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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề  

Đà Nẵng đã và đang xây dựng thành phố phát triển du lịch. Đà 

Nẵng có rất nhiều lợi thế để đạt đƣợc mục tiêu này. Theo đó số lƣợng 

các doanh nghiệp kinh doanh du lịch không ngừng tăng lên, đặc biệt 

là ngành khách sạn. Số lƣợng các phòng lƣu trú sẽ còn tăng lên do 

trong tƣơng lai. Điều này không ảnh hƣởng đến mùa cao điểm vì nhu 

cầu của khách du lịch vẫn rất lớn, Đà Nẵng vẫn đƣợc xem là nơi đáng 

đến. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng giữa tháng 9 đến 

tháng cuối tháng 12 hàng năm, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch 

Đà Nẵng nói chung và các khách sạn nói riêng luôn luôn rơi vào tình 

trạng ế ẩm. Doanh thu trong những tháng này giảm sút trầm trọng, có 

những tháng chỉ còn khoảng 10%. Điều này, gây ra những khó khăn 

rất lớn trong việc phát triển du lịch Đà Nẵng nói chung và các khách 

sạn nói riêng. 

Để giải quyết tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm, từ 

nhiều năm nay các khách sạn Đà Nẵng áp dụng một cách thức duy 

nhất là giảm giá. Tuy nhiên, cách làm này vẫn không có hiệu quả, 

bằng chứng là tình trạng ảm đạm trong mùa thấp điểm vẫn diễn ra 

thƣờng xuyên. Năm 2013, thành phố đã phát động chƣơng trình kích 

cầu trong mùa thấp điểm, nhƣng phạm vi thu hút còn rất hẹp và mức 

độ hiệu quả còn rất còn yếu. Điều này cho thấy, chỉ một mình các 

khách sạn tự xoay xở trong mùa thấp điểm và chỉ với sự phát động 

kích cầu đơn giản nhƣ hiện nay của Sở văn hóa-thể thao-du lịch Đà 

Nẵng là không thể giải quyết đƣợc tình trạng dƣ thừa công suất mùa 

thấp điểm đối với các khách sạn 

Vì thế, chính quyền thành phố Đà Nẵng mà trƣớc hết là Sở văn 

hóa-thể thao-du lịch Đà Nẵng cần phải xác định rõ các nhân tố có thể 

ảnh hƣởng đến việc làm tăng công suất trong mùa thấp điểm và đƣa 

ra những cách thức can thiệp phù hợp. 

Nhận thức vấn đề trên, nhóm tác giả chúng tôi quyết định thực 

hiện đề tài: “Giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm tại các 

khách sạn Đà Nẵng”. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tìm hiểu các lý do gây ra dƣ thừa công suất phòng ốc các 

khách sạn Đà Nẵng một cách chính  

- Trên cơ sở lý thuyết kinh tế vi mô, đề xuất các giải pháp làm 

giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn trên 

quan điểm của quản lý nhà nƣớc.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu: ngành khách sạn thành phố Đà Nẵng 

Phạm vi nghiên cứu: nhóm tác giả xác định đáp viên là những 

nhà quản trị cấp cao, cấp trung, cấp cơ sở, hay những ngƣời lao động 

trực tiếp hoặc gián tiếp có trình độ đại học trong các khách sạn tại 

thành phố Đà Nẵng. Đây là những ngƣời có hiểu biết, có kinh 

nghiệm, có năng lực và có trách nhiệm đối với những câu trả lời của 

mình. 

4. Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu 

Cách tiếp cận: Kinh tế học và chủ yếu là kinh tế vi mô  

Phƣơng pháp nghiên cứu: Đi từ nghiên cứu sơ bộ đến nghiên 

cứu chính thức. Kết hợp định tính và định lƣợng.   

