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Đề bài 

Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta ? 

 

Lời giải chi tiết 

*Tình hình phát triển du lịch ở nước ta : 

- Số lượt khách và doanh thu : 

+ Khách du dịch nội địa và quốc tế tăng lên nhanh, trong đó khách quốc tế tăng nhanh 

hơn khách nội địa (11,7 lần so với 10,7 lần). 

+ Doanh thu du lịch cũng tăng lên nhanh và liên tục từ 0,8 nghìn tỉ đồng lên 30,3 

nghìn tỉ đồng (tăng 38 lần). 

=> Điều này cho thấy ngành du lịch nước ta đã và đang được đầu tư hiện đại hơn, đáp 

ứng tốt nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng, đặc biệt là khách nước ngoài. Vì vậy mà 

doanh thu du lịch tăng lên nhanh chóng. 

* Giải thích : 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-12-c264
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- Nhờ chính sách mới của Nhà nước : 

+ Mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế khu vực, thế giới. 

+ Liên kết với các công ty lữ hành quốc tế. 

+ Khuyến khích mời khách du lịch quốc tế, nhất là Việt Kiều. 

- Tích cực quảng bá thương hiệu, vẻ đẹp du lịch Việt Nam cho bạn bè quốc tế. 

- Nước ta có tiềm năng du lịch to lớn và đang được khai thác mạnh mẽ : tài nguyên du 

lịch tự nhiên và nhân văn. 

- Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao nên nhu cầu nghỉ dưỡng 

ngày càng cao. 

- Du lịch nước ta thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

- Cơ sở hạ tầng ngày một hoàn thiện, đặc biệt cơ sở vật chất hạ tầng ngành du lịch 

ngày một hiện đại, đáp ứng nhu cầu khách hàng nước ngoài và tầng lớp. 

- Đội ngũ cán bộ du lịch được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn tốt. 
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