
TẠP CHÍ CONG THƯƠN6

THựC TRẠNG PHÁT TRIÊN 
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TÓM TẮT:

Du lịch phát triển đã góp phần tăng tỷ trọng GDP của ngành Du lịch trong khối dịch vụ và tổng 
thu nhập quốc dân. Một số địa điểm nổi bật như Quy Nhơn, Phú Yên, Đà Nang, Sapa, Hạ Long, 
Phong Nha Kẻ Bàng, Ninh Thuận, sầm Sơn, Huế, Hội An, Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu,... là 
những nơi có ngành Du lịch phát triển nhất nước ta. Ngành Du lịch ở những địa điểm này phát triển 
đã kéo theo sự phát triển các ngành nghề khác, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Thời gian 
qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của ngành Du lịch. 
Bài viết trình bày về thực trạng phát triển kinh tế chia sẻ ngành Du lịch Việt Nam nói chung, 
những cơ hội cũng như thách thức mà ngành Du lịch cần đối mặt trong tương lai, từ đó rút ra được 
rằng sự tham gia của kinh tế chia sẻ vào ngành Du lịch sẽ đem lại những chuyển biến gì? Trên cơ 
sở phân tích mặt mạnh và yếu, bài viết sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển du lịch nước nhà 
theo hướng bền vững.

Từ khóa: du lịch, kinh tế chia sẻ.

1. Đặt vấn đề

Những năm qua, hàng chục tỷ USD đầu tư trực 
tiếp nước ngoài và hơn 350.000 tỷ đồng đầu tư 
trong nước đã được đầu tư cho hạ tầng du lịch quốc 
gia, hình thành hệ thông cơ sở vật chất kỹ thuật du 
lịch hiện đại tại nhiều địa phương và hình thành 
rõ hơn các vùng động lực phát triển du lịch 
Việt Nam.

Hệ thống vận tải du lịch, nhất là hàng không 

và đường bộ, đang được xã hội hóa mạnh và ngày 
càng kết nối rộng rãi với các điểm đến trong và 
ngoài nước, cả tầm ngắn, tầm trung và tầm dài. 

Việt Nam hiện có 55 hãng hàng không quốc tế 
đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 59 đường 
bay quốc tế, 52 đường bay nội địa kết nốì. Việt 
Nam đã tham gia hàng loạt văn kiện pháp lý và dự 
án hợp tác quốc tế về du lịch. Du khách 25 quốc 
gia đã được miễn visa đến Việt Nam.
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Sự phát triển không ngừng của ngành Du lịch 
đã đóng góp 584.884 tỷ đồng vào GDP Việt Nam, 
con số này bao gồm cả đóng góp trực tiếp, gián 
tiếp và đầu tư công (tương đương 13,9% GDP). 
Trong đó, đóng góp trực tiếp là 279.287 tỷ đồng 
(tương đương 6,6% GDP). Ngoài ra, ngành Du lịch 
còn góp phần tạo ra 6,035 triệu việc làm trên toàn 
quốc (bao gồm cả việc làm gián tiếp), chiếm 
11,2% tổng số việc làm. Trong đó, số việc làm 
trực tiếp do ngành Du lịch tạo ra là 2,783 triệu, 
tương đương với 5,2% tổng số việc làm. Đồng 
thời, xét về cơ cấu doanh thu ngoại tệ trong xuất 
khẩu dịch vụ, doanh thu của ngành Du lịch chiếm 
trên 50% tổng xuất khẩu dịch vụ của cả nước, 
đứng đầu về doanh thu ngoại tệ trong các loại hoạt 
động dịch vụ “xuâì khẩu”, vượt trên cả các ngành 
Vận tải, Bưu chính viễn thông và Dịch vụ tài 
chính. So sánh với xuất khẩu hàng hóa, doanh thu 
ngoại tệ từ xuất khẩu dịch vụ du lịch chỉ đứng sau 
4 ngành xuất khẩu hàng hóa là xuất khẩu dầu thô, 
dệt may, giầy dép và thủy sản. Ngoài ra, với tư 
cách là hoạt động “xuất khẩu tại chỗ”, du lịch 
đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn và tạo ra nhiều 
việc làm có thu nhập cho xã hội mà hiện nay chưa 
tính toán hết được.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, du lịch 
Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn, một số 
nội dung tiêu chí là ngành kinh tế mũi nhọn chưa 
đạt hoặc đạt nhưng chưa bền vững, cụ thể: Chiến 
lược phát triển thị trường khách chưa rõ ràng, 
thiếu tính khoa học và không nhạy bén với sự 
biến động của kinh tế và chính trị nên khi có diễn 
biến xảy ra đã không chủ động và không lường 
hết tác động đến thị trường khách; chiến lược 
kinh doanh của các công ty du lịch thiếu bền vững 
và lâu dài về thị trường khách du lịch quốc tế, 
đang còn bị động phụ thuộc vào một vài thị 
trường khách lớn; kích cầu du lịch nội địa chưa 
hiệu quả, năng lực cạnh tranh còn thấp,... 
Nguyên nhân của tình trạng trên là do: hệ thống 
chính sách, vai trò quản lý, năng lực đội ngũ chưa 
đáp ứng được yêu cầu,... Bên cạnh đó, sự phôi 
hợp liên ngành chưa hiệu quả; vai trò, trách 

