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lỜi NÓi ĐẦu                           

N
ăm 2017, Du lịch Việt nam đạt được những thành tựu quan trọng, được
Đảng, nhà nước và xã hội ghi nhận: đón hơn 12,92 triệu khách quốc tế,
tăng 29,1% so với năm 2016, phục vụ 73,2 triệu lượt khách nội địa, tăng

18,1%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 541.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp của
ngành Du lịch ước đạt 7,9% gDP.

Bên cạnh kết quả trên, năm 2017 có nhiều dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử ngành Du lịch:
Bộ chính trị ban hành nghị quyết số 08-nQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn; Quốc hội thông qua luật Du lịch 2017; Du lịch Việt nam tổ chức thành
công hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững tại hạ long với Tuyên bố
“Thúc đẩy du lịch bền vững vì châu á - Thái Bình Dương bao trùm và kết nối”.

những thành tựu và dấu ấn của Du lịch Việt nam đã được các cơ quan, tổ chức quốc tế
có uy tín ghi nhận. Theo Tổ chức Du lịch thế giới (unWTO), Việt nam xếp thứ 6 trong số
10 quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng khách du lịch hàng đầu thế giới năm 2017. Bên cạnh
các giải thưởng dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội golf thế giới đã
bình chọn Việt nam là “Điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất khu vực châu á - Thái Bình
Dương năm 2017”; hiệp hội phóng viên du lịch Thái Bình Dương bình chọn Việt nam là
“Điểm đến đang nổi đối với du lịch sang trọng”.

những thành tựu trên bắt nguồn từ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và nhà nước, của
chính phủ và Thủ tướng chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đó là kết quả
của cả chặng đường dài phát triển để hình thành nên hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du
lịch tương đối hiện đại, đạt đẳng cấp quốc tế, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, ngày càng
hiệu quả của các Bộ, ngành, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp cả nước
và các địa phương, các hoạt động xúc tiến, quảng bá và giao lưu kinh tế, thương mại, văn
hóa, thể thao giữa Việt nam với các nước.

những kết quả trên đã tạo nền tảng và điều kiện cho sự phát triển của Du lịch Việt nam
thời gian tới, hướng đến mục tiêu nghị quyết 08-nQ/TW đã đề ra: đến năm 2020 đón từ
17-20 triệu khách du lịch quốc tế, phục vụ 82 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trên 10%
gDP. Trong bối cảnh đó và nhân dịp kỷ niệm 58 năm thành lập ngành Du lịch Việt nam
(09/7/1960 - 09/7/2018), chúng tôi trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Báo cáo thường niên
Du lịch Việt nam 2017” đến tất cả các bạn./.

Nguyễn Văn Tuấn
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
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Du lịch Thế gIỚI nĂM 2017
TĂng caO nhẤT TROng 7 nĂM Qua
Theo số liệu của Tổ chức Du lịch thế giới (unWTO),
năm 2017, du lịch thế giới đạt mức tăng trưởng ấn
tượng với 6,7% so với 2016, đưa tổng lượng khách
du lịch quốc tế lên 1,322 tỷ lượt. Đây là mức tăng
trưởng cao nhất trong vòng 7 năm qua.

tÌNh hÌNh Du lịch thẾ GiỚi

NĂM 2017
1,322

tỷ lượt khách
quốc tế

1

Đóng 
góp trực tiếp

trên 2,5 nghìn
tỷ USD
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Nguồn: UNWTO

Về tăng trưởng khách du lịch quốc tế
đến, năm 2017, châu Âu dẫn đầu với
mức tăng trưởng ấn tượng 8,4%
(tăng ngoạn mục từ 2,4% năm 2016),
và đây cũng là mức tăng trưởng cao
nhất của khu vực châu Âu trong 10
năm gần đây. châu Phi tiếp tục duy
trì mức tăng trưởng 8%. Tiếp đến là
khu vực châu á - Thái Bình Dương
(+5,8%), Trung Đông (+4,9%) và châu
Mỹ (+2,9%). 

“Du lịch bền vững: Cách thức để phát triển” - chủ đề của
ngày Du lịch thế giới 2017 (27/9) khẳng định sức mạnh
chuyển hóa toàn cầu của ngành Du lịch đem lại niềm hi
vọng, sự thịnh vượng, sự hiểu biết và sinh kế cho nhiều
người trên trái đất, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền
vững trên cả 5 trụ cột: Kinh tế, Xã hội, Môi trường, Văn hóa
và hòa bình. Điều này cũng góp phần thúc đẩy du lịch thế
giới năm 2017 tăng trưởng ấn tượng trong 7 năm qua, tạo
cơ sở để du lịch tiếp tục phát triển bền vững.

Biểu đồ 1.1. Khách du lịch quốc tế đến, 2011 - 2017 

Khách du lịch quốc tế đến năm 2017 
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Nguồn: UNWTO (Dữ liệu tổng hợp tháng 1/2018)
(1) Theo phân loại của Quỹ Tiền tệ quốc tế

Bảng 1.1. Lượng khách quốc tế đến các khu vực trên thế giới, 2015 - 2017

Lượng khách
(triệu lượt)

Thị phần
(%)

Tăng/giảm
(%)

2015 2016 2017 2017 16/15 17/16

Thế giới 1.193 1.239 1.322 100 3,9 6,7

các nền KT phát triển1 654 686 724 54,8 4,8 5,7

các nền kinh tế mới nổi1 539 554 597 45,2 2,7 7,9

Châu Âu 604,9 619,3 671,1 50,8 2,4 8,4

Bắc Âu 69,8 73,8 77,6 5,9 5,8 5,1

Tây Âu 181,5 181,5 193,4 14,6 0,0 6,6

Trung - Đông Âu 122,2 126,9 133,3 10,1 3,9 5,0

nam Âu - Địa Trung hải 231,4 237,1 266,8 20,2 2,4 12,6

Eu-28 478,3 500,1 537,8 40,7 4,5 7,5

Châu Á - Thái Bình Dương 284,0 305,8 323,7 24,5 7,7 5,8

Đông Bắc á 142,1 154,3 159,3 12,0 8,6 3,2

Đông nam á 104,2 110,8 120,1 9,1 6,3 8,3

châu Đại Dương 14,3 15,6 16,6 1,3 9,4 6,5

nam á 23,4 25,1 27,7 2,1 7,0 10,4

Châu Mỹ 193,7 200,8 206,6 15,6 3,7 2,9

Bắc Mỹ 127,5 130,9 133,0 10,1 2,7 1,6

Vùng biển ca-ri-bê 24,1 25,2 26,3 2,0 4,7 4,1

Trung Mỹ 10,2 10,7 11,1 0,8 4,9 3,7

nam Mỹ 31,9 33,9 36,2 2,7 6,4 6,7

Châu Phi 53,5 57,6 62,1 4,7 7,6 7,8

Bắc Phi 18,0 18,9 21,4 1,6 5,0 13,4

châu Phi cận Sahara 35,5 38,7 40,7 3,1 8,9 5,1

Trung Đông 57,0 55,6 58,3 4,4 -2,4 4,8
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Về tăng trưởng khách quốc tế đến năm 2017, dẫn đầu là nam á (+10,4%). Tiếp đến là Đông nam á (+8,3%),
châu Đại Dương (+6,5%) và Đông Bắc á (+3,2%).

Nguồn: UNWTO

chÂu á - TháI BÌnh DƯơng
ĐÓn ¼ Tổng lƯỢng Khách
Quốc Tế TOÀn cầu
năm 2017, châu á - Thái Bình Dương đón khoảng 324 triệu

lượt khách quốc tế, tăng hơn 18 triệu lượt (tương đương

+5,8%) so với năm 2016,  vẫn chiếm khoảng 1/4 tổng lượng

khách quốc tế toàn cầu. 

Khách quốc tế 
đến châu á - 

Thái Bình Dương

khoảng 324
triệu lượt

Nguồn: UNWTO

Biểu đồ 1.2. Khách quốc tế đến 
châu Á - Thái Bình Dương, 2013 - 2017

Biểu đồ 1.3. Tăng trưởng khách quốc tế đến các khu vực thuộc châu Á - Thái Bình Dương (%)
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chI TIÊu Du lịch Ra nƯỚc ngOÀI TĂng TRƯỞng
Đáng KỂ

Nguồn: UNWTO (Dữ liệu tổng hợp tháng 4/2018)

Thứ hạng Thị trường nguồn
Chi tiêu du lịch ra nước ngoài 

năm 2017 (tỷ USD)
Tăng trưởng 2017/2016 (%) 

(tính theo nội tệ)

1 Trung Quốc 257,7 4,7

2 Mỹ 135,2 9,4

3 Đức 83,7 2,8

4 anh 63,4 2,6

5 Pháp 41,4 0,8

6 Úc 34,0 6,9

7 ca-na-đa 32,0 8,9

8 nga 31,1 29,7

9 hàn Quốc 30,6 9,4

10 I-ta-li-a 27,1 6,3

Theo unWTO, chi tiêu du lịch ra nước ngoài tăng
trưởng đáng kể, nhất là ở những thị trường nguồn
quan trọng. Đặc biệt là chi tiêu du lịch tăng trở lại
ở thị trường Bra-xin (+31%) và liên bang nga
(tăng gần 30%) sau vài năm sụt giảm. 5 thị trường
nguồn hàng đầu về chi tiêu du lịch ra nước ngoài
cũng có chi tiêu du lịch tăng trưởng ổn định:
Trung Quốc (+4,7%), Mỹ (+9,4%), Đức (+2,8%),

anh (+2,6%), Pháp (+0,8%). 

ngoài ra, so với năm 2016, chi tiêu du lịch ra nước
ngoài năm 2017 của một số thị trường tăng trưởng
khá ấn tượng ở mức hai con số: Ru-ma-ni (+59,2%,
từ 2,1 tỷ uSD năm 2016 lên 3,5 tỷ uSD năm 2017),
u-crai-na (+19,4%), ác-hen-ti-na (+16,4%), Thụy
Điển (+14,2%), Tây Ban nha, Việt nam (đều ở mức
13%), Bồ Đào nha (11,5%).

Bảng 1.2. 10 thị trường nguồn hàng đầu về chi tiêu du lịch ra nước ngoài

Đảo Nam Du (Kiên Giang)
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những điểm đến hàng đầu về lượng khách quốc tế
đến gồm: Pháp, Mỹ, Tây Ban nha, Trung Quốc,
I-ta-li-a, anh, Đức, Mê-hi-cô, Thổ nhĩ Kỳ và Thái
lan. Dẫn đầu tổng thu từ khách du lịch quốc tế đến

là Mỹ, Tây Ban nha, Pháp, Thái lan, I-ta-li-a, anh,
Úc, Đức, hồng Kông và Trung Quốc. Bảng số liệu
dưới đây cho thấy quy mô và hiệu quả kinh tế của
những thị trường này.

nhỮng Thị TRƯỜng hÀng Đầu VỀ lƯỢng Khách
Quốc Tế Đến VÀ Tổng Thu Từ Khách Du lịch Quốc Tế

Nguồn: UNWTO (Dữ liệu tổng hợp tháng 4/2018)

(*)   tính đến thời điểm báo cáo số liệu cho uNWtO
(**) chưa có số liệu chính thức về lượng khách quốc tế đến năm 2017

Mê-hi-cô và Thổ nhĩ Kỳ nằm trong 10 thị trường
dẫn đầu đón khách quốc tế đến, nhưng lại không
nằm trong 10 thị trường có tổng thu từ khách
quốc tế đến cao nhất. cụ thể, năm 2017, Mê-hi-cô
đón 39,3 triệu lượt khách quốc tế, thu được 21,3
tỷ uSD; Thổ nhĩ Kỳ đón 37,6 triệu lượt và thu

22,5 tỷ uSD. ngược lại, Úc và hồng Kông nằm
trong 10 thị trường dẫn đầu về tổng thu từ khách
quốc tế đến mặc dù đón được ít khách quốc tế
hơn so với những điểm đến khác; hai điểm đến
này lần lượt đón 29,5 triệu lượt và 27,9 triệu lượt
trong năm 2017.

Đóng góp của du lịch:
• Đóng góp trực tiếp: hơn 2,5 nghìn tỷ uSD vào 

gDP (3,2%);

• Trực tiếp tạo ra hơn 118,4 triệu việc làm (3,8%);

• Tổng đóng góp vào việc làm: 313,2 triệu việc làm 
(9,9%).

2017: Du lịch ĐÓng gÓP TRỰc TIếP TRÊn 2,5 nghÌn TỶ
uSD chO nỀn KInh Tế TOÀn cầu 

Theo hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới (WTTc),

năm 2017, du lịch và lữ hành toàn cầu đóng góp

trực tiếp vào gDP hơn 2,5 nghìn tỷ uSD (tương

đương 3,2% gDP). Du lịch và lữ hành trực tiếp tạo

ra hơn 118,4 triệu việc làm (chiếm 3,8% tổng việc

làm trên toàn thế giới), và tổng đóng góp vào việc

làm là hơn 313,2 triệu việc làm (chiếm 9,9%).

Thứ
hạng
2016

Thị trường

Lượng khách
quốc tế đến
năm 2016
(triệu lượt)

Lượng khách
quốc tế đến
năm 2017
(triệu lượt)

Tăng trưởng
(%)

2017/2016
(*)

Thứ
hạng

Thị trường

Tổng thu 
từ khách

quốc tế đến
năm 2017 (tỷ

USD)

Tăng trưởng
(%)

2017/2016
(*) 

(tính theo 

nội tệ)

1 Pháp(**) 82,6 - - 1 Mỹ 203,7 -1,1

2 Mỹ(**) 75,9 - - 2 Tây Ban nha 68,0 10,1

3 Tây Ban nha 75,3 81,8 8,6 3 Pháp 60,7 9,0

4 Trung Quốc 59,3 60,7 2,3 4 Thái lan 57,5 13,1

5 I-ta-li-a(**) 52,4 - - 5 I-ta-li-a 44,0 7,2

6 anh(**) 35,8 - - 6 anh 43,9 10,8

7 Đức 35,6 37,5 5,2 7 Úc 42,8 12,1

8 Mê-hi-cô 35,1 39,3 12,0 8 Đức 39,8 4,2

9 Thổ nhĩ Kỳ 30,3 37,6 29,5 9 hồng Kông 33,2 1,6

10 Thái lan 32,6 35,4 8,6 10 Trung Quốc 32,6 -25,4

Bảng 1.3. 10 thị trường hàng đầu về lượng khách quốc tế đến và tổng thu 
từ khách quốc tế đến



Hơn 4 tỷ
lượt hành khách; tăng 7%

36,8 triệu
chuyến bay
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VẬn chuYỂn hÀng KhÔng

Theo ước tính của hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế

(IaTa), năm 2017 có 4.081 triệu lượt khách di chuyển bằng

đường không, tăng hơn 7% so với năm 2016. 

Xét theo khu vực, tăng trưởng cao nhất là hàng không khu vực

châu Âu (+10%), châu Phi và Trung Đông cũng tăng mạnh

(+8%), châu á - Thái Bình Dương (+6%) và châu Mỹ (+5%).

hàng không thế giới thực hiện 36,8 triệu chuyến bay trong

năm 2017.

Bảng 1.4. Tác động kinh tế của du lịch và lữ hành, năm 2017

* Đơn vị tính: Nghìn việc làm;

** tỷ lệ % so với tổng được xác định như sau: (1) so với tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ; (2) và (3) so với 
GDP của nền kinh tế thế giới; (4) và (5) so với tổng số việc làm trên toàn thế giới; (6) so với tổng giá trị đầu tư của toàn 
nền kinh tế thế giới;

(a) tính theo giá cố định và tỷ giá hối đoái năm 2017

Nguồn: WTTC

STT Chỉ tiêu
Giá trị 

(tỷ USD) (a)
Tỷ lệ (%) 

(so với tổng**)

1 Xuất khẩu du lịch 1.494,2 6,5

2 chi tiêu du lịch nội địa 3.970,5 5,0

3 Đóng góp trực tiếp vào gDP 2.570,1 3,2

4 Đóng góp trực tiếp vào việc làm* 118.454* 3,8

5 Tổng đóng góp vào việc làm* 313.221* 9,9

6 Đầu tư vốn 882,4 4,5
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Tiếp đà tăng trưởng mạnh từ năm 2016, du
lịch Việt nam tiếp tục đạt được những kỷ lục
mới trong năm 2017. các chỉ tiêu về khách
quốc tế, khách du lịch nội địa và tổng thu từ
khách du lịch đều tăng cao.

