP): là Tổng giá trị tăng
thêm trực tiếp ngành du lịch cộng với thuế
thuần đánh vào các sản phẩm và hàng nhập
khẩu được tính trong giá trị tiêu dùng du lịch
trong nước (giá người mua). 

Lao động của doanh nghiệp là toàn bộ số
lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và
trả lương, trả công.

Việc làm trong các ngành thuộc du lịch:
Những ngành kinh doanh du lịch như dịch vụ
lưu trú, ăn uống, giải trí… thường sử dụng khá
nhiều lao động và nhìn chung thường thuê lao

1.1.9 Dịch vụ văn hóa Hoạt động của các cơ sở, trung tâm văn hóa,
thư viện, bảo tàng, nhà hát,…

1.1.10 Dịch vụ thể thao, giải trí Hoạt động của các cơ sở, trung tâm thể thao,
vui chơi, giải trí.

1.1.11 Hàng hóa đặc trưng riêng của từng
quốc gia 

Bao gồm các hoạt động bán lẻ hàng hóa tiêu
dùng cho khách du lịch.

1.1.12 Dịch vụ đặc trưng riêng của từng
quốc gia

Bao gồm các dịch vụ khác (ngoài 11 dịch vụ đã
kể) có tại quốc gia nghiên cứu

1.2 Các sản phẩm tiêu dùng khác Các sản phẩm khác các loại kể trên

2. Sản phẩm phi tiêu dùng đặc trưng
riêng của từng quốc gia

- Những đồ có giá trị 

- Các sản phẩm phi tiêu dùng khác: các sản
phẩm hình thành tài sản cố định du lịch và tiêu
dùng du lịch công (của doanh nghiệp, nhà nước)
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động có trình độ học vấn tương đối thấp và lại
là những người có thể sinh sống tại những khu
vực kém phát triển và tập trung ít các hoạt
động dịch vụ.

Bên cạnh đó, ngành du lịch còn có những
đặc điểm khác cần lưu ý liên quan đến lao
động. Đó là do du lịch có tính mùa vụ, nên số
lượng lao động trong ngành du lịch cũng biến
động theo mùa và thường có mức độ cao hơn
các ngành khác.

Tích lũy tài sản là chỉ tiêu phản ánh chi
tiêu cho đầu tư tài sản cố định, đầu tư tài sản
lưu động và tài sản quý hiếm trong một thời
kỳ nhất định. Tích lũy tài sản được chia theo
loại tài sản, tính theo giá thực tế và giá so sánh. 

Tích lũy tài sản cố định được tính bằng
giá trị tài sản cố định nhận về trừ đi tài sản cố
định thanh lý trong kỳ của các đơn vị thể chế,
không bao gồm phần hộ gia đình tiêu dùng.

Tích lũy tài sản lưu động gồm tài sản là
nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thành
phẩm tồn kho, sản phẩm dở dang; được tính
bằng chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của các đơn
vị thể chế, không bao gồm tồn kho của hộ gia
đình cho tiêu dùng. 

Tiêu dùng du lịch công: là tiêu dùng của
chính phủ và các tổ chức xã hội, nó được tính
vào tiêu dùng du lịch dưới hình thức chuyển

đổi xã hội bằng hiện vật. Chính phủ đóng vai
trò quan trọng thông qua việc đưa ra khung
pháp lý và các quy chế liên quan đến phục vụ
khách du lịch, và những quy tắc mà khách du
lịch phải chấp hành; chính phủ thực hiện các
chương trình xúc tiến du lịch của quốc gia
mình tới quốc gia khác hoặc một vùng cụ thể;
Xây dựng các phương pháp để đánh giá các
chính sách du lịch; Duy trì an ninh du lịch cũng
như các hoạt động duy trì không gian công
cộng... Chính phủ cũng cung cấp một số dịch
vụ nhất định như giáo dục, dịch vụ y tế, văn
hóa với bảng giá quy định để đảm bảo quyền
lợi cho khách du lịch. Chính phủ cũng thường
cung cấp hỗ trợ thông qua những chính sách
ưu đãi khác nhau như cung cấp dịch vụ trực
tiếp, phát triển quỹ hỗ trợ đầu tư du lịch, ưu
đãi thuế hoặc trợ cấp để định hướng cho đầu
tư tới các khu vực địa lý cụ thể hoặc các hoạt
động khác, đầu tư trực tiếp vào cơ sở hạ tầng
(như đường xá, bệnh viện, sân bay...) hoặc
phát triển các doanh nghiệp nhà nước trong
các lĩnh vực như giao thông, cơ sở lưu trú và
các cơ sở vui chơi giải trí...

Nhu cầu du lịch trong nước: là số liệu
tổng hợp từ tiêu dùng du lịch trong nước, tổng
tích lũy tài sản cố định và tổng tiêu dùng du
lịch công (từ chính phủ và các tổ chức xã hội),
nó phản ánh quy mô tiêu dùng trực tiếp của
khách du lịch tại quốc gia đang nghiên cứu.
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