5. Kết cấu của đề tài 

Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu đề tài bao gồm 3 chƣơng 

chính: 

- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về khách sạn, mùa thấp điểm và dƣ 

thừa thị trƣờng 

- Chƣơng 2: Thực trạng dƣ thừa phòng ốc các khách sạn Đà 

Nẵng mùa thấp điểm  

- Chƣơng 3: Các giải pháp làm giảm dƣ thùa công suất mùa 

thấp điểm các khách sạn Đà Nẵng. 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÁCH SẠN, MÙA THẤP 

ĐIỂM VÀ DƢ THỪA THỊ TRƢỜNG 

1.1 Du lịch, khách sạn  

1.1.1 Du lịch 

1.1.1.1  Khái niệm du lịch 

  Theo Luật Du lịch (2005): “Du lịch là hoạt động của con 

ngƣời ngoài nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình nhằm thoả mãn nhu 

cầu tham quan, giải trí, nghỉ dƣỡng trong một khoảng thời gian nhất 

định”. 

1.1.1.2  Sản phẩm du lịch 

 Theo Luật Du lịch (2005): “Sản phẩm du lịch là tập hợp các 

dịch vụ cần thiết để thoả mãn nhu cầu của khách du lịch trong chuyến 

đi du lịch”.   

1.1.2 Khách sạn 

1.1.2.1  Khái niệm khách sạn 

 : “

”. 

1.1.2.2  Phân loại khách sạn  

Theo vị trí địa lý: Khách sạn thành phố; Khách sạn nghỉ dƣỡng; 

Khách sạn ven đô; Khách sạn ven đƣờng; Khách sạn sân. 

Theo mức cung cấp dịch vụ: Khách sạn sang; Khách sạn với đầy đủ 

dịch vụ; Khách sạnng hạn chế dịch vụ; Khách sạn bình dân  

Theo quy mô khách sạn: Khách sạn có quy mô lớn (200 phòng trở 

lên); Khách sạn có quy mô trung bình (50- cận 200 phòng); Khách 

sạn có quy mô nhỏ(50 phòng trở xuống). 

Theo mức giá bán sản phẩm lƣu trú: Khách sạn có mức giá cao 

nhất; tƣơng đối cao; trung bình; bình dân và thấp. 

Theo hình thức sở hữu và quản lý: Khách sạn tƣ nhân, khách sạn 

nhà nƣớc; khách sạn liên doanh.     

1.1.2.3  Bộ phận lưu trú trong kinh doanh khách sạn 
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- Bộ phận lƣu trú phòng là bộ phận thực hiện chức năng cung 

cấp các dịch vụ phòng ngủ cho khách. Đây là dịch vụ cơ bản chính 

của khách sạn.  

- Nhiệm vụ của bộ phận lƣu trú 

+ Tổ chức đón tiếp và phục vụ khách  

+ Có biện pháp tích cực trong việc bảo vệ an ninh, tài sản 

cho khách. 

+ Kết hợp với các bộ phận khác để xúc tiến dịch vụ phục vụ 

khách. 

+ Lo các loại đồ vải cho tất cả các bộ phận 

+ Thực hiện vệ sinh, bảo dƣỡng và bài trí phòng, bể bơi, khu 

vực công cộng. 

+ Cung cấp dịch vụ bổ sung trong phạm vi của bộ phận. 

+ Thực hiện các dịch vụ khác do giám đốc giao phó.  

1.2 Tính mùa vụ và mùa thấp điểm của khách sạn 

1.2.1 Tính mùa vụ trong du lịch 

1.2.1.1  Khái niệm và các mùa du lịch 

a. Khái niệm:  

nh 

của “cung” và “cầu” trong du lịch, dƣới tác động của một số nhân tố 

xác định. Trong thực tế thời vụ du lịch của một trung tâm, một đất 

nƣớc nào đó, là tập hợp hàng loạt các biến động theo mùa của cung 

và cầu, cũng nhƣ sự tác động tƣơng hỗ giữa chúng trong tiêu dùng du 

lịch. 

b. Các mùa du lịch: 

- Mùa chính (mùa cao điểm): là khoảng thời gian khách sạn có cƣờng 

độ tiếp nhận khách du lịch lớn nhất. Trong khoảng thời gian này thì 

cơ sở thƣờng sử dụng hết công suất buồng phòng, và bán phòng tối 

ƣu. 

