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Abstract 

In the context of Industry 4.0, many countries aim at a tourism policy to better 

conserve its natural and cultural environment, and to be able to more evenly spread socio-

economic benefits throughout the country. From 2012, the Abe administration has 

implemented a number of reforms in the tourist industry, including the strategic 

relaxation of visa requirements, a significant increase in duty-free stores, and in increase 

in flights to Japan. As a result, international tourists contributed JPY 3.5 trillion to the 

Japan economy and Japan become more accessible to outside visitors. This paper also 

explores the experiences from Japanese in setting the unit destinations, the role of public 

stakeholders and offers some suggestions for Vietnam tourism development. 

1. Khái quát thực trạng và các chiến lược phát triển du lịch của Nhật Bản  

Trước và trong những năm đầu của thế kỉ XXI, du lịch chưa bao giờ được đánh giá 

là một ngành kinh tế phát triển, có ảnh hưởng to lớn đến cán cân thương mại và kinh tế 

của Nhật Bản. Tuy nhiên, từ sau năm 2011 đến nay thì du lịch lại được xem là lĩnh vực 

có tốc độ tăng trưởng thần kì khi lượng khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản ngày càng 

gia tăng. Nhật Bản trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở khu vực Châu Á. 

 

 
 

Japan Inbound & Outbound 2008 – 2012 (Data Source: JNTO and JATA) 
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Theo số liệu thống kê của JNTO
3
 và JATA

4
, khách quốc tế đến Nhật Bản chủ yếu từ 

các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, một số nước Đông Nam Á và Mỹ. Các thị trường 

khác như Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương thì vẫn đang còn ở dạng tiềm năng. 

 

 
Japanese Outbound Travel by Region in 2009 – 2015  

(Data Source: JNTO and JATA) 

 

Để có được kết quả trên, phải nói đến sự thành công của việc xây dựng, hoạch định 

chiến lược và các kế hoạch phát triển du lịch phù hợp của Chính phủ Nhật Bản. Từ cuối 

năm 2012, Chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã áp dụng hàng loạt các chiến lược 

tăng trưởng kinh tế (“Abenomics” - chính sách kinh tế của Abe) nhằm vực dậy nền kinh 

tế Nhật Bản sau thảm họa sóng thần tháng 3/2011, với việc làm cho các thủ tục tài chính 

được dễ dàng, thuận lợi, cũng như làm suy yếu đồng yên Nhật để thuận lợi cho hoạt động 

giao thương - xuất khẩu hàng hóa Nhật Bản ra nước ngoài. Chính sách này ngay lập tức 

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.  

                                                           
3
 JINTO: Japan National Tourism Organization (Cơ quan du lịch quốc gia Nhật Bản) 
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 JATA: Japan Association of Travel Agents (Hiệp hội du lịch Nhật Bản) 
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Chiến lược thúc đẩy tăng trưởng du lịch Nhật Bản (Nguồn: JATA) 

 

Ngoài ra còn phải kể đến các chính sách phụ trợ nhằm tăng lượng khách quốc tế đến 

và tăng sự tiêu dùng của du khách như: thiết lập mạng lưới rộng lớn các cửa hàng miễn 

thuế, chính sách mở rộng và đa dạng các tuyến đường bay, chính sách giảm giá vé máy 

bay, nới lỏng chính sách nhập cảnh và hàng loạt chính sách khác.  

 
Chiến lược phát triển du lịch bền vững ở Châu Á (Nguồn: JATA) 

 

Trên cơ sở coi du lịch là định hướng chiến lược, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ đạo các 

Bộ, ngành hữu quan có sự liên thông và phối hợp chặt chẽ với ngành Du lịch để tổ chức 

và quản lý hiệu quả các hoạt động du lịch. 
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Sự phối hợp trong vấn đề phát triển du lịch (Nguồn: JATA) 

Nhờ vào những chính sách trên trên, trong thời gian ngắn Nhật Bản đã tạo ra được 

những chiến lược và sản phẩm du lịch tốt, có chất lượng cao; khai thác hiệu quả, đồng bộ 

tài nguyên du lịch, đem lại nguồn thu cho đất nước, và tạo một vị thế du lịch nhất định 

với các nước… 

2. Sức mạnh cộng dồng trong phát triển du lịch ở Nhật Bản 

Từ những năm đầu của thế kỉ XXI, bên cạnh việc ban hành các chính sách về du 

lịch (Luật cảnh quan, Luật qui hoạch thành phố lịch sử, …), Nhật Bản tích cực phát huy 

sức mạnh cộng đồng trong phát triển du lịch qua phương châm “Thương hiệu của lối 

sống”, qua đó đưa ra một khái niệm mới “nơi khách du lịch muốn ghé thăm” là “nơi mà 

người dân địa phương đang tích cực sống”, xây dựng các điểm đến độc đáo (lĩnh vực 

nông nghiệp – nông thôn), và khai thác một cách sáng tạo những nét văn hóa của mình 

(lĩnh vực ẩm thực). 

