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Tôm tắt: Trước và trong những năm dầu cửa thé kl XXI, dư lịch t í m  u * f ỹ h  4 t 'r  
dánh giá là một ngành kinh te phát triền, có ành hưởng to Utn tlén cắn cồn thươr>z rmo '* 
kinh te cùa Nhật Bản. Tuy nhiên, từ sau năm 2013 den nay thì du lịch lại (tược /c tn  V* fỉt,h 
vực có tốc độ tăng trưởng thần kì khi lượng khách du lịch quổc tề ÔỀn ỉỉtiẫi Ukn U'/J>ự >'<//. 
gia tăng, Nhật Bàn trờ thành một trong những diem dell liíip flan Wn nbimg íAn ftt.'Uf, "  
lịch tôt, chất lượng cao. Do vậy. bài báo này hưởng den mục tiêu nghiên ( ừn thư' ttunz  
kinh nghiệm phát triển du lịch của Nhật Bàn qua các chính síícli cụ thế, tứ (10 chon U/, *M. 
chính sách phù hợp và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Narn trong hoi cỉitth f-oã f 
mạng Công nghiệp 4.0 - khi nhiều quốc gia hướng den chính s/ich du lịch de bíUt v,r, *Oị 
hơn mỏi trirờng tự nhiên - văn hóa cùa minh, và phân phổi dồng deo hon c/tc lợi ú h Vu.lt 
xã hội cho cộng đồng địa phương.

1. Chính sách phát triển du lịch của Nhíìt Bản
Sau khi quay lại cương vị thù tướng Nhật Bân từ cuộc tổng Utyén cií níítti '/hi'/.. /■'"/' 

Shinzô (iÿcin W - )  đã ban hành Chiến lược Kinh té mới Abcnomícs3, hay ơ>n gọt u  
Chiến lược “3 mũi tên” vào vào đàu năm 2013 với mục tien là thông qua ‘ chính sách ĩ/i. 
lòng tiền tệ” (mũi tên thứ nhất) để xoay chuyển tinh trạng giám phát trong nen kính té Nhá' 
Bản và thông qua “Chính sách thúc dẩy chi tiêu công” (mũi tên thứ híú; dế nâng cao r.b’ 1 

cẩu thực tế, xóa bỏ lỗ hồng cung cầu, thoát khỏi giám phát, dồng thởi thực hiện Chính 
sách tãng trưởng kinh té sâu rộng” (mũi tên thứ 3) nhăm khơi dậy sửc sòng cho nén kính th 
Nhật Bản.

về vai trò cùa chính sách “Abenomics” dối với du lịch Nhật Bản, trong một há í viéí 
ờ tờ nhật báo The Japan Time (ngày 03/4/2018), Jesper Kollî; nhấn mạnh ráng, sợ phá* 
tríẻn mạnh mẽ của ngành du lịch Nhật Bàn trong thời gian qua dược cho lỉi một trong 
những kết quả thành công nhất của chính sách "Abcnomics", Cụ thẻ, vAi nhirrig no 
nhẳm đơn giản hóa các quy định về cấp thị thực, dặc biệt là víộc Cíit giám mạnh mồ <Á(, 
quy dịnh vê thị thực đôi với khách du lịch Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hỏi cáo 
Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã giúp số lượng khách du lịch đến quốc gía nay lien tục 
tâng cao.

Mặt khác, từ cuối tháng 3 năm 2016, Bộ Dắt dai, Hạ tầng, Giao thống va />u lích 
Nhật Bàn đã đưa ra chiến lược phát triển du lịch mới dể thúc dẩy tăng trường kính tế Nhái 
Bàn với các mục tiêu chính như sau: Khách quôc tê đèn Nhật Bàn đạt con ',<> 40 triệu 
người vào năm 2020. và 60 triệu người vào năm 2030, chi tiêu cùa khách quốc t i  đến .Nhá: 
Bản: 8000 tỳ Yên (năm 2020) và 15.000 tỳ Yên (năm 2030); chi tiêu cùa khách du lịch nó í 
địa: 21.000 tỷ Yên (năm 2020) và 22.000 tỷ Yen (năm 2030).