nhiệm của các câp, các ngành từ Trung ương đến 
địa phương chưa được phát huy đầy đủ; nhận thức 
về phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát 
triển; đầu tư du lịch còn hạn chế và chưa mang lại 
hiệu quả như mong muốn; một số chính sách có 
liên quan đến du lịch còn bất cập, chưa kịp thời 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch để 
nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút khách 
du lịch; vấn đề an ninh an toàn cho khách du lịch 
còn chưa được đảm bảo,...

2. Thực trạng mô hình kinh tế chia sẻ áp dụng 
vào ngành Du lịch Việt Nam

2.1. Thực trạng phát triển mô hình kinh tế chùi 
sẻ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mô 
hình kinh tế chia sẻ bắt đầu được đề cập nhiều hơn. 
Khái niệm “kinh tế chia sẻ” xuất hiện và trở nên 
phổ biến hơn từ khi Công ty Uber và Grab bắt đầu 
cung ứng dịch vụ taxi công nghệ. Sự tham gia góp 
mặt của các công ty như, Airbnb, Triip.me, 
Travelmob, tiếp đó là sự xuất hiện của hàng loạt 
start-up trong nước như: Ahamove.com, jupviec.vn, 
dobody,... đã minh chứng cho những lợi ích mà mô 
hình này đem lại.

Kinh tế chia sẻ giúp đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ tiên tiến, hướng tới xây dựng đất 
nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
hòa nhập với xu hướng phát triển cách mạng công 
nghiệp 4.0. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh kinh tế 
vùng địa phương và đóng góp vào tăng trưởng kinh 
tê đâtnước,...

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật về hoạt động 
kinh doanh của Việt Nam như Luật Doanh nghiệp, 
Luật Đầu tư, Luật Giao dịch điện tử,... và các quy 
định về thuế hiện nay hầu như còn bỏ ngỏ đối với 
mô hình kinh tế chia sẻ. Hiện chưa có khung khổ 
pháp luật chặt chẽ để quản lý các mô hình hoạt 
động của kinh tế chia sẻ.

Ngoài ra, mô hình kinh tế chia sẻ còn tồn tại một 
số hạn chê khác như nguy cơ cạnh tranh không lành 
mạnh với các doanh nghiệp truyền thông, do doanh 
nghiệp tham gia nền kinh tế chia sẻ không đảm 
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bảo dịch vụ của họ đạt chuẩn theo quy định của 
pháp luật.

Mô hình này cũng đặt ra nhiều thách thức đối 
với các nhà quản lý chính sách tại Việt Nam, bao 
gồm môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo hài 
hòa lợi ích đối với các mô hình kinh doanh dịch vụ 
truyền thống; Kiểm soát việc minh bạch về thông 
tin; Quản lý giao dịch điện tử, thanh toán quô’c tế về 
thương mại bằng thẻ; Quản lý chất lượng dịch vụ, 
sản phẩm; Chống thất thoát thuế và một số vấn đề 
xã hội khác nảy sinh như lao động, việc làm và an 
sinh xã hội...

