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Làn sóng du khách TQ gây ra thách thức mới cho VN 
 

 

Tác giả: Lê Hồng Hiệp 
 
Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ gần đây đã chỉ thị cho Ngân hàng Nhà nước, 
Bộ Tài chính và các cơ quan chính phủ có liên quan tìm cách kiểm soát các dịch vụ ví 
điện tử của Trung Quốc như WeChat Pay và AliPay, cũng như các điểm chấp nhận 
thanh toán thẻ ngân hàng bất hợp pháp tại các điểm tham quan thường xuyên có khách 
du lịch Trung Quốc lui tới. Chính phủ lo ngại rằng việc sử dụng các phương thức thanh 
toán như vậy, trong đó các giao dịch được thực hiện giữa các tài khoản ngân hàng tại 
Trung Quốc của khách du lịch và chủ doanh nghiệp, có thể đi vòng qua hệ thống ngân 
hàng và quy định của Việt Nam, dẫn đến thất thoát nguồn thu thuế và các vấn đề tiềm 
tàng khác. 

Đây là một trong nhiều thách thức mà chính quyền Việt Nam phải xử lý để gặt hái được 
những lợi ích từ sự gia tăng số lượng du khách Trung Quốc trong khi giảm thiểu các tác 
động không mong muốn mà họ có thể tạo ra cho đất nước nói chung và nền kinh tế nói 
riêng. Trong nửa đầu năm 2018, 2,5 triệu du khách Trung Quốc đã đến Việt Nam, tăng 
36% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 32% tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam. 
Tuy nhiên, những lợi ích mà du khách Trung Quốc mang lại cho Việt Nam có thể không 
thực sự lớn như vẻ bề ngoài. 
Các báo cáo khác nhau trên phương tiện truyền thông chỉ ra rằng nhiều khách du lịch 
đã đến Việt Nam thông qua cái gọi là “tour không đồng” do các công ty du lịch Trung 
Quốc tổ chức. Trong những chuyến du lịch này, du khách Trung Quốc lưu trú tại các 
khách sạn do người Trung Quốc quản lý, ăn tại các nhà hàng Trung Quốc và mua sắm 
tại các địa điểm mua sắm của người Trung Quốc. Họ cũng sử dụng hướng dẫn viên du 
lịch người Trung Quốc thay vì hướng dẫn viên người địa phương. Cũng giống như việc 
sử dụng các dịch vụ ví điện tử của Trung Quốc, những vấn đề này làm giảm hiệu ứng 
tích cực mà khách du lịch Trung Quốc mang lại cho nền kinh tế nói chung và các doanh 
nghiệp địa phương nói riêng. 

Sự gia tăng dòng chảy của khách du lịch Trung Quốc cũng có xu hướng tạo ra các vấn 
đề chính trị cho chính phủ Việt Nam. Ví dụ, các nhà đầu tư Trung Quốc đã nhờ người 
Việt Nam đứng tên để mua đất nhằm xây dựng khách sạn phục vụ du khách Trung 
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Quốc. Trong một số trường hợp nhất định, những mảnh đất này nằm cạnh các cơ sở 
quân sự, gây ra những lo ngại về an ninh. Vào tháng 5 năm 2018, một nhóm khách du 
lịch Trung Quốc mặc áo phông in hình bản đồ Trung Quốc có đường chữ U gây ra sự 
giận dữ trong công luận Việt Nam. Vào năm 2016, công chúng Việt Nam cũng tức giận 
khi một hướng dẫn viên Trung Quốc được cho là đã giới thiệu với các du khách Trung 
Quốc rằng “Đại nội Huế có kiến trúc giống Trung Quốc bởi trước đây nơi này thuộc 
Trung Quốc”. 

Những vấn đề mà du khách Trung Quốc gây ra cho các nước chủ nhà không phải là duy 
nhất đối với Việt Nam. Những câu chuyện tương tự có thể được nghe thấy trên khắp 
Đông Nam Á và các nơi khác. Ví dụ, một bài báo gần đây của học giả Campuchia 
Pheakdey Heng đã nêu lên các vấn đề tương tự ở Campuchia. Bên cạnh các các vấn đề 
khác, tác giả nhận thấy rằng “Người định cư và du khách Trung Quốc tới Campuchia 
nhưng mua hàng từ các doanh nghiệp Trung Quốc, ăn ở các nhà hàng Trung Quốc và ở 
tại khách sạn của người Trung Quốc. Tác động lan tỏa tới các doanh nghiệp địa phương 
là rất nhỏ.” 

Trong một số trường hợp, khách du lịch Trung Quốc cũng có thể trở thành một công cụ 
chiến lược để chính phủ Trung Quốc theo đuổi các mục tiêu chính sách đối ngoại của 
mình. Ví dụ, trong cuộc đối đầu năm 2012 tại Bãi cạn Scarborough, Bắc Kinh đã chỉ đạo 
các công ty du lịch của mình dừng đưa du khách Trung Quốc tới Philippines để gây áp 
lực lên Manila. Hoàn toàn có thể Trung Quốc sẽ làm tương tự với Việt Nam nếu căng 
thẳng song phương trên Biển Đông leo thang trong tương lai, khiến Hà Nội càng dễ bị 
tổn thương hơn trước ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh. 

Thành công kinh tế của Trung Quốc trong bốn thập niên qua đã giúp gia tăng thu nhập 
của người dân, cho phép ngày càng nhiều người Trung Quốc có thể đi du lịch nước 
ngoài. Sự bùng nổ khách du lịch Trung Quốc ra nước ngoài đã mang lại những cơ hội 
lẫn thách thức mới cho các nước chủ nhà trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. 
Theo nghĩa đó, tương tự như sự nổi lên của Trung Quốc, khách du lịch Trung Quốc, như 
cách nói của Bloomberg, thực sự đang định hình lại nền kinh tế thế giới dù là theo tốt 
hơn hay tệ hơn./. 
 
Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên ISEAS Commentary. 

Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/2018/09/14/lan-song-du-khach-tq-gay-ra-thach-thuc-moi-cho-

vn/ 
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