Du lịch

ViệT NaM
qua các cON số

12,9 
triệu lượt khách

quốc tế

Đóng góp 

trực tiếp 7,9% 
GDP

2

Tổng thu 
từ khách du lịch

541 nghìn 
tỷ đồng



14 Báo cáo thường niên Du lịch Việt nam 2017

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

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

năm 2017, Việt nam đón 12.922.151 lượt khách quốc tế đến, tăng
29,1% so với năm 2016. Du lịch Việt nam tiếp tục xác lập 2 kỷ lục
mới từ trước đến nay - tổng số khách đến nhiều nhất trong một năm
(12,9 triệu lượt) và mức tăng tuyệt đối cao nhất trong một năm (gần
3 triệu lượt). 

Khách Quốc Tế Đến VIệT naM

Biểu đồ 2.1. 10 thị trường hàng đầu gửi khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017 (lượt)

Thị trường
Số lượng khách

quốc tế đến
(lượt khách)

Tăng trưởng so
với năm 2016

(%)

1 Trung Quốc 4.008.253 48,6

2 hàn Quốc 2.415.245 56,4

3 nhật Bản 798.119 7,8

4 Đài loan 616.232 21,5

5 Mỹ 614.117 11,1

6 nga 574.164 32,3

7 Ma-lai-xi-a 480.456 17,9

8 Úc 370.438 15,5

9 Thái lan 301.587 13,0

10 anh 283.537 11,3

12.922.151 
lượt khách

+29,1%

Bảng 2.1. 10 thị trường hàng đầu gửi khách quốc tế
đến Việt Nam năm 2017
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lượng khách quốc tế đến từ 10 thị trường nguồn
hàng đầu đạt 10.462.148 lượt, chiếm gần 81% tổng
lượng khách quốc tế đến Việt nam năm 2017. 

các thị trường thuộc khu vực Đông Bắc á tiếp tục
giữ vị trí đầu gửi khách đến Việt nam, trong đó thị
trường Trung Quốc lớn nhất với 4.008.253 lượt
khách (chiếm 31% tổng lượng khách quốc tế đến
Việt nam), tăng 48,6% so với năm 2016; vị trí thứ hai
thuộc về hàn Quốc với 2.415.245 lượt khách (chiếm
18,7%), tăng 56,4%; vị trí thứ ba là nhật Bản với
798.119 lượt khách (chiếm 6,2%), tăng 7,8%; Đài
loan ở vị trị thứ tư với 616.232 lượt khách (chiếm
4,8%), tăng 21,5%.

Thị trường Mỹ xếp ở vị trí thứ năm với 614.117 lượt

khách, (+11,1%), thị trường nga xếp ở ngay vị trí
thứ 6 với mức tăng trưởng mạnh (+32,3%), đạt
574.164 lượt khách.

Ma-lai-xi-a và Thái lan là 2 thị trường thuộc khu
vực Đông nam á, nằm ở vị trí thứ 7 và thứ 9 với
480.456 và 301.587 lượt khách, lần lượt tăng
17,9% và 13% so với năm trước.

Thị trường anh thay thế vị trí thứ 10 của Xin-ga-
po năm 2016 để lọt vào danh sách 10 thị trường
gửi khách nhiều nhất đến Việt nam năm 2017 với
283.537 lượt khách, tăng 11,3% so với năm 2016.
anh là một trong 5 nước Tây Âu được hưởng chính
sách miễn thị thực nhập cảnh vào Việt nam từ
năm 2015.

Biểu đồ 2.2. Khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng, 2016 - 2017

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

Số khách quốc tế đến Việt nam

hàng tháng trong năm 2017 đạt từ

0,95 triệu lượt đến hơn 1,2 triệu

lượt/tháng, đều tăng so với cùng kỳ

năm 2016. Ba tháng đạt dưới 1 triệu

lượt khách là tháng 5, 6 và 9; trong

đó tháng 5 và 6 là mùa thấp điểm

khách quốc tế đến Việt nam. Riêng

tháng 12/2017 là tháng mà ngành

Du lịch đón được lượng khách cao

nhất trong năm với 1.276.353 lượt

khách, tăng 42,2% so với cùng kỳ

năm 2016.

Làng chài trên vịnh Hạ Long
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Bảng 2.2. Khách quốc tế đến Việt Nam chia theo phương tiện đến và khu vực, 2016 - 2017

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

năm 2017, lượng khách quốc tế đến từ
khu vực châu á chiếm tới 75,5% tổng
lượng khách quốc tế đến Việt nam
(trong đó thị trường Đông Bắc á chiếm
60,6%). Khu vực châu Âu chiếm 14,6%
(trong đó 5 nước Tây Âu gồm anh,
Pháp, Đức, I-ta-li-a, Tây Ban nha chiếm
6,7%). Khách đến từ châu Mỹ chiếm
6,3% (trong đó Bắc Mỹ gồm Mỹ và 
ca-na-đa chiếm 5,8%). Khách đến từ
châu Úc chiếm 3,3% và khách đến từ
châu Phi chỉ chiếm 0,3%.

năm 2017, khách quốc tế đến bằng đường hàng
không vẫn chiếm đa số với 10.910.297 lượt
(chiếm tỉ lệ 84,4%), tăng 32,1% so với năm 2016.
Khách đến bằng đường bộ đạt 1.753.018 lượt

(chiếm tỉ lệ 13,6%), tăng 19,5% so với năm 2016.
Khách du lịch quốc tế đến bằng đường biển chiếm
tỉ lệ 2%, tương ứng với 258.836 lượt, giảm 9,1%
so với năm trước. 

Biểu đồ 2.3. Cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam
theo khu vực, năm 2017

Năm 2016
(lượt khách)

Năm 2017
(lượt khách)

Tăng trưởng 
2017/2016 (%)

Tổng số 10.012.735 12.922.151 29,1

Chia theo phương tiện đến

Đường hàng không 8.260.623 10.910.297 32,1

Đường biển 284.855 258.836 -9,1

Đường bộ 1.467.257 1.753.018 19,5

Chia theo khu vực

châu á 7.263.374 9.762.661 34,4

châu Mỹ 735.073 817.033 11,1

châu Âu 1.617.432 1.885.670 16,6

châu Úc 368.292 420.906 14,3

châu Phi 28.564 35.881 25,6

Biểu đồ 2.4. Khách quốc tế đến Việt Nam chia theo phương tiện đến, 
2016-2017 (lượt khách)
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Khách Du lịch nỘI Địa
năm 2017 lượng khách du lịch nội địa đạt 73,2 triệu lượt, tăng 18,1% so với năm 2016, trong đó có 35,7 triệu
lượt khách có sử dụng dịch vụ lưu trú.

Bảng 2.3. Khách du lịch nội địa chia theo loại khách, 2016 - 2017

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Biểu đồ 2.5.  Khách du lịch nội địa
2016 - 2017 (triệu lượt)

ĐÓng gÓP KInh Tế cỦa Du lịch

Năm
Khách có nghỉ đêm

tại cơ sở lưu trú
(Triệu lượt)

Khách tham quan
trong ngày 
(Triệu lượt)

Tổng
(Triệu lượt)

Tăng trưởng so với
năm trước (%)

2016 29,2 32,8 62,0 8,8

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

Biểu đồ 2.6. Cơ cấu tổng thu từ khách du lịch
năm 2017

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

Tổng thu từ khách du lịch
Tổng thu từ khách du lịch năm 2017 đạt khoảng 541 nghìn tỷ đồng (tăng 29,7% so
với năm 2016). Trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt khoảng 316 nghìn tỷ đồng (chiếm
58,4%), tổng thu từ khách nội địa đạt khoảng 225 nghìn tỷ đồng (chiếm 41,6%). Đóng góp
trực tiếp của du lịch vào gDP đạt khoảng 396 nghìn tỷ đồng, tương đương 7,9% GDP.

Khách du lịch tại Hà Nội

Chùa Linh Ứng (Đà Nẵng)



Tương quan giữa đóng góp về lượng khách và tổng
thu từ khách du lịch giúp có cái nhìn tổng thể hơn
về đặc điểm cũng như đóng góp của từng thị trường
đối với Du lịch Việt nam. Đây là một yếu tố góp
phần phục vụ công tác hoạch định chính sách, định
vị thị trường, xúc tiến quảng bá hiệu quả.

10 thị trường nguồn hàng đầu chiếm tới 81% tổng
lượng khách quốc tế đến Việt nam, trong khi tổng
thu từ khách du lịch quốc tế đến từ 10 thị trường
này chiếm 76,4% tổng thu từ khách quốc tế đến
Việt nam.

cụ thể hơn, có thể thấy những nhóm thị trường
khách như Mỹ, nga và một số nước châu Âu đóng
góp trong tổng thu từ khách quốc tế lớn hơn so với
đóng góp về lượng khách, điều này cũng phản ánh
một đặc điểm đây là những thị trường có khả năng
và thói quen chi tiêu cao, cũng như độ dài chuyến
đi dài.

Trong khi đó, những thị trường gần có xu hướng chi
tiêu ít hơn trong một chuyến đi, một phần do độ dài
chuyến đi thường ngắn hơn. Tuy nhiên, bù lại số
lượng khách đến từ các thị trường này lại rất lớn,
nên tổng thu từ khách du lịch các thị trường gần
chiếm phần lớn trong tổng thu từ khách quốc tế
đến Việt nam.

Trong đó, 4 thị trường khu vực Đông Bắc á là Trung
Quốc, hàn Quốc, nhật Bản và Đài loan trong năm
2017 đã đóng góp tới 53,3% tổng thu từ khách
quốc tế và lượng khách cũng chiếm tới 59,7% tổng
lượng khách quốc tế. Đặc biệt, thị trường hàn Quốc
về lượng khách chiếm 18,7% nhưng tổng thu từ thị
trường này chiếm tới 19,9%.

hai thị trường ở khu vực Đông nam á là Ma-lai-xi-a
và Thái lan mặc dù có lượng khách chiếm lần lượt
3,7% và 2,3% nhưng đóng góp về tổng thu từ khách
du lịch lại ở tỷ lệ thấp hơn, chỉ 2,6% và 1,6%.
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Bảng 2.4. Cơ cấu đóng góp về lượng khách và tổng thu từ khách du lịch quốc tế 
của 10 thị trường nguồn hàng đầu, năm 2017

(1): Nguồn: Tổng cục Thống kê

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

Thị trường nguồn
Lượng khách quốc tế Tổng thu từ khách du lịch quốc tế

Số lượng (lượt)1 Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng)2 Tỷ trọng (%)

Tổng 12.922.151 100% 316.000 100%

Trong đó:

1. Trung Quốc 4.008.253 31,0% 77.000 23,9%

2. hàn Quốc 2.415.245 18,7% 63.100 19,9%

3. nhật Bản 798.119 6,2% 17.100 5,4%

4. Đài loan 616.232 4,8% 13.000 4,1%

5. Mỹ 614.117 4,7% 19.700 6,2%

6. nga 574.164 4,4% 19.300 6,1%

7. Ma-lai-xi-a 480.456 3,7% 8.300 2,6%

8. Úc 370.438 2,9% 15.000 4,3%

9. Thái lan 301.587 2,3% 5.000 1,6%

10. anh 283.537 2,2% 7.200 2,3%

các thị trường khác 2.460.003 19,0% 71.300 23,6%
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Biểu đồ 2.8. Cơ cấu đóng góp 
về tổng thu từ khách quốc tế của 10 thị

trường nguồn hàng đầu, năm 2017

Biểu đồ 2.7. Cơ cấu đóng góp 
về lượng khách của 10 thị trường nguồn

hàng đầu, năm 2017

Biểu đồ 2.9. Cơ cấu chi tiêu của khách 
quốc tế có nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú

Biểu đồ 2.10. Cơ cấu chi tiêu của khách
quốc tế tham quan trong ngày

Nguồn: Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2017 của Tổng cục Du lịch

chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt nam năm 2017
Theo kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt nam năm 2017 của Tổng cục Du lịch, chi tiêu bình quân
một lượt khách có nghỉ đêm tại cSlT là 1.171,3 uSD và chi tiêu bình quân một lượt khách tham quan trong
ngày là 144,6 uSD.

FLC Quy Nhơn (Bình Định)
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năm 2017, ngành Du lịch Việt nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của
Đảng và nhà nước trong việc chỉ đạo những định hướng lớn và xây dựng
các thể chế, chính sách. Với việc xác định phát triển Du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn, nhiều chính sách hỗ trợ được hình thành nhằm
khắc phục những tồn tại, khai thác tiềm năng và tạo điều kiện ngày càng
thuận lợi cho du lịch bứt phá. 

XÂY DỰNG

THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH

3
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“cú hích” đầu tiên trong năm 2017 của ngành Du
lịch là ngày 16/1/2017, Bộ chính trị ban hành nghị
quyết số 08-nQ/TW về phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là lần đầu tiên Bộ
chính trị ra nghị quyết chuyên đề về du lịch, là sự
kiện ghi dấu ấn lịch sử đặc biệt của ngành. nghị
quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

- Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch;

- cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên
nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy
luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế;

- hoàn thiện thể chế, chính sách;

- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất
kỹ thuật ngành Du lịch;

- Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch;

- Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và
cộng đồng phát triển du lịch;

- Phát triển nguồn nhân lực du lịch;

- Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước
về du lịch.

ngày 6/10/2017, chính phủ đã ban hành nghị quyết
103/nQ-cP về chương trình hành động thực hiện
nghị quyết số 08-nQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ
chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp đó, ngày 09/11/2017,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định
số 4215/QĐ-BVhTTDl về Kế hoạch hành động của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghị quyết
số 103/nQ-cP của chính phủ.

lần đầu tiên Bộ chính trị ban hành nghị quyết chuyên đề về
du lịch

Sau hơn 10 năm thực hiện, luật Du lịch (2005)
được sửa đổi nhằm phù hợp với điều kiện thực
tiễn. ngày 19/6/2017, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội
khóa XIV, luật Du lịch 2017 chính thức được
thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 89,21% và có
hiệu lực từ ngày 1/1/2018. luật Du lịch 2017
được thông qua sau khi Bộ chính trị ban hành
nghị quyết 08-nQ/TW về phát triển Du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy nhiều quan
điểm trong nghị quyết 08-nQ/TW đã được chuyển
tải vào luật Du lịch 2017.

Quan điểm xuyên suốt của luật Du lịch 2017 là lấy
khách du lịch làm trung tâm của mọi hoạt động du
lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du
lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh
doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp,
hướng tới thực hiện mục tiêu mà nghị quyết 

08-nQ/TW đặt ra. Một điểm mới nổi bật trong luật
Du lịch 2017 là quy định rõ việc thành lập Quỹ hỗ
trợ phát triển Du lịch. Quỹ ra đời sẽ giúp giải quyết
các “điểm nghẽn” về nguồn lực tài chính của ngành
Du lịch. 

Triển khai thực hiện luật Du lịch 2017, chính phủ
đã ban hành nghị định số 168/2017/nĐ-cP ngày
31/12/2017 về quy định chi tiết một số điều của
luật Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
ban hành Thông tư 06/2017/TT-BVhTTDl ngày
15/12/2017 về quy định chi tiết một số điều của
luật Du lịch.

luật Du lịch 2017 được Quốc hội thông qua là cơ
sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi và
động lực thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành
kinh tế mũi nhọn theo định hướng mà Bộ chính trị
đã đề ra.

Quốc hội thông qua luật Du lịch 2017
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Chính phủ gia hạn miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân
5 nước Tây Âu

Trong nghị quyết 46/nQ-cP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5/2017, chính phủ đã quyết định
gia hạn một năm (từ ngày 1/7/2017) miễn thị thực nhập cảnh Việt nam cho công dân 5 nước châu
Âu là Vương quốc anh, cộng hòa Pháp, cộng hòa liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban nha, cộng
hòa I-ta-li-a.

chính sách miễn thị thực có thời hạn cho công dân năm nước Tây Âu bắt đầu được thực hiện thí điểm
từ ngày 1/7/2015. Đây là lần thứ hai chính sách này được gia hạn.

những nới lỏng về chính sách thị thực trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật
Việt nam đã góp phần tích cực trong việc thu hút khách du lịch từ các thị trường này tới Việt nam.

