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CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH VIỆT NAM 

Khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 

 

1. Sự cần thiết và mục tiêu của chương trình kích cầu Du lịch Việt Nam 

1.1. Tình hình và sự cần thiết của chương trình: 

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) đã ảnh 

hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Du lịch là một 

trong những ngành kinh tế bị tác động nhiều nhất. 

Tuy dịch Covid-19 mới phát hiện chưa được 2 tháng nhưng Du lịch Việt Nam đã bị thiệt 

hại nghiêm trọng: 

-  Tỷ lệ lấp buồng của khách sạn giảm từ 20% - 50% so với cùng kỳ năm ngoái 

- Các điểm đến như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM mức sụt giảm khoảng 50% so với 

cùng kỳ năm ngoái 

- Dự kiến lượng khách quốc tế đến trong tháng 2 và 3/2020 sẽ giảm trên 60%, khách nội 

địa có thể giảm đến 80% do lo ngại dịch bệnh; hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ, lữ 

hành, vận chuyển chỉ hoạt động cầm chừng; một số lao động du lịch được đề nghị tạm nghỉ 

hoặc nghỉ luân phiên. 

Vì vậy, để khắc phục sự suy giảm khách du lịch quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng khách du 

lịch nội địa; khích lệ người dân đi du lịch tới các địa phương không có dịch bệnh; Hiệp hội 

Du lịch Việt Nam xây dựng và tổ chức triển khai chương trình Kích cầu Du lịch Việt Nam 

2020. 

Đây là chương trình có tầm cỡ quốc gia, huy động sự tham gia của hàng trăm doanh 

nghiệp du lịch, địa bàn triển khai được mở rộng cả nước 

 

1.2. Mục tiêu: 

1.2.1. Ngắn hạn:  

- Từng bước khôi phục hoạt động của ngành Du lịch; 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân đi tham quan du lịch tới các vùng miền 

trong cả nước, đặc biệt những vùng không có dịch bệnh như các tỉnh Tây Nguyên – 

Nam Trung Bộ, khu vực Tây Bắc, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Côn Đảo, 

Phú Quốc... 

- Giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trong ngành du lịch đang bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh; 

- Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp du lịch và cộng 

đồng cùng đồng hành để phục hồi ảnh hưởng của dịch bệnh cho ngành du lịch; 

đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, lưu trú, nhà hàng, 

điểm tham quan, mua sắm... hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động kích 

cầu du lịch 

1.2.2. Dài hạn: 



- Hình thành phương pháp ứng phó với các đợt khủng hoảng của ngành Du lịch khi 

gặp các sự cố về thiên tai, dịch bệnh; 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển Du lịch, đưa Du lịch thực sự trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương; 

 

2. Nội dung chương trình 

2.1. Thu hút sự tham gia của các địa phương và doanh nghiệp: 

Vận động các địa phương có chính sách khuyến mãi, giảm giá vé tham quan tới các 

khu, điểm du lịch; đồng thời xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng và 

vệ sinh để thu hút khách du lịch đến với địa phương mình; 

Khuyến khích các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch (nhà hàng, lưu trú, vận chuyển, 

điểm đến...) thực hiện quy trình bảo đảm an toàn cho khách du lịch, nâng cao chất lượng phục 

vụ; 

Khuyến khích các địa phương cơ cấu lại nguồn khách du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp 

du lịch, dịch vụ, vận chuyển... đưa khách du lịch đến tham quan các địa điểm du lịch, di tích 

văn hóa lịch sử trên địa bàn; 

Xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện đối với khách du lịch 

quốc tế; 

Xây dựng tiêu chí Du lịch an toàn, doanh nghiệp lữ hành an toàn, các cơ sở lưu trú an 

toàn, nhà hàng – cửa hàng an toàn và đội ngũ nhân lực (hướng dẫn viên, lái xe du lịch, nhân 

viên du lịch) tuân thủ các tiêu chí về du lịch an toàn. 

 

2.2. Kích cầu nội địa: 

 Thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa của người dân Việt Nam tới các tỉnh/ thành phố 

không bị ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc đã hết dịch 

 Khuyến khích các địa phương không bị ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc đã hết dịch tập 

trung khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới, có tính an toàn cao, đa dạng, hấp dẫn ở địa 

phương, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch và khách du lịch để kích thích nhu cầu du 

lịch nội địa của người dân trong nước 

 Khuyến khích các địa phương có chính sách miễn/ giảm giá vé tham quan các khu, 

điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa; đồng thời xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an 

toàn, chất lượng và vệ sinh để thu hút khách du lịch đến địa phương 

 Khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, lưu trú, nhà hàng, các hãng hàng 

không, các điểm mua sắm giành cho khách du lịch... thực hiện khuyến mại, giảm giá dịch vụ 

từ 10% trở lên, hình thành các tour kích cầu dành cho khách du lịch đi theo đoàn 

 Khuyến khích sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành với các hãng hàng không để 

xây dựng các chương trình tour khuyến mại nhằm kích thích nhu cầu đi du lịch của khách nội 

địa 

 

2.3. Kích cầu Inbound: 

 Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch 2020 tuân thủ 

đúng theo những tiêu chí an toàn khi phục vụ khách du lịch để xây dựng hình ảnh Việt Nam 

an toàn khi khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam 



 Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến du lịch tại nước 

ngoài để cung cấp các chương trình khuyến mại giành cho khách du lịch quốc tế 

 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng các thị trường inbound đa dạng và 

bền vững; 

Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Du lịch Việt Nam và quốc tế; 

Đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương và phù hợp với các 

thị trường. 

