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1- Sự phục hồi về nhu cầu du lịch nội địa 
Người Việt đã sẵn sàng đi du lịch trở lại 

Câu hỏi: Bạn dự định đi du lịch gần nhất khi nào? 

▪ Hơn 83% số người trả lời sẵn sàng đi du lịch ngay trong những tháng tới, nhất là vào mùa hè 2021. Du 
khách TPHCM sẵn sàng đi du lịch sớm hơn, du khách Hà Nội đi nhiều hơn vào mùa hè. 

▪ Hơn 69% lựa chọn đi du lịch bằng máy bay → Nhu cầu đi du lịch đã có những tín hiệu tích cực. 
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Câu hỏi: Phương tiện lựa chọn của bạn? 
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2- Hai ưu tiên: An toàn & Khả năng tài chính 

▪ An toàn dịch bệnh (58%), an ninh (52%) và khả năng tài chính (52%) tác động lớn đến kế hoạch du lịch. 

▪ Người trả lời mong muốn có Chính sách linh hoạt (44%) nhiều hơn là Giảm giá (32%), Điểm du lịch mới 
(23%), Sản phẩm du lịch mới (14%) hay Gia tăng dịch vụ (13%). 

Câu hỏi: Chọn 3 yếu tố tác động nhiều nhất đến kế hoạch du lịch của bạn? (Có thể có 3 lựa chọn) 
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3- Ưu tiên DL biển và DL thiên nhiên  

▪ Nhu cầu du lịch biển vẫn ở mức cao (67%). Nhu cầu khám phá thiên nhiên (48%) và du lịch nghỉ dưỡng 
núi (36%) là xu hướng mới và tăng so với trước Covid-19. 

▪ Nhu cầu khám phá và thưởng thức ẩm thực (63%) luôn là ưu tiên của du khách Việt. 

Câu hỏi: Bạn quan tâm đến những hoạt động nào trong chuyến đi của mình? (Có thể có nhiều lựa chọn) 
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4- Đi ngắn ngày hơn và nhóm nhỏ là ưu tiên 

▪ Khoảng 49% số người trả lời lựa chọn tour 2-3 ngày → Du lịch ngắn ngày vẫn là xu hướng chính.  

▪ Khoảng 77% số người trả lời lựa chọn đi theo nhóm gia đình / bạn bè → Du lịch theo nhóm nhỏ và quen 
biết nhau là xu hướng chính. 

Câu hỏi: Chuyến đi của bạn kéo dài bao lâu? Câu hỏi: Bạn sẽ đi du lịch theo hình thức nào? 
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5- Đặt dịch vụ trực tiếp và trực tuyến 
 

▪ Du khách đặt dịch vụ du lịch qua nền tảng trực tuyến (42%) đã tăng hơn so với khảo sát trước (36%) → 
Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch cần sớm chuyển đổi số.  

▪ Khách tự đặt tour trực tiếp (35%) có giảm hơn so với trước (40%), nhưng vẫn là xu hướng chính. 

Câu hỏi: Bạn đặt dịch vụ du lịch qua kênh nào? 

42,0% 

35,5% 

14,5% 

8,0% 

40,7% 
38,6% 

11,7% 
9,0% 

47,1% 

29,1% 

17,7% 

6,1% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Đặt trực tuyến Đặt trực tiếp Cty du lịch lớn Cty du DL nhỏ 

Tất cả Hà Nội TP HCM



7 

Du lịch nội địa: Top 15 điểm đến hàng đầu 

 

▪ Đà Nẵng, Kiên Giang và Lâm Đồng luôn giữ là điểm đến hàng đầu. 
▪ Lào Cai, Quảng Ninh, Bình Thuận tăng hạng. 
▪ TT Huế, TP HCM, Bình Định, Hà Giang, Hà Nội, Phú Yên xuống hạng  → Cần chú trọng quảng bá điểm đến 
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Những tiềm năng phát triển du lịch  

của Quảng Trị 
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Du lịch Quảng Trị 
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Du lịch biển  
và đảo 

• Bãi biển Cửa Tùng là 
“thiên đường của những 
bãi tắm”, thu hút nhờ vẻ 
đẹp hoang sơ, thơ mộng 
cùng bầu không khí 
trong lành.  

• Bãi biển Cửa Việt nổi 
tiếng với những bãi cát 
trải dài phẳng mịn, ven 
những hàng phi lau xanh 
tốt. 

• Đảo Cồn Cỏ là nàng 
công chúa ngủ quên 
giữa biển cả. 

Tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa của Quảng Trị 
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Khám phá  
thiên nhiên 

• Khu thắng cảnh tự nhiên 
Đakrông 

• Hang Brai với vẻ đẹp 
kỳ vĩ 

• Thác Trăng Tà Puồng 
cao 35 m ở tây Trường 
Sơn 

• Thác Chênh Vênh nằm 
ngay dưới chân đèo Sa 
Mù, là địa điểm nghỉ 
ngơi, cắm trại, dã ngoại 
lý tưởng 

Tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa của Quảng Trị 
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Thăm chiến 
trường xưa 

• Thành cổ Quảng Trị 
gắn liền với thời kỳ 
chiến tranh Việt Nam.  

