CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ THẢO

Hà nội, ngày

tháng

năm 2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
LUẬT DU LỊCH (SỬA ĐỔI)
Kính gửi: Chính phủ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Căn cứ xây dựng Luật
Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005(sau đây gọi là Luật
Du lịch), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
Luật Du lịch được ban hành đã đánh dấu một bước quan trọng trong hệ
thống pháp luật về du lịch, là cơ sở pháp lý cao nhất thể chế hóa quan điểm, định
hướng của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động du lịch. Qua 10 năm thực
hiện, Luật Du lịch đã đạt được những mục tiêu đặt ra khi xây dựng như sau:
Một là, Luật Du lịch tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh
du lịch, trong đó đa dạng hóa các loại hình kinh doanh (lữ hành, lưu trú du lịch,
vận chuyển khách du lịch, hàng hóa, dịch vụ trong khu du lịch, điểm du lịch)
nhằm bảo đảm cung ứng thường xuyên các dịch vụ cho khách du lịch. Tính đến
nay, có hơn 1.500 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, hàng chục nghìn
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, doanh nghiệp vận chuyển khách du
lịch và gần 19.000 cơ sở lưu trú du lịch với trên 355.000 buồng,...
Hai là, trên cơ sở các chính sách về quản lý, khai thác tài nguyên du lịch
quy định tại Luật Du lịch, nhiều khu du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm đã được
hình thành trên cả nước nhằm phát huy lợi thế về tiềm năng, tài nguyên du lịch,
hình thành hệ thống sản phẩm và các trọng điểm phát triển du lịch. Nhiều khách
sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí mang đẳng cấp quốc tế đã góp phần
tích cực đổi mới diện mạo tại các địa bàn du lịch trọng điểm, trung tâm đô thị tại
nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước. Các chủ đầu tư tại khu du lịch đã được hưởng
các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư. Phần lớn các doanh nghiệp đủ điều
kiện hưởng ưu đãi đã được hưởng ưu đãi, chủ yếu là ưu đãi về thuế và hỗ trợ
phát triển cơ sở hạ tầng du lịch.
Ba là, trên cơ sở chính sách phát triển du lịch được quy định tại Luật Du
lịch, du lịch Việt Nam đã đẩy mạnh hội nhập với các nước trong khối ASEAN
và trên thế giới, bảo đảm chất lượng phục vụ cho khách du lịch tốt hơn so với

mức tương đương trong khu vực. Hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tổ chức trao giải thưởng Du lịch Việt Nam nhằm vinh danh các doanh nghiệp
hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh du lịch và tôn vinh các hãng lữ hành
quốc tế gửi khách đến Việt Nam với số lượng lớn.
Sau 10 năm thực hiện, Luật Du lịch đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn,
tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm
bảo quyền của người dân được hưởng thụ các giá trị văn hóa, vui chơi, giải trí
lành mạnh, an toàn và góp phần phát triển kinh tế. Riêng năm 2015, tổng thu từ
khách du lịch đạt 337 nghìn tỷ đồng, đóng góp khoảng 6% GDP quốc gia. Nhiều
tỉnh/thành phố đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan
trọng vào ngân sách của địa phương. Việc ban hành Luật Du lịch đã tạo điều
kiện thuận lợi cho ngành du lịch Việt Nam phát triển và hội nhập với các nước
trong khu vực và trên thế giới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện
Luật Du lịch vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc do thực tế nảy sinh, do một
số quy định không còn phù hợp với thực tiễn và quá trình hội nhập quốc tế như
các quy định liên quan đến chính sách về ưu đãi, đầu tư, điều kiện kinh doanh lữ
hành, hướng dẫn du lịch, quyền và nghĩa vụ của khách du lịch,... cần phải được
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.
Trên cơ sở Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 của Quốc hội
điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII,
năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Thủ tướng
Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự án Luật Du
lịch (sửa đổi) tại Quyết định số 1273 /QĐ-TTg ngày 07/8/2015 về việc phân
công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội giao
cho Chính phủ tại Nghị quyết số 89/2015/QH13.
2. Cơ sở đánh giá tác động của Luật Du lịch (sửa đổi)
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo
Luật Du lịch (sửa đổi). Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật thì nhiệm vụ của cơ quan tổ chức, chủ trì soạn thảo Luật cần phải tổng
kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
có liên quan đến dự thảo Luật; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên
quan đến nội dung chính của dự án. Nếu cần, có thể đề nghị cơ quan, tổ chức
hữu quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách có liên quan đến nội dung của
dự thảo Luật. Mặt khác, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Luật cũng phải tổ
chức đánh giá tác động kinh tế - xã hội, thực chất là đánh giá tính khả thi và viết
báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật. Nội dung của báo cáo đánh giá tác
động phải nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và giải pháp đối với từng vấn đề đó.