Chính phủ ban hành Nghị định về quy trình cấp thị thực 
điện tử; ban hành Nghị quyết bổ sung 6 nước có công dân
được thí điểm cấp thị thực điện tử

nghị định 07/2017/nĐ-cP của chính phủ về
thí điểm cấp thị thực điện tử (e-visa) cho người
nước ngoài nhập cảnh Việt nam chính thức có
hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2017. Theo đó,
việc cấp thị thực điện tử được áp dụng trong
vòng 2 năm kể từ ngày 1/2/2017 đối với công
dân của 40 quốc gia thuộc châu á, châu Âu và
châu Mỹ nhập cảnh, xuất cảnh tại 28 cửa khẩu
đường hàng không, đường bộ và đường biển
vào Việt nam.

Sau đó, chính phủ tiếp tục ban hành nghị quyết
124/nQ-cP bổ sung 6 nước có công dân được

thí điểm cấp thị thực điện tử gồm: Ôt-xtrây-li-a;
các tiểu vương quốc ả Rập thống nhất; Ấn Độ;
ca-na-đa; hà lan; niu Di-lân, nâng tổng số các
nước được thí điểm cấp thị thực điện tử lên 
46 nước.

Với nhiều ưu điểm nổi bật như hệ thống quản lý
minh bạch, thông tin được liên tục cập nhật, thủ
tục nhanh chóng… cấp thị thực điện tử tạo nhiều
điều kiện thuận lợi cho du khách và được coi là
một trong những giải pháp nâng cao sức cạnh
tranh du lịch.

Ngành Du lịch tích cực triển khai cụ thể hóa các thể chế,
chính sách 

cũng trong năm 2017, Tổng cục Du lịch đã tổ
chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm
phổ biến và thực hiện những nhiệm vụ quan
trọng theo định hướng chỉ đạo của Đảng và
nhà nước: hội nghị quán triệt, phổ biến nội
dung nghị quyết 08-nQ/TW của Bộ chính trị;
hội nghị phổ biến luật Du lịch 2017; hội nghị
xúc tiến Du lịch 2017; hội thảo đánh giá tình
hình thực hiện chiến lược, Quy hoạch tổng thể

phát triển du lịch Việt nam đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030; hội thảo “những vấn đề
đặt ra trong tái cơ cấu ngành Du lịch”; Tọa đàm
khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực du lịch đến
năm 2021; hội nghị công bố và triển khai thực
hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch
vùng đồng bằng sông cửu long đến 2020, tầm
nhìn đến 2030.
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năm 2017, ngành Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện Kế hoạch chấn

chỉnh, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch và

quản lý điểm đến du lịch, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lữ hành, duy trì

đà tăng trưởng mạnh để ngành Du lịch phấn đấu đạt được mục tiêu cơ bản trở

thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020.

hOẠt ĐỘNG   

LỮ HÀNH VÀ VẬN TẢi
KHÁCH DU LỊCH

4
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• Tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về du lịch ở các vùng miền. 

• Phát động chiến dịch chấn chỉnh và nâng cao chất 
lượng dịch vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch và điểm
đến du lịch trên toàn quốc với thông điệp riêng cho
từng nhóm đối tượng.

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Biểu đồ 4.1. Số lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 2013 - 2017

hOẠT ĐỘng lỮ hÀnh
ngành Du lịch tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước
đối với hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên toàn quốc với 4 nhiệm vụ trọng
tâm: (1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; (2) Phát động chiến dịch chấn chỉnh và
nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch; (3) Tăng cường công tác
kiểm tra, thanh tra và phối hợp liên ngành; (4) Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực.

Trong năm 2017, có:
- 202 doanh nghiệp được cấp mới giấy phép kinh doanh
- 107 doanh nghiệp được cấp đổi giấy phép
- 50 doanh nghiệp ngừng hoạt động và bị thu hồi giấy phép  

Doanh nghiệp
kinh doanh lữ hành

quốc tế

• Tổ chức 9 đoàn công tác tiến hành kiểm tra 76 
công ty và chi nhánh công ty kinh doanh lữ hành 
quốc tế, 9 Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch và 12 điểm đến du lịch tại các địa bàn du lịch 
trọng điểm: hà nội, Đà nẵng, Tp. hồ chí Minh, 
Khánh hòa, ninh Thuận, Bình Thuận, Kiên giang. 

• 4 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế bị thu 
hồi giấy phép.

Việc triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến chiến dịch chấn chỉnh, quản lý lữ
hành, hướng dẫn du lịch và quản lý điểm đến du lịch
của ngành Du lịch đã góp phần nâng cao nhận thức
của địa phương, doanh nghiệp, cơ quan quản lý
điểm đến du lịch và người lao động du lịch trong
toàn quốc, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp, xây
dựng văn hóa và đạo đức kinh doanh, đồng thời duy
trì môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt
động kinh doanh lữ hành.

-  Dịch vụ lữ hành “chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng”; 

-  hướng dẫn du lịch “chuyên nghiệp, Thân thiện, Yêu nghề”; 

-  Điểm đến du lịch “Sạch sẽ, hấp dẫn, Bản sắc, Thân thiện”; 

- Khách du lịch “Văn minh, Tự trọng, Trách nhiệm”; 

- Dịch vụ vận chuyển khách du lịch “an toàn, 
chuyên nghiệp, Thân thiện”; 

- Dịch vụ ẩm thực “Vệ sinh, an toàn, Văn minh, 
chuyên nghiệp”; 

- Dịch vụ mua sắm “uy tín, chất lượng, Thân thiện”; 

- Dịch vụ du lịch khác với thông điệp “chuyên 
nghiệp, Thương hiệu, chất lượng”;

- cộng đồng dân cư “hiếu khách, Thân Thiện, Văn minh”.
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Tính đến hết tháng 12 năm 2017,  cả nước có 1.752 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, tăng 9,5% so
với năm 2016. Trong đó số lượng doanh nghiệp thuộc loại hình Tnhh và cổ phần vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất, lần
lượt đạt 66,5% và 31,7%.

Loại hình 
Doanh nghiệp

có vốn nhà
nước

Công ty cổ
phần

Công ty TNHH
Doanh nghiệp

tư nhân

Doanh nghiệp
có vốn đầu tư

nước ngoài
Tổng số

Số lượng 5 556 1.164 11 16 1.752

Cơ cấu (%) 0,3 31,7 66,5 0,6 0,9 100

Bảng 4.1. Số lượng và cơ cấu doanh nghiệp lữ hành quốc tế chia theo loại hình doanh nghiệp
(tính đến hết năm 2017)

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

năm 2017, số lượng doanh nghiệp lữ hành
tham gia vào các hoạt động xúc tiến quảng bá
sản phẩm du lịch Việt nam tại các hội chợ,
triển lãm du lịch lớn ở nước ngoài tăng vượt
bậc như: Tại hội chợ triển lãm du lịch ITB
Berlin, có hơn 62 doanh nghiệp tham gia, một
con số kỷ lục chưa từng có. cùng với đó, các
doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm,
đẩy mạnh quảng bá; chủ động gặp gỡ các
hiệp hội du lịch lớn trên thế giới để tìm hiểu
nhu cầu của du khách các nước, kiên trì tạo
lập dần các mối quan hệ tin cậy để hợp tác
phát triển. 

Biểu đồ 4.2. Cơ cấu doanh nghiệp lữ hành quốc tế
chia theo loại hình doanh nghiệp

(tính đến hết năm 2017)

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Nguồn: Tổng cục Du lịch

năm 2017, hoạt động lữ hành nội địa diễn ra khá
sôi động. nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
nội địa đã chủ động trao đổi, kết nối, tìm kiếm đối
tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng
hóa sản phẩm du lịch.

Doanh nghiệp
kinh doanh lữ hành

nội địa
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• Hàng không quốc tế:

hệ thống hạ tầng giao thông, đường cao tốc tiếp tục
được đầu tư hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển,
tăng lưu lượng khách lưu thông bằng đường bộ, tăng
khả năng tiếp cận từ các đô thị đến các khu, điểm du
lịch... qua đó đã góp phần tạo ra các tuyến du lịch
mới và phát triển điểm đến. 

Tiếp tục phát triển loại hình du lịch bằng xe ô tô tự
lái, xây dựng thêm các tuyến du lịch caravan xuyên
Việt và kết nối các quốc gia giáp biên giới Việt nam.

Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại tình trạng thiếu các điểm
dừng chân hợp lý và các dịch vụ có tính chuyên biệt
và giá trị văn hóa, sinh thái cao.

Vận tải đường hàng không 

hoạt động vận tải khách du lịch đường hàng không trong năm 2017 tiếp tục phát
triển. hạ tầng một số cảng hàng không được đầu tư, nâng cấp, mở rộng và xây
mới… đã góp phần vào sự tăng trưởng khách quốc tế đến Việt nam và khách 
du lịch nội địa.

Năm 2017, hành khách qua các cảng hàng không Việt Nam đã đạt 94 triệu
lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016. 

(Theo Cục Hàng không Việt Nam)

hOẠT ĐỘng VẬn TảI Khách Du lịch

Vận tải du lịch bằng đường bộ tiếp tục được tăng cường

- 52 hãng hàng không quốc tế khai thác đường bay đến
Việt nam.

- 3 hãng hàng không Việt nam đang khai thác 99 đường
bay quốc tế kết nối 28 quốc gia, vùng lãnh thổ.

- lượng khách quốc tế đến Việt nam bằng đường hàng
không năm 2017 chiếm 84,4% tổng lượng khách quốc
tế đến Việt nam.

năm 2017, bên cạnh khai thác đường bay quốc tế
chủ yếu tới TP. hồ chí Minh và hà nội, các hãng
hàng không đã mở rộng đến các cảng hàng không
quốc tế khác như cam Ranh, Đà nẵng... 

- Jetstar Pacific khai thác đường bay Đà nẵng -
hồng Kông (từ tháng 3), Quảng Bình - chiangmai
(Thái lan) (từ tháng 8) và Đà nẵng - Osaka (nhật
Bản) (từ tháng 9).

- airasia mở đường bay thẳng Đà nẵng - Bangkok
(Thái lan) (từ tháng 6) và cam Ranh - Kuala lumpur
(Ma-lai-xi-a) (từ tháng 9).

- Vietjet air mở đường bay thẳng TP. hcM - 
chiangmai (Thái lan) (từ tháng 10).

- china Southern airlines khai thác đường bay Đà
nẵng - Bắc hải - Trịnh châu (Trung Quốc) (từ tháng 11).

- Vietjet air khai trương đường bay cam Ranh -
Seoul (hàn Quốc) (tháng 12).

• Hàng không nội địa:

- 4 hãng hàng không Việt nam đang khai thác trên 50
đường bay nội địa.

- Vận tải hàng không nội địa chiếm khoảng 56%.

nhiều đường bay nội vùng, liên vùng đã được mở
mới, đồng thời chuyển sang khai thác bằng tàu bay
phản lực trên các đường bay từ hà nội và TP. hồ
chí Minh tới nha Trang, huế, Đà lạt, Buôn Ma
Thuột... các đường bay nội vùng chặng ngắn cũng
được tăng tải, cung ứng tối đa nhằm hỗ trợ tích cực
cho mạng đường bay quốc tế.

Trong năm 2017, các hãng hàng không trong nước
và nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các doanh
nghiệp lữ hành trong việc xúc tiến thị trường, quảng
bá điểm đến, xây dựng sản phẩm du lịch trong đó
tập trung vào các thị trường khách châu Âu (anh,
Đức, Pháp, nga); aSEan (Thái lan, Xin-ga-po,
Ma-lai-xi-a…), Đông Bắc á (nhật Bản, hàn Quốc,
Trung Quốc, Đài loan), châu Úc (ốt-xtrây-lia). 

ngoài ra, một số hãng hàng không đã mở chuyến
bay charter đến Việt nam như: hãng TuI IK mở
đường bay charter từ anh đến Phú Quốc (từ tháng
11); hãng neos của Ý khai thác các chuyến bay
charter từ TP. Milan (Ý) tới Phú Quốc (từ tháng 12).
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Nguồn: Tổng cục Du lịch

Cơ sở dữ liệu trực tuyến - công cụ hỗ
trợ nâng cao hiệu quả công tác quản lý
Tổng cục Du lịch tiếp tục duy trì và nâng cấp 
website cơ sở dữ liệu trực tuyến về hướng dẫn viên:
www.huongdanvien.vn và website cơ sở dữ liệu về
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế:
www.quanlyluhanh.vn. Đây là những công cụ hỗ trợ
hữu hiệu công tác quản lý theo thời gian thực, tiếp
cận xu hướng cách mạng công nghệ 4.0 và là một
thành phần trong hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch
Việt nam.

cơ sở dữ liệu này cũng rất hữu ích cho các doanh
nghiệp, đơn vị, tổ chức, và đoàn khách để kiểm tra
thông tin xác thực và cập nhật về hướng dẫn viên
và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đủ
điều kiện hành nghề.

Biểu đồ 4.3. Cơ cấu thẻ HDVDL quốc tế 
còn thời hạn chia theo ngoại ngữ sử dụng,

tính đến hết năm 2017

• Du lịch tàu biển 

Theo hiệp hội các hãng du
lịch tàu biển quốc tế (cruise lines International 
association - clIa), Việt nam đang vươn lên và có
nhiều tiềm năng trở thành một trong những điểm
đến thu hút khách tàu biển cao cấp tại châu á. 

năm 2017, đã có 258.836 lượt khách trên hơn 220
chuyến tàu đã cập cảng Việt nam. Tuy nhiên, lượng
khách du lịch tàu biển đến Việt nam vẫn chiếm tỉ lệ

nhỏ, khoảng hơn 2% tổng lượng khách quốc tế đến
Việt nam. 

• Du lịch đường thủy nội địa

hoạt động du lịch đường thủy nội địa của Việt nam
trong năm 2017 đã phát triển đa dạng hơn. Kết cấu
hạ tầng, bến tàu phục vụ cho du lịch đường thủy tại
một số địa phương tiếp tục được đầu tư nâng cấp
để phục vụ phát triển du lịch. Bên cạnh đó, mô hình
nhà hàng trên sông, hệ thống ca nô cao cấp, tàu du
lịch hiện đại... cũng được nhiều doanh nghiệp tư
nhân đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch đường thủy vẫn còn
nghèo nàn, tập trung chủ yếu vào các hoạt động vận
tải khách và một số dịch vụ truyền thống. 

- Năm 2017 có 5.150 thẻ HDV được cấp mới và 2.017 thẻ được cấp đổi.

- Đến hết 2017, có tổng số 20.416 thẻ HDV trong đó có 12.395 thẻ HDV quốc tế, 
8.021 thẻ HDV nội địa.

hƯỚng DẪn VIÊn Du lịch

Tiếng anh và tiếng Trung là 2 ngôn ngữ có số lượng hướng dẫn viên sử dụng nhiều nhất, lần lượt chiếm
52,8% và 21,9%. Số lượng hướng dẫn viên sử dụng ngoại ngữ hiếm vẫn còn hạn chế, chỉ chiếm khoảng
5,5% trong tổng số hướng dẫn viên du lịch quốc tế được cấp thẻ.

năm 2017, đã có 6 đoàn tàu
chất lượng cao trên các
tuyến Sài gòn - nha Trang,
Sài gòn - Phan Thiết và tuyến
đường sắt Thống nhất được

đóng mới, đưa vào khai thác sử dụng và đã được
hành khách ghi nhận, đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp hướng tới khách hàng
đã được triển khai đồng bộ như: cải tạo, nâng cấp
nhà ga, mái che, ke ga; thực hiện chính sách giá vé,

giá cước linh hoạt; chủ động kết nối các phương
tiện vận tải khác tạo thuận lợi cho khách hàng; đưa
vào khai thác hệ thống soát vé tự động; thí điểm
đưa suất ăn hàng không lên tàu… nhằm nâng cao
chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm vận tải. 

Đặc biệt, việc kết nối giữa doanh nghiệp du lịch và
ngành Đường sắt ngày càng có tín hiệu tích cực, bởi
các chính sách kích cầu được hai bên triển khai
đúng như cam kết và hành khách đi bằng đường sắt
bắt đầu gia tăng.

Vận tải khách du lịch bằng đường sắt bắt đầu đổi mới

Vận tải khách du lịch
bằng đường thủy
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Tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2016, năm 2017 ngành Du lịch tiếp tục thu hút
vốn đầu tư, phát triển về số lượng và chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
(cSlTDl) đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch trong nước và quốc tế, phục
vụ thành công nhiều sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là các hoạt động trong
khuôn khổ năm aPEc 2017 tại Việt nam.

