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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2030” với các nội dung sau đây: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động 

lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng 

hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. 

2. Phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng 

xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền 

vững của Liên Hợp Quốc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, 

bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí 

hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

3. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo 

tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. 

4. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; 

đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và 

chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

5. Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; đẩy mạnh xuất 

khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tăng cường liên kết nhằm phát huy lợi thế tài 

nguyên tự nhiên và văn hóa; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, mở rộng thị 

trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. 
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II. MỤC TIÊU  

1. Đến năm 2025 

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, phấn đấu thuộc nhóm ba quốc gia 

dẫn đầu về phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á và 50 quốc gia có 

năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trong đó tất cả 14 tiêu chí năng 

lực cạnh tranh du lịch đều tăng, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. 

- Tổng thu từ khách du lịch: Đạt 1.700 - 1.800 nghìn tỷ đồng (tương 

đương 77 - 80 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 13 - 14%/năm; đóng góp trực 

tiếp  vào GDP đạt 12 - 14%. 

- Tạo ra khoảng 5,5 - 6 triệu việc làm, trong đó có khoảng 2 triệu việc 

làm trực tiếp, tăng trưởng bình quân 12 - 14%/năm. 

- Về khách du lịch: Phấn đấu đón được ít nhất 35 triệu lượt khách quốc 

tế và 120 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về 

khách quốc tế từ 12 - 14%/năm và khách nội địa từ 6 - 7%/năm. 

2. Đến năm 2030 

 Du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. 

Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có 

năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục 

tiêu phát triển bền vững. 

- Tổng thu từ khách du lịch: Đạt 3.100 - 3.200 nghìn tỷ đồng (tương 

đương 130 - 135 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 11 - 12%/năm; đóng góp 

trực tiếp vào GDP đạt 15 - 17%. 

- Tạo ra khoảng 8,5 triệu việc làm, trong đó có khoảng 3 triệu việc làm 

trực tiếp, tăng trưởng bình quân 8 - 9%/năm.  

- Về khách du lịch: Phấn đấu đón được ít nhất 50 triệu lượt khách quốc 

tế và 160 triệu lượt khách nội địa; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về 

khách quốc tế từ 8 - 10%/năm và khách nội địa từ 5 - 6%/năm. 

III. GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch 

a) Nhận thức đầy đủ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, mang 

nội dung văn hóa và nhân văn sâu sắc, đóng góp chính vào hội nhập kinh tế, 

tạo động lực cho các ngành khác phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế, văn hóa, 

xã hội, môi trường, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng. 
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b) Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị 

trường, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

c) Nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng xử 

văn minh, thân thiện với khách du lịch và bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp 

phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức 

thu hút của du lịch Việt Nam. 

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch 

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật 

để tạo điều kiện cho du lịch phát triển. 

b) Ban hành chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng để huy động 

nguồn lực đầu tư tại các cụm du lịch, khu vực động lực phát triển du lịch, khu 

du lịch quốc gia và khu vực có tiềm năng du lịch. 

c) Thúc đẩy quan hệ hợp tác công - tư và các mô hình quản trị tích hợp 

các khu vực công và tư nhân, doanh nhân và cộng đồng địa phương trong 

phát triển du lịch bền vững; thiết lập các điều kiện tạo môi trường kinh doanh 

thuận lợi, kích thích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển lực lượng doanh 

nghiệp, hình thành nhiều doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh; hỗ trợ 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch tiếp thu công nghệ mới, 

kỹ năng số và tiếp cận tài chính.  

d) Ưu tiên nguồn lực cho công tác quy hoạch, đào tạo nhân lực, nghiên 

cứu thị trường, xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch; phát triển du lịch cộng 

đồng; bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. 

đ) Tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh 

và đi lại cho khách du lịch quốc tế; tạo điều kiện cho các hãng hàng không 

trong nước và quốc tế mở các đường bay mới và trực tiếp kết nối Việt Nam 

với các thị trường du lịch trọng điểm và tiềm năng. 

e) Hoàn thiện các quy định để quản lý và phát triển các mô hình kinh 

doanh mới trong lĩnh vực du lịch phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. 

3. Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 

a) Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ; tập trung nguồn 

lực đầu tư hạ tầng giao thông tại các cụm du lịch, khu vực động lực phát triển 

du lịch, khu du lịch quốc gia và khu vực có tiềm năng du lịch; nâng cao khả 

năng kết nối giao thông tới khu du lịch, điểm du lịch; đầu tư điểm dừng, nghỉ 

trên các tuyến đường bộ. 

b) Nâng cấp, mở rộng, đẩy nhanh xây dựng mới các cảng hàng không; 

xây dựng cảng biển, cảng thủy nội địa chuyên dụng cho khách du lịch; cải 
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thiện nhanh hạ tầng, chất lượng dịch vụ đường sắt để phát triển du lịch. 

c) Đổi mới, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy nhanh 

thực hiện quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch; số hóa các thông tin, 

tài liệu về điểm đến, xây dựng các kho nội dung số, hướng tới hình thành và 

phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. 

d) Thu hút nguồn lực xã hội, nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, thân 

thiện với môi trường để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du 

lịch, đặc biệt là cơ sở lưu trú, cơ sở vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng phức hợp 

cao cấp, phù hợp với nhu cầu và xu hướng du lịch mới.  

đ) Tập trung đầu tư, hình thành trung tâm tổ chức hội nghị, triển lãm, 

mua sắm, thể thao, giải trí quy mô lớn, hiện đại tại khu vực động lực phát triển 

du lịch. 

4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

a) Phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý, bảo đảm số 

lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu cạnh tranh, hội nhập; có chính sách khuyến khích thúc đẩy phát triển 

nguồn nhân lực và thị trường lao động toàn diện, nâng cao chất lượng nhân 

lực du lịch cả về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và kỹ năng nghề du 

lịch, chú trọng đào tạo nhân lực quản lý cấp cao và lao động lành nghề. 

b) Đa dạng các hình thức đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích 

doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực du lịch; chú trọng đào tạo kỹ năng 

nghề và kỹ năng mềm cho lực lượng lao động trực tiếp phục vụ du lịch, đặc 

biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch tại điểm; tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng dân cư tham gia kinh doanh 

du lịch và góp phần quảng bá điểm đến, hình ảnh du lịch của địa phương. 

c) Tăng cường năng lực các cơ sở đào tạo, trường đào tạo nghề du lịch 

chất lượng cao tại các khu vực động lực phát triển du lịch. 

d) Khuyến khích hình thành đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ 

trợ khách du lịch. 

5. Phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch 

a) Thường xuyên điều tra, nghiên cứu thị trường, nhu cầu và thị hiếu 

của khách du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường khách du lịch. 

b) Phát triển đa dạng thị trường khách du lịch quốc tế 

- Tiếp tục thu hút khách, mở rộng thị trường có khả năng tăng trưởng 

nhanh, có nguồn khách lớn, có mức chi tiêu cao và lưu trú dài ngày. 
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- Tập trung thu hút khách du lịch từ các thị trường: Đông Bắc Á, Đông 

Nam Á, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu và Liên bang Nga. 

- Quan tâm phát triển các thị trường mới, có tiềm năng: Trung Đông, 

Nam Âu, Nam Mỹ, Nam Á (Ấn Độ); mở rộng phát triển các thị trường tiềm 

năng, có lượng khách du lịch ra nước ngoài hàng năm tăng nhanh. 

c) Phát triển mạnh thị trường khách du lịch nội địa 

- Quan tâm, tạo thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham quan, du lịch, 

nghỉ dưỡng trong nước; thúc đẩy thị trường khách đi du lịch kết hợp với giáo 

dục truyền thống, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và sinh thái. 

- Thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt xu hướng thị trường để đáp ứng 

kịp thời nhu cầu và thị hiếu mới của khách du lịch nội địa. 

- Đẩy mạnh phát triển thị trường khách du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cuối 

tuần gắn với chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tìm hiểu văn hóa lịch sử, trải 

nghiệm văn hoá dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền. 