Nhằm cung cấp đủ các thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật
Du lịch (sửa đổi) đáp ứng được với yêu cầu chung thì ngoài các báo cáo tổng
kết, đánh giá việc thực thi các văn bản pháp luật có liên quan, việc đánh giá tác
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động kinh tế - xã hội của dự án Luật Du lịch (sửa đổi) (Báo cáo RIA) sẽ góp
phần nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và các giải pháp đối với từng vấn đề là rất
cần thiết.
II. MỤC TIÊU CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
Mục tiêu của báo cáo này nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với
một số nội dung chủ yếu trong dự án Luật Du lịch (sửa đổi) góp phần củng cố cơ
sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện dự án Luật, giúp Chính phủ có đầy
đủ cơ sở trong việc quyết định thông qua và trình Quốc hội dự án Luật này.
III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Báo cáo này được thực hiện để đánh giá các vấn đề chủ chốt quy định
trong Dự thảo số 3 của Luật du lịch (sửa đổi).
Phương pháp đánh giá được sử dụng trong Báo cáo này được thực hiện
theo khung phân tích RIA tối thiểu dựa trên tài liệu hướng dẫn thực hiện đánh
giá RIA ở Việt Nam do Tổ chức GTZ biên soạn.
Quy trình thực hiện RIA của dự án Luật du lịch (sửa đổi) được tiến hành
theo các bước sau:
1. Xác định các vấn đề ưu tiên đánh giá (vấn đề chính sách) dựa trên
các tiêu chí rõ ràng:
- Mô tả những nội dung chính của Luật, xác định các vấn đề và nêu rõ tại
sao những nội dung quy định trong Luật là cần thiết. Sau đó, dựa trên các tiêu
chí để xác định các vấn đề chủ chốt cần được đánh giá.
- Tiêu chí xác định vấn đề bao gồm: (1) Vấn đề thuộc lĩnh vực trọng tâm
của Luật du lịch (sửa đổi); (2) Quy định mới có thể tạo thay đổi và ảnh hưởng
lớn đến kinh tế xã hội và các đối tượng chịu tác động của các quy định mới; (3)
Vấn đề đang có nhiều ý kiến tranh luận.
- Nghiên cứu, đánh giá trực tiếp đối với các vấn đề dự kiến quy định trong
dự thảo Luật.
- Dựa trên các tiêu chí này, Ban soạn thảo và Nhóm đánh giá đã thảo luận,
phân tích để xác định 04 vấn đề lớn cần được đánh giá gồm:
(1) Xếp hạng khu du lịch, điểm du lịch.
(2) Điều kiện kinh doanh lữ hành.
(3) Thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch.
(4) Điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.
2. Xác định các mục tiêu của vấn đề cần được đánh giá
3. Xác định các lựa chọn/phương án thay thế: liệt kê tất cả các lựa
chọn thay thế ngoài nội dung của dự thảo Luật và chứng minh những nội dung
quy định trong dự thảo Luật sẽ là phương án lựa chọn tốt nhất giúp giải quyết
được vấn đề, bảo đảm:
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- Khả thi trong điều kiện của Việt Nam.
- Tác động tích cực đến lĩnh vực du lịch.
- Kiểm soát có hiệu quả các hoạt động liên quan đến du lịch.
4. Xác định các dữ liệu và thông tin cần phân tích
5. Xác định phương pháp thu thập dữ liệu: Sử dụng phương pháp
nghiên cứu định tính và định lượng.
5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính qua thảo luận tại hội thảo, hội
nghị và nghiên cứu tài liệu sẵn có
5.1.1. Tổng quan tài liệu
- Tham khảo các mô hình tham chiếu, kinh nghiệm và văn bản tương tự ở
các nước khác (Pháp, Úc, Trung Quốc, Thái Lan, Malayxia, Campuchia).
- Thông tin từ tổng hợp, phân tích các tài liệu thứ cấp có liên quan đến các
nội dung đánh giá ở trong và ngoài nước.
5.1.2. Tọa đàm, thảo luận xin ý kiến của các chuyên gia
Tổ chức xin ý kiến chuyên gia về du lịch, chuyên gia pháp luật, nhà hoạch
định chính sách về du lịch, các cơ quan xây dựng pháp luật, các doanh nghiệp và
một số tổ chức xã hội ở tuyến trung ương và địa phương.