Trong nông nghiệp – nông thôn: nông nghiệp Nhật Bản tuy chỉ chiếm 1% GDP 

nhưng lại là một trong những ngành đặc trưng và mang lại hiệu quả kinh tế cao – không 

chỉ cung cấp đầy đủ cái ăn chất lượng cho hơn 127 triệu dân (dù nhân lực hoạt động trong 

lĩnh vực này chỉ chiếm 3% dân số) mà còn tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Ví dụ: 

những cánh đồng lúa “đẹp như tranh” ở Hirosaki (Aomori), những cánh đồng hoa rực rỡ 

ở Furano (Hokkaido), vương quốc trái cây Yamanashi, … 

 

 

Ruộng lúa ở Hirosaki  
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Vương quốc trái cây Yomanashi 

 

 

 

Cánh đồng hoa Furano 

 

Từ cái gốc của ngành nông nghiệp vốn có, cộng đồng người Nhật đã tạo ra 

những sản phẩm du lịch ấn tượng và đầy tính nghệ thuật bằng cách áp dụng các kĩ thuật 

của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp như: sử dụng các phần mềm 

thiết kế trên máy tính để vẽ và tính toán hình ảnh để làm sao có thể nhìn thấy từ xa (kể cả 

trên máy bay) nhằm mục đích tăng tính quảng cáo thương mại, sau đó khi thời vụ đến 

người ta chọn ra các giống lúa/giống hoa/giống trái cây (loại chuyển đổi gen) để tạo ra 

nhiều gam màu khác lạ như đỏ đậm, vàng và trắng, và pha trộn với các giống cây truyền 

thống để làm ra các thiết kế như đã vẽ trên máy vi tính, biến những ruộng lúa/vườn cây 

thành những bức tranh đẹp, trở thành điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua. 

Trong văn hóa ẩm thực: ẩm thực truyền thống Nhật Bản (和食  - Washoku) vốn nổi tiếng 

bậc nhất thế giới bởi sự cầu kỳ trong cách chế biến lẫn bài trí mỗi món ăn. Hương vị món ăn Nhật 

thường thanh tao, nhẹ nhàng, hợp với không  khí thiên nhiên của mỗi mùa và mang đậm bản sắc riêng. 
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CÁC MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG TRONG BỮA CƠM CỦA NGƯỜI NHẬT 

 

Kể từ sau khi được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 

thế giới (tháng 12/2013), Washoku đã được JNTO sử dụng như là một công cụ hữu hiệu 

để quảng bá và phát triển du lịch Nhật Bản thông qua các chương trình xúc tiến du lịch. 

Sau quá trình lựa chọn các món ăn tiêu biểu đại diện cho từng vùng miền, họ tổ chức các 

hoạt động tuần lễ văn hóa du lịch tại nước ngoài – trong đó chú trọng các hoạt động biểu 

diễn chế biến món ăn đặc trưng và có sự trải nghiệm của khách hàng, giới thiệu về văn 

hóa ẩm thực truyền thống Nhật Bản qua việc trình chiếu các phim phóng sự, băng hình và 

sử dụng các hình ảnh tĩnh về văn hóa ẩm thực.  

 

 
Chương trình quảng bá ẩm thực Nhật Bản tại Việt Nam 
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Người Nhật cũng đã khai thác triệt để yếu tố công nghệ thông tin - mạng internet 

để trong quá trình giới thiệu văn hóa ẩm thực, cung cấp thông tin thu hút khách du lịch. 

Ví dụ: hình ảnh các món ăn Nhật Bản và thông tin về các nhà hàng được đưa lên các 

trang thông tin điện tử. JNTO đưa lên trang web những món ăn tiêu biểu của mỗi địa 

phương, giới thiệu về nguồn gốc, xuất xứ, ý nghĩa, cách thức tiêu dùng. Ngoài ra, Nhật 

Bản còn nỗ lực thu hút khách du lịch thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, 

Twitter... 

Tóm lại, Nhật Bản đã rất thành công trong việc khai thác sức mạnh cộng đồng để 

phát triển ngành du lịch trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

 

3. Một số gợi ý cho phát triển du lịch Việt Nam 

Ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch 

của Việt Nam với mục tiêu đến năm 2020 “ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ 

thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng 

cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với 

các nước trong khu vực. Thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu 

lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ 

USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó 

có 1,6 triệu việc làm trực tiếp”, và phấn đấu đến năm 2030 “du lịch thực sự là ngành kinh 

tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam 

thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á”. 

Để thực hiện được mục tiêu trên, ngành Du lịch Việt Nam cần phải nắm bắt được 

các xu hướng du lịch mới của thế giới và đưa ra các chiến lược phát triển du lịch phù hợp. 

Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia có sự phát triển ngoạn mục về du lịch 

bằng những chính sách độc đáo của mình nên việc học hỏi và vận dụng vào những điểm 

tương đồng với Việt Nam là điều nên làm. Ví dụ: Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế 

giới của Liên Hiệp Quốc (UNWTO), nhu cầu của khách du lịch hiện nay là hướng tới 

những giá trị mới được thiết lập trên cơ sở những giá trị văn hóa truyền thống mang tính 

độc đáo và nguyên bản, những giá trị sáng tạo và công nghệ cao. Các cánh đồng lúa độc 

đáo ở Hirosaki (Nhật Bản) chính là sản phẩm du lịch đáp ứng được tiêu chí này – áp dụng 

công nghệ để sáng tạo ra sản phẩm độc đáo trên nền tảng của nông nghiệp truyền thống, 

hoặc việc tạo ra các sản phẩm du lịch kết hợp bao gồm tham quan và trải nghiệm văn hóa 

(tìm hiểu sâu hơn về các giá trị và cuộc sống của cư dân bản địa, trải nghiệm văn hóa ẩm 

thực độc đáo của địa phương trong suốt hành trình du lịch …). Bên cạnh việc xây dựng 

hệ thống chính sách hoàn thiện và đồng bộ để phát triển du lịch phù hợp với từng giai 

đoạn, chúng ta cần phải tăng cường sự hiện diện của hình ảnh du lịch Việt Nam thông 

qua việc kết hợp các kênh truyền thông quảng bá tích hợp toàn ngành và bám sát phản 

hồi của thị trường. 
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