- Trước mùa chính: là khoảng thời gian có cƣờng độ thấp hơn mùa 

chính, xảy ra trƣớc mùa du lịch chính. Đây là khoảng thời gian mà 

lƣợng khách lƣu trú chƣa đông đúc nhƣng lƣợng khách lƣu trú 

thƣờng tăng dần. 
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- Sau mùa chính: là khoảng thời gian có cƣờng độ thấp hơn mùa 

chính xảy ra sau mùa vụ chính. Khoảng thời gian này chủ yếu là 

những khách còn rải rác sau mùa chính, lƣợng khách lƣu trú thƣờng 

giảm dần.  

- Trái mùa (mùa thấp điểm): là khoảng thời gian có cƣờng độ thu hút 

khách du lịch thấp nhất. Số buồng phòng bán đƣợc ở mùa này là rất 

ít. Muốn thu hút khách vào mùa này thì phƣơng án tốt nhất là đa dạng 

các sản phẩm hay dịch vụ khác. 

1.2.1.2  Các nhân tố tác động đến tính mùa vụ 

- Khí hậu 

- Thời gian nhàn rỗi: thời gian nghỉ phép, thời gian nghỉ của 

trƣờng học và thời gian nghỉ hƣu của ngƣời hƣu trí. 

- Sự quần chúng hóa trong du lịch 

Là nhân tố ảnh hƣởng đến cầu du lịch. Kết quả của sự quần chúng 

hoá trong du lịch là mở rộng sự tham gia của số đông khách có khả năng 

thanh toán (và thƣờng ít có kinh nghiệm đi du lịch). Những ngƣời khách 

này thƣờng không thông hiểu hết điều kiện thị trƣờng) và thƣờng thích 

đi du lịch vào mùa du lịch chính vì nhiều nguyên nhân.  

- Phong tục tập quán:  

- Tài nguyên du lịch 

- Sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch 

    Ngoài ra: Việc phân bố hợp lý các hoạt động vui chơi giải trí tổ 

chức cho du khách có ảnh hƣởng nhất định đến việc khắc phục sự tập 

trung những nhân tố tác động đến thời vụ du lịch;  

- Chính sách giá của cơ quan du lịch ở từng nƣớc, từng vùng 

cũng là một trong những nhân tố tác động đến tính thời vụ du lịch. 

- Các hoạt động tuyên truyền quảng cáo cũng ảnh hƣởng 

không nhỏ đến sự phân bố của lƣợng khách du lịch.     

1.2.2 Mùa thấp điểm đối với khách sạn 

1.2.2.1  Tác động của mùa thấp điểm trong kinh doanh khách sạn 

 a) Thuận lợi: 

  Đội ngũ nhân viên không bị áp lực trong công việc đón tiếp, 

phục vụ, sắp xếp và cung ứng nhu cầu khách ở cƣờng độ cao. 

   Hạn chế sự quá tải của trang thiết bị, máy móc. 
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  Là khoảng thời gian thuận lợi cho việc sửa chữa và nâng 

cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật. 

  Thời gian này là điều kiện cho các nhà kinh doanh thực hiện 

các chính sách quảng cáo thu hút khách, tạo ra nhiều dịch vụ mới lạ. 

  Thời gian này cũng rất phù hợp cho việc đào tạo lại nhân 

viên, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn… 

    b) Bất lợi: 

  Chất lƣợng dịch vụ giảm mạnh, 

  Hiệu quả kinh tế thấp 

  Tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực có nhiều khó khăn 

  Tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật bị lãng phí. 