2.2. Các mô hình kinh tê chùi sẻ chính đang 
ứng dụng trong ngành Du lịch Việt Nam

- Mô hình đi chung xe: Mô hình đi chung xe, 
như tên gọi của nó, cung cấp dịch vụ chia sẻ chỗ 
trông trên xe cho những người không quen biết 
nhau, nhưng có chung mục đích di chuyển đến 
những địa điểm đã đặt trước. Bằng cách tận dụng 
toàn bộ chỗ trông trên xe, người tham gia mô 
hình này có thể giảm thiểu chi phí đi lại của 
mình, đồng thời cũng giúp hạn chế lượng khí CO2 
thải ra môi trường. Trong các dịch vụ đi chung xe 
được cung cấp tại Việt Nam, đầu tiên phải kể đến 
Grab và Uber, hai ông lớn trong việc sử dụng ứng 
dụng định vị tự động để đặt và điều phối xe trên 
điện thoại thông minh. GrabTaxi hướng tới mục 
tiêu cải tiến thị trường taxi địa phương bằng khởi 
đầu đơn giản, chi phí hiệu quả cho cả hai bên 
cung và cầu. Với công nghệ này, GrabTaxi tôi ưu 
hóa quá trình kết hợp giữa công ty taxi và hành 
khách. Hiện nay, GrabTaxi và Uber là hai ứng 
dụng đặt xe được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. 
Sau bước đi tiên phong của GrabTaxi và Uber, 
hàng loạt ứng dụng đặt xe dựa trên nền tảng 
tương tự đã ra đời, như Be, GoViet, Đi chung, 
...tạo nên một môi trường cạnh tranh sôi động cho 
thị trường này ở Việt Nam. Điều này, có thể nói 
đã tạo nên một tác động tích cực với ngành Du 
lịch Việt Nam.

- Mô hình thuê chung căn hộ: Mô hình thuê 
chung căn hộ là mô hình hoạt động dựa trên việc 

chia sẻ không gian trong nhà/căn hộ. Người chủ 
nhà/căn hộ tận dụng sự dư thừa rảnh rỗi của các 
tài sản này và cho khách du lịch hoặc những 
người có nhu cầu ở nhưng không sở hữu bất động 
sản tại địa phương thuê lại. Có thể nói, mô hình 
thuê chung căn hộ đang phát triển khá rộng rãi 
tại Việt Nam. Một trong những doanh nghiệp 
điển hình hoạt động dựa trên mô hình này là 
AirBnb. Du nhập vào Việt Nam từ năm 2014, dữ 
liệu từ AirDNA (website theo dõi hiệu quả hoạt 
động của Airbnb) cho thấy tại Hà Nội và Thành 
phố’ Hồ Chí Minh ghi nhận 21.994 đăng ký cho 
thuê trên Airbnb. Con số này sẽ là một con số ấn 
tượng khi đem ra so sánh với 17.426 phòng của 
các khách sạn 4-5 sao hiện hữu trên địa bàn. Tuy 
nhiên, giá cho thuê trung bình của Airbnb tại Việt 
Nam vẫn đang thấp hơn đáng kể so với giá cho 
thuê của khách sạn 4-5 sao (36 USD với 106 USD 
tại Hà Nội, 44 USD với 108 USD tại Thành phố 
Hồ Chí Minh). Nhằm gây dựng uy tín cũng như 
tạo sự yên tâm cho người thuê nhà, ứng dụng 
Airbnb yêu cầu những bước kiểm tra xác nhận 
danh tính chủ nhà thông qua mạng xã hội 
Facebook, sô’ điện thoại, hộ chiếu, chứng minh 
nhân dân và đặc biệt là thông qua sự phản hồi 
của những người đã thuê nhà trước đó. Ngoài 
Airbnb, chúng ta còn cần phải kể tới Luxstay.com 
- một nền tảng công nghệ về du lịch trực tuyến 
hoạt động trong lĩnh vực bâ’t động sản đang được 
các nhà đầu tư chú ý,...

- Mô hình hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư: 
Mặc dù không được đào tạo bài bản về các kĩ 
năng hay kiến thức chuyên môn, không ai có thể 
phủ nhận tầm hiểu biết của một người dân bản địa 
về địa điểm mà họ đang sinh sông. Mô hình này 
đã biến những người địa phương bình thường 
thành một hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư, tận 
dụng thời gian rảnh rỗi cũng như sự hiểu biết của 
người dân địa phương thành một nguồn lực, một 
tài sản có thể đem ra chia sẻ. Trang web Triip.me 
là một ví dụ điển hình cho mô hình này. Trang 
web này cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo một 
gói sản phẩm du lịch, đưa lên và bán cho khách du 
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lịch trên trang web hoặc ứng dụng trên iPhone. 
Triip.me được hình thành và xây dựng từ một 
nhóm người trẻ và dam mê du lịch, họ đến từ 
nhiều quốc gia với những nền văn hóa khác biệt 
nhau. Điểm chung lớn nhất của Triip.me là nơi kết 
nối mọi người, chia sẻ kinh nghiệm về du lịch qua 
đó góp phần bảo tồn văn hóa tại các địa phương,...

