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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

1.

ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

2.

EU

Liên minh châu Âu

3.

FAMTRIP

Chuyến đi khảo sát thực địa

4.

FIT

Free Independent Traveller (khách đi du lịch độc lập, tự sắp
xếp chuyến đi)

5.

GDP

Tổng sản phẩm quốc dân

6.

LP

Lạm phát

7.

MICE

Loại hình du lịch hội nghị, hội thảo, khuyến thưởng, sự kiện

8.

NATO

Khối quân sự Bắc Đại Tây dương

9.

NBTB

Du lịch kết hợp mục đích thương mại khu vực Bắc Âu
(The Nordic Business Travel Barometer)

10. PATA

Hiệp hội lữ hành châu Á Thái Bình Dương

11. PEST

Chính trị, kinh tế, xã hội và thay đổi công nghệ

12. PR

Quan hệ công chúng

13. SAS

Scandinavian Airlines (hàng không Scandinavia)

14. SWOT

Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ

15. Tp.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh

16. TT GDP

Tăng trưởng GDP

17. USD

Đồng đô la Mỹ

18. UNWTO

Tổ chức Du lịch Thế giới

19. WAP

Giao thức kết nối không dây
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài và lịch sử nghiên cứu liên quan đến đề tài
Du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng trên phạm vi toàn thế giới.
Với nhiều quốc gia, du lịch là ngành tạo thu nhập chính cho nền kinh tế quốc dân. Ở
Việt Nam, du lịch cũng đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiệm vụ
thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Xu hướng phát triển du lịch ở
Việt Nam trong những năm vừa qua cho thấy những biến chuyển đáng kể. Một
trong những yếu tố quan trọng nhất để phát triển du lịch là việc tạo ra được các thị
trường khách. Thị trường tuy vậy lại là một trong những mảng chưa được nghiên
cứu liên tục, sâu rộng và bài bản từ các cơ quan Trung ương đến địa phương ở Việt
Nam. Hiện tại, việc nghiên cứu thị trường được ngành Du lịch Việt Nam thực hiện
thông qua các nghiên cứu khoa học về thị trường khách ASEAN (1998), thị trường
khách Nhật Bản và Trung Quốc (2001), giải pháp xúc tiến quảng bá cho một số thị
trường trọng điểm (2005). Trong khi đó, việc thu hút và phát triển thị trường là một
khâu rất quan trọng và đòi hỏi tính liên tục và tổng thể trong nghiên cứu. Từ đó mới
có các biện pháp xác định thị trường trọng điểm cho từng giai đoạn và lập kế hoạch
thu hút khách du lịch có hiệu quả.
Các nước Bắc Âu là nhóm gồm các thị trường khách ở cùng khu vực địa lý;
là các thị trường có nhiều yếu tố tương đồng về tâm lý. Đây cũng là các thị trường
khách có khả năng chi trả cao, có mức sống và trình độ phát triển xã hội ở mức cao
cũng như nhu cầu đi du lịch nước ngoài ngày càng gia tăng. Các thị trường khách
này hiện cũng nổi lên là các thị trường khách tương đối quan trọng của du lịch Việt
Nam trong những năm qua, với mức tăng trưởng bình quân 15 - 20%/năm. Đặc biệt,
ngày 13/4/2005, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ban hành Quyết định số 808/2005/QĐBNG về việc đơn phương miễn thị thực 15 ngày cho công dân 4 nước: Thụy Điển,
Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch Việt Nam. Cho
đến nay, chưa có một nghiên cứu cụ thể nào được thực hiện với các thị trường này
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và việc thu hút các thị trường này của ngành du lịch Việt Nam vẫn còn chưa được
quan tâm đúng mức. Do đó, du lịch Việt Nam chưa phát huy được khả năng tiếp cận
và khai thác thị trường này.
Với các lý do trên, đề tài “Nghiên cứu thị trường khách du lịch Bắc Âu đến
Việt Nam” là cần thiết, nhằm nghiên cứu chi tiết về thị trường khách du lịch các
nước Bắc Âu và đề xuất các giải pháp giúp du lịch Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến,
khai thác thị trường này.
2. Mục đích nghiên cứu
Luận văn tập trung vào các mục đích nghiên cứu sau đây:
- Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về thị trường du lịch và nghiên cứu thị
trường du lịch.
- Nghiên cứu các đặc điểm của thị trường khách 4 nước Bắc Âu là Thụy
Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan đi ra nước ngoài và đến Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh xúc tiến và khai thác thị trường
nguồn này.
3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài
- Ý nghĩa khoa học: Luận văn tập hợp và hệ thống hóa lý luận về thị trường
du lịch và phương pháp nghiên cứu thị trường du lịch. Đây là một sự đóng góp mới
cho ngành khoa học du lịch ở Việt Nam và là cơ sở tham khảo và vận dụng đối với
các đề tài nghiên cứu có liên quan.
- Ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ đóng góp làm
tài liệu tham khảo thiết thực và hữu ích cho các nhà khoa học, các cơ quan quản lý
về du lịch, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp du lịch khai thác thị trường
khách Bắc Âu.
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nghiệp du lịch do đó đảm bảo được sự phân tách về trách nhiệm cũng như tính khả
thi của các giải pháp và khuyến nghị.
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