- Định hướng lại thị trường khách du lịch lễ hội, văn hóa tâm linh theo 

hướng kết hợp hài hoà với các mục đích khác nhằm khắc phục tính thời vụ. 

6. Phát triển sản phẩm du lịch 

- Tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, khác 

biệt, có giá trị gia tăng cao và tăng trải nghiệm cho khách du lịch dựa trên lợi 

thế về tài nguyên của từng vùng, địa phương, phù hợp với nhu cầu thị trường 

và nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. 

- Phát triển mạnh các sản phẩm du lịch chủ đạo, có lợi thế của du lịch 

Việt Nam gắn với các khu vực động lực phát triển du lịch: 

+ Ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo và du lịch 

thể thao, giải trí biển phù hợp định hướng Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển một số cụm du 

lịch, trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp, có thương hiệu mạnh trên thị trường 

du lịch quốc tế. 

+ Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, gắn với bảo tồn và 

phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc; tập trung 

khai thác thế mạnh ẩm thực đa dạng, đặc sắc của các vùng, miền để hình 

thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có lợi thế cạnh tranh, góp phần tạo 

dựng thương hiệu nổi bật của du lịch Việt Nam.  

+ Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và nông 

thôn, du lịch sinh thái, du lịch thể thao mạo hiểm. 
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- Tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch đô thị, du lịch hội nghị, hội thảo, 

sự kiện (MICE); du lịch kết hợp mua sắm, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, 

giáo dục, giải trí, đặc biệt là giải trí về đêm. 

- Tăng cường kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ trong chuỗi giá trị 

sản phẩm du lịch. 

7. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch và hợp 

tác, hội nhập quốc tế về du lịch 

a) Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch 

- Đổi mới phương thức, công cụ, nội dung, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ số trong xúc tiến, quảng bá du lịch, bảo đảm thực hiện thống nhất, 

chuyên nghiệp, hiệu quả; phát huy sức mạnh của truyền thông và tăng cường 

quảng bá trên mạng xã hội. 

- Chú trọng huy động nguồn lực xã hội, kết hợp nguồn lực nhà nước 

trong xúc tiến, quảng bá du lịch. 

- Phát huy vai trò cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài trong xúc tiến, quảng bá du lịch; mở văn phòng xúc tiến 

du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm. 

b) Xây dựng thương hiệu du lịch 

- Tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch quốc gia trên cơ sở 

phát triển thương hiệu du lịch vùng, địa phương, doanh nghiệp và thương hiệu 

sản phẩm du lịch. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng 

và phát triển thương hiệu du lịch để đảm bảo tính thống nhất. 

c) Hợp tác và hội nhập quốc tế 

- Tích cực, chủ động hợp tác song phương và đa phương về du lịch; ưu 

tiên hợp tác, liên kết khu vực để phát triển sản phẩm, quảng bá điểm đến 

chung; thực hiện hiệu quả Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về 

nghề du lịch. 

- Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế để trao đổi kinh 

nghiệm, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, thu hút đầu tư, đào tạo nhân lực du lịch. 

8. Ứng dụng khoa học, công nghệ 

- Đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong ngành du lịch; phát triển du lịch 

thông minh; xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu; quản lý khách du lịch 
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và hoạt động du lịch, tài nguyên du lịch, kiểm soát, giám sát và cảnh báo ô 

nhiễm trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và nền tảng công 

nghệ số. 

- Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để 

kết nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch; mở rộng năng lực 

cung cấp dịch vụ kết hợp giữa kênh thực và kênh số; sử dụng tối đa các giao 

dịch điện tử trong hoạt động du lịch. 

- Ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh, sạch trong kinh doanh du lịch.  

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ trong thanh toán dịch vụ du lịch hướng 

tới giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt, hướng dẫn và khuyến khích khách du 

lịch sử dụng các hình thức thanh toán điện tử trên các thiết bị thông minh. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thiện hệ thống thống kê du 

lịch; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch, kết nối với hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia. 