 

3. Kế hoạch thực hiện 

3.1. Xây dựng chương trình, chính sách, kiến nghị: 

 Xây dựng đề án “Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam” với mục tiêu duy trì hoạt 

động của ngành trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của virus Covid-19 và khôi phục, 

phát triển mạnh mẽ ngành Du lịch ngay khi dịch kết thúc. 

 Thành lập Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam với sự tham gia đông đảo các công ty 

lữ hành, khách sạn, đơn vị vận chuyển khách du lịch, nhà hàng... nhằm khôi phục nhanh hoạt 

động du lịch nội địa tại các địa phương không có dịch bệnh, triển khai thu hút khách quốc tế 

khi hết dịch. 

 Kiến nghị lên chính phủ các giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn 

khó khăn, cụ thể: giãn thuế, giảm thuế cho các doanh nghiệp du lịch; giảm lãi suất cho các dự 

án đầu tư cơ sở vật chất du lịch và phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp du lịch; áp dụng 

giá điện cho cơ sở lưu trú ngang với giá điện áp dụng cho các cơ sở sản xuất; miễn lệ phí visa 

cho khách du lịch trong khoảng thời gian nhất định đối với các thị trường tiềm năng có mức 

chi trả cao như: Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Canada và các nước EU, chỉ đạo các địa 

phương miễn/ giảm phí tham quan các di tích lịch sử, văn hóa; hỗ trợ cho ngành Du lịch một 

gói kích thích tăng trưởng để hỗ trợ hoạt động xúc tiến khôi phục thị trường... 

 Xây dựng tiêu chí du lịch an toàn, tổ chức triển khai cho các doanh nghiệp đăng ký 

tham gia chương trình kích cầu du lịch. Phối hợp với cơ quan quản lý du lịch và Hiệp hội Du 

lịch các địa phương tổ chức đăng ký danh hiệu an toàn cho các điểm đến, các doanh nghiệp 

du lịch khi tham gia chương trình kích cầu. 

 

3.2. Đào tạo: 

 Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lãnh đạo doanh 

nghiệp và lao động trong các doanh nghiệp du lịch, cụ thể: 

 - Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, kinh nghiệm xúc tiến và phát triển thị trường mới cho 

lãnh đạo và lao động các doanh nghiệp lữ hành; 

 - Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lao động trong khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch; 

 - Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hướng dẫn viên; cho lao động chủ chốt của các doanh 

nghiệp; 

 - Bồi dưỡng về công tác xúc tiến du lịch, ưu tiên hỗ trợ đào tạo tại các vùng sâu, vùng 

xa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 

3.3. Xúc tiến và quảng bá điểm đến: 

 Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các Sở quản lý du lịch và Hiệp hội Du lịch 

các tỉnh/ thành phố tổ chức Hội nghị xúc tiến với mục tiêu giới thiệu các chính sách ưu đãi 



dành cho khách du lịch và các doanh nghiệp du lịch nhằm tăng nhanh lượng khách tới các địa 

phương tham gia chương trình kích cầu; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức 

tour đến các địa phương không có dịch, đến các doanh nghiệp an toàn. 

 

3.4. Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch: 

 Trong thời gian từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2020, tổ chức một số chương trình 

khảo sát (tuyến Tây Nguyên – Nam Trung Bộ và Tây Bắc) dành cho các doanh nghiệp lữ 

hành đi theo các tuyến điểm nằm trong chương trình kích cầu để trải nghiệm dịch vụ áp dụng 

theo tiêu chí an toàn, từ đó xây dựng các chương trình tour kích cầu giới thiệu đến khách du 

lịch trong và ngoài nước. 

 

3.5. Triển khai chương trình kích cầu du lịch: 

3.5.1. Trong giai đoạn còn dịch: tập trung triển khai 2 nhiệm vụ chính: 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý và lao động chủ chốt của doanh nghiệp; 

- Xây dựng sản phẩm du lịch mới. 

Trong giai đoạn dịch suy giảm: triển khai khôi phục du lịch ở các vùng an toàn theo tổ 

chức Liên minh Kích cầu. 

3.5.2. Khi hết dịch: khởi động toàn bộ hệ thống, tạo ra sự đột phá trong phát triển du lịch. 

   

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các tỉnh/ thành phố: 

4.1.1. Hiệp hội Du lịch Việt Nam:  

a. Xây dựng Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam: trọng tâm là khôi phục hoạt động Du 

lịch cả nước sau dịch. 

- Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng bộ tiêu chí về Du lịch an toàn. Công bố tiêu chí này 

để các điểm đến, các doanh nghiệp du lịch đăng ký tham gia chương trình; 

- Trực tiếp hoặc ủy nhiệm cho Hiệp hội và các Sở quản lý du lịch các địa phương xác 

nhận mức độ an toàn theo các tiêu chí Hiệp hội DLVN đã ban hành; 

- Phát động chương trình tới các Hiệp hội địa phương và hội viên; 

- Phối hợp với các tỉnh/ thành phố tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch; 

- Tổ chức chương trình Khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới; 

b. Triển khai chương trình kích cầu: 

 - Thành lập Ban Điều hành chương trình kích cầu DLVN, có sự tham gia của các 

doanh nghiệp Du lịch tiêu biểu cả nước; 

- Trực tiếp triển khai chương trình kích cầu du lịch tại các tỉnh phía Bắc; 

 - Ủy nhiệm việc triển khai chương trình kích cầu du lịch Việt Nam tại các tỉnh miền 

Trung cho Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phụ trách;  

- Ủy nhiệm việc triển khai chương trình kích cầu du lịch Việt Nam tại các tỉnh 

miền Nam cho Hiệp hội Du lịch Tp.HCM phụ trách. 

4.1.2. Hiệp hội Du lịch các tỉnh/ thành phố: 

- Hiệp hội DL Đà Nẵng chịu trách nhiệm triển khai chương trình kích cầu du lịch tại 

khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa; 

- Hiệp hội DL Tp.HCM chịu trách nhiệm triển khai chương trình kích cầu du lịch tại 

khu vực phía Nam; 



- Hai Hiệp hội có kế hoạch chủ động triển khai chương trình, thành lập bộ máy chỉ đạo 

chương trình và phối hợp với các Hiệp hội trong khu vực, huy động hội viên tham gia chương 

trình tại khu vực và cả nước; 

- Hiệp hội Du lịch các tỉnh/ thành phố: xây dựng tổ kích cầu, huy động các doanh 

nghiệp hội viên đăng ký tham gia, phối hợp với Hiệp hội đầu mối để triển khai có hiệu quả 

chương trình kích cầu du lịch ở địa phương. 

 

4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại các địa phương tham gia chương trình: 

- Tham gia với Hiệp hội xây dựng kế hoạch chi tiết hưởng ứng chương trình kích cầu 

toàn quốc và chương trình kích cầu của địa phương; 

- Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp địa phương tham gia chương trình, đăng 

ký các chương trình khuyến mãi, các mức khuyến mãi... với Hiệp hội DLVN; 

- Lập danh sách chi tiết các đơn vị tại địa phương đăng ký tham gia chương trình 

- Có kế hoạch hỗ trợ cho đoàn khảo sát, thí điểm. 

 

4.3. Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam: 

- Chịu trách nhiệm triển khai chương trình kích cầu du lịch trên phạm vi cả nước; 

- Huy động các nguồn lực đển triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch; 

- Xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của liên minh kích cầu DLVN; 

- Đề nghị Hiệp hội DLVN tổ chức một số chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm 

du lịch mới tại các địa phương không có dịch; 

- Đề nghị Hiệp hội DLVN tổ chức các chương trình xúc tiến và quảng bá điểm đến; 

- Phối hợp với Hiệp hội DL Đà Nẵng và Hiệp hội DL Tp.HCM triển khai chương trình 

kích cầu tại hai khu vực và có trách nhiệm báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả triển khai 

chương trình kích cầu DLVN và báo cáo tổng kết chương trình trước ngày 01/01/2021.  

 

4.4. Các doanh nghiệp tham gia chương trình: 

- Đăng ký tham gia chương trình trước ngày 25/2/2020 (đợt 1) và cam kết nghiêm túc 

thực hiện chương trình khuyến mãi cho khách du lịch; 

- Xây dựng các tour khuyến mãi và gửi về cho Hiệp hội / Sở quản lý về du lịch 

- Tăng cường cung cấp thông tin, thông báo về dịch vụ, giá cả khuyến mại, thực hiện 

đúng cam kết với khách du lịch, bảo đảm chất lượng dịch vụ; 

- Thực hiện đúng theo tiêu chí an toàn trong quy trình phục vụ khách du lịch do Hiệp 

hội DLVN ban hành; 

- Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng theo những yêu cầu khi tham gia 

Chương trình sẽ bị loại khỏi danh sách tham gia Chương trình và thông báo trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình 

Hiệp hội DLVN phối hợp với các Sở quản lý du lịch và Hiệp hội DL các tỉnh/ thành 

phố giám sát việc thực hiện chương trình kích cầu du lịch 2020, bảo đảm chương trình được 

thực hiện đúng theo yêu cầu, mục tiêu, nội dung và theo đúng quy định của pháp luật. 



Hiệp hội DL các tỉnh/ thành phố phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch 

kiểm tra thường xuyên việc đảm bảo tiêu chí Du lịch an toàn trong địa phương (cho đến khi 

Chính phủ công bố Việt Nam hết dịch). 

Hiệp hội DL các địa phương thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình và kết quả 

thực hiện chương trình về Hiệp hội DLVN; báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện chương trình 

tại địa phương trước ngày 01/01/2021./. 

 

 Hà Nội, ngày 20/02/2020 

 

 

 

 

 