Theo đó, để dạt được các mục tiêu trẽn cẩn phải có sự phối hợp giữa các cơ  quan 
chính phù, đoàn thể và các dại lý lữ hành du lịch tư nhân cùa Nhật Bán trong vắn dề th '"  
hiện “3 tầm nhìn cơ bàn” và “ 10 cải cách” theo sơ dô sau:

”  Nhận bài ngày 18/7/2019, phán biện và chấp nhận đăng bài ngáy 15/8/2019

v‘ "Abenomics" có nghĩa tà “Kính tế học của Thù tướng Abc", được ghép tư “Abc” và •'economici'
J Jesper Koll là chuyên gia kinh tê của VVisdomTree tại Tokyo, Nhật Ban, Vởí quá tnnh nghiên cứt/ va (íá 
tư tại Nhật Ban từ năm 1986, õng được xem là một trong những chuycn gia kinh te hảng đáu <7 Nhát
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Hình 1.1: Các muc tiêu mói cho phát triên du lịch Nhật Bản (Ministry of Land, 
infrastructure, Transport and Tourism, 2017)
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Tâm nhìn 1: Tôi ưu hóa sức hấp dẫn cùa các nguồn lực du lịch thông qua 4 cãi cách sau: ^
+ Cho phép khách du lịch quốc té và nội địa tham quan các di sản văn hóa dặc biột 

(như Akasaka State Guest House '(ỉâĩ^ÊÍÌ)38, Kyoto State Guest I louse31'), tối
da hoa thơi giạn phục vụ khách tham quan tại các diểm du lịch (thời gian dóng — mờ cửa 
thain quan, ngày tham quan, ...), thừ nghiệm việc mờ các tour du lịch trọn gói ở các doanh 
nghiẹp tư nhan, quan tâm đến loại hình du lịch công nghiệp - loại hình du lịch sử dụng 
ngạnh cong nghiệp truyên thống, các di sàn công nghiệp nhu' nhà máy, công xưởng sản 
xuât, phòng trưng bày sàn phẩm cùa doanh nghiệp kết hợp với sàn phẩm du lịch tạo nên 
nhưng điem du lịch tông hợp, hấp dẫn nhằm thoả mãn nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và trải 
nghiệm cùa du khách.

+ Chuyên từ chính sách cân bằng bào tồn từ “chú trọng quá mức vào việc bào tôn 
sang việc tạo ra biêu biêt sâu rộng về các di tích, tháng cành cho khách tham quan.

+ Ọụy hoạch một số công viên quốc gia hiện nay thành các công viên quôc gia tâm 
cỡ cùa thê giới qua việc chú trọng thu hút dầu tư (kể cà đầu tư cùa lĩnh vực tư nhân) dê 
bicn nó trờ thành những diẻm du lịch nổi tiếng thế giới.

+ lạo ra các diêm du lịch dường phố dặc sắc và dậm dấu ấn văn hóa dê kích thích 
liêu dùng và mua sắm các mặt hàng thù công truyền thống. Ví dụ: tuyến phô mua săm 
Harajuku và Daikanyama (Tokyo) — nơi có phong cách dường phố dầy màu sãc nôi tiêng 
cùa Tokyo với các cửa hàng mang phong cách Châu Âu như Visvim, Comme dcs Garọons, 
Brooklyn hoặc con dường mua sám Asakusa Nakamise-dori (Tokyo) mang dậm phong 
cách truyền thống Nhật Bàn.
Tầm nhìn 2: Cải thiện các chính sách liên quan đến du lịch dê tăng cường khả năng cạnh 
tranh trên trường quôc tế và biến du lịch trở thành ngành công nghiệp chù chôt thông qua 3 
chinh sách cải cách:

+ Xem xét lại các chính sách và nới lòng các hạn định để tăng cường sức hấp dẫn của 
ngành du lịch Nhật Bàn: kéo dài giới hạn về thời gian hoạt động lên 60 năm hoặc dài hơn 
cho một sô lĩnh vực (giấy phép hành nghề cùa hướng dẫn viên du lịch, các cơ sờ kinh 
doanh dịch vụ lưu trú,...), tạo điều kiện thúc dẩy sự phát triển cùa các dại lý lừ hành hàng 
đầu, xây dựng các quy định về việc cho thuê nhà ở ngắn hạn cho khách đu lịch,...