9. Quản lý nhà nước về du lịch 

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về du lịch. 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ trung ương 

đến địa phương, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát 

triển ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Đổi mới hoạt động phối hợp liên ngành, liên vùng về du lịch, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Ban Chỉ đạo 

phát triển du lịch cấp tỉnh; từng bước hình thành cơ chế điều phối phát triển 

du lịch theo vùng đáp ứng yêu cầu liên kết phát triển du lịch. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp 

trong việc xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm vệ sinh, môi trường, vệ sinh 

an toàn thực phẩm, an ninh, an toàn cho khách du lịch; tạo dựng môi trường 

du lịch văn minh, thân thiện. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ và quản lý điểm 

đến; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch. 

b) Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống 

thiên tai 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và thực thi mạnh mẽ các biện pháp 

bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. 
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- Nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm, bảo đảm ngăn chặn, giảm thiểu 

và xử lý hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động du lịch.  

- Chú trọng công tác dự báo, cảnh báo, chủ động phòng tránh và giảm 

nhẹ thiệt hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng, vận 

hành cơ sở dịch vụ du lịch. 

- Khuyến khích các cơ sở dịch vụ du lịch sử dụng năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo, sản phẩm tái chế, tái sử dụng, ứng dụng công nghệ sạch để 

hạn chế ô nhiễm môi trường và giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, ĐỘT PHÁ 

1. Tập trung xây dựng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: 

a) Quy hoạch phát triển du lịch theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch và du lịch. 

b) Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch phù hợp với kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. 

c) Các chương trình, đề án phát triển du lịch chuyên đề về thị trường, 

sản phẩm, nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá. 

2. Tập trung huy động nguồn lực triển khai một số nhiệm vụ đột phá 

a) Về phát triển kết cấu hạ tầng: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư mới sân bay 

Long Thành, Chu Lai...; nâng cấp, mở rộng các sân bay tại các địa bàn trọng 

điểm và tiềm năng, trước hết tại các sân bay như Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn 

Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc, Phú Bài, Vân Đồn…; đầu tư xây dựng một số 

cảng biển du lịch quốc tế và các tuyến đường bộ kết nối với các khu du lịch 

quốc gia. 

b) Về tạo thuận lợi cho khách du lịch: Tạo điều kiện thuận lợi nhất về 

thủ tục cấp thị thực cho khách quốc tế, áp dụng chính sách thị thực điện tử với 

tất cả thị trường khách quốc tế; cải tiến mạnh mẽ quy trình kiểm soát thủ tục 

nhập cảnh, xuất cảnh, hải quan tại cửa khẩu đường không, đường bộ, đường 

biển, bảo đảm nhanh chóng và tiện lợi nhất cho khách quốc tế đến Việt Nam. 

c) Đầu tư hình thành một số cụm du lịch đồng bộ, chất lượng, có quy 

mô lớn, đẳng cấp quốc tế. 

d) Phát triển du lịch thông minh: Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số để 

kết nối nhằm hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch; xây dựng hệ 

sinh thái du lịch thông minh để kết nối hạ tầng dịch vụ du lịch; tăng cường 

ứng dụng công nghệ xanh, sạch trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và cơ sở 

lưu trú du lịch. 
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đ) Phát triển du lịch cộng đồng: Có chính sách hỗ trợ nguồn lực cho 

người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng; gắn phát triển du lịch văn 

hóa với trải nghiệm đời sống cộng đồng để nâng cao đời sống kinh tế, văn 

hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, 

pháp luật về du lịch để tạo điều kiện cho du lịch phát triển. 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

Chiến lược.  

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát 

triển du lịch; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên khác của Chiến lược. 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các 

cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, huy động các nguồn 

vốn, tài trợ trong và ngoài nước cho phát triển du lịch. 