1.3 Cung - cầu hàng hóa, tình trạng tối thiểu lỗ và điểm đóng cửa 

doanh nghiệp 

1.3.1 Cung hàng hóa 

1.3.1.1 Khái niệm cung  

Cung của một hàng hóa và dịch vụ đƣợc định nghĩa nhƣ là mối 

quan hệ tồn tại giữa giá và lƣợng cung trong một khoảng thời gian 

nhất định với giả định các yếu tố khác không thay đổi, ceteris 

paribus. Mối quan hệ này có thể đƣợc biểu hiện qua biểu cung, 

đƣờng cung và hàm cung. 

1.3.1.1 Di chuyển và dịch chuyển cung 

Sự thay đổi về giá của hàng hóa làm thay đổi lƣợng cung, gây ra 

một sự di chuyển trên đƣờng cung, còn toàn bộ đƣờng cung không 

thay đổi gọi là di chuyển cung.  

Sự thay đổi các yếu tố ngoài giá của bản thân hàng hóa làm cho 

đƣờng cung thay đổi. Cung có thể tăng lên hay giảm xuống, gọi là 

hiện tƣợng dịch chuyển cung. 

1.3.1.2 Các nhân tố làm dịch chuyển cung 

1. Giá cả các nguồn lực: giá cả các nguồn lực tăng lên làm tăng 

nguy cơ suy giảm lợi nhuận dẫn đến cung giảm, đƣờng cung dịch 

sang trái và ngƣợc lại. 

2. Công nghệ sản xuất thay đổi: khi công nghệ mới đƣợc áp dụng, 

năng suất lao động tăng lên làm cung tăng và dịch sang phải. 
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3. Hàng hóa liên quan trong sản xuất: có hàng hóa thay thế và hàng 

hóa bổ sung 

Nếu hàng hóa thay thế có xu hƣớng giá tăng lên, nhà sản xuất sẽ 

tăng cung với hàng hóa đó và sẽ giảm cung đối với hàng hóa xem 

xét. Sự tăng giá của hàng hóa bổ sung sẽ làm tăng cung hàng hóa 

xem xét. 

4. Số lƣợng các nhà sản xuất: khi số lƣợng các nhà sản xuất tăng 

lên, chắc chắn cung tăng, đƣờng cung dịch sang phải và ngƣợc lại 

5. Kỳ vọng của nhà sản xuất về giá hàng hóa và thu nhập của ngƣời 

tiêu dùng 

Khi nhà sản kỳ vọng giá hàng hóa tăng lên trong một thời kỳ nào 

đó sẽ làm cho sự sẵn sàng cung ứng tăng lên làm cung tăng. Khi nhà 

sản xuất kỳ vọng thu nhập của ngƣời tiêu dùng giảm xuống thì sự sẵn 

sàng cung ứng giảm xuống làm cung giảm và ngƣợc lại. 

Thuế: khi nhà nƣớc đánh thuế t đồng thuế trên mỗi đơn vị sản phẩm, 

đƣờng cung dịch chuyển lên trên đúng một đoạn bằng t đồng thuế.  

Bất kỳ một sự thay đổi cung nào đều gây ra một sự thay đổi giá 

hàng hóa trên thị trường và lại gây ra sự di chuyển cung. 

1.3.1.3 Độ co giãn của cung  

Độ co giãn của cung đƣợc đo lƣờng bằng phần trăm sự thay đổi 

lƣợng cung chia cho phần trăm sự thay đổi của giá.  

Khi đƣờng cung dốc lên, hệ số co giãn thay đổi ở những điểm 

khác nhau dọc theo đƣờng cung dốc lên. Khi đƣờng cung thẳng đứng 

tại một mức sản lƣợng thì hệ số co giãn bằng không trong ngắn hạn.. 

1.3.2 Cầu hàng hóa 

1.3.2.1 Khái niệm 

Cầu của một hàng hóa và dịch vụ đƣợc định nghĩa nhƣ là mối 

quan hệ tồn tại giữa giá và lƣợng cầu trong một khoảng thời gian 

nhất định với giả định các yếu tố khác không thay đổi, ceteris 

paribus. Mối quan hệ này có thể đƣợc biểu hiện qua biểu cầu, đƣờng 

cầu và hàm cầu. 