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

hOẠt ĐỘNG 

LƯU TRÚ DU LỊCH

5
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Trong năm 2017, số CSLTDL 3-5 sao
mới được công nhận gồm:

- 5 sao: 15 cSlTDl với 4.385 buồng;

- 4 sao: 37 cSlTDl với 5.115 buồng;

- 3 sao: 61 cSlTDl với 4.012 buồng.

Bảng 5.1. Số CSLTDL 3-5 sao và cao cấp tính đến hết năm 2017

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Chỉ tiêu

Năm 2016 Năm 2017

Số lượng
CSLTDL

Số buồng
Số lượng
CSLTDL

Tăng so với
năm 2016

(%)
Số buồng

Tăng so với
năm 2016

(%)

Khách sạn 5 sao 103   29.742   118   14,56   34.444   15,81

Khách sạn 4 sao 228   29.049   261   14,47   33.764   16,23

Khách sạn 3 sao 441   30.840   490   11,11   34.332   11,32

làng du lịch 3 sao 1 62 1   -     62   -     

Biệt thự du lịch cao cấp 3   75   3   -     75   -     

căn hộ du lịch cao cấp 8   1.482   9   12,50   1.638   10,53

Căn hộ cao cấp 5 sao 4   882   4   -     882   -     

Căn hộ cao cấp 4 sao 2   338 3   50,00   494   46,15

Căn hộ cao cấp 2   262   2   -     262   -     

Tổng 784   91.250   882   12,63   104.315   14,48

cSlTDl 3-5 sao và cao cấp có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành
phố trong cả nước
Trong năm 2017, số lượng cSlTDl 3-5 sao
mới được công nhận là 113 cơ sở phân bố tại
26 tỉnh/thành phố, cung cấp 13.512 buồng;
bên cạnh đó có 15 cơ sở bị thu hồi quyết định
công nhận xếp hạng sao. như vậy, tính đến hết
năm 2017, cSlTDl 3-5 sao và cao cấp đã xuất
hiện tại 56/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Tính đến hết năm 2017, tổng số cSlTDl 3-5
sao và cao cấp trên cả nước là 882 cơ sở,
cung cấp 104.315 buồng, tương ứng chiếm
5,06% và 28,1% trong tổng số cSlTDl được
xếp hạng.

Khách sạn Daewoo Hà Nội
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hệ thống cơ sở lưu trú du lịch vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh
Tính đến hết năm 2017,
tổng số cSlTDl trên địa bàn
cả nước ước đạt 25.600
cSlTDl với 508.000 buồng,
tăng tương ứng 21,9% và
21,0% so với năm 2016.

Trong đó:

- Số cSlTDl được xếp hạng
đạt 17.422 cơ sở, tăng
20,5% so với năm 2016

- Số buồng lưu trú du lịch
được xếp hạng đạt 370.907
buồng, tăng 16,6% so với
năm 2016.

Biểu đồ 5.1. Số lượng CSLTDL và số buồng, 2015 - 2017

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Biểu đồ 5.2. Cơ cấu CSLTDL được xếp hạng phân theo loại hình tính đến hết năm 2017

Nguồn: Tổng cục Du lịch

• Một số địa phương vùng duyên hải có công suất
sử dụng buồng bình quân đạt trên 70%.

• Khu vực miền núi phía Bắc có sự vượt trội về công
suất buồng, đạt từ 61-65%.

• các tỉnh miền Bắc như hà nam, hải Dương, Bắc

ninh, nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang có công
suất thấp, chỉ đạt trên dưới 50%.

• các tỉnh miền Trung gặp sự cố môi trường năm
2016 đã bước đầu vượt qua khó khăn, phục hồi
hoạt động du lịch, đạt công suất buồng bình quân
trên 50%. 

Trong tổng số 17.422 cSlTDl được xếp hạng tính
đến hết năm 2017 có 7.433 khách sạn, chiếm tỷ
trọng 42,7%; tuy không phải là loại hình có số lượng
nhiều nhất nhưng lại cung cấp số lượng buồng cao
nhất với 256.142 buồng (chiếm 69,1%). Trong khi
đó, loại hình nhà nghỉ du lịch chiếm gần 45% với
7.823 cơ sở cung cấp 94.765 buồng (chiếm 25,5%).

homestay với 1.763 cơ sở (chiếm 10,1%) cung cấp
12.948 buồng (chiếm 3,4%).

các loại hình khác gồm làng du lịch, tàu thủy du lịch,
biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch
vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ với 2,3% (403 cơ sở) nhưng
có sự gia tăng so với năm 2016. năm 2016, các loại
hình này chỉ chiếm khoảng 1,7% với 246 cơ sở.

công suất sử dụng buồng bình quân của các cSlTDl trong cả
nước năm 2017 ước đạt 56,5%

cơ cấu cSlTDl được xếp hạng phân theo loại hình
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Nguồn: Tổng cục Du lịch

Tính đến hết năm 2017, vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ dẫn đầu cả nước về số lượng cSlTDl được
xếp hạng với 3.881 cơ sở (chiếm 22,3%), trong khi
Đông nam Bộ có số buồng lưu trú du lịch được
xếp hạng nhiều nhất cả nước với 76.368 buồng
(chiếm 20,6%).

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có số lượng
cSlTDl 3-5 sao và cao cấp ít nhất cả nước, chỉ với
35 cơ sở, chiếm 4,0%. Trong khi đó, Tây nguyên là

vùng có số buồng lưu trú du lịch 3-5 sao và cao cấp

ít nhất cả nước với 3.552 buồng, chiếm 3,4% trong

tổng số buồng 3-5 sao và cao cấp trong cả nước. 

Vùng có số lượng cSlTDl được xếp hạng ít nhất cả

nước là Bắc Trung Bộ, chỉ chiếm khoảng 7,8% với

1.352 cơ sở. Tây nguyên là vùng có số lượng buồng

lưu trú du lịch được xếp hạng ít nhất cả nước với

22.857 buồng (chiếm 6,2%). 

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ dẫn đầu cả nước về số
lượng cSlTDl được xếp hạng

Bảng 5.2. Số CSLTDL được xếp hạng chia theo vùng du lịch tính đến hết năm 2017

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Vùng
Số CSLTDL Số buồng

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Đồng bằng sông hồng và duyên hải Đông Bắc 3.827 22,0   74.217 20,0   

Trung du và miền núi Bắc Bộ 3.881 22,3   48.497 13,1   

Bắc Trung Bộ 1.352 7,8   46.746 12,6   

nam Trung Bộ 1.899 10,9   66.470 17,9   

Tây nguyên 1.410 8,1   22.857 6,2   

Đông nam Bộ 3.386 19,4   76.368 20,6   

Đồng bằng sông cửu long 1.667 9,5   35.752 9,6   

Tổng cộng 17.422   100,0   370.907   100,0  

Biểu đồ 5.3. Cơ cấu CSLTDL được xếp hạng chia theo vùng du lịch
tính đến hết năm 2017 (%)
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Trở thành một trong các loại bất động sản thu hút
vốn đầu tư lớn, cSlTDl ngày càng đa dạng hơn về
loại hình, cách thức vận hành và hình thức sở hữu,
quản lý. nếu giai đoạn 2010-2015, phần lớn
cSlTDl chỉ thuộc sở hữu của những chủ đầu tư
ban đầu, từ năm 2016 và đặc biệt đến năm 2017,
đã phát triển mạnh các loại bất động sản du lịch
có thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp, trong đó 
nổi lên loại hình condotel (loại hình căn hộ khách
sạn nghỉ dưỡng) ở các trọng điểm du lịch như 
Đà nẵng, Khánh hòa, Phú Quốc (Kiên giang),
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

hiện nay loại hình condotel đang là xu thế được các
nhà đầu tư rất quan tâm. Theo thông tin tại hội
thảo “condotel - Thực tế, triển vọng và giải pháp”

(vào tháng 3/2018 tại Bình Định), năm 2017 có
khoảng 22.800 căn hộ condotel được chào bán ra
thị trường, với số giao dịch thành công là hơn
12.500. Tuy nhiên, cần có thời gian để hoàn thiện
cơ sở pháp lý cho loại hình này cũng như có hướng
phát triển bền vững cho condotel.

làn sóng đầu tư tập trung vào các khu nghỉ dưỡng
biển, nghỉ dưỡng núi, nhà dân có phòng cho khách
du lịch thuê (homestay), khu căn hộ du lịch chia sẻ
kỳ nghỉ (timeshare) đã làm thay đổi sự phân bổ và
cơ cấu cSlTDl. Xu hướng bán phòng qua mạng,
hoạt động chia sẻ kỳ nghỉ trở nên ngày càng phổ
biến, góp phần tăng lượng khách du lịch nội địa với
các mức chi trả khác nhau.

cSlTDl ngày càng đa dạng hơn về loại hình, cách thức vận
hành và hình thức sở hữu, quản lý

nhiều cSlTDl đã nỗ lực, sáng tạo, cải thiện chất
lượng dịch vụ và cơ sở vật chất, qua đó nâng cao
hình ảnh Việt nam trong mắt bạn bè quốc tế. Trong
năm 2017, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng của
Việt nam đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín về
du lịch ở khu vực và trên thế giới. 

chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất

- chiến dịch nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống
cSlTDl được ngành Du lịch tiếp tục triển khai
trong năm 2017. 

- các cSlTDl không đảm bảo chất lượng theo tiêu
chuẩn quy định bị thu hồi quyết định công nhận xếp
hạng (15 cSlTDl, trong đó có 3 khách sạn 4 sao và

12 khách sạn 3 sao tại 10 tỉnh trên cả nước).

- Tiến hành soát xét Bộ tiêu chuẩn quốc gia “TcVn:
7799:2009 nhà nghỉ du lịch”.

- công bố 2 tiêu chuẩn: “TcVn: 7800:2017 nhà ở có
phòng cho khách du lịch thuê” và “TcVn: 7799:2017
nhà nghỉ du lịch”.

công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trú du lịch tập
trung vào chất lượng dịch vụ

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khách sạn
tại Đà nẵng, lào cai.

- 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bàn, buồng, lễ tân
cho 400 nhân viên nhà hàng, khách sạn tại các
tỉnh nghệ an, hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,

Thừa Thiên - huế.

- Tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường trong hệ

thống tiêu chuẩn Việt nam, nhãn xanh aSEan tại

nha Trang (Khánh hòa) cho 150 người.

Tập huấn và bồi dưỡng

Nhiều cụm homestay đạt giải thưởng du lịch  ASEAN

hoạt động du lịch cộng đồng với trọng tâm là dịch
vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay)
tiếp tục sôi động ở nhiều địa phương, giúp du khách
hiểu thêm về bản sắc văn hóa đa dạng, có trải
nghiệm ấn tượng với cuộc sống thường nhật của
người dân Việt nam khắp các vùng miền, giúp
người dân các vùng sâu vùng xa có thêm thu nhập
và tăng cường giao lưu quốc tế.

năm 2017, các đơn vị được trao giải thưởng du
lịch aSEan giai đoạn 2017-2019 gồm:
- 3 điểm du lịch cộng đồng
- 5 cụm homestay 
các đơn vị này đã được trao giải tại aTF 2017.

Du lịch cộng đồng (Tả Van - Lào Cai)
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hOẠt ĐỘNG 

XÚC TiẾN DU LỊCH
năm 2017, các hoạt động xúc tiến du
lịch được triển khai đồng bộ tại nhiều
thị trường và bằng nhiều phương
thức khác nhau như tổ chức các
chương trình phát động thị trường ở
nước ngoài, tham gia các hội chợ
quốc tế lớn, đón các đoàn famtrip và
press trip đến khảo sát, tìm hiểu sản
phẩm dịch vụ du lịch Việt nam, quảng
bá tại các sự kiện chính trị lớn của 

đất nước, tăng cường các hoạt động
e-marketing. Đáng chú ý trong năm
2017, hình thức hợp tác công - tư đã
mang lại hiệu quả tích cực, góp phần
mở rộng quy mô và chất lượng cho
các hoạt động xúc tiến, quảng bá 
du lịch Việt nam ra nước ngoài, trong
đó tiêu biểu là vai trò của hiệp hội 
Du lịch Việt nam, hội đồng Tư vấn 
Du lịch (TaB)...

6
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hOẠT ĐỘng XÚc TIến Du lịch Ở nƯỚc ngOÀI

Biểu đồ 6.1. Thị phần về khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2017

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

Thị trường Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường khách rất lớn, theo unWTO năm 2017 có khoảng 142,7 triệu lượt khách Trung
Quốc đi du lịch nước ngoài, chiếm hơn 10% tổng lượng khách du lịch toàn thế giới.

Thị trường trọng điểm

- Là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam.

- Đạt trên 4 triệu lượt khách, tăng 48,6% so với năm 2016.

- Chiếm 31% thị phần khách quốc tế đến Việt Nam.

Hoạt động nổi bật: 
- Tham gia hội chợ cITM và các
hoạt động trong khuôn khổ hội chợ.

- giới thiệu du lịch Việt nam tại các
địa phương của Trung Quốc: nam
ninh, Phúc châu, nam Kinh và hợp
Phì, hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến), Bao
Đầu (Khu tự trị nội Mông cổ), nam
Xương (tỉnh giang Tây).

- các doanh nghiệp du lịch trực tiếp
đón khách Trung Quốc cũng tổ
chức nhiều chương trình xúc tiến,
quảng bá lớn để thu hút khách từ
thị trường này.
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- Xếp thứ hai về lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

- Đạt trên 2,4 triệu lượt khách, tăng 56,4%.

Thị trường hàn Quốc

lượng khách hàn Quốc đến Việt nam ngày càng tăng mạnh trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước
ngày càng được tăng cường, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa,
du lịch. năm 2017 cũng là thời điểm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam - hàn Quốc.

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

Biểu đồ 6.3. Tăng trưởng khách Hàn Quốc đến Việt Nam, 2013 - 2017

Hoạt động nổi bật:
- Tham gia hội chợ Du lịch quốc tế KOTFa tại
thủ đô Seoul; Tổ chức các chương trình giới
thiệu điểm đến bên lề hội chợ và sự kiện
những ngày văn hóa Việt nam tại hàn Quốc.

- giới thiệu du lịch Việt nam trong khuôn khổ
lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt nam 2017, tại
Seoul, hàn Quốc

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

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

Biểu đồ 6.2. Tăng trưởng khách Trung Quốc đến Việt Nam, 2013 - 2017
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Hoạt động nổi bật:
- Quảng bá du lịch Việt nam tại lễ hội Du lịch,
Văn hoá Việt nam lần thứ hai tại tỉnh Kana-
gawa và lễ hội Việt nam hàng năm tại Tokyo,
nhật Bản.

- Tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến
tại 4 thành phố của nhật Bản: Yokohama,
Tokyo, Sendai và nagoya.

- Đón đoàn famtrip, presstrip (blogger đến từ
nhật Bản).

- Tham gia hội chợ Du lịch quốc tế JaTa – hội
chợ du lịch lớn nhất của nhật Bản và trong khu
vực châu á (tháng 9). 

- Đạt trên 616 nghìn lượt khách.

- Tăng 21,5% so với năm 2016.

Thị trường Đài loan

Hoạt động nổi bật:
- TP. Đà nẵng phối hợp với Vietnam airlines
tham gia hội chợ Du lịch quốc tế ITF tại Đài Bắc.

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

- Tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch 
Việt nam - Đài loan lần thứ 6 tại Quảng ninh -
Việt nam.

- Thị trường khách du lịch quốc tế lớn thứ ba của Việt Nam.

- Đạt trên 798 nghìn lượt khách, tăng 7,8%.

Thị trường nhật Bản

Biểu đồ 6.4. Tăng trưởng khách Nhật Bản đến Việt Nam, 2013 - 2017
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Biểu đồ 6.5. Tăng trưởng khách Đài Loan đến Việt Nam, 2013 - 2017

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

- Đạt trên 574 nghìn lượt khách.

- Là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 32,3%.