+ Phát triển thị trường khách du lịch có khả năng lưu trú dài ngày, trong đó chú trọng 
đến lượng khách ở các quốc gia thuộc khu vực Châu Âu, Hoa Kì. Australia và một số quốc 
gia có thu nhập cao khác qua các chính sách xúc tiến du lịch, nới lỏng các quy dịnh về cấp 
visa, nâng cấp cơ sở hạ tàng và mờ các dường bay riêng. Bên cạnh đó thị trường du lịch 
MICE cũng sẽ được chú trọng đầu tư và phát triển để tạo khả năng cạnh tranh cho ngành 
du lịch Nhật Bản.

+ Tăng cường quản lí và có những chính sách để khôi phục và nâng cấp các khu vưc 
suối nước nóng và một số địa điểm tham quan cổ.
Tầm nhìn 3: Thỏa mãn các tiêu chí về sự thoải mái, giảm stress, an toàn và thuận tiện cho 
tất cả khách tham quan đến Nhật Bàn băng cách thực hiện 3 nhóm cải cách sau:
+ Cài thiện cơ sở hạ tầng cứng dể du khách có thê thoái mái tận hường kì nghỉ của mình 
(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2017): trước kia, Nhật Bàn 
thường bị dánh giá là điểm dến kém phổ biến với du khách vì một số lí do liên quan đến cơ 
sở hạ tầng phục vụ du lịch, trước hết phải kể đến hệ thống hạ tầng internet (tiếng Nhật 
không dùng hệ ký tự Latin, chính vi vậy dụ khách gặp rât nhiêu khó khản khi muốn tra cứu 
thông tin, còn wifi thì được xem là một điều rất xa xi đôi với khách du lịch ờ Nhật), kể đến 
là hàng loạt các tiện ích không "thân thiện" với người nước ngoài khi ngôn ngữ sử dụng là

38 Nơi ở của Hoàng Thái Tử, đuợc xây dựng tù năm 1909 và trờ thành một trong những cung điện hoàng gia 
đẹp cùa Nhật Bân. Ngày nay, nơi này dirọc dùng đê tiếp đón các phái đoàn ngoại giao và các quan chức nhà 
nước.

Được xây dựng vào năm 2005 với mục đích tiêp đón và làm nơi lưu trú cho các nguyên thù quốc gia của 
các nước đen liiam dự những hội nghị quan trọng được tồ chúc tại Nhật Bản.
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trung tâm thương mại và cơ sờ lưu t' ú ”0 j*c ¿p đụng công nghệ đê hô trợ cho quá

+ Cài thiện cơ sờ hạ tâng nicm bang mig~ visa cho 66 quôc gia và vùng
trình tiếp nhận hồ sơ và cấp visa, thực hiçn clin n t|iưc đặc biệt cho một số quốc
lãnh thỏ (xem lược đồ bên dưới) có " ^ 8  ^ in^à Qr “ ja’ cong dân của Trung Quốc và 
gia (công dân của các quôc gia Clb (tr 5 )
Philippines ...). .. . ới cho phép du khách có thể đi đến+ Hoàn thành việc xây dựng hành lang du lịch mem ho phep auKn en CO me eu acn

mọi miền đất nước cùa Nhật Bản P*1* ï " JR vân hành, kê cà Shinkansen
thoái mái các tuyên tàu, xe buýt tien toan quoc uo cu g J ’ V* ■ ”,
với chi phí tiết kiệm nhất dành cho khách du lịch lưu trú ngan ngay ạt lạ  ̂an.