5.1.3. Khảo sát, tham vấn nhanh thực tế tại một số Bộ và địa phương
Đã tổ chức tham vấn Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các
tỉnh/thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thừa
thiên – Huế.... và các trưởng đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo nghiệp vụ
hướng dẫn du lịch .
Nội dung thảo luận tập trung tìm hiểu: quan điểm đối với các nội dung đề
xuất trong dự thảo Luật, các lựa chọn thay thế, tác động kinh tế, xã hội và tính
khả thi của các lựa chọn; khó khăn thuận lợi nếu các lựa chọn được áp dụng.
5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
- Trưng cầu ý kiến và tiến hành thu thập ý kiến của các chuyên gia trong
các lĩnh vực: du lịch, quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách, pháp luật,
kinh tế, xã hội ...
- Xây dựng Khung báo cáo thu thập thông tin về kinh doanh du lịch.
Thời điểm thực hiện thu thập số liệu, đánh giá và viết báo cáo này được
tiến hành các vấn đề chủ chốt quy định trong Dự thảo số 1 Luật và được cập
nhật trong suốt quá trình soạn thảo và hoàn thiện dự án Luật cho đến thời điểm
gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.
6. Tiến hành thu thập số liệu
Nhóm đánh giá sẽ trực tiếp tiến hành việc thu thập số liệu thông qua hình
thức phỏng vấn bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu.
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7. Đánh giá và phân tích các dữ liệu thu thập được:
a) Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của các lựa chọn thay thế (nêu rõ
một phần lợi ích trực tiếp, gián tiếp và chi phí cần thiết cũng như những tác
động về kinh tế - xã hội, quyền con người, công bằng, giới, người nghèo …); tác
động tới hệ thống quản lý nhà nước, đến các đối tượng chịu tác động trực tiếp
của Luật doanh nghiệp, khách du lịch.
b) Đánh giá tác động về sự phát triển du lịch bền vững, tính khả thi trong
triển khai thực hiện.
8. Viết báo cáo
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Xếp hạng khu du lịch, điểm du lịch
1.1. Xác định vấn đề:
Luật Du lịch 2005 quy định xếp hạng, công nhận khu du lịch, điểm du
lịch ở cấp quốc gia, cấp địa phương và quy định điều kiện để công nhận các khu
du lịch và điểm du lịch. Đồng thời chia thành hai cấp cơ quan có thẩm quyền
công nhận là Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các
điều kiện đặt ra về điều kiện tự nhiên, diện tích, chất lượng dịch vụ, khả năng
cung cấp các dịch vụ...Việc quy định như vậy đang đặt ra một số tồn tại, vướng
mắc trên thực tế:
a) Không xác định khu du lịch, điểm du lịch cấp quốc gia, cấp địa phương
được định danh trước hay đến khi được công nhận mới được gọi là khu du lịch,
điểm du lịch theo từng cấp độ được quy định tại Luật.
b) Khu du lịch được hưởng các ưu đãi về đầu tư như thuế đất, hỗ trợ xây
dựng cơ sở hạ tầng, thuế doanh nghiệp...nhưng trên thực tế theo quy định mới
tại Luật Đầu tư thì du lịch không còn được coi là ngành, nghề được hưởng ưu
đãi nữa.
c) Quy định công nhận theo hai cấp quốc gia và địa phương nhưng không
có tiêu chuẩn quốc gia để thẩm định đánh giá.
1.2. Mục tiêu của chính sách
Bảo đảm các khu du lịch, điểm du lịch được thẩm định, xếp hạng công
khai, công bằng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia. Tăng cường quản lý nhà nước,
nâng cao hình ảnh điểm đến, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư tại khu
du lịch, điểm du lịch. Bảo đảm an toàn hơn đối với khách du lịch khi đi du lịch
tại những khu du lịch, điểm du lịch đã được xếp hạng.
1.3. Các phương án để lựa chọn
Có 03 phương án để lựa chọn cho vấn đề này:
a) Phương án 1A: Giữ nguyên các quy định của Luật du lịch 2005.
b) Phương án 1B: Giữ nguyên các quy định của Luật du lịch 2005 và chỉ
quy định các tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại và công nhận.
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c) Phương án 1C: Thay đổi toàn bộ quy định về thẩm quyền công nhận,
cách thức công nhận, và xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia để làm cơ sở đánh giá,
thẩm định và xếp hạng.
