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Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sĩ  

tại Việt Nam 

Tạo ra môi trường du lịch cạnh tranh hơn thông qua phát triển 

bền vững 

Lý do căn bản 

Qua thập kỷ trước, ngành Du lịch Việt Nam đã phát triển ở mức đáng kể, tạo thu 
nhập hơn 17 tỷ đô la hàng năm và tạo ra 2,5 triệu lao động trực tiếp. Đến năm 
2020, dự đoán Việt Nam sẽ đón khoảng 17 đến 20 triệu lượt khách quốc tế và 
hơn 80 triệu khách nội địa. Những hoạt động này sẽ tạo ra 35 tỷ đô la từ tiêu 
dùng và tạo 4 triệu việc làm mới. Trong khi có bằng chứng hiển thị rằng du lịch 
đã đóng góp nhiều đáng kể cho phát triển kinh tế của đất nước, thì có những dấu 
hiệu rõ ràng cho thấy sự tăng trưởng có thể không bền vững.  

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam đang chịu đựng sự quá tải đông đúc 
và thương mại hóa gắn với sự xuống cấp của môi trường thiên nhiên và văn hóa 
phong tục địa phương trong khi những điểm du lịch khác với khả năng lớn là 
kém phát triển. Đồng thời cũng có những vấn đề mà các lợi ích sản sinh từ hoạt 
động du lịch đã không đóng góp một cách công bằng, khi những rào chắn cản trở 
sự tiếp cận của những nhóm người thiệt thòi là vẫn còn tồn tại. Chất lượng tổng 
thể của các sản phẩm và dịch vụ du lịch cung cấp không đáp ứng với tiềm năng 
lẽ ra phải đạt được, và sự cải tiến là cần thiết nếu ngành Du lịch Việt Nam muốn 
duy trì cạnh tranh trong tương lai.  

Sự cạnh tranh trong vùng để thu hút du khách đến là mạnh và tăng cao trong mối 
phức tạp bao gồm cả nhu cầu các hình thái du lịch bền vững hơn. Điều này thể 
hiện những cơ hội lớn được củng cố bằng những thách thức chắc chắn như:  

1. Chất lượng tổng thể là thấp và thiếu tính đa dạng của các sản phẩm tiềm 
năng có sẵn  

2. Thiếu lực lượng lao động có kỹ năng và chuyên nghiệp ảnh hưởng tới 
chất lượng dịch vụ thấp  

3. Những bài học tấm gương hay nhận thức về du lịch bền vững bị hạn chế  
4. Thực thi các điều kiện khuôn khổ chính sách còn yếu 

Tiếp cận của Chương trình 

Đáp lại điều đó, Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sĩ nhằm “Nâng cao năng 
lực cạnh tranh của ngành Du lịch thông qua xúc tiến thực hành du lịch bền 
vững và cung cấp một chương trình đào tạo quản lý khách sạn có chất lượng” 
được thực hiện qua ba hợp phần: 

 Hợp phần 1 hỗ trợ các công ty du lịch và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp 
tăng cường khả năng cạnh tranh và hiệu quả bằng cách xây dựng những sản 
phẩm du lịch áp dụng những nguyên tắc du lịch bền vững.  
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 Hợp phần 2 hỗ trợ sự phát triển nguồn nhân lực thông qua phát triển kỹ năng 
bằng đào tạo du lịch bền vững và cung cấp chương trình đào tạo quản lý 
khách sạn cao cấp.  

 Hợp phần 3 tạo điều kiện lồng ghép thực hành du lịch bền vững trong các 
điều kiện khuôn khổ chính sách để tạo một môi trường giúp cho ngành Du 
lịch bền vững và cạnh tranh hơn.  

Phương pháp tiếp cận chuyển giao cốt lõi của Chương trình Du lịch Bền vững 
Thụy Sĩ là quay trở lại với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, là những nơi họ chiếm 
đại đa số trong ngành du lịch, với việc cung cấp hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật bằng 
cách hợp tác giúp tăng cường năng lực và cam kết với những mục tiêu dài hạn 
cần thiết để tạo ra một ngành Du lịch cạnh tranh và bền vững hơn. Hỗ trợ thêm 
cho ngành bao gồm nâng cao phát triển nguồn nhân lực và tạo ra môi trường có 
lợi cho phát triển bền vững. Những đối tác trong nước bao gồm các doanh nghiệp, 
các hiệp hội, các cơ sở đào tạo và các cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách và 
quy định.  

Mục đích chung của Chương trình là hoàn toàn tác động đến một ngành Du lịch 
bền vững hơn trong việc tạo ra những lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp 
du lịch Việt Nam và cho điểm đến Việt Nam nói chung. Những thành tựu này 
theo đó sẽ hỗ trợ ngành Du lịch đạt được tiềm năng toàn bộ của nó như “ngành 
kinh tế mũi nhọn” có khả năng tạo ra nhiều việc làm trên quy mô rộng lớn và tạo 
những cơ hội thu nhập tốt cho mọi người ở Việt Nam trong tương lai.  

Những kết quả nhất định  

Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sĩ chính thức khai trương ngày 23 tháng 
11 năm 2018 đánh dấu bằng sự kết thúc của sáu tháng giai đoạn khởi đầu trong 
đó đã thiết kế những sự can thiệp, xác định những đối tác thực thi trong nước. 
Đến nay, các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với Hội đồng Tư vấn Du lịch và 
Câu lạc bộ Du lịch có trách nhiệm, sáu cơ sở đào tạo và mười doanh nghiệp du 
lịch. Việc xây dựng các tài liệu đào tạo đã được thiết kế theo yêu cầu của doanh 
nghiệp hiện đang trong quá trình thực hiện, là những can thiệp để hỗ trợ các đối 
tác trong nước trong vô số các cơ hội.  
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