đ) Đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược, định kỳ hàng 

năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược 

vào năm 2025 và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ ưu tiên cho giai 

đoạn tiếp theo. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Chiến lược theo đúng quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật liên quan; đề 

xuất cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và tín dụng để thúc đẩy đầu tư 

vào du lịch, đặc biệt là huy động nguồn lực đầu tư tại các cụm du lịch, khu 

vực động lực phát triển du lịch, khu du lịch quốc gia và khu vực có tiềm năng 

du lịch; đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt ở 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

3. Bộ Giao thông vận tải xây dựng, rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính 

sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, các 

phương thức vận tải khách du lịch, tập trung vào vận tải hàng không để bảo 

đảm thuận lợi cho tăng trưởng và phát triển du lịch. 
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4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 

Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách thị thực 

điện tử với tất cả thị trường khách quốc tế và hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo 

thuận lợi nhất về xuất, nhập cảnh cho khách du lịch; triển khai các biện pháp bảo 

đảm an ninh, trật tự xã hội và an toàn cho khách du lịch. 

5. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành 

liên quan xây dựng các quy định pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 

của công dân Việt Nam đi du lịch nước ngoài; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch triển khai xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài. 

6. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương 

và địa phương, bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu 

cầu phát triển ngành kinh tế mũi nhọn. 

7. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

xây dựng cơ chế quản lý các loại hình lưu trú du lịch mới theo mô hình kinh 

tế chia sẻ và quy hoạch xây dựng tại các khu du lịch quốc gia. 

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành chính sách thúc 

đẩy phát triển nguồn nhân lực du lịch, đầu tư nâng cao năng lực đào tạo về du 

lịch, đặc biệt là đào tạo nghề du lịch. 

9. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại và xây dựng sản phẩm 

phục vụ du lịch; ban hành theo thẩm quyền chính sách khuyến khích phát 

triển mạng lưới trung tâm mua sắm hiện đại tại các khu vực động lực phát 

triển du lịch. 

10. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quản lý việc sử dụng tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, bảo 

tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; đề 

xuất cơ chế chính sách phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường 

và phát triển bền vững, bảo đảm đáp ứng đầy đủ mục tiêu phát triển bền vững 

của Liên Hợp Quốc. 

11. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ  

Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép các nội dung phát triển du lịch vào 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng các 

sản phẩm nông nghiệp, các mô hình phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp 

công nghệ cao gắn với phát triển du lịch; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng cơ chế, 

chính sách phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại các vườn quốc 

gia và khu bảo tồn thiên nhiên. 
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 12. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổ chức truyền thông, quảng bá về đất nước, con người và 

du lịch Việt Nam; hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ đẩy 

nhanh thực hiện quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch, hình thành và 

phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. 

 13. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,     

Thể thao và Du lịch triển khai các chương trình, đề tài và đề án ứng dụng 

khoa học công nghệ phục vụ phát triển du lịch; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

trong kinh doanh du lịch; đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển, sáng 

tạo sản phẩm, dịch vụ du lịch trên nền tảng công nghệ số; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ xanh, công nghệ sạch trong các cơ sở dịch vụ và cơ sở lưu 

trú du lịch. 

14. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

xuất cơ chế, chính sách phát triển các sản phẩm, dịch vụ y tế, chăm sóc sức 

khỏe phục vụ du lịch; hình thành hệ thống cơ sở y tế chất lượng cao, đáp ứng 

yêu cầu phục vụ khách du lịch. 

15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng cơ chế, chính sách đẩy 

mạnh cung cấp các dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán điện tử trên các 

thiết bị thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt và cơ chế giám sát, kiểm 

soát hoạt động thanh toán xuyên biên giới trong lĩnh vực du lịch. 

16. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Chiến lược theo thẩm quyền.  

17. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

a) Căn cứ Chiến lược, tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển du lịch tại 

địa phương bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

b) Tăng cường quản lý điểm đến, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội để phát triển du lịch; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để 

xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện; có chương trình hỗ trợ 

người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao sinh kế, 

giảm nghèo cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

c) Thực hiện sơ kết, tổng kết kế hoạch phát triển du lịch tại địa phương gửi 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

18. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp về du lịch, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác chủ động phối 

hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các mục tiêu của Chiến lược.  



12 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KGVX (3b). 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Vũ Đức Đam 
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