1.4. Đánh giá tác động của các phương án
1.4.1 Tác động của Phương án 1A:
1.4.1.1. Lợi ích:
- Không gây xáo trộn hệ thống quy phạm pháp luật hiện hành;
- Không phát sinh thêm chi phí cho việc công nhận khu du lịch, điểm du
lịch.
1.4.1.2. Thách thức, quan ngại:
Nếu giữ nguyên như các quy định của Luật Du lịch 2005 thì sẽ không
khắc phục được các tồn tại, bất cập như đã phân tích tại phần cơ sở đề xuất
chính sách và dẫn tới việc không đạt được mục tiêu của chính sách.
1.4.2 Tác động của Phương án 1B:
1.4.2.1. Lợi ích:
- Khắc phục được một số tồn tại, bất cập như đã phân tích tại phần cơ sở
đề xuất chính sách, có cơ sở để đánh giá thẩm định, phân loại và công nhận;
- Không gây xáo trộn hệ thống cơ quan công nhận;
- Không phát sinh thêm chi phí.
1.4.2.2. Thách thức, quan ngại:
- Không khắc phục được các tồn tại, bất cập như đã phân tích tại phần cơ
sở đề xuất chính sách và dẫn tới việc không đạt được mục tiêu của chính sách.
1.4.3 Tác động của Phương án 1C:
1.4.3.1. Lợi ích:
- Khắc phục được các tồn tại, bất cập như đã phân tích tại phần cơ sở đề
xuất chính sách và đạt được mục tiêu của chính sách mà cụ thể là:
- Phân cấp mạnh về thẩm quyền công nhận cho cơ quan quản lý nhà nước
về du lịch tuyến dưới.
- Căn cứ dựa trên tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá, thẩm định và công nhận.
- Mức độ bảo đảm an toàn cao hơn cho khách du lịch khi lựa chọn đi du
lịch ở những điểm đến an toàn.
- Đồng bộ giữa các quy định của pháp luật về du lịch.
1.4.3.2. Thách thức, quan ngại:
Tăng chi phí và gánh nặng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan cũng như
cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đánh giá, thẩm định và công nhận khu du
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lịch, điểm du lịch. Đồng thời, cần phải có một lộ trình thực hiện phù hợp để
tránh các xác trộn hoạt động của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
1.5. Kết luận và kiến nghị
So sánh giữa các phương án cho thấy, hiệu quả nhất để đảm bảo các quy
định pháp luật được áp dụng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội là
lựa chọn phương án 1C với quy định thay đổi cách thức công nhận, điều kiện và
xây dựng tiêu chuẩn quốc gia để công nhận.
2. Về điều kiện kinh doanh lữ hành
2.1 Xác định vấn đề
Luật Du lịch 2005 quy định khá chi tiết điều kiện kinh doanh lữ hành
quốc tế nhưng quy định đơn giản điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa. Việc quy
định điều kiện kinh doanh lữ hành đang tồn tại các vấn đề sau đây:
a) Quy định doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải có giấy phép
kinh doanh lữ hành quốc tế. Trên thực tế, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
là một hình thức để cơ quan có thẩm quyền công nhận việc doanh nghiệp kinh
doanh lữ hành quốc tế đã bảo đảm đủ các điều kiện kinh doanh (bao gồm cả việc
ký quỹ đặt cọc để bảo đảm việc đền bù cho khách du lịch nếu doanh nghiệp vi
phạm các quy định pháp luật).
Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không yêu cầu phải có
giấy phép và không phải ký quỹ đặt cọc.
Như vậy:
- Tạo ra sự không đồng bộ với hệ thống pháp luật và ngay chính bản thân
các quy định của Luật Du lịch 2005.
- Tạo nên sự không công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
quốc tế và nội địa.
b) Hiện nay, pháp luật về du lịch mới chỉ có quy định cấp giấy phép cho
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế mà chưa quy định cấp giấy phép kinh
doanh lữ hành nội địa. Vì không quy định về điều kiện cấp phép kinh doanh lữ
hành nội địa nên thiếu các hình thức quản lý đối với đối tượng này và cũng
không quy định các điệu kiện kinh doanh như phải ký quỹ, hướng dẫn viên du
lịch và những quy định tại Luật du lịch 2005 chỉ mang tính hậu kiểm. Trên thực
tế không thể quản lý được các doanh nghiệp này, thậm chí kinh doanh lữ hành
mà không thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy định này không phù hợp với
thực tiễn mà cụ thể là không đem lại sự công bằng giữa các doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, pháp luật về du lịch chưa có quy định cụ thể về việc đăng ký hoạt động
kinh doanh lữ hành như kinh doanh khách du lịch nghề đối với các hoạt động
kinh doanh lữ hành nên dẫn tới tình trạng khó kiểm soát được hoạt động của các
đối tượng này.
c) Không quy định việc bắt các doanh nghiệp lữ hành nội địa phải báo cáo
về hoạt động.