1.3.2.2 Các nhân tố làm dịch chuyển cầu 

1. Sở thích và thị hiếu: Hàng hóa càng đƣợc yêu thích hơn trong 

một thời kỳ nào đó thì đƣờng cầu sẽ dịch sang bên phải.  
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2. Thu nhập: Thu nhập tăng lên cầu hàng hóa dịch sang phải nếu 

là hành hóa thông thƣờng.  

3. Hàng hóa liên quan: có hai loại hàng hóa liên quan: hàng hóa 

thay thế và hàng hóa bổ sung.  

Đối với hàng hóa thay thế: Nếu giá hàng hóa thay thế rẻ hơn hay 

là những điều kiện tiêu dùng nó trở nên thuận lợi hơn thì cầu hàng 

hóa xem xét sẽ giảm và dịch sang bên trái. Đối với hàng hóa bổ sung: 

Nếu giá hàng hóa bổ sung đắt hơn hơn hay là những điều kiện tiêu 

dùng nó trở nên khó khăn  hơn thì cầu hàng hóa xem xét sẽ giảm và 

dịch sang bên trái 

4. Số lƣợng ngƣời tiêu dùng 

Khi số lƣợng ngƣời tiêu dùng đối với hàng hóa xem xét tăng lên, 

cầu hàng hóa tăng và đƣờng cầu dịch sang bên phải.  

5. Kỳ vọng của ngƣời tiêu dùng về giá hàng hóa và thu nhập 

Nếu ngƣời tiêu dùng kỳ vọng thu nhập sẽ tăng lên họ sẽ tăng tiêu 

dùng đối với hàng hóa thông thƣờng làm cầu tăng. Đối với hàng hóa 

thứ cấp, thu nhập tăng lên lại làm cho cầu giảm. Nếu ngƣời tiêu dùng 

kỳ vọng thu nhập giảm xuống thì kết quả là ngƣợc lại.  

Nếu ngƣời tiêu dùng kỳ vọng giá hàng hóa giảm xuống trong một 

thời kỳ cụ thể, ngƣời tiêu dùng sẽ tăng sự sẵn sàng mua hàng hóa đó 

vào thời kỳ đó. Điều này làm cho cầu hàng hóa tăng lên.  

Bất kỳ một sự thay đổi cầu nào đều gây ra một sự thay đổi giá 

hàng hóa trên thị trường và lại gây ra sự di chuyển cầu. 

1.3.2.3 Độ co giãn của cầu và các nhân tố ảnh hưởng 

a. Độ co giãn của cầu 

Độ co giãn của cầu đƣợc đo lƣờng bằng phần trăm sự thay đổi 

lƣợng cầu chia cho phần trăm sự thay đổi của giá. Khi đƣờng cầu dốc 

xuống, hệ số co giãn thay đổi và giảm dần dọc theo đƣờng cầu. 

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu: có bốn nhân 

tố ảnh hƣởng đến độ co giãn của cầu, đó là: 

Thứ nhất: hàng hóa càng có nhiều sự thay thế, cầu càng co giãn 

hơn, đƣờng cầu sẽ ngang hơn.  

Thứ hai: hàng hóa càng chiếm tỉ trọng lớn trong ngân sách của 

ngƣời tiêu dùng, cầu càng co giãn 
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Thứ ba: khoảng thời gian cho quyết định cung ứng càng dài cầu 

càng co giãn hơn. 

Thứ tƣ: hàng hóa thiết yếu cầu ít co giãn hơn so với hàng hóa xa xỉ 

1.3.3 Tình trạng tối thiểu lỗ và điểm đóng của doanh nghiệp 

1.3.3.1 Tình trạng tối thiểu lỗ 

Khi giá hàng hóa lớn hơn chi phí biến đổi bình quân và nhỏ hơn 

tổng chi phí bình quân (AVC < P < ATC) hãng vẫn tiếp tục sản xuất 

trong ngắn hạn. Bởi vì, hãng vẫn thu hồi đƣợc một phần trong toàn 

bộ chi phí cố định. Còn nếu không sản xuất hãng mất đi toàn bộ chi 

phí cố định. Đây là tình trạng tiếp tục cung ứng trên thị trƣờng sẽ làm 

giảm lỗ của nhà sản xuất. 