Thị trường nga

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

Biểu đồ 6.6. Tăng trưởng khách Nga đến Việt Nam, 2013 - 2017

năm 2017, nga vẫn duy trì vị trí thứ 6 trong
số các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt
nam, cũng là một trong những thị trường có
tốc độ tăng trưởng cao nhất.

năm 2017, Việt nam tiếp tục tham gia hội
chợ du lịch quốc tế MITT tại Mát-xcơ-va.
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Thị trường Đông nam á
năm 2017, Ma-lai-xi-a tiếp tục giữ vị trí thứ nhất
về lượng khách trong khu vực aSEan đến Việt
nam với 480.456 lượt (tăng 17,9%); đứng thứ hai
là Thái lan với 301.587 lượt (tăng 13%). hầu hết

các thị trường khách trong khu vực đều tăng,
trong đó, khách đến từ Phi-líp-lin đạt mức tăng
trưởng cao nhất với 20,3%, tiếp đó là In-đô-nê-xi-a
tăng 16,4%.

Thị trường Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng 2017/2016

Ma-lai-xi-a 407.574 480.456 17,9%

Thái lan 266.984 301.587 13,0%

Xin-ga-po 257.041 277.658 8,0%

cam-pu-chia 211.949 222.614 5,0%

lào 137.004 141.588 3,3%

Phi-líp-pin 110.967 133.543 20,3%

In-đô-nê-xi-a 69.653 81.065 16,4%

Bảng 6.1. Số lượng và tăng trưởng khách từ một số thị trường aSEaN đến Việt Nam, 
2016 - 2017

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

Hoạt động nổi bật:
- Tham gia hội chợ Travex tại Xin-ga-po.

- Tham gia hội chợ du lịch TTM Plus tại Thái lan.

- Tổ chức các chương trình phát động thị trường tại cam-pu-chia,
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái lan.

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

- Tổ chức Tuần văn hóa Việt nam tại cam-pu-chia; những ngày
Văn hóa Du lịch Việt nam tại lào năm 2017.

- Đón đoàn presstrip blogger quốc tế trong đó có các blogger đến
từ các thị trường trong khu vực aSEan.

Thị trường Úc và niu-di-lân
năm 2017, Việt nam đón 370.438 lượt khách Úc và 49.115 lượt khách từ niu-di-lân với mức tăng trưởng
lần lượt là 15,5% và 15,3%. 

Hoạt động nổi bật:
- Tổ chức chương trình phát động thị trường tại
một số thành phố lớn của Úc như Perth, Sydney
và Melbourne.

- Tổ chức chương trình phục vụ kiều bào và xúc
tiến du lịch tại Úc.

- Tổ chức đón đoàn Famtrip từ thị trường Úc vào
Việt nam khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch.
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Biểu đồ 6.7. Tăng trưởng khách Úc và Niu-di-lân đến Việt Nam, 2013 - 2017

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

nhóm 5 thị trường Tây Âu (anh, Đức, Pháp, I-ta-li-a và Tây Ban nha)
năm 2017, chính sách miễn visa cho 5 nước Tây Âu
nêu trên được tiếp tục gia hạn. cùng với các hoạt

động xúc tiến, quảng bá tập trung, khách từ các thị
trường này duy trì sự tăng trưởng khá cao.

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

- Tham dự hội chợ du lịch WTM tại anh.

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

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

- Tổ chức ngày Văn hoá Việt nam tại
Barcelona, Tây Ban nha.

- Đón đoàn Famtrip từ các thị trường Đức và
Tây Ban nha.

Bảng 6.2. Số lượng và tăng trưởng khách từ thị trường 5 nước Tây Âu đến Việt Nam,
2016 - 2017

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

Thị trường Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng 2017/2016

anh 254.841 283.537 11,3%

Pháp 240.808 255.369 6,0%

Đức 176.015 199.872 13,6%

Tây Ban nha 57.957 69.528 20,0%

I-ta-li-a 51.265 58.041 13,2%



40 Báo cáo thường niên Du lịch Việt nam 2017

Một số thị trường khác

năm 2017, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực phối hợp với các Đại sứ
quán Việt nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tại một số thị trường:

MỘT Số hOẠT ĐỘng nổI BẬT Ở TROng nƯỚc

Hội nghị xúc tiến du lịch toàn quốc
năm 2017
- Thu hút hơn 150 đại biểu.

- hội nghị bàn về việc đổi mới hoạt động xúc
tiến du lịch.

- nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc
tế đến Việt nam.

Năm Du lịch Quốc gia 2017 - 
Lào Cai - Tây Bắc

- chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”.

- 24 triệu lượt khách, tăng 33,3 % so năm 2016.

- Tổng thu từ du lịch đạt 18.000 tỷ đồng, tăng
20% so với năm 2016.

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 
ViTM Hà Nội 2017

- chủ đề “hà nội - Điểm đến của du lịch 

Việt nam”.

- 465 gian hàng của 672 doanh nghiệp, 25
quốc gia và vùng lãnh thổ.

- 3.000 lượt doanh nghiệp đến làm việc.

- 61.000 lượt người đến tham quan và mua
sản phẩm.

- Tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại
các thành phố lớn (new Deli và Mumbai) của
Ấn Độ.

- Quảng bá du lịch Việt nam, tổ chức ngày
Quốc gia Việt nam trong khuôn khổ sự kiện
EXPO-2017 tại astana, Kazakhstan.

- Đón đoàn famtrip từ Iran.
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Festival nghề truyền thống Huế 2017

- 13 nhóm nghề tham dự.

- 350 nghệ nhân nổi tiếng.

- 280.000 lượt khách du lịch.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

- Kéo dài trong 2 tháng (30/4-24/6).

- chủ đề “Tỏa sáng ngũ hành Sơn”.

- các đội thi đến từ 8 quốc gia.

Liên hoan Ẩm thực quốc tế Hội an 2017
- chủ đề “Thách thức cao lầu 2017”.

- Quy tụ 10 đầu bếp đến từ 10 quốc gia.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố
Hồ Chí Minh - iTE HCMC 2017
- 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- 300 gian hàng.

- 5.300 cuộc hẹn giữa người mua và người bán.

- 30.000 lượt khách tham quan.

hOẠT ĐỘng E-MaRKETIng
- Duy trì việc quảng bá thông tin du lịch Việt nam qua
các website của ngành như www.vietnamtourism.com
(bằng 7 ngôn ngữ Việt, anh, Pháp, nhật, hàn, nga,
Trung), website www.vietnamtourism.vn (tiếng anh)...;

- Tăng cường quảng bá trên mạng xã hội Facebook,
YouTube...;

- Phối hợp với Đài truyền hình Việt nam, Đài tiếng nói
Việt nam xây dựng các chương trình quảng bá về du
lịch, phát sóng trên những khung giờ khác nhau;

- Quảng bá du lịch Việt nam trên EuroSport.
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Trong năm 2017, hoạt động hợp tác quốc tế đã được triển khai tích
cực ở trong và ngoài khu vực, chủ động đẩy mạnh quan hệ hợp tác
du lịch giữa Việt nam với các quốc gia và tổ chức quốc tế, góp phần
tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực du lịch.

hOẠt ĐỘNG

HỢP TÁC QUỐC TẾ

7
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năm aPEc Việt nam 2017

“…[25]. Chúng tôi cam kết thúc đẩy du lịch bền vững, và xem xét khả năng phát triển du
lịch ở các vùng sâu vùng xa như một phần quan trọng của các chiến lược tăng trưởng kinh
tế APEC và tăng cường kết nối con người. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt
được 800 triệu khách du lịch đến khu vực APEC vào năm 2025…”

(Trích Tuyên bố Đà nẵng của hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế aPEc 2017)

Hợp tác ASEAN

- Tham gia đầy đủ và tích cực trong khuôn khổ hợp
tác du lịch trong khối aSEan: Diễn đàn Du lịch
aSEan (aTF) 2017 tại Xin-ga-po với chủ đề “cùng
nhau xây dựng hành trình du lịch” (Shaping our
Tourism Journey Together); 

- Tham dự hội nghị Bộ trưởng Du lịch aSEan lần
thứ 20 trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch aSEan
tổ chức ngày 19/01/2017 tại Xin-ga-po.

- Tham dự hội nghị Bộ trưởng Du lịch aSEan+3 lần
thứ 16 (với Trung Quốc, nhật Bản và hàn Quốc) tổ
chức ngày 20/01/2017 tại Xin-ga-po.

- Tham gia các phiên họp của 4 Ủy ban hợp tác du
lịch aSEan diễn ra tại cam-pu-chia vào tháng
4/2017, gồm có: Phiên họp Ủy ban cạnh tranh du
lịch aSEan lần thứ 3; phiên họp Ủy ban Phát triển
du lịch bền vững và toàn diện aSEan lần thứ 3;
phiên họp Ủy ban giám sát nghề du lịch aSEan lần
thứ 17; phiên họp Ủy ban nguồn lực, giám sát và
đánh giá Du lịch aSEan lần thứ 3.

- Từ ngày 24 đến 26/7/2017 tại Vĩnh Phúc, Việt
nam tổ chức Phiên họp cơ quan Du lịch quốc gia
aSEan lần thứ 46, Phiên họp cơ quan du lịch quốc
gia aSEan với 3 nước đối tác Trung Quốc, nhật
Bản, hàn Quốc lần thứ 31, Phiên họp cơ quan Du
lịch quốc gia aSEan với Trung Quốc lần thứ 2 và
Phiên họp nhóm công tác aSEan - Ấn Độ lần thứ
18. các phiên họp diễn ra trong bối cảnh aSEan kỷ
niệm 50 năm thành lập (8/8/1967-8/8/2017),

du lịch aSEan triển khai chiến dịch kỷ niệm vàng
50 năm thành lập aSEan với tiêu đề “Visit
aSEan@50” và triển khai chiến lược Phát triển du
lịch aSEan giai đoạn 2016-2025.

Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Kông
mở rộng (GMS)

- hội nghị Bộ trưởng chương trình hợp tác kinh tế
Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 22 (gMS 22)
ngày 20/9/2017 tại hà nội đã thông qua nhiều văn
kiện hợp tác quan trọng, trong đó có chiến lược Du
lịch gMS 2016-2025 tạo điều kiện cho việc phát
triển các điểm đến thêm cạnh tranh, cân bằng và
bền vững.

“Hợp tác du lịch trong GMS được triển khai thông qua
7 chương trình: (i) Xây dựng sản phẩm và marketing
du lịch; (ii) Phát triển nguồn nhân lực du lịch; (iii) Bảo
tồn và quản lý tác động xã hội tới di sản văn hóa và tự
nhiên; (iv) Phát triển du lịch ủng hộ người nghèo và
phân phối công bằng lợi ích từ du lịch; (v) Tạo thuận lợi
đi lại tới tiểu vùng và trong tiểu vùng; (vi) Sự tham gia
của khu vực tư nhân; (vii) Xây dựng và nâng cấp hạ
tầng liên quan tới du lịch.”

- Tích cực hưởng ứng các chương trình Vườn ươm
Tiếp cận Thị trường và Vườn ươm Khởi nghiệp du lịch
của Quỹ Sáng kiến hỗ trợ Khởi nghiệp Du lịch vùng
Mê Kông (MIST) với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng
du lịch tại cam-pu-chia, lào, Mi-an-ma và Việt nam.

- Tham dự Diễn đàn Du lịch Mê Kông, được tổ chức
vào ngày 06/06/2017 tại luang Prabang, lào.

Tham gia ngày càng sâu vào các cơ chế hợp tác đa phương

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về hợp tác
quốc tế năm 2017 là triển khai các hoạt động trong
khuôn khổ năm aPEc Việt nam 2017 với chủ đề
“Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.
Tổng cục Du lịch và các địa phương đã tích cực phối
hợp tổ chức chu đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với
các đại biểu tham dự các sự kiện trong năm aPEc
Việt nam 2017, tận dụng thời cơ để xúc tiến, quảng
bá Du lịch Việt nam ra thế giới. 

Trong khuôn khổ năm aPEc Việt nam 2017, ngành
Du lịch đã tổ chức thành công: Đối thoại chính sách
cao cấp về du lịch bền vững và Phiên họp Nhóm
Công tác Du lịch aPEC lần thứ 50, ra Tuyên bố cao
cấp aPEc 2017 về phát triển du lịch bền vững với
chủ đề “Thúc đẩy du lịch bền vững vì châu Á - Thái
Bình Dương bao trùm và kết nối”, được ghi nhận
tại Tuyên bố lãnh đạo aPEc 2017 và được Ủy ban
aPEc Việt nam 2017 đánh giá cao. 
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Tích cực hợp tác với Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc liên hợp
quốc (unWTO) 
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
nguyễn ngọc Thiện và Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch
thế giới Taleb Rifai đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
du lịch giữa Bộ VhTTDl Việt nam và Tổ chức Du
lịch thế giới tại Tây Ban nha vào ngày 18/01/2017.

- Tham dự Phiên họp lần thứ 29 liên ủy ban khu
vực Đông á - Thái Bình Dương và nam á của Tổ
chức Du lịch thế giới diễn ra vào ngày 17/5/2017,
tại thành phố chittagong, Bangladesh với chủ đề:
Thúc đẩy vai trò của du lịch bền vững trong năm
quốc tế 2017.

- Tham dự Khoá họp lần thứ 22 Đại hội đồng Tổ chức
Du lịch Thế giới từ ngày 13 đến ngày 16/9/2017 tại
Thành Đô, Trung Quốc. Đại diện của các quốc gia
tham dự Khoá họp lần thứ 22 đã thống nhất thông

qua công ước khung của unWTO về ứng xử trong
du lịch và nghị định thư bổ sung của công ước và
Tuyên bố Thành Đô về “Du lịch và các mục tiêu phát
triển bền vững: hành trình đến 2030”. 

- Tham dự Diễn đàn “Xu hướng và triển vọng của
du lịch” lần thứ 11 do Tổ chức Du lịch thế giới
(unWTO) và hiệp hội Du lịch châu á - Thái Bình
Dương (PaTa)  phối hợp tổ chức từ ngày 10 đến
ngày 12/10/2017 tại Quế lâm (Trung Quốc) với
chủ đề “Du lịch bền vững: Tăng trưởng xanh”.

- Tham dự hội nghị thế giới về Du lịch và Văn hóa
do Tổ chức Du lịch thế giới (unWTO) và Tổ chức
giáo dục, Khoa học và Văn hóa của liên hợp 
quốc (unEScO) đồng chủ trì trong thời gian 
11-12/12/2017, tại Muscat, Vương quốc Oman.

Đa dạng hóa các hoạt động hợp tác song phương 

Các văn bản hợp tác song phương: 

Trong năm 2017, Viêṭ nam đã ký kết 3 văn bản hợp
tác song phương, nâng tổng số điều ước quốc tế,
thỏa thuận quốc tế về du lịch ma ̀Việt nam đã ký kết
và tham gia lên 95, tạo cơ sở pháp lý tăng cường hợp
tác du lịch với các đối tác trong và ngoài khu vực. 

- Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Việt nam, cơ quan Du lịch
nhật Bản thuộc Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và
Du lịch nhật Bản và cơ quan Xúc tiến Du lịch nhật
Bản (ký ngày 28/3/2017)

- Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Tổng cục Du
lịch Việt nam và tỉnh Yamanashi (nhật Bản) (ký ngày
09/10/2017)

- chương trình hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Việt nam và Bộ Du lịch và Thể thao
Vương quốc Thái lan giai đoạn 2017-2018 (ký ngày
19/01/2017).

Một số hoạt động hợp tác song phương cụ thể:

- Với Thái Lan: ngày 28/4/2017, tại Băng cốc, Thái

lan, Đoàn Tổng cục Du lịch Việt nam đã có buổi làm
việc với đoàn Tổng cục Du lịch Thái lan, trong
khuôn khổ chuyến thăm và khảo sát du lịch Thái lan
với mục đích chính nhằm triển khai chương trình
hành động về hợp tác du lịch giai đoạn 2017-2018
ký giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt nam
và Bộ Du lịch và Thể thao Thái lan (vào tháng
01/2017), nâng hợp tác du lịch giữa hai nước lên
tầm cao mới.

- Với Tây Ban Nha: Bộ trưởng Bộ VhTTDl Việt nam
đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Tây Ban
nha vào tháng 1 năm 2017, trong khuôn khổ chuyến
công tác, đoàn Việt nam đã tổ chức chương trình
roadshow giới thiệu du lịch Việt nam tại Madrid.