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d) Không thống nhất với pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp.
2.2. Mục tiêu của chính sách
- Bảo đảm sự công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Xác
định được số lượng và đưa ra những biện pháp quản lý hữu hiệu trong hoạt động
lữ hành. Tăng cường quản lý nhà nước để tránh những hậu quả pháp lý do chỉ
thực hiện công tác hậu kiểm.
- Bảo đảm an toàn hơn đối với khách du lịch.
2.3. Các phương án để lựa chọn
Có 03 phương án để lựa chọn cho vấn đề này:
Phương án 2A: Giữ nguyên các quy định của Luật du lịch 2005.
Phương án 2B: Giữ nguyên đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh lữ
hành và chỉ quy định các điều kiện bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu
tư.
Phương án 2C: Bổ sung đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh lữ
hành cũng như các điều kiện bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu tư.
2.4. Đánh giá tác động của các phương án
2.4.1 Tác động của Phương án 2A:
2.4.1.1. Lợi ích:
- Không gây xáo trộn hệ thống cấp, quản lý giấy phép kinh doanh lữ hành
quốc tế;
- Không phát sinh thêm chi phí cho việc cấp giấy phép kinh doanh lữ
hành quốc tế.
2.4.1.2. Thách thức, quan ngại:
Nếu giữ nguyên như các quy định của Luật Du lịch 2005 thì sẽ không
khắc phục được các tồn tại, bất cập như đã phân tích tại phần cơ sở đề xuất
chính sách và dẫn tới việc không đạt được mục tiêu của chính sách.
2.4.2 Tác động của Phương án 2B:
2.4.2.1. Lợi ích:
- Khắc phục được một số tồn tại, bất cập như đã phân tích tại phần cơ sở
đề xuất chính sách, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư.
- Không gây xáo trộn hệ thống cấp, quản lý giấy phép kinh doanh lữ hành
quốc tế;
- Không phát sinh thêm chi phí cho việc cấp giấy phép kinh doanh lữ
hành quốc tế.
2.4.2.2. Thách thức, quan ngại:
- Không khắc phục được các tồn tại, bất cập như đã phân tích tại phần cơ
sở đề xuất chính sách và dẫn tới việc không đạt được mục tiêu của chính sách.
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- Không phát sinh thêm chi phí cho việc cấp giấy phép kinh doanh lữ
hành quốc tế.
2.4.3 Tác động của Phương án 2C:
2.4.3.1. Lợi ích:
Khắc phục được các tồn tại, bất cập như đã phân tích tại phần cơ sở đề
xuất chính sách và đạt được mục tiêu của chính sách mà cụ thể là:
- Bảo đảm sự công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Xác
định được số lượng và đưa ra những biện pháp quản lý hữu hiệu trong hoạt động
lữ hành. Tăng cường quản lý nhà nước để tránh những hậu quả pháp lý do chỉ
thực hiện công tác hậu kiểm.
- Bảo đảm an toàn hơn đối với khách du lịch do có tiền ký quỹ của doanh
nghiệp để giải quyết những rủi do ban đầu.
- Đồng bộ giữa quy định của pháp luật về du lịch và pháp luật về đầu tư,
doanh nghiệp.
2.4.3.2. Thách thức, quan ngại:
Tăng chi phí và gánh nặng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan cũng như
cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý giấy phép kinh doanh lữ hành do
phải nộp phí thẩm định đối với việc cấp giấy phép của doanh nghiệp kinh doanh
lữ hành nội địa, tăng số lượng giấy phép kinh doanh phải quản lý. Đồng thời
phải có một lộ trình thực hiện phù hợp để tránh các xác trộn hoạt động của các
cá nhân, tổ chức có liên quan. Quy định chuyển tiếp các doanh nghiệp kinh
doanh lữ hành nội địa không phải thành lập lại nhưng phải làm thủ tục cấp giấy
phép kinh doanh lữ hành.
2.5. Kết luận và kiến nghị
So sánh giữa các phương án cho thấy, hiệu quả nhất là lựa chọn phương
án 2C là bổ sung đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh lữ hành cũng như các
quy định cụ thể liên quan đến việc cấp, sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành.