• Địa đạo Vịnh Mốc, 
ngôi làng ba tầng nằm 
sâu trong lòng đất 22 m.  

• Nghĩa trang liệt sĩ 
Trường Sơn trên tuyến 
đường Hồ Chí Minh.  

• Cầu Hiền Lương và 
sông Bến Hải là nhân 
chứng lịch sử của dân 
tộc để đất nước được 
thống nhất. 

Tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa của Quảng Trị 
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Du lịch văn hóa, 
tâm linh 

• Làng cổ Bích La là làng 
cổ 500 tuổi nổi tiếng là 
một vùng đất địa linh 
nhân kiệt.  

• Thánh địa La Vang là 
trung tâm Thánh mẫu 
của giáo hội Công giáo 
Việt Nam.  

• Chùa Cam Lộ uy 
nghiêm hùng vĩ với kiến 
trúc hài hòa, trầm mặc.  

• Bản dân tộc Vân Kiều 
là nơi để khám phá văn 
hóa, nếp sống của người 
Vân Kiều. 

Tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa của Quảng Trị 
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Khám phá  
ẩm thực 

• Cháo cá Vạt giường 
(Hải Lăng, Quảng Trị)  

• Trâu lá trơng là một 
trong những món ăn 
ngon và nổi tiếng. 

• Bún hến Mai Xá là một 
đặc sản của làng Mai Xá 
(Gio Mai, Gio Linh). 

• Bánh ướt Phương 
Lang gắn với làng nghề 
bánh ướt Phương Lang 
đã có cách đây cả thế kỷ 
về trước. 

Tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa của Quảng Trị 



Một số đề xuất của TAB 
đối với Quảng Trị 
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• Sử dụng tối ưu các nguồn 

tài nguyên môi trường – 

yếu tố chính trong phát 

triển du lịch 

• Hỗ trợ bảo tồn di sản 

thiên nhiên và tính đa 

dạng sinh học 

Môi trường 

• Tôn trọng và bảo vệ tính 

xác thực của văn hóa xã 

hội và di sản 

• Tôn trọng các giá trị 

truyền thống 

• Góp phần tăng thêm sự 

hiểu biết và tôn trọng đối 

với các nền văn hóa khác  

Xã hội 

• Đảm bảo lợi ích kinh tế 

thiết thực và lâu dài cho 

tất cả các bên 

• Đảm bảo phân bổ lợi ích 

kinh tế một cách đồng 

đều bao gồm cả các dịch 

vụ xã hội 

• Góp phần xóa đói giảm 

nghèo 

Kinh tế 

Phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm ảnh hưởng tới 

khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ sau. 

Thấu hiểu cốt lõi của Du lịch có trách nhiệm nhằm phát 

triển Du lịch bền vững 



Các xu hướng có ảnh hưởng tới định hướng du lịch hậu 

Covid-19 mà Quảng Trị nên cân nhắc 
 
1) Du lịch xanh là từ khóa cho sản phẩm 

2) Du lịch Nội Địa và khu vực là quan trọng và 
chiến lược 

3) Đi du lịch có mục đích (chứ không phải đi du 
lịch vô tư, không suy nghĩ như trước đây). Tập 
trung vào chất lượng hơn là số lượng 

4) Phân phối, tiếp thị trực tuyến sẽ tiếp tục tăng 
trưởng mạnh mẽ tạo cơ hội cho các điểm đến 
mới 

5) Liên kết vùng sẽ mạnh mẽ và quan trọng hơn 
nữa trong phát triển du lịch 

 

 



Quảng Trị cần làm gì trong ngắn hạn và dài hạn? 
 

Ngắn hạn: 
1) Kêu gọi các doanh nghiệp tốt, xuất sắc đầu tư. Ưu tiên 

các doanh nghiệp số trong ngành du lịch 
2) Phát triển lữ hành nhằm tạo ra các nhóm sản phẩm phù 

hợp với nhu cầu thị trường mục tiêu và kết nối 
3) Kích cầu và tiếp thị dài hạn với thị trường nội địa và khu 

vực 
4) Liên kết vùng thành lập Tổ chức quản lý điểm đến 
5) Đẩy mạnh hợp tác công tư 
 
Dài hạn: 
1) Kết nối đường sắt và cao tốc với Hà Nội và tp HCM 
2) Ưu tiên xây dựng sân bay 

 
 



Quảng bá xúc tiến du lịch như thế nào cho hiệu quả? 

Bài học từ TAB 

1) Xây dựng Chiến lược tiếp thị 

2) Nền tảng kỹ thuật số 

3) Đầu tư nội dung 

4) Quan hệ truyền thông 

5) Tận dụng các nguồn lực 
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Trân trọng cám ơn! 
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