- Với Trung Quốc: 

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt nam và
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Trung Quốc đã có
cuộc gặp gỡ, trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ hợp
tác du lịch giữa hai bên trong khuôn khổ lễ Khai
mạc năm Du lịch aSEan-Trung Quốc 2017 diễn ra
ngày 16/3/2017 tại Manila, Phi-líp-pin.

Hợp tác Chiến lược hợp tác kinh tế
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong
(ACMECS) và Hợp tác du lịch
Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam
(CLMV)

- Tổ chức hội nghị Bộ trưởng Du lịch acMEcS lần
thứ 3 tại Thành phố hồ chí Minh ngày 07/9/2017
trong khuôn khổ hội chợ Du lịch Quốc tế 

ITE-hcMc 2017.

- Tổ chức hội nghị Bộ trưởng Du lịch 4 nước cam-
pu-chia, lào, Mi-an-ma và Việt nam (clMV) ngày
07/9/2017 tại Thành phố hồ chí Minh trong khuôn
khổ hội chợ Du lịch Quốc tế  ITE-hcMc 2017; Bộ
trưởng và trưởng đoàn du lịch 4 nước clMV đã
thống nhất thông qua Tuyên bố chung của hội nghị
Bộ trưởng Du lịch clMV lần thứ 4 năm 2017. 
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Một số hoạt động chuyên ngành và liên ngành khác thể hiện
sự hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực du lịch

- Bộ Tư pháp Việt nam cùng cơ quan phòng chống
Ma túy và Tội phạm của liên hợp Quốc (unODc)
và cơ quan hợp tác Quốc tế nhật Bản (JIca) phối
hợp tổ chức hội thảo tham vấn hoàn thiện Báo cáo:
"Bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch và lữ hành:
Phân tích hệ thống pháp luật quốc gia” tại hà nội
ngày 14/7/2017.

- Việt nam tham dự hội nghị Bộ trưởng giao thông
vận tải aSEan lần thứ 23 (aTM23), aTM+Trung
Quốc lần thứ 16, aTM+nhật Bản lần thứ 15 và
aTM+hàn Quốc lần thứ 8 tổ chức tại Xin-ga-po từ

ngày 11 đến ngày 14/10/2017. Trong khuôn khổ
aTM23, Việt nam đã tham gia ký kết 3 văn kiện:
(i) hiệp định khung aSEan về Tạo thuận lợi vận
chuyển người và hàng hóa qua biên giới bằng
phương tiện đường bộ (cBTP); (ii) nghị định thư
thực hiện gói cam kết 10 về dịch vụ hàng không
nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai quá trình tự
do hóa các dịch vụ phụ trợ hàng không trong khu
vực; (iii) nghị định thư về Quyền liên danh trên
chặng bay nội địa  giữa các điểm trong lãnh thổ của
bất kỳ nước thành viên aSEan.

+ Tổ chức hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt -
Trung 2017 tại TP Móng cái, tỉnh Quảng ninh từ
ngày 1 đến 7/12/2017, với chủ đề “cùng hợp tác -
cùng phát triển”.

- Với Đài Loan: Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Việt nam tổ chức hội nghị lần thứ 6 hợp
tác Du lịch Việt nam - Đài loan (Trung Quốc) vào ngày
23/11/2017 tại TP. hạ long, tỉnh Quảng ninh.

- Với Hàn Quốc: hai bên tích cực hợp tác và hỗ trợ
nhau trong việc triển khai các chiến dịch nhằm thu
hút du khách qua lại theo biên bản ghi nhớ hợp tác
ngày 20/10/2016 giữa Tổng cục Du lịch Việt nam
và Tổng cục Du lịch hàn Quốc (KTO) về việc thúc
đẩy và phát triển mối quan hệ giao lưu về du lịch
giữa hai quốc gia trong năm 2017.

- Với Mỹ:

+ hiệp hội lữ hành Mỹ và hiệp hội lữ hành Việt
nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác ngày 07/4/2017

tại hà nội với nhiều nội dung. Trong đó, nổi bật nhất
là việc hợp tác để quảng bá điểm đến, các gói sản
phẩm du lịch thích hợp và trao đổi thông tin doanh
nghiệp hai nước.

+ hiệp hội lữ hành Việt nam (VISTa) đã mời ông
Jay Ellenby, chủ tịch hiệp hội lữ hành Mỹ (aSTa)
sang thăm và làm việc với hiệp hội từ ngày 10 đến
ngày 13/11/2017. Trong khuôn khổ chuyến thăm
này, VISTa đã tổ chức buổi Tọa đàm thúc đẩy phát
triển du lịch Việt nam - Mỹ.

- Với Cam-pu-chia: Tổng cục Du lịch Việt nam đã
có buổi làm việc với Bộ Du lịch cam-pu-chia trong
khuôn khổ chương trình phát động thị trường du
lịch Việt nam tại cam-pu-chia ngày 28/8/2017.

- Với Nhật Bản: hỗ trợ cơ quan Xúc tiến Du lịch
nhật Bản (JnTO) mở văn phòng đại diện tại hà nội,
chính thức hoạt động từ tháng 3 năm 2017.

Hội nghị Bộ trưởng du lịch ACMECS 2017 tại TP. HCM
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tRiỂN VỌNG 

DU LỊCH ViệT NaM 2018

- Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và nhà nước đã tạo
điều kiện thuận lợi đổi mới và phát triển ngành Du lịch
Việt nam trong thời gian tới. ngày 16/01/2017, 
Bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số 08-nQ/TW
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn; Quốc hội đã thông qua luật Du lịch 2017 vào
ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Đây sẽ là hành lang pháp lý rất quan trọng cho du

lịch thực sự bứt phá trong thời gian tới. cùng với
đó, chính phủ ban hành nghị định 07/2017/nĐ-cP
quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị
thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt
nam; nghị quyết 124/nQ-cP bổ sung 6 nước có
công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; nghị
quyết 46/nQ-cP trong đó có nội dung gia hạn miễn
thị thực cho 5 nước Tây Âu. Với những chính sách

cơ hội, thuận lợi

8
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này, việc đi lại của khách trở nên dễ dàng hơn, nhờ
đó sẽ tạo động lực tăng cường thu hút khách quốc tế
đến Việt nam. Đặc biệt, Thủ tướng chính phủ quyết
định sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo
tinh thần nghị quyết 08-nQ/TW của Bộ chính trị
và luật Du lịch 2017. Đây sẽ là điều kiện quan
trọng để đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du
lịch Việt nam, chuyển biến thực sự về chất lượng,
quy mô, hiệu quả.

- Việc tổ chức thành công năm aPEc 2017 cùng
với việc Việt nam đón nguyên thủ một số quốc gia
thăm chính thức nhân dịp Tuần lễ cấp cao aPEc đã
làm nâng cao vị thế của Việt nam trên trường quốc
tế. Đối với lĩnh vực du lịch, năm 2017 du lịch Việt
nam nhận được sự tôn vinh của thế giới thông qua
những giải thưởng danh giá. Việt nam được xếp thứ
6/10 quốc gia điểm đến có tốc độ tăng trưởng du
lịch nhanh nhất thế giới. Đây là cơ hội để hình ảnh
du lịch Việt nam trong mắt du khách quốc tế ngày
càng trở nên hấp dẫn hơn.

- những năm qua,  Du lịch Việt nam ngày càng phát
triển theo chiều sâu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ
ngày càng được nâng cao với sự vào cuộc tích cực
của các địa phương và các doanh nghiệp. Đặc biệt
với sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược, hệ
thống cơ sở vật chất kỹ thuật và sản phẩm của
ngành Du lịch liên tục được đầu tư, nâng cấp và
phát triển, nhất là tại những trọng điểm du lịch.
Diện mạo du lịch nhiều địa phương đã có những
bước thay đổi cơ bản với sự xuất hiện của những
sản phẩm hiện đại, đẳng cấp, hấp dẫn, từ đó nâng
cao tính chuyên nghiệp và khả năng cạnh tranh, thu
hút khách của ngành Du lịch. 

- chiến dịch chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du
lịch, nâng cao chất lượng đã phát huy hiệu quả tốt,
công tác quản lý nhà nước được tăng cường, qua
đó bảo đảm ngày càng tốt môi trường du lịch, chất
lượng phục vụ của các đơn vị lữ hành, lưu trú,
hướng dẫn... Đây là một yếu tố thuận lợi giúp ngành
Du lịch Việt nam phát triển vừa nhanh vừa bền
vững trong bối cảnh khách quốc tế đến Việt nam
đang tăng trưởng mạnh.

- cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có những tác động
to lớn và nhanh chóng tới sự phát triển của du lịch
Việt nam. Sự phát triển của du lịch thông minh sẽ
tác động tới cách thức doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ, sự lựa chọn dịch vụ của khách  du lịch và cả cách
thức quản lý du lịch của cơ quan nhà nước. Việc
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin sẽ là một
xu hướng tất yếu và là cơ hội rất tốt để đổi mới và
nâng cao hiệu quả quảng bá xúc tiến du lịch, đa
dạng hóa và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ
phục vụ khách, nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến
và các hoạt động du lịch...

- nhận thức xã hội về vai trò, vị trí của du lịch tiếp
tục có những chuyển biến tích cực. Xu hướng liên
kết, hợp tác của các địa phương ngày càng rõ nét,
nhất là trong lĩnh vực xúc tiến quảng bá, phát triển
sản phẩm, tuyến điểm du lịch.

- Xu hướng hợp tác công tư ngày càng rõ nét, huy
động được nhiều nguồn lực cho phát triển du lịch.
nhất là trong lĩnh vực xúc tiến quảng bá du lịch, sự
tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã
giúp nâng tầm và chất lượng du lịch Việt nam tại
các sự kiện, hội chợ quốc tế. 

- các điểm đến trong khu vực tiếp tục đưa ra nhiều
chính sách mới, ưu tiên nguồn lực cho phát triển du
lịch, đặc biệt là chính sách mở cửa về thị thực, tạo
điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch. Dù chính
sách về thị thực của Việt nam đã có sự cải thiện
nhưng vẫn còn khá hạn chế so với các nước trong
khu vực, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và sức
hấp dẫn của Du lịch Việt nam.

- Trong 2 năm 2016 và 2017, ngành Du lịch Việt nam
đã tăng trưởng rất mạnh với tỷ lệ tương ứng là 26%
và 29%. Đây là một thách thức không nhỏ đối với
việc duy trì tốc độ tương tự trong năm 2018 và các
năm tới nếu không có những động lực đủ mạnh về
chính sách để thúc đẩy.

- Môi trường vệ sinh trong nước dù đã được cải

thiện nhưng vẫn tồn tại những bất cập ở một số nơi,
đòi hỏi cần tiếp tục khắc phục, nâng cao tiêu chuẩn
dịch vụ phục vụ khách. Tình hình khách du lịch tăng
nhanh, tập trung quá đông tại một vài điểm du lịch
có thể dẫn đến tình trạng quá tải, ô nhiễm môi
trường, trật tự an toàn.

- Sự phát triển du lịch “nóng” ở một số địa phương
làm phát sinh một số vấn đề trong quy hoạch phát
triển, có nơi bị xung đột lợi ích giữa doanh nghiệp
và cộng đồng dân cư. nếu không được quan tâm
giải quyết hài hòa, hợp lý sẽ tiềm ẩn những bất ổn
gây khó khăn cho phát triển du lịch bền vững.

- hạ tầng của ngành hàng không còn hạn chế, đã
xuất hiện tình trạng quá tải và tắc nghẽn, trong khi
thị trường tiếp tục tăng trưởng và dự báo ở mức

Khó khăn, thách thức



cao. Từ đó đặt ra nhu cầu cần mở rộng hạ tầng hàng
không, nâng cao năng lực điều hành bay.

- Dù đã có bước phát triển về quy mô và chất lượng,
song nguồn nhân lực du lịch đến nay vẫn thiếu về
số lượng, còn hạn chế về ngoại ngữ, tin học, khả
năng ứng xử, kỹ năng mềm… Đây là vấn đề cần khắc
phục nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển du lịch
trong thời kỳ mới.

- Bên cạnh dòng chảy phát triển chung, tình hình

thế giới vẫn còn những khó khăn, thách thức không

nhỏ. Xu hướng bảo hộ về kinh tế có dấu hiệu gia

tăng, có thể dẫn đến những thay đổi về chính sách

liên kết, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn và có chiều hướng

căng thẳng hơn ở Trung Đông. Tình hình an ninh,

chính trị ở khu vực và trên thế giới tiềm ẩn những

biến động khó lường. Bối cảnh đó có thể ảnh hưởng

đến dòng khách quốc tế đi lại du lịch trên thế giới.
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Triển vọng Du lịch Việt nam trong năm 2018

Trên đà tăng trưởng mạnh của năm 2017 cùng với
các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho
du lịch phát triển, năm 2018 ngành Du lịch sẽ tiếp
tục tận dụng cơ hội để tăng trưởng tốt.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến
Việt nam đạt 6.708.428 lượt khách, tăng 27,6% so
với cùng kỳ năm 2017. Khách du lịch nội địa đạt
khoảng 36,2 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch
ước đạt 260.200 tỷ đồng.

năm 2018, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt
nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng khoảng 22-24% so với
năm 2017, nhờ vào việc Việt nam tiếp tục tạo điều
kiện thuận lợi về đi lại cho khách du lịch, hoạt động
xúc tiến quảng bá được đổi mới, các sản phẩm, dịch
vụ đẳng cấp được hình thành và đưa vào hoạt
động... Tốc độ tăng trưởng này là rất tốt nếu đặt
trong bối cảnh unWTO dự báo tốc độ tăng trưởng
bình quân của thế giới là 4-5% và khu vực châu á -
Thái Bình Dương là 5-6%.

Thị trường Trung Quốc và hàn Quốc sẽ tiếp tục là
động lực tăng trưởng với lượng khách lớn và tốc độ
tăng cao. Bên cạnh đó, thị trường nhật, Đài loan,
nga, Úc, Đông nam á tiếp tục tăng trưởng tích cực.
Thị trường xa và chi tiêu cao Tây Âu sẽ được thúc
đẩy bởi việc gia hạn chính sách miễn thị thực.

cùng với đà phục hồi và phát triển chung của nền
kinh tế, dòng khách du lịch nội địa tiếp tục gia tăng
với tốc độ khoảng 8-10%. người dân có xu hướng
thực hiện nhiều chuyến du lịch hơn trong năm và
độ dài chuyến đi ngắn lại.

Tổng thu từ khách du lịch dự báo tăng khoảng 
16-18% so với năm 2017, trong đó giá trị xuất khẩu

du lịch (thu từ khách quốc tế đến Việt nam) đạt
khoảng 17 tỷ uSD.

cũng trong năm 2018, ngành Du lịch Việt nam sẽ
tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức Diễn đàn
Du lịch aSEan (aTF 2019) - cơ chế hợp tác du lịch
lớn nhất trong aSEan - sẽ diễn ra tại thành phố hạ
long, tỉnh Quảng ninh từ ngày 14-18/1/2019 với
chủ đề “aSEan - Sức mạnh của sự thống nhất”. Đây
là lần thứ 2 Việt nam tổ chức sự kiện này sau lần
đầu tiên tổ chức vào năm 2009 tại hà nội. Đây sẽ
là dịp để Việt nam thúc đẩy quảng bá hình ảnh du
lịch quốc gia, tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế
về du lịch, khẳng định vị trí của Du lịch Việt nam
trong khu vực và trên thế giới.

- Khách quốc tế đến Việt Nam dự báo tăng từ 22-24%.

- Khách du lịch nội địa dự báo tăng từ 8-10%.

- Tổng thu từ khách du lịch dự báo tăng từ 16-18%.

Triển vọng du lịch thế giới 2018
Theo dự báo của unWTO, lượng khách du
lịch quốc tế toàn cầu năm 2018 tăng trưởng
4%-5%, trong đó châu Phi được dự báo có
mức tăng trưởng cao nhất (tăng 5%-7%), tiếp
theo là châu á - Thái Bình Dương (tăng 5%-
6%), Trung Đông (tăng 4%-6%), châu Âu và
châu Mỹ (cùng tăng trong khoảng 3,5%-4,5%).