1.3.3.2 Điểm đóng cửa doanh nghiệp 

Là điểm mà tại đó nhà sản xuất hoàn đƣợc chi phí biến đổi. Nếu 

quá điểm này, nhà sản xuất sẽ rơi vào tình trạng lỗ cả chi phí biến 

đổi. Điểm đóng cửa doanh nghiệp là điểm lại đó P = AVCmin đối với 

cạnh tranh hoàn hảo và P = AVC đối với ngành cạnh tranh không 

hoàn hảo. 

1.4 Trạng thái dƣ thừa thị trƣờng và phƣơng pháp giảm tình 

trạng dƣ thừa 

1.4.1 Trạng thái cân bằng thị trƣờng và tình trạng dƣ thừa thị 

trƣờng 

Nếu giá thị trƣờng hiện tại cao hơn điểm cân bằng sẽ gây ra dƣ 

thừa thị trƣờng, quy mô dƣ thừa là QS-QD. Quy mô sẽ giảm đi cho đến 

khi bằng 0, tức là giá sẽ giao động giảm xuống về điểm cân bằng thông 

qua bàn tay vô hình của thị trƣờng. Trong một số trƣờng hợp Nhà nƣớc 

vẫn có thể tác động bằng cách này hay cách khác để quy mô dƣ thừa 

không còn nữa. Nói một cách khác, Nhà nƣớc tạo ra những điều kiện 

thuận lợi cho sự vận động giảm giá về điểm cân bằng.  

1.4.2 Những cách thức can thiệp làm giảm dƣ thừa thị trƣờng 

Khi thị trƣờng của một hàng hóa nào đó đang dƣ thừa. Đứng 

trên phƣơng diện quản lý nhà nƣớc, Nhà nƣớc hoàn toàn có thể tạo ra 

những điều kiện thuận lợi để giảm tình trạng dƣ thừa của một hàng 

hóa trong một thời kỳ nào đó. 
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1.4.2.1 Can thiệp vào cung 

Đối với cung có hai cách can thiệp, đó là chủ động di chuyển 

cung xuống dƣới bằng cách chủ động giảm giá và giảm cung.  

Cung sẽ giảm khi: 1, Giá cả các yếu tố đầu vào tăng lên; 2, 

Hàng hóa thay thế trong sản xuất tăng giá và hàng hóa bổ sung trong 

sản xuất giảm giá; 3, Số lƣợng các nhà sản xuất giảm xuống; 4, Nhà 

sản xuất kỳ vọng giá giảm và thu nhập ngƣời tiêu dùng giảm; 5, Tăng 

thuế đối với hàng hóa. 

1.4.2.2 Can thiệp vào cầu 

Đối với cầu cũng có hai cách thức can thiệp, đó là: chủ động 

di chuyển cầu lên trên và tăng cầu. Tuy nhiên, chủ động di chuyển 

cầu lên trên là không thể đƣợc vì ngƣời tiêu dùng luôn muốn mua giá 

thấp với cùng một loại hàng hóa, vì thế chỉ còn cách tăng cầu. Những 

trƣờng hợp tăng cầu là: 1, Tăng sự yêu thích của ngƣời tiêu dùng đối 

với hàng hóa; 2, Tăng thu nhập của ngƣời tiêu dùng; 3, Hàng hóa 

thay thế trong tiêu dùng tăng giá và hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng 

giảm giá; 4, Tăng số lƣợng ngƣời tiêu dùng và 5, Ngƣời tiêu dùng tin 

tƣởng rằng giá hàng hóa sẽ giảm và thu nhập của họ tăng lên.  