3. Về thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch
3.1 Xác định vấn đề
Hướng dẫn du lịch là một nghề tự do, người muốn hành nghề hướng dẫn
du lịch phải đáp ứng các điều kiện và được cấp thẻ mới được hành nghề.
Điều 73 Luật Du lịch 2005 quy định “hướng dẫn viên được hành nghề khi
có thẻ hướng dẫn viên và có hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành”. Tuy nhiên, trên
thực tế thì một hướng dẫn viên có thể cùng một lúc ký hợp đồng với nhiều doanh
nghiệp lữ hành miễn là họ không vi phạm các điều khoản quy định trong nội dung
của hợp đồng. Vì vậy, nội dung này còn có ý nghĩa gì khi họ là người hành nghề tự
do chỉ nhận công việc theo từng đoàn khách cụ thể.
Trường hợp cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, tại Điều 73 Luật Du lịch
2005 quy định: a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực
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hành vi dân sự đầy đủ; b) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các
chất gây nghiện; c) Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng
dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ
nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp thì được cấp
thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.
Trường hợp hướng dẫn viên du lịch quốc tế quy định: a) Có quốc tịch Việt
Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Không
mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện; c) Có trình độ cử
nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại và
chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; d) Sử dụng thành thạo
ngoại ngữ thì được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Trên thực tế, đang tồn tại trường hợp người có thẻ hướng dẫn viên du lịch
quốc tế thì không hướng dẫn được khách quốc tế (do không xin được việc tại
các doanh nghiệp lữ hành quốc tế), còn người có thẻ hướng dẫn viên du lịch nội
địa tại một số doanh nghiệp lữ hành quốc tế do thiếu hướng dẫn viên vào mùa
cao điểm thì có thể hướng dẫn khách quốc tế; hoặc đối với những người sử dụng
thành thạo ngoại ngữ ít thông dụng nhưng không có trình độ cử nhân nên không
cấp thẻ được để họ có thể hành nghề hướng dẫn hợp pháp, nhưng khi doanh
nghiệp không tìm được hướng dẫn viên phù hợp vẫn phải sử dụng họ dẫn đến
đến trường hợp hành nghề hướng dẫn trái quy định. Hoặc những trường hợp
người tốt nghiệp cao đẳng không phải chuyên ngành hướng dẫn nhưng học tại
các trường đào tạo về du lịch, mặc dù đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác về
cấp thẻ mà không thể xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế do trái quy
định pháp luật hiện hành.
Về chứng chỉ nghiệp vụ du lịch, trên thực tế đang tồn tại hai phương thức
học tại các trường được ủy nhiệm đào tạo hoặc tham gia kỳ thi do Tổng cục Du
lịch ủy quyền tổ chức.
Nguyên nhân của thực trạng trên là do:
- Luật Du lịch 2005 quy định điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
quốc tế cao hơn so với tiêu chuẩn nghề lao động, mà thực tế nếu là nghề thì chỉ
cần đáp ứng kỹ năng nghề là đạt yêu cầu.
- Luật Du lịch 2005 không quy định cụ thể hình thức đào tạo hay cách
thức có chứng chỉ hướng dẫn nghiệp vụ du lịch (được xem là chứng chỉ nghề).
Hậu quả của việc này là:
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch: Không có biện pháp quản
lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi muốn cấp thí điểm thẻ hướng dẫn
viên đặc cách cho đối tượng đã làm nghề hướng dẫn lâu năm (đã hoạt động
trước khi Luật Du lịch 2005 ban hành), sử dụng thành thạo ngoại ngữ ít thông
dụng trong khi nhu cầu xã hội rất cao.
- Đối với doanh nghiệp: Không có đủ lượng hướng dẫn viên chuyên
nghiệp để phục vụ đáp ứng yêu cầu hướng dẫn khách.
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- Đối với công dân: Không tạo điều kiện thuận lợi cho việc đáp ứng các
điều kiện để được cấp thẻ hành nghề.
3.2. Mục tiêu của chính sách
Điều chỉnh các quy định của pháp luật, tạo cơ chế thông thoáng, thuận
tiện hơn và thay đổi nhận thức về nghề hướng dẫn du lịch. Đáp ứng yêu cầu
khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam trong
bối cảnh hội nhập ASEAN và thực thi Thỏa thuận thừa nhận nghề lẫn nhau giữa
các nước ASEAN đã ký kết. Tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực du lịch.
3.3. Các phương án để lựa chọn
Có 3 phương án để lựa chọn cho vấn đề này:
Phương án 3A: Giữ nguyên như quy định của Luật du lịch 2005.