Theo dự báo của hội đồng Du lịch và lữ hành
thế giới (WTTc), năm 2018, du lịch thế giới
đóng góp vào kinh tế như sau:

- Đóng góp trực tiếp vào gDP: tăng 4%

- Tổng đóng góp vào gDP: tăng 4%

- Tạo ra việc làm trực tiếp: tăng 2,4%

- Tổng đóng góp vào việc làm: tăng 3%
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1.1. Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017 chia theo thị trường

Nguồn: Tổng cục Thống kê

STT Thị trường
Số lượng khách quốc tế đến

(lượt khách)
Tăng trưởng so với năm 2016

(%)

Tổng số 12.922.151 29,1

1 Trung Quốc 4.008.253 48,6

2 hàn Quốc 2.415.245 56,4

3 nhật Bản 798.119 7,8

4 Đài loan 616.232 21,5

5 Mỹ 614.117 11,1

6 nga 574.164 32,3

7 Ma-lai-xi-a 480.456 17,9

8 Úc 370.438 15,5

9 Thái lan 301.587 13,0

10 anh 283.537 11,3

11 Xin-ga-po 277.658 8,0

12 Pháp 255.369 6,0

13 cam-pu-chia 222.614 5,0

14 Đức 199.872 13,6

15 lào 141.588 3,3

16 ca-na-đa 138.242 12,5

17 Phi-líp-pin 133.543 20,3

18 In-đô-nê-xi-a 81.065 16,4

19 hà lan 72.277 11,7

20 Tây Ban nha 69.528 20,0

21 I-ta-li-a 58.041 13,2

22 niu Di-lân 49.115 15,3

23 hồng Kông 47.721 37,9

24 Thụy Điển 44.045 16,9

25 Đan Mạch 34.720 12,0

26 Thụy Sỹ 33.123 5,2

27 Bỉ 29.144 11,1

28 na uy 24.293 5,1

29 Phần lan 18.236 14,3

30 các thị trường khác 529.809 -2,7

PHỤ LỤC Số lIệu Thống KÊ
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STT Tỉnh/thành phố
Số lượng khách quốc tế đến

(lượt khách)

1 TP. hồ chí Minh 6.389.480

2 hà nội 4.950.000

3 Quảng ninh 4.284.113

4 Quảng nam 2.800.000

5 Đà nẵng 2.300.000

6 Khánh hòa 2.030.000

7 Thừa Thiên-huế 1.501.226

8 ninh Bình 860.000

9 hải Phòng 797.152

10 lào cai 699.370

11 Bình Thuận 591.765

12 lâm Đồng 400.000

13 Kiên giang 368.207

14 Bà Rịa - Vũng Tàu (*) 363.000

15 cần Thơ (*) 305.167

16 Bình Định 264.470

17 Bình Dương 240.000

18 hà giang 170.000

19 Quảng Trị 164.000

20 Điện Biên 120.000

21 nghệ an 100.000

22 Quảng Bình 100.000

1.2. Khách quốc tế đến một số trọng điểm du lịch năm 2017

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu báo cáo của các địa phương
(*) tính số khách có nghỉ đêm tại csltDl
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1.4. Danh sách quy hoạch du lịch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017

1
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2057/QĐ-TTg ngày 21/12/2017)

2
Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn

đến năm 2030 (Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27/12/2017)

3
Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030 (Quyết

định số 2127/QĐ-TTg ngày 29/12/2017)

4
Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm

2030 (Quyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 29/12/2017)

1.5. Danh sách Khu du lịch quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tính đến hết năm 2017

1 Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 15/02/2017)

2 Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Quyết định số 1927/QĐ-TTg ngày 01/12/2017)

Tháng Năm 2016 (lượt khách) Năm 2017 (lượt khách) Tăng trưởng (%)

Tháng 1 815.200 1.007.238 23,6

Tháng 2 843.726 1.199.421 42,2

Tháng 3 830.608 1.005.821 21,1

Tháng 4 799.612 1.071.650 34,0

Tháng 5 767.373 972.844 26,8

Tháng 6 710.574 949.362 33,6

Tháng 7 856.438 1.036.880 21,1

Tháng 8 909.866 1.229.163 35,1

Tháng 9 823.135 975.952 18,6

Tháng 10 822.145 1.024.899 24,7

Tháng 11 936.779 1.172.568 25,2

Tháng 12 897.279 1.276.353 42,2

Tổng 10.012.735 12.922.151 29,1

1.3. Khách quốc tế đến Việt Nam chia theo tháng, 2016-2017

Nguồn: Tổng cục Thống kê 
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[ nghị quyết 08-nQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành

ngành kinh tế mũi nhọn.

[ luật Du lịch số 09/2017/Qh14 của Quốc hội khóa XIV được thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 

19/6/2017.

[ nghị định số 07/2017/nĐ-cP ngày 25/1/2017 của chính phủ về quy định trình tự, thủ tục thực 

hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt nam.

[ nghị quyết 124/nQ-cP ngày 29/11/2017 của chính phủ về việc bổ sung danh sách các nước có 

công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.

[nghị định số 168/2017/nĐ-cP ngày 31/12/2017 của chính phủ về Quy định chi tiết một số điều 

của luật Du lịch.

[ nghị quyết 103/nQ-cP ngày 6/10/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành chương trình hành 

động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 08-nQ/TW của Bộ chính trị khóa XII về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

[ Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt chương 

trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020.

[ Thông tư số 42/2017/TT-BgTVT ngày 15/11/2017 của Bộ giao thông vận tải về quy định điều 

kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên 

phương tiện vận tải khách du lịch.

[ Thông tư số 45/2017/TT-BgTVT ngày 17/11/2017 của Bộ giao thông vận tải về sửa đổi bổ sung 

một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BgTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết 

chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt nam.

[ Thông tư 06/2017/TT-BVhTTDl ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy 

định chi tiết một số điều của luật Du lịch.

[ Quyết định số 3990/QĐ-BKhcn ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc công 

bố Tiêu chuẩn quốc gia: nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

1.6. Một số văn bản liên quan đến du lịch được ban hành trong năm 2017
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1.7.  Số CSLTDL 3-5 sao mới xếp hạng năm 2017 phân theo tỉnh, thành phố

Nguồn: Tổng cục Du lịch

STT Tỉnh/thành phố
3 sao 4 sao 5 sao Tổng cộng

Số
lượng

Số
buồng

Số
lượng

Số
buồng

Số
lượng

Số
buồng

Số
lượng

Số
buồng

1 Bà Rịa-Vũng Tàu 3 170 3 170

2 Bạc liêu 1 51 1 51

3 Bắc ninh 2 27 2 257

4 Bình Định 1 515 1 515

5 Bình Thuận 1 40 1 146 2 186

6 cà Mau 1 59 1 177 2 236

7 cần Thơ 2 106 1 171 3 277

8 Đà nẵng 14 815 7 892 3 1.355 24 3.062

9 gia lai 2 114 2 114

10 hà nội 3 197 2 259 5 456

11 hải Dương 1 152 1 152

12 TP. hồ chí Minh 6 623 6 623

13 Kiên giang 3 187 2 417 1 244 6 848

14 Khánh hòa 4 333 4 662 3 1.039 11 2.034

15 lào cai 1 62 2 276 3 338

16 nam Định 1 65 1 65

17 nghệ an 3 421 1 218 4 639

18 Phú Thọ 1 116 1 116

19 Quảng Bình 3 162 1 225 4 387

20 Quảng nam 5 258 3 267 1 278 9 803

21 Quảng ninh 8 511 3 429 1 174 12 1.114

22 Quảng ngãi 1 57 1 57

23 Quảng Trị 2 100 2 100

24 Tuyên Quang 1 150 1 150

25 Thanh hóa 4 457 1 205 5 662

26 Vĩnh Phúc 1 100 1 100

Tổng 61 4.012 37 5.115 15 4.385 113 13.512

STT Tên CSLTDL Số buồng Tỉnh/thành phố

Hạng 5 sao

1 KS nghỉ dưỡng giải trí quốc tế Phượng hoàng 90 Bắc ninh

2 Mường Thanh Bắc ninh 167 Bắc ninh

3 Majestic Móng cái 174 Quảng ninh

4 Flamingo Đại lải Resort 100 Vĩnh Phúc

5 KS central 205 Thanh hóa

6 KS nghỉ dưỡng Vinpearl cửa hội 218 nghệ an

7 Mường Thanh luxury Đà nẵng 583 Đà nẵng

1.8. Danh sách CSLTDL 4-5 sao mới xếp hạng năm 2017
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Nguồn: Tổng cục Du lịch

8 Vinpearl  Danang Ocean Resort & Villas 122 Đà nẵng

9 Danang golden Bay (Vịnh Vàng Đà nẵng) 650 Đà nẵng

10 Vinpearl hội an Resort & Villas 278 Quảng nam

11 KS nghỉ dưỡng Flc Quy nhơn 515 Bình Định

12 KS nghỉ dưỡng cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa 226 Khánh hòa

13 KS nghỉ dưỡng Duyên hà cam Ranh 713 Khánh hòa

14 KS nghỉ dưỡng Fusion nha Trang 100 Khánh hòa

15 JW Mariott Phú Quốc Emerald Bay 244 Kiên giang

Hạng 4 sao

1 The ann hanoi 108 hà nội

2 novotel hà nội 151 hà nội

3 nhật hạ 3 126 TP. hồ chí Minh

4 Mường Thanh Sài gòn centre 124 TP. hồ chí Minh

5 hà Đô Sài gòn airport 80 TP. hồ chí Minh

6 harmony 95 TP. hồ chí Minh

7 Kỳ hòa Bến Thành (central Palace) 90 TP. hồ chí Minh

8 The Myst Đồng Khởi 108 TP. hồ chí Minh

9 grand ha long 113 Quảng ninh

10 hạ long Pearl 160 Quảng ninh

11 Khu căn hộ Du lịch Paradise Suites 156 Quảng ninh

12 Mường Thanh grand hoàng Mai 161 nghệ an

13 Mường Thanh grand con cuông 151 nghệ an

14 Mường Thanh luxury Diễn lâm 109 nghệ an

15 Mường Thanh luxury nhật lệ 225 Quảng Bình

16 grand Sea 99 Đà nẵng

17 Fusion Suites Danang Beach 129 Đà nẵng

18 Royal lotus Danang 192 Đà nẵng

19 Diamond Sea 124 Đà nẵng

20 Samdi 109 Đà nẵng

21 lê hoàng Beach 109 Đà nẵng

22 Mandila Beach 130 Đà nẵng

23 hoi an Silk Boutique hotel & Spa 80 Quảng nam

24 lasiesta Resort & Spa hôi an 107 Quảng nam

25 lasenta Boutique hoi an 80 Quảng nam

26 Isena 165 Khánh hòa

27 cicilia hotels and spa 114 Khánh hòa

28 Diamond Bay 275 Khánh hòa

29 alana 108 Khánh hòa

30 Đông hà Fortuneland 171 cần Thơ

31 KS nghỉ dưỡng Richis 141 Kiên giang

32 KS Mường Thanh Phú Quốc 276 Kiên giang

33 Mường Thanh luxury cà Mau 177 cà Mau

34 KS nghỉ dưỡng Sandunes 146 Bình Thuận

35 Mường Thanh lào cai 195 lào cai

36 amazing Sa Pa 81 lào cai

37 Mường Thanh Tuyên Quang 150 Tuyên Quang

Tổng cộng 9.500

STT Tên CSLTDL Số buồng Tỉnh/thành phố
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1.9. Số lượng CSLTDL 3-5 sao và cao cấp chia theo vùng du lịch tính đến hết năm 2017

Vùng
Số CSLTDL Số buồng

5 sao 4 sao 3 sao Cao cấp Tổng 5 sao 4 sao 3 sao Cao cấp Tổng

i
Đồng bằng sông
Hồng và duyên hải
Đông Bắc

31 49 74 2 156 7.830 6.714 4.900 151 19.595

1 hà nội 18 18 37 1 74 5.371 2.719 2.353 136 10.579

2 Vĩnh Phúc 2 1 1 4 200 98 50 348

3 Bắc ninh 3 1 2 6 457 86 159 702

4 hưng Yên

5 hải Dương 1 2 3 157 202 359

6 hải Phòng 2 8 5 1 16 201 931 339 15 1.486

7 Quảng ninh 6 17 21 44 1.601 2.293 1.370 5.264

8 Thái Bình

9 hà nam 2 2 101 101

10 nam Định 3 3 224 224

11 ninh Bình 3 1 4 430 102 532

ii
Trung du và miền núi
Bắc Bộ

1 10 24 35 428 1.392 1.773 3.593

13 Bắc giang 1 1 195 195

14 cao Bằng

15 Bắc Kạn 1 1 50 50

15 lạng Sơn 1 1 2 150 86 236

16 Thái nguyên 1 3 4 143 158 301

17 hà giang 1 1 81 81

18 Tuyên Quang 1 1 150 150

19 Phú Thọ 1 1 116 116

20 hòa Bình 4 4 385 385

21 Điện Biên 1 2 3 144 125 269

22 lai châu 1 1 96 96

23 lào cai 1 5 7 13 428 610 496 1.534

24 Sơn la 1 1 50 50

25 Yên Bái 2 2 130 130

iii Bắc Trung Bộ 10 32 51 93 2.655 4.332 4.004 10.991

26 Thanh hóa 2 5 9 16 725 829 866 2.420

27 nghệ an 2 8 11 21 643 1.097 1.065 2.805

28 hà Tĩnh 1 9 10 198 669 867

29 Quảng Bình 1 3 6 10 234 415 355 1.004

30 Quảng Trị 2 6 8 273 363 636

31 Thừa Thiên – huế 5 13 10 28 1.053 1.520 686 3.259

iV Nam Trung Bộ 45 101 175 1 322 13.473 12.712 11.942 41 38.168

32 Đà nẵng 16 24 66 1 107 4.341 3.437 4.293 41 12.112
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Vùng
Số CSLTDL Số buồng

5 sao 4 sao 3 sao Cao cấp Tổng 5 sao 4 sao 3 sao Cao cấp Tổng

33 Quảng nam 6 21 19 46 1.183 2.429 1.094 4.706

34 Quảng ngãi 3 5 8 276 342 618

35 Bình Định 1 5 2 8 515 637 180 1.332

36 Phú Yên 2 2 2 6 311 169 150 630

37 Khánh hoà 17 16 60 93 6.789 2.712 4.310 13.811

38 Bình Thuận 3 29 20 52 334 2.930 1.385 4.649

39 ninh Thuận 1 1 2 122 188 310

V Tây Nguyên 3 13 25 41 294 1.573 1.685 3.552

40 Kon Tum 1 1 75 75

41 gia lai 1 3 4 117 230 347

42 Đắk nông 1 1 50 50

43 Đắk lắk 1 2 5 8 139 276 315 730

44 lâm Đồng 2 10 15 27 155 1.180 1.015 2.350

Vi Đông Nam Bộ 26 42 106 2 176 7.480 5.494 7.685 145 20.804

45 TP. hồ chí Minh 21 25 79 1 126 6.180 3414 5.704 126 15.424

46 Tây ninh

47 Bình Phước 2 2 100 100

48 Bình Dương 1 5 6 186 531 717

49 Đồng nai 1 1 2 132 84 216

50 Bà Rịa - Vũng Tàu 4 16 19 1 40 1.114 1948 1.266 19 4.347

Vii
Đồng bằng sông
Cửu Long

6 17 36 59 3.166 2.041 2.405 7.612

51 long an

52 Tiền giang

53 an giang 1 5 6 92 289 381

54 Bến Tre 1 3 4 81 200 281

55 Đồng Tháp 2 2 112 112

56 Vĩnh long 1 1 56 56

57 cần Thơ 1 6 10 17 309 645 558 1.512

58 hậu giang

59 Trà Vinh 1 1 53 53

60 Sóc Trăng 1 1 124 124

61 Bạc liêu 3 3 202 202

62 Kiên giang 5 8 7 20 2.857 1.046 497 4.400

63 cà Mau 1 3 4 177 314 491

Tổng cộng 122 264 491 5 882 35.326 34.258 34.394 337 104.315

Nguồn: Tổng cục Du lịch
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1.12. Các dự án đầu tư nước ngoài vào dịch vụ lưu trú, ăn uống; nghệ thuật, vui chơi, giải trí
năm 2017

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

Chuyên ngành Năm 2017

Số dự án cấp mới Vốn đầu tư đăng ký (triệu USD)

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 106 513,20 

nghệ thuật, vui chơi và giải trí 6 37,72 

Tổng 112 550,92 

1.10. Số lượng doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế chia theo loại hình doanh nghiệp, 
2015 - 2017

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Loại hình doanh nghiệp 2015 2016 2017

Doanh nghiệp có vốn nhà nước 8 5 5

công ty cổ phần 507 489 556

công ty Tnhh 1.026 1.081 1.164

Doanh nghiệp tư nhân 8 10 11

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 15 15 16

Tổng số 1.564 1.600 1.752

1.11. Số thẻ HDVDL quốc tế còn thời hạn tính đến hết 2017, chia theo ngoại ngữ sử dụng

Nguồn: Tổng cục Du lịch

STT
Ngoại ngữ sử dụng

(Thống kê theo ngoại ngữ chính của HDV)
Cấp mới, cấp đổi 
trong năm 2017

Tính đến hết 2017

TỔNG 5.150 12.395

1. anh 2.574 6.544

2. Pháp 351 1.187

3. Đức 79 389

4. Trung 1.515 2.711

5. nhật 141 491

6. hàn 124 174

7. Tây Ban nha 67 218

8. nga 179 392

9. Thái 73 184

10. ngôn ngữ khác 47 105
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các SỰ KIện VÀ Danh hIệu ĐƯỢc BÌnh chỌn

hát Xoan Phú Thọ, nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ 
Việt nam được unEScO ghi danh là Di sản văn 
hóa phi vật thể  đại diện của nhân loại.