Có thể nói, sự thành công của việc xây dựng, hoạch định chiên lược và các kê hoạch 
phát triển du lịch phù hợp cùa Chính phù Nhật Bản mà diêm nhan la chinh sách 
“Abenomics” với việc làm cho các thủ tục tài chính được dê dàng, thuận lợi, cũng như làm 
suy yếu đồng yên Nhật để thuận lợi cho hoạt động giao thương - xuât khâu hàng hóa Nhật 
Bản ra nước ngoài đã giúp cho giá cả hàng hóa và dịch vụ du lịch ở Nhật Bản rẻ hơn, qua 
đó kích thích du lịch trong nước phát triển và thu hút được nhiều khách du lịch quốc tế tới 
thăm Nhật Bản, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến từ các thị trường Châu Á. Mặt khác, 
các chiên lược phụ trợ cho phát triên du lịch đã được áp dụng một cách triệt để, giúp Nhật 
Bàn khai thác một cách cộ hiệu quả và đông bộ tài nguyên du lich, đem lại nguồn thu cho 
đất nước, và tạo một vị thế du lịch nhất định với các nươc

lam, trong dó có 1,6 triệu việc làm trưc tiếp” ' J  X • . lí USD; tạo ra 4 triệu viẹe 
là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đay manh mẽ a p i?n đâl’ đ^n năm 2030 “du lịch thực sự 
Việt Nam thuộc nhóm các nước co ngànl n  , I5  p?á.t triể2n của các ngành, lĩnh vực khác. 
Á” (Tổng cục Du lịch. 2013). • h phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam

Đe thực hien được niuc tiêu trê '
các xu hirớng du lịch mói cúaĩhế giói và t a "  í “ ‘Í S y iệ t  Nam cằn phải năm bắl 
“  7  7----------7--------- -- â c ™ lLr</c phát triển du lịch phù hợp-

Hạ tâng cúng bao gồm mặt bàng cơ sớ sản V  ầ.

w  " ■ ■ * *  ' c *  5 *  sia0 « h  tầng mềm ,à cu chế chính



Nhật Bản được xem là một trong những.quốc gia có sự phát triển ngoạn mục vệ du Ịich 
bàng những chính sách độc đáo của mình nên việc học .hôi và vận dụng vào những diem 
tương dồng với Việt Nam là điều nên làm. Cụ thể như: .

Trong nội dung của công tác quản lý kinh tế vĩ mô thì vấn đề quy hoạch phát triên 
luôn đóng một vai trò hêt sức quan trọng đặc biệt là đôi với lĩnh vực du lích mọt ns^ti 
kinh tế mang tỉnh tổng hợp cao. Bôn cạnh những thành công trong việc xây dựng chiên 
lược quốc gia về phát triển du lịch và cụ thể hóa thông qua các chương trình hành đọng cụ 
thể. chính phù Nhật Bàn còn thể hiện vai trò quan trọng khi có những cơ chê tạo ra tinh 
liên két giữa các cấp, các bộ, ngành trung ương với địa phương trong vân đê quy hoạch, 
quản lý và phát triển du lịch. Ban Du lịch Nhật Bản luôn phối hợp với các bộ, nganh co 
liên quan đến du lịch để chỉ đạo các địa phương triển khai các hoạt dộng du lịch trong 
phạm vi thầm quyển của mình, qua đỏ đề xuất, trình Chính phủ phê duyệt tư caC chinh 
sách, chiến lược cho đến các chiến dịch, chương trình xúc tiến quảng bá đôi VỚI từng thị 
trường trọng từng giai doạn nhất định, đảm bảo cho ngành du lịch Nhật Bản hoạt đọng 
xuyên suốt và hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển chung cùa đât nước. Bên cạnh đo, 
những tổ chức ờ Nhật Bàn như ủy  ban Môi trường, Hiệp hội Bảo vệ di sản thiên nhiên 
Nhật Bàn, Hội đồng Xúc tiến du lịch sinh thái Nhật Bản, những hiệp hội du lịch sinh thai 
tại các dịa phương... đều có sự gắn kết chặt chẽ với cộng đông dân cư trong việc bao ton 
vả phát triên bền vững các nguồn tài nguyên tự nhiên, lịch sử, và văn hóa của đìa phương.