Phương án 3B: Giữ nguyên như quy định của Luật du lịch 2005 và chỉ
điều chỉnh hạ thấp tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Phương án 3C: Điều chỉnh cách thức để có chứng chỉ nghiệp vụ hướng
dẫn du lịch và hạ thấp tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
3.4. Đánh giá tác động của các phương án
3.4.1 Tác động của Phương án 3A:
3.4.1.1. Lợi ích:
Không gây xáo trộn hệ thống pháp luật quy định về bằng cấp, chứng chỉ
và cơ quan cấp thẻ.
3.4.1.2. Thách thức, quan ngại:
Không khắc phục được các tồn tại, bất cập được phân tích tại phần cơ sở
đề xuất chính sách và không đạt được mục tiêu của chính sách.
3.4.2 Tác động của Phương án 3B:
3.4.2.1. Lợi ích:
Về cơ bản không gây xáo trộn hệ thống pháp luật quy định về chứng chỉ
và cơ quan cấp thẻ nhưng bằng cấp với đối tượng cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
quốc tế có hạ thấp do đó sẽ có khả năng tăng được số lượng hướng dẫn viên du
lịch quốc tế những chưa giải quyết được mục tiêu của chính sách
3.4.2.2. Thách thức, quan ngại:
Chưa khắc phục một cách triệt để các tồn tại, bất cập đã được phân tích tại
phần cơ sở đề xuất chính sách do nếu không thay đổi về cả hình thức và tiêu
chuẩn hướng dẫn viên.
3.4.3 Tác động của Phương án 3C:
3.4.3.1. Lợi ích:
Bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng; đơn giản hóa một số thủ tục hành chính,
đặc biệt là trong việc học và nhận chứng chỉ nghề hướng dẫn du lịch, không gây
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mất thời gian và tốn kém về vật chất đối với công dân, đồng thời khắc phục được
các tồn tại, bất cập được phân tích tại phần cơ sở đề xuất chính sách và đạt được
mục tiêu của chính sách.
3.4.3.2. Thách thức, quan ngại:
Phải điều chỉnh hoặc ban hành mới một số quy định nhằm cụ thể hóa việc
thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hướng dẫn nghiệp vụ du lịch.
3.5. Kết luận và kiến nghị
So sánh giữa các phương án cho thấy, hiệu quả nhất là lựa chọn phương
án 3C là điều chỉnh cơ bản về hoạt động hướng dẫn, đồng thời bổ sung thêm các
quy định về quy trình thuộc về thủ tục hành chính minh bạch, rõ ràng bảo đảm
quyền công dân và tự do việc làm.
4. Về thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
4.1 Xác định vấn đề
Mục tiêu của thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch là bảo đảm khách
du lịch được sử dụng dịch vụ lưu trú du lịch có chất lượng và đúng giá trị của
loại, hạng dịch vụ. Tại các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch phải được thẩm định xếp
hạng đúng với thực trạng của cơ sở vật chất và dịch vụ được bán đúng giá.
Thực tế đang tồn tại một số bất cập:
- Xác định chính sách ưu tiên đối với cơ sở lưu trú du lịch được kinh
doanh các ngành, nghề có điều kiện chỉ phải tuân thủ điều kiện mà không cần có
một loại giấy phép hay văn bản nào từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Nhưng chưa xác định định được
cụ thể cơ quan có thẩm quyền dẫn đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh còn lúng
túng trong việc thực thi.
- Hồ sơ, trình tự thủ tục chưa thể hiện tinh thần cải cách mạnh về thủ tục
hành chính.
Nguyên nhân của tình trạng trên:
- Do các quy định của Luật du lịch 2005 mới chỉ có các quy định chung
chung mà chưa quy định cụ thể, chưa bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong
thực thi chính sách dẫn đến tình trạng kinh doanh bột phát, không duy trì sự phát
triển ổn định bền vững.
- Một số loại cơ sở lưu trú du lịch không được triển khai thẩm định, xếp
hạng trên thực tế vì chưa được quy định trong Luật Du lịch 2005 (tàu thủy lưu
trú du lịch…).
- Số lượng cơ sở lưu trú du lịch đưa vào hoạt động mà không thực hiện
thủ tục thẩm định, xếp hạng theo quy định.