Dấu ấn Việt nam qua bộ phim Kong: Skull Island.

Ấn tượng “những ngày văn hóa nga tại Việt nam”.

Đoàn Thể thao Việt nam thi đấu thành công tại 
SEa games 29.

Đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 5 bước lên ngôi vô 
địch SEa games.

Thành tích ấn tượng của Đội tuyển Điền kinh 
Việt nam năm 2017.

Khách quốc tế đến Việt nam tăng trưởng kỷ lục 
trong năm 2017.

luật Du lịch 2017 được thông qua với nhiều nội 
dung thúc đẩy phát triển du lịch.

nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Du lịch Việt nam giành nhiều giải thưởng danh 
giá của Tổ chức Du lịch thế giới.

10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2017

Một số sự kiện, hoạt động tiêu biểu tại các địa phương

• Lễ hội Ánh sáng Hội an tại TP. Hội an, tỉnh Quảng Nam (tháng 2)

• Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2017 (tháng 3)

• Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017 tại 
TP.  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (tháng 3)

• Lễ hội Hoa Ban 2017 tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (tháng 3)

• Liên hoan Du lịch “Đồ Sơn - Điểm hẹn du lịch năm 2017” tại Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng (30/4-1/5)

• Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh tại TP. Hạ Long (27/4 – 7/5)

• Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017 tại TP. Hải Phòng (tháng 5)

• Festival dù lượn Khau Phạ tại Đèo Khau Phạ, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái (tháng 5)

• Giải đua ngựa truyền thống "Vó ngựa cao nguyên trắng" Bắc Hà tại Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (tháng 6)

• Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017 tại TP. Tam Kỳ và TP. Hội an, tỉnh Quảng Nam (tháng 6)

• Festival biển Nha Trang tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (tháng 6)

• Chương trình “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2017” tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà,
TP. Đà Nẵng) (tháng 6)

• Lễ hội Ẩm thực Tây Bắc tại TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai (tháng 7)

• Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 13 năm 2017 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Quận 9, TP. Hồ Chí  Minh)
(tháng 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Danh hIệu / gIảI ThƯỞng Quốc Tế nĂM 2017

Cơ quan du lịch quốc gia
- Viet nam Timeless charm đã được Tổ chức
Thương hiệu châu á Thái Bình Dương (aPBF)
vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Du lịch
(Brand laureate Special Edition Word 2017).

- Tổng cục Du lịch Việt nam đạt giải thưởng
World Travel awards, hạng mục cơ quan quản
lý du lịch hàng đầu châu á.

Điểm đến
- hội an được Travel and leisure bình chọn
trong danh sách 10 đô thị hàng đầu thế giới và
10 thành phố hàng đầu châu á.

- Việt nam đạt giải thưởng World Spa awards
lần thứ 3, hạng mục Điểm đến Spa hàng đầu
châu á.

• Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 
(tháng 8)

• Giải Marathon vượt núi quốc tế tại Sa Pa - VMM 2017 tại Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (tháng 9)

• Lễ hội Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải tại Thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
(tháng 9)

• Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 tại tỉnh Tuyên Quang
(tháng 9)

• Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò tại Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (tháng 10)

• Tuần Du lịch Ba Bể - Bắc Kạn 2017 tại Thôn Pó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tháng 11)

• Lễ hội mùa Đông - Sa Pa tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (tháng 12)

Dịch vụ
u Lưu trú

- Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort
đã xác lập một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử
ngành Du lịch thế giới khi lần thứ tư liên tiếp
được World Travel awards vinh danh “Khu nghỉ
dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”.

- Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort
còn đạt giải thưởng World Travel awards, hạng
mục Khu nghỉ mát sang trọng hàng đầu châu á;
đạt giải thưởng Readers’ choice awards, hạng
mục 10 khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu á; được
Travel and leisure bình chọn trong danh sách 10
khu nghỉ dưỡng hàng đầu Đông nam á năm 2017.

- JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đạt giải
thưởng World Travel awards, hạng mục Khu
nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới và Khu
nghỉ mát mới của châu á.

- Sun Peninsula Residence Villa đạt giải thưởng
World Travel awards, hạng mục Khách sạn sang
trọng hàng đầu châu á.

- Intercontinental hanoi Westlake đạt giải
thưởng World luxury hotel awards, hạng mục
Khách sạn bên hồ sang trọng toàn cầu.

- Pullman Danang Beach Resort đạt giải thưởng
World luxury hotel awards, hạng mục Khách
sạn sang trọng/sự kiện toàn cầu.
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- Sunrise Premium Resort hội an đạt giải
thưởng World luxury hotel awards, hạng mục
Khách sạn sang trọng dành cho gia đình.

- JW Marriott hà nội đạt giải thưởng World
luxury hotel awards, hạng mục Khách sạn
doanh nhân sang trọng toàn cầu.

- The Reverie Saigon, Tp. hồ chí Minh đạt giải
thưởng Readers’choice awards, hạng mục 50
khách sạn tốt nhất thế giới.

- la Résidence hotel & Spa,  Park hyatt Saigon,
Sofitel legend Metropole hanoi đạt giải thưởng
Readers’choice awards, hạng mục 25 Khách
sạn hàng đầu châu á.

- Four Seasons Resort the nam hai được Travel
and leisure bình chọn trong danh sách 10 khu
nghỉ dưỡng hàng đầu châu á và 10 khu nghỉ
dưỡng hàng đầu Đông nam á.

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

u Nhà hàng

- la Maison 1888, Intercontinental Danang
Sun Peninsula Resort đạt giải thưởng World
Travel awards, hạng mục nhà hàng cao cấp
hàng đầu thế giới và nhà hàng ẩm thực hàng
đầu châu á.

u Lữ hành

- Vietravel đạt giải thưởng World Travel awards,
hạng mục nhà điều hành tour du lịch trọn gói

hàng đầu thế giới và công ty du lịch hàng đầu
châu á.

u Vận chuyển

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

u Văn hóa, thể thao, giải trí

- Theo kết quả từ cuộc bình chọn giải thưởng
golf châu á 2017 do do tập đoàn asia Pacific
golf group (aPgg) công bố, Việt nam được bình
chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất khu
vực châu á Thái Bình Dương trong năm 2017. 

- Bảo tàng chứng tích chiến tranh được độc giả
Tripadvisor bình chọn trong danh sách 25 bảo
tàng hàng đầu thế giới năm 2017.

- Bảo tàng Dân tộc học và Bảo tàng Phụ nữ Việt
nam được độc giả Tripadvisor bình chọn trong
danh sách 25 bảo tàng hàng đầu châu á năm 2017.

- Vinpearl land, nha Trang  được độc giả Tripad-
visor bình chọn trong danh sách 25 công viên
giải trí hàng đầu châu á năm 2017.

- Địa đạo củ chi và Bưu điện trung tâm TP. hcM
được độc giả Tripadvisor bình chọn trong danh
sách 25 điểm đến hàng đầu châu á năm 2017.

Homestay ASEAN 

- cụm homestay khối Thanh nam gồm 8 hộ gia
đình (Khối Thanh nam, phường cẩm châu,
thành phố hội an, Quảng nam).

- cụm homestay Tả Van giáy 1 (làng Tả Van
giáy, xã Tả Van, huyện Sa Pa, lào cai).

- cụm homestay xã Mai hịch (Xóm hịch 2, xã
Mai hịch, huyện Mai châu, hòa Bình).

- cụm homestay xã hòa ninh (Tổ 12, ấp hòa
Quý, xã hòa ninh, huyện long hồ, Vĩnh long).

- Dao homestay (Thôn nặm Đăm, xã Quản Bạ,
hà giang).

Du lịch dựa vào cộng đồng ASEAN 

- Du lịch cộng đồng bản Pom coọng ở thị trấn
Mai châu, huyện Mai châu, tỉnh hòa Bình.

- Du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn ở xã
Thủy Thanh, thị xã hương Thủy, tỉnh Thừa
Thiên huế.

- Du lịch cộng đồng Triềm Tây ở xã Điện
Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng nam.

Giải thưởng du lịch aSEaN (aSEaN Tourism awards)

Topas Ecolodge, Sa Pa (Lào Cai)
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gIảI ThƯỞng Du lịch VIệT naM nĂM 2017

10 Khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam 2017

1. Khách sạn JW Marriott hà nội, thành phố 
hà nội.

2. Khách sạn Bến Thành (Rex hotel), thành phố
hồ chí Minh.

3. Khách sạn Đồng Khởi (grand hotel), thành
phố hồ chí Minh.

4. Khách sạn Pullman Saigon centre, thành phố
hồ chí Minh.

5. Khách sạn Pan Pacific, thành phố hà nội.

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

7. Khách sạn Melia hanoi, thành phố hà nội.

8. Khách sạn Sheraton hà nội, thành phố 
hà nội.

9. Khách sạn cửu long (Majestic hotel), thành
phố hồ chí Minh.

10. Khách sạn Pullman Đà nẵng Beach Resort,
thành phố Đà nẵng.

10 Khách sạn 4 sao hàng đầu Việt Nam 2017

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

2. Khách sạn TTc Premium Michelia nha Trang,
tỉnh Khánh hòa.

3. Khách sạn hà nội Fortuna, thành phố hà nội.

4. Khách sạn Park Royal Saigon, thành phố hồ
chí Minh.

5. Khách sạn Victoria cần Thơ, thành phố 
cần Thơ.

6. Khách sạn Saigon Morin huế, tỉnh Thừa 
Thiên - huế.

7. Khách sạn nghỉ dưỡng Eden Phú Quốc, tỉnh
Kiên giang.

8. Khách sạn làng Tre Mũi né (Bamboo Village
Beach Resort and Spa) tỉnh Bình Thuận.

9. Khách sạn hội an, tỉnh Quảng nam.

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

10 Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa
hàng đầu Việt Nam năm 2017

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

2. công ty Tnhh MTV Dịch vụ lữ hành Saigon-
tourist, thành phố hồ chí Minh.

3. công ty cổ phần Fiditour, thành phố 
hồ chí Minh.

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

5. công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt,
thành phố hồ chí Minh.

6. công ty cổ phần Du lịch Việt nam - Vitours,
thành phố Đà nẵng.

7. công ty cổ phần Du lịch hòa Bình Việt nam,
thành phố hồ chí Minh.

8. công ty Tnhh Du lịch và Sự kiện Việt, 
thành phố hồ chí Minh.

9. công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch chợ lớn,
thành phố hồ chí Minh.

10. công ty lữ hành hanoitourist, thành phố 
hà nội.

10 Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam

(inbound) năm 2017

1. công ty Tnhh MTV Dịch vụ lữ hành Saigon-
tourist, thành phố hồ chí Minh.

2. công ty Tnhh Thương mại và dịch vụ anex
Việt nam, tỉnh Khánh hòa.

3. công ty cổ phần Du lịch Exotissimo Việt
nam, thành phố hồ chí Minh.

4. công ty cổ phần Du lịch apex Việt nam,
thành phố hồ chí Minh.

5. công ty Tnhh Du lịch h.I.S Sông hàn Việt
nam, thành phố Đà nẵng.

6. công ty Tnhh JTB-TnT, thành phố hồ chí Minh.

7. công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,
thành phố hồ chí Minh.

8. công ty cổ phần quản lý điểm đến châu á,
thành phố hà nội.

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

10. công ty cổ phần Fiditour, thành phố 
hồ chí Minh.
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10 Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch
hàng đầu Việt Nam năm 2017

1. làng Du lịch Bình Quới, thành phố 
hồ chí Minh.  

2. nhà hàng Tháp ngà, thành phố hồ chí Minh.

3. nhà hàng tàu Bến nghé, thành phố 
hồ chí Minh.

4. nhà hàng YEEBO, thành phố hồ chí Minh.  

5. nhà hàng nổi Elisa, thành phố hồ chí Minh.  

6. nhà hàng Sao Mai, thành phố hải Phòng.

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

8. nhà hàng Đèn lồng Đỏ, tỉnh Khánh hòa.

9. nhà hàng cánh Diều Vàng, tỉnh nam Định.

10. Khu ẩm thực (thuộc Khu bảo tồn làng nhà
sàn du lịch sinh thái Thái hải), tỉnh Thái nguyên.

5  Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách
du lịch bằng ô tô hàng đầu Việt Nam năm 2017

1. Trung tâm dịch vụ vận chuyển khách du lịch
Trịnh gia - chi nhánh công ty Tnhh Du lịch
Thiên niên kỷ, thành phố hồ chí Minh.

2. công ty Tnhh Thiên Thảo nguyên, thành
phố hà nội.

3. công ty Tnhh Vận tải du lịch và dịch vụ
thương mại long hiền, thành phố Đà nẵng.

4. công ty cổ phần du lịch hòa Bình Việt nam.

5. công ty Tnhh Dịch vụ Minh Việt.

2 Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch
hàng đầu Việt Nam 2017

1. Trạm dừng chân Minh anh, tỉnh hải Dương.

2. Trạm dừng chân aSTOP Sông cầu, tỉnh 
Phú Yên.

7 Điểm tham quan du lịch
hàng đầu Việt Nam năm 2017

1. Khu trung tâm hoàng thành Thăng long - 
hà nội, thành phố hà nội.

2. hoàng cung huế (Đại nội), tỉnh Thừa 
Thiên - huế.

3. Văn Miếu - Quốc Tử giám, thành phố hà nội.

4. Bảo tàng Phụ nữ Việt nam, thành phố hà nội.

5. Bảo tàng Dân tộc học Việt nam, thành phố
hà nội.

6. Địa đạo củ chi, thành phố hồ chí Minh.

7. Thung lũng Tình Yêu, tỉnh lâm Đồng.

5 Khu du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017

1. Vịnh hạ long, tỉnh Quảng ninh.

2. Khu du lịch Bà nà hills, thành phố Đà nẵng.

3. Khu du lịch Vinpearl nha Trang, tỉnh 
Khánh hòa.

4. Khu du lịch Vinpearl Phú Quốc, tỉnh Kiên giang.

5. Khu du lịch biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh hóa.

10 Sân gôn hàng đầu Việt Nam năm 2017

1. Sân gôn hồ Tràm (The Bluffs ho Tram Strip),
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Sân gôn Sky lake (Sky lake Resort & golf
club), thành phố hà nội.

3. Sân gôn Sông giá (Song gia golf club), thành
phố hải Phòng.

4. Sân gôn Thủ Đức (Vietnam golf &country
club) thành phố hồ chí Minh.

5. Sân gôn Vân Trì (Van Tri golf club), thành phố
hà nội.

6. Sân gôn Montgomerie links (Montgomerie
links), tỉnh Quảng nam.

7. Sân gôn laguna langco (laguna langco  golf
club), tỉnh Thừa Thiên huế.

8. Sân gôn Đà nẵng (Danang golf club), thành
phố Đà nẵng.

9. Sân gôn long Biên (long Bien golf course),
thành phố hà nội.

10. Sân gôn long Thành (long Thanh golf club),
tỉnh Đồng nai.

2 Hãng hàng không

1. Vietnam airlines đạt danh hiệu “hãng hàng
không vận chuyển khách du lịch nhiều nhất
Việt nam năm 2017”.

2. hãng hàng không Vietjet air đạt danh hiệu
“hãng hàng không có tốc độ tăng trưởng khách
du lịch nhanh nhất Việt nam năm 2017”.