Trong quá trình thực thi chính sách phát triển du lịch, Việt Nam cũng cân học tập 
Nhật Bản trong việc tăng cường tính liên kết giữa các cấp, các bộ, ngành trung ương VỚI 
địa phương, tăng cường tính liên két giũa ngành du lịch với các ngành nghê khác; chú 
trọng đến phát huy tài sản trí tuệ địa phương trong phát triển du lịch thuộc khuôn khô hành 
lang pháp lý cho phép. Bên cạnh đó, cần đấy mạnh triển khai việc hình thành các chuôi 
liên kêt vùng trong phát triển du lịch giữa các địa phương nhăm khai thác tôi đa lợi thê cùa 
du lịch trong cả một vùng lãnh thổ rộng lớn bao gồm nhiều tỉnh, thành phô, hoặc tăng 
cường kêt nôi và khuyên khích các tập đoàn kinh tê tư nhân trong và ngoài nước bỏ vôn 
đầu tư nhằm phát triển du lịch, qua đó phát huy mạnh mẽ nguồn lực của thành phần kinh tế 
tư nhân nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.

Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm cùa Nhật Bản trong việc đầu tư phát triển cơ sở 
hạ tầng du lịch theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, mà trước hét là cần có những chính 
sách quy hoạch đường giao thông một cách cỏ hệ thống và đồng bộ để giảm bót những khó 
khăn của việc vận chuyên trong du lịch, tăng tôc độ di chuyển cho các phương tiện giao 
thông và rút ngắn thời gian trên ô tô của du khách, từ đó du khách sẽ có thêm nhiều thời 
gian để tham quan, mua sắm và tiêu tiền nhiều hơn. Mặt khác, trong vấn đề xây dựng cơ sở 
vật chât phục vụ cho du lịch, ngoài việc đa dạng hóa các ỉoại hình khách sạn để cho du 
khách có nhiều lựa chọn, chúng ta cần phải chú ý đến xây dựng cơ sở vui chơi giải trí các 
khu du lịch và các quần thể du lịch để giữ khách lưu lại lâu hơn, tăng nguồn thu và tănỡ 
khả năng hấp dẫn khách đến nhiều lần. Kinh nghiệm từ Nhật Bản cho thay cơ sở hạ tang 
du lịch hiện đại với những khu vui chơi giải trí nổi tiếng (công viên chủ đề Hello k itty  
Tokyo DisneySea, Tokyo Disneyland, Universal Studios Japan,7..), những khach san theo 
chủ đề độc đáo là một trong những yểu tố rất quan trọng giữ chân khách du lịch quốc tế

Mặt khác, để có thể để lại ấn tượng tốt đẹp với khách du lịch quốc tế bên canh yểu 
tố “cơ sở hạ tầng cứng” thì nguồn nhân lực du lịch (hướng dẫn viên du lịch) thong thao 
ngoại ngữ, giỏi chuyên môn và phục vụ tốt là yếu tố rất quan trọng. Nhật Ban da rat thanh 
công trong việc đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch theo phương 
châm của “tinh thân omotenashỉ ” -  tinh thần phục vụ bằng cả tấm lòng cua ngươi Nhạt

41 Tronẵ tiếng Nhật, " Tò b  t  *  L B -  Omotenashi là một danh từ có nghĩa là "sư nhiir* vn u>
hết lòng" và động tu cho no là '• b  X  * 1 -  motenasu, Tư nay được cấu thành bơi 2 chư- "*3 l 'X "á o  hàJ'ê 
nghĩa là "phía trước", và " t£ L " - nashi, mang nghĩa "không gì cả". Ghép lại, chủng cỏ nghĩa lảcáchđôixừ