Rõ ràng, có thể thấy, Việt Nam nói chung và 
thị trường du lịch nói riêng là một sân chơi hấp 
dẫn đối với các công ty khởi nghiệp dựa trên mô 
hình kinh tế chia sẻ. Theo báo cáo Điểm chính 
Đầu tư Khởi nghiệp Việt Nam của Topica 
Founder Institute cho thấy 92 mô hình khởi nghiệp 
được rót vốn trong năm 2017, trong đó có tới 5 mô 
hình về du lịch trực tuyến. Đặc điểm chung của 
những doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành này 
là khả năng nắm bắt cơ hội thị trường, tận dụng tốt 
những tiềm năng của cơ sở hạ tầng và những trải 
nghiệm du lịch địa phương phong phú của khu vực 
Đông Nam Á.

3. Đề xuất giải pháp phát triển mô hình kinh 
tế chia sẻ trong ngành Du lịch tại Việt Nam

3.1. Hoàn thiện hệ thống Luật điều chỉnh và 
quản lý đối với kinh tế chũi sẻ trong đó có kinh tế 
chia sẻ ngành Du lịch tại Việt Nam

Để phát huy được lợi ích của mô hình kinh tế 
chia sẻ, Nhà nước cần có các chính sách thúc đẩy 
mô hình này theo hướng nới lỏng các điều kiện kinh 
doanh truyền thống (áp dụng chung cho cả khu vực 
truyền thống và khu vực kinh tế chia sẻ), đồng thời 
nâng cao kiểm soát quản lý đối với mô hình kinh tế 
chia sẻ ngành Du lịch trong việc cung ứng dịch vụ 
để tịnh tiến dần sự công bằng giữa truyền thông và 
công nghệ, gia tăng tính cạnh tranh.

Nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế và đặc thù 
tại Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp quản lý 
nguồn thuế hiệu quả, tránh thất thoát nguồn thu 
ngân sách nhà nước cũng như tạo sự công bằng cho 
các đối tượng nộp thuế. Thực tế trên thế giới và câu 
chuyện Uber ở Việt Nam cho thây, việc quản lý 
thuế đôi với mô hình “kinh tế chia sẻ ” gặp rất nhiều 
khó khăn.

3.2. Đối với các chủ thể muốn khởi nghiệp với 
mô hĩnh kinh tế chùi sẻ ngành Du lịch, cần có 
những bước chuẩn bị về nguồn cung, đào tạo nhân 
lực và xây thing niềm tin để tạo dựng thương hiệu

Việc đào tạo nhân lực đóng vai trò quan trọng, 
có thể quyết định tới sự thành - bại của doanh 
nghiệp. Ngay từ khâu đầu tiên là kiểm tra hồ sơ cá 
nhân phải được thực hiện chặt chẽ. Các công ty 
trong nền kinh tế chia sẻ có thể xây dựng các khóa 
đào tạo trực tuyến và kiểm tra bằng bài thi. Cá 
nhân được châp thuận sẽ được trang bị tài liệu 
cầm tay hướng dẫn quy trình cung cap dịch vụ. 
Một nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ chuyên 
nghiệp chính là cách để doanh nghiệp xây dựng 
được niềm tin với khách hàng và tạo dựng được 
thương hiệu cho mình.

3.5. Đầu tư phát triển mạng lưới internet, nâng 
cấp đảm bảo tính bảo mật tài khoản thanh toán 
trực tuyến, cả về số lượng và chất lượng.

Đặc thù cơ bản của kinh doanh chia sẻ chính là 
các giao dịch thông qua mạng lưới trực tuyến. Khi 
chưa có sự phát triển mạnh mẽ của internet tại Việt 
Nam sẽ không thể có một nền tảng tốt cho sự phát 
triển và thành công của kinh doanh chia sẻ.

