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TÓM TẮT 

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình. Du lịch cũng là ngành kinh doanh, dịch vụ 
nhạy cảm trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong những năm gần đây, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ngành du 
lịch Ninh Bình chịu ảnh hưởng nặng nề. Mục tiêu của bài báo là phân tích ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến 
ngành du lịch tỉnh Ninh Bình. Dữ liệu được thu thập từ 50 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, 200 lao động ngành du 
lịch và 20 cán bộ quản lý du lịch trên địa bàn hai huyện Hoa Lư, Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình. Kết quả khảo sát, phân 
tích số liệu cho thấy: Covid-19 làm giảm 70-80% lượng du khách, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của 
ngành du lịch và các doanh nghiệp du lịch, nhiều lao động ngành du lịch mất việc làm, phải chuyển đổi sang công 
việc khác. Tuy vậy, số cơ sở lưu trú không giảm đi mà có xu hướng tăng nhẹ. Từ kết quả nghiên cứu, một số giải 
pháp được đề xuất nhằm khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. 

Từ khoá: Ảnh hưởng, Covid-19, kinh doanh, dịch vụ, du lịch Ninh Bình. 

Impact of Covid‐19 Pandemic on Ninh Binh’s Tourism 

ABSTRACT 

Tourism has been identified as a key economic sector of Ninh Binh province. Tourism is also a service business 
sensitive to impact of the epidemic. The Covid-19 pandemic has caused a huge impact on Ninh Binh’s tourism 
industry in recent years. The purpose of this article was to clarify the impact of the Covid-19 pandemic on Ninh Binh 
tourism. The data was collected from 50 tourism service businesses, 200 tourism industry workers and 20 tourism 
managers in Hoa Lu and Gia Vien districts of Ninh Binh province. The survey results show that Covid-19 reduced 70-
80% of visitors, thereby affecting negatively the revenue from tourism businesses. Many tourism workers lost their 
jobs or had to switch to other jobs. However, the number of accommodation establishments did not decrease but 
increase slightly. From the sesults, several solutions have been proposed from the research results to overcome 
negative impacts of the Covid-19 pandemic. 

Keywords: Covid-19 pandemic impact, business, service, tourism, Ninh Binh province. 



Nguyễn Quảng Nam, Nguyễn Văn Song 

127 



Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến ngành du lịch Ninh Bình 

128 






Nguyễn Quảng Nam, Nguyễn Văn Song 

129 

-

 

  

Trước Covid-19  Covid-19 



Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến ngành du lịch Ninh Bình 

130 

 



Nguyễn Quảng Nam, Nguyễn Văn Song 

131 

  

Chỉ tiêu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới lao động Tỷ lệ 

Số lao động phải nghỉ việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 56% 

Chuyển sang làm các công việc khác như: Các khu, cụm công nghiệp, đi làm ăn xa, làm thuê cho các cơ sở dịch 
vụ khác trong cộng đồng 

70% 

Lao động nữ phải nghỉ việc, chuyển việc khác 43,5% 

Lao động nam phải nghỉ việc, chuyển việc khác 16,5% 

Lao động kiếm thu nhập chính và duy nhất cho gia đình 26% 

Lao động trẻ trong độ tuổi từ 18-35 71,5% 

Lao động chịu tác động tinh thần ở mức nặng nề do mất việc, nguồn thu nhập của gia đình giảm đáng kể 80% 

Dịch vụ du lịch là nguồn thu nhập chính của gia đình, phải vay mượn để duy trì cuộc sống trong thời gian đóng 
cửa du lịch 

7% 

Sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động nông nghiệp trong thời gian đóng cửa du lịch 35% 

Phải cắt giảm từ 40% - 60% chi tiêu của gia đình để ứng phó với đại dịch Covid-19 90% 

Cảm thấy sức khỏe giảm sút sau khi mắc Covid-19, năng suất lao động giảm 77% 

Có người thân bị tử vong do nhiễm Covid-19, gia đình thiếu nguồn nhân lực 4,5% 

Trước Covid-19  Covid-19 
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