diện du lịch Việt Nam tại nước ngoài dê tụyên truyên và quàng bá du lieh Việt Nam. Bên 
cạnh dó cũng cần phài chú trọng dầu tư vê kỹ thuật dê thúc đây du lịch trực tuỵên vì theo 
ước tính của Công ty nghiên cứư thị trường cMarkcter. tông thu du lịch trực tuyên toàn câu 
năm 2016 ước đạt gần 565 tỷ USD, dự báo đến năm 2020 sẽ lên đên 817 tỷ USD; và dự 
báo cho thị trường du lịch trực tuyến cùa Việt Nam sẽ đạt được 9 tỷ USD vào năm 2025. 
Là quốc gia thuộc khu vực các nền kinh tể năng động ờ Châu Á, có dân sổ trè, công nghệ 
internet phát triển nhanh nên Việt Nam chính là môi trường lý tưởng để phát triển du lịch 
trực tuyến và internet marketing du lịch là công cụ hữu hiệu để phát tìiển du lịch Việt 
Nam.

3. Kct luận
2 hong qua viẹc phân tích chính sách phát triên du lịch cùa Nhật Bàn có thể thấy, xuất 

phát từ nhận thức du lịch là ngành kinh tê tông hợp. có tính liên ngằnh, liên vùng và mang 
tính xã hội hóa. toàn câu hóa cao chính phú Nhật Bàn đã luôn cỏ n h ữ n g  C0 ch! vá chính
f s i Ä i  usi“ l’? , plÍ l'ÍT : 4i ,ừn? .!iai và đưa du lịch t r i  thành một ngành kinh
: X, . ặ'  " í i l7 ?Ad ' “?' !“?c p|lál < « "  kinh tê - xã ộ của quốc gia.
thõng qua một hệ thống cor ché ch nh sách dàng bọ nhâm huy dông các I guón krc để thự! 
hiện và phát triên du lịch với tốc dộ cao bền vĩrng e 6 •

Tren cơ sở coi du lịch là đinh lurớnn pltiAr, . . ....................... . . .  .
Bộ, ngành và các địa phương piiối hơp chăt chẽ v^c' *i11111 Nhật Bản đã chỉ đạo cac
Z g K Ä  pham'du Ä  x l .  ,cf!
cac nguon tai nguyeit du l|ch. Ben cạnh do la cae h h,ä V-UỢI' 8 vá kh ' !hác h ,-u T  h
Sáng tạo và chuyên nghiệp. Nhât Bàn da lân dünn 1 1 độ?^ quảng bả du rỉch mộl f ;
nhờ những chiến lược quàng bá của mình 1 ^ ọc ọ 1 v‘?c marketing sản phâ'11

chân ‘hành trực điện không phân biệt. Hoặc — -------------------------------
chúng ta nhìn thấy (truác mắt) và những thử khôngnhìn thẩvd nghTa là hành nên coi trong cả nhũng i

> ưọc (ví dụ nlnr tâm hồn).

7. “7 - t  V



Có thể nói, bài học quan trọng cho Việt Nam khi nghicn cứu ve c in sac .
du lịch Nhật Bàn chính là việc hoạch định, xây dựng chiên lược vạ cac e oạic 1 nai 
du lịch phù hợp cho từng giai đoạn, ciiiến lược m arketing cho từng đtem  en, c u n '  HIIU 
thiết lập các thị trường phù hợp. Việt Nam cần phải nghiên cứu các vân c ve c mn acii 
và chù trương trong việc định hướng phát triển ngành và tăng cường hơn nưa sự pno nụ 
của các đơn vị, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch lư an va ca 
đồng địa phương. Ngoài ra, việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho khach u ỊC quo 
về mặt thủ tục (visa, xuất -  nhập cảnh), hàng rào thuế quan, cải thiện Cơ sơ ạ tang^va  ̂
thuật phục vụ du lịch, tạo ra các sàn phầm du lịch dộc đáo và đa dạng la nhưng yeu cau cap 
bách dổi với du lịch Việt Nam hiện nay. Mặt khác, Việt Nam cân cộ kê hoạch ao t?° , p a 
triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, tiếp cận trình độ thê giới va ngan 1 u ỊC can 
được phát triển một cách thông minh với hỗ trợ cùa công nghệ sô đê tạo ra. va cung cap cac 
dịch vụ tổt nhất cho khách du lịch, làm cho khách thật hài lòng khi dên Việt N am .
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