Nền tảng quan trọng của kinh tế chia sẻ nói 
chung, kinh tế chia sẻ ngành Du lịch nói riêng chính 
là internet và công nghệ. Hiện nay, Việt Nam là 
quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh về người sử 
dụng internet cũng như công nghệ. Tuy nhiên, vấn 
đề an ninh mạng và câu chuyện thông tin cá nhân 
sử dụng Facebook bị lợi dụng gần đây cũng đặt ra 
nhiều vấn đề an toàn thông tin cho người sử dụng. 
Đây là một trong những thách thức lớn cần coi trọng 
nếu muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế chia sẻ.

3.6. Xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng 
giữa các hoạt động kinh tếchia sẻ ngành Du lịch 
và truyền thống

Cần phải khẳng định tận dụng tối đa tài nguyên 
nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn phù hợp với 
từng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cụ thể và 
người cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm đảm 
bảo tiêu chuẩn được đề ra.
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Do đó, để phát huy được lợi ích của mô hình 
kinh tế chia sẻ, Nhà nước cần có các chính sách 
thúc đẩy mô hình này theo hướng nới lỏng cấc 
điều kiện kinh doanh truyền thống (áp dụng chung 
cho cả khu vực truyền thống và khu vực kinh tế 
chia sẻ), đồng thời nâng cao kiểm soát quản lý đối 
với mô hình kinh tế chia sẻ ngành Du lịch trong 
việc cung ứng dịch vụ để tịnh tiến dần sự công 
bằng giữa truyền thông và công nghệ, gia tăng 
tính cạnh tranh.

4. Kết luận
Trước xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam đang trên 

tiến trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc 
tế. Bộ mặt toàn xã hội Việt Nam được thay đổi 
từng ngày và đất nước đạt được nhiều thành tựu to 
lớn nhất là thành tựu về kinh tế, xã hội. Trong quá 
trình hội nhập ấy, ngành dịch vụ du lịch đang dần 
trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 
đáng kể cho GDP Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc 
tế mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành Dịch vụ du 

lịch, làm cho ngành này càng ngày càng phát triển.

Một số mô hình kinh tế chia sẻ trong ngành Du 
lịch như: Mô hình Airbnb: Mô hình Airbnb chia sẻ 
nhà ở cho người đi du lịch, tận dụng nguồn tài 
nguyên đang lãng phí là những căn phòng không 
dùng đến; Mô hình Grap: Nền tảng Grap tận dụng 
nguồn tài nguyên ô tô, xe gắn máy ít được đưa vào 
lưu thông và người lao động không kiếm được việc 
làm trong cộng đồng,... Những mô hình kinh tế chia 
sẻ này nhanh chóng gia nhập vào Việt Nam và đã 
thể hiện được tính ưu việt nhất định và có sự thành 
công lớn. Tuy nhiên, cũng giống như các nước khác 
trên thế giới, Việt Nam cũng đối mặt với những tồn 
tại bất cập mà mô hình kinh tế chia sẻ của các nước 
gặp phải. Tuy nhiên, việc đón nhận mô hình kinh tế 
chia sẻ là tất yếu và cần nâng cao quản lý nó để mô 
hình kinh tế chia sẻ trong ngành Du lịch nói riêng 
và trong tất cả các ngành nói chung vừa phát huy 
hiệu quả ưu việt của mô hình này mang lại, vừa hạn 
chế được các mặt còn tồn tại ■
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ABSTRACT:
The development of tourism has increased the share of tourism sector in the national GDP 

and has contributed to the total national income. Some localities such as Quy Nhon, Phu Yen, Da 
Nang, Sapa, Ha Long, Phong Nha Ke Bang, Ninh Thuan, Sam Son, Hue, Hoi An, Nha Trang, Ba 
Ria - Vung Tau, etc. have enjoyed a strong tourism growth. The development of tourism 
activities in these places has led to the growth of other sectors, and has contributed to the local 
economic development. However, the tourism sector has been severely affected by the 
CO VID-19 pandemic. This paper presents the development situation of sharing economy in 
Vietnam’s tourism sector in general, and the opportunities and challenges facing the tourism 
industry in the future in order to understand how the sharing economy affects the tourism 
industry. By analyzing the strengths and weaknesses, this paper also proposes some solutions to 
develop the country's tourism in a sustainable way.
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