4.2. Mục tiêu của chính sách
Tạo nên một hệ thống pháp luật về lưu trú du lịch đầy đủ, trình tự, thủ tục
và hồ sơ đơn giản, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân kinh
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doanh ổn định bền vững. Đồng thời loại bỏ những cơ sở kinh doanh không lành
mạnh, không bỏ lọt đối tượng không được điều chỉnh (nhà nghỉ) nhằm làm trong
sạch môi trường kinh doanh du lịch.
4.3. Các phương án để lựa chọn
Có 2 phương án để lựa chọn cho vấn đề này:
Phương án 4A: Giữ nguyên quy định hiện tại, không quy định trình tự,
thủ tục thẩm định, xếp hạng trong Luật mà chỉ quy định tại văn bản hướng dẫn
thực hiện Luật.
Phương án 4B: Bổ sung quy định về các loại cơ sở lưu trú du lịch, trình
tự, thủ tục thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.
4.4. Đánh giá tác động của các phương án
4.4.1 Tác động của Phương án 4A:
4.4.1.1. Lợi ích: Không có lợi ích.
4.4.1.2. Thách thức, quan ngại:
Nếu giữ nguyên như quy định hiện hành thì vẫn tồn tại các bất cập nêu
trên. Do chưa được luật hóa nên các cơ quan có thẩm quyền không thực hiện
được hết chức năng quản lý của mình, đồng nghĩa với việc bỏ lọt đối tượng điều
chỉnh, không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong quản lý và kinh doanh
của các tổ chức và cá nhân.
4.4.2 Tác động của Phương án 4B:
4.4.2.1. Lợi ích:
Nếu thực hiện theo phương án này, sẽ nâng cao được vai trò cơ quan quản
lý nhà nước, giữ gìn được môi trường kinh doanh lưu trú du lịch lành mạnh,
đồng thời phạm vi điều chỉnh bao trùm được toàn bộ đối tượng kinh doanh lưu
trú du lịch, bảo đảm được chất lượng dịch vụ cho khách du lịch.
3.4.2.2. Thách thức, quan ngại:
- Đối với Nhà nước, để thẩm định, xếp hạng được cơ sở lưu trú du lịch
phải ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng theo đúng yêu cầu, thống
nhất và đồng bộ trên cả nước sẽ có khả năng tăng nguồn nhân lực cho thẩm
định, xếp hạng và công tác hậu kiểm.
- Đối với cơ sở lưu trú du lịch phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục
nghiêm ngặt hơn.
4.5. Kết luận và kiến nghị
So sánh giữa các phương án cho thấy, hiệu quả nhất là lựa chọn phương
án 4B là bổ sung quy định về loại cơ sở lưu trú du lịch và việc tổ chức triển khai
hoạt động thẩm đinh, xếp hạng cũng như quyền, nghĩa vụ của tổ chức cá nhân
kinh doanh lưu trú du lịch và tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch.
V. KẾT LUẬN CHUNG
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Sau khi so sánh tác động ảnh hưởng về mặt lợi ích - thách thức, quan ngại
của các giải pháp khác nhau, Nhóm nghiên cứu thấy rằng nếu chọn lựa các giải
pháp có lợi nhất để tăng cường quản lý và thúc đẩy Du lịch Việt Nam phát triển
thì cần lựa chọn các phương án sau đây:
1. Phương án 1C là thay đổi toàn bộ quy định về thẩm quyền công nhận,
cách thức công nhận, và xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia để làm cơ sở đánh giá,
thẩm định và xếp hạng khu du lịch, điểm du lịch.
2. Phương án 2C là bổ sung đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh lữ
hành cũng như các điều kiện bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu tư.
3. Phương án 3B là điều chỉnh cách thức để có chứng chỉ nghiệp vụ
hướng dẫn du lịch và hạ thấp tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
4. Phương án 4B là bổ sung quy định về các loại cơ sở lưu trú du lịch,
trình tự, thủ tục thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch..
Trên cơ sở những đánh giá đưa ra, phương án khuyến nghị là giải pháp
hiệu quả và hữu hiệu nhất. Kết quả của việc đánh giá tác động quy phạm được
phân tích và trình bày theo từng phương án, nhưng điều này không có nghĩa là
các vấn đề được đánh giá trên không có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, lợi
ích của các phương án đều dựa trên giả thiết rằng đã lựa chọn các phương án tốt
nhất cho các vấn đề khác nhau. Sự cải cách của mỗi vấn đề đều có tác dụng làm
tăng cường lợi ích của các vấn đề khác. Việc lựa chọn các phương án có mối
quan hệ logic và tương hỗ này sẽ đem lại những kết quả khả quan nhất cho cả
nhà nước, doanh nghiệp và người dân nói chung./.

14