1.5 Ứng dụng lý thuyết kinh tế vi mô giảm tình trạng dƣ thừa thị 

trƣờng đối với hàng hóa là các phòng ốc trong các khách sạn 

1.5.1 Đƣờng cung và đƣờng cầu của một khách sạn trong ngắn 

hạn 

1.5.1.1 Đường cung các phòng ốc của một khách sạn trong ngắn hạn 

Ngắn hạn là thời kỳ có ít nhất một yếu tố cố định. Vậy nên, 

đối với kinh doanh khách sạn, trong một thời kỳ nào đó, ví dụ mùa 

cao điểm, hay thấp điểm trong một năm số lƣợng các phòng ốc không 

thay đổi nên đây chính là thời kỳ ngắn hạn. Trong ngắn hạn do số 

lƣợng các phòng ốc không thay đổi, đƣờng cung của nhà sản xuất là 

đƣờng cung thẳng đứng: phản ánh nhà sản xuất sẵn sàng bán đúng số 

phòng họ có cho dù giá thấp hay là cao. Tuy nhiên, không bao giờ 

chủ khách sạn chấp nhận mức giá bằng 0, vậy nên đƣờng cung thẳng 

đứng từ một mức giá chắc chắn lớn hơn 0. 
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1.5.1.2 Đường cầu các phòng ốc khách sạn trong ngắn hạn 

Ngành kinh doanh khách sạn không phải là ngành cạnh tranh 

hoàn hảo, nên đƣờng cầu của hãng hay đƣờng cầu của ngành đều có 

hình dạng dốc xuống và rất co giãn do các nguyên nhân.  

- Khách hàng có nhiều sự thay thế.  

- Chi phí phòng ở chiếm tỉ trọng lớn trong mỗi tour du lịch 

- Quyết định cho việc tiêu dùng dịch vụ lƣu trú đƣợc cân nhắc 

trong thời gian dài 

- Du lịch không phải là hàng hóa thiết thiết yếu đối với đa số mọi 

ngƣời 

1.5.2 Những cách thức ứng dụng kinh tế học vi mô làm giảm tình 

trạng dƣ thừa phòng ốc khách sạn mùa thấp điểm  

1.5.2.1 Can thiệp làm tăng cung là không khả thi mùa thấp điểm 

Sự can thiệp làm tăng cung các phòng ốc là không khả thi đứng 

trên cƣơng vị cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch vì các lý do sau: 

1. Giá cả các yếu tố đầu vào đối với dịch vụ lƣu trú của một địa 

phƣơng không phụ thuộc vào sự quản lý của cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về du lịch. 

2. Hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung trong sản xuất là đối 

với kinh doanh khách sạn hầu nhƣ không thể có.  

3. Số lƣợng các nhà sản xuất trong thời kỳ vài tháng của mùa thấp 

điểm là không giảm xuống chƣa kể đến thực tế nó thƣờng tăng lên 

đối với những khu vục có nhiều lợi thế cho du lịch phát triển 

4. Với nhân tố nhà sản xuất kỳ vọng giá tăng và thu nhập ngƣời 

tiêu dùng tăng. Cơ quan quản lý nhà nƣớc không thể chứng minh cho 

chủ các khách sạn về tăng giá trong mùa thấp điểm. Ngoài ra thu 

nhập của ngƣời tiêu dùng hầu nhƣ không có mối liên hệ với tính mùa 

vụ của kinh doanh khách sạn.  

5. Tăng thuế đối với hàng hóa. Việc tăng thuế đối với hàng hóa là 

các phòng ốc mùa thấp điểm là điều không thể, việc thay đổi chính 

sách thuế theo chiều hƣớng tăng lên cần phải đƣợc cân nhắc căn cứ 

vào rất nhiều yếu tố quan trọng khác. Ngoài ra, nếu tăng thuế mùa 

thấp điểm chắc chắn gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía các nhà sản 

xuất. 
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1.5.2.2 Can thiệp làm tăng cầu phòng ốc khách sạn mùa thấp điểm 

Căn cứ vào các yếu tố làm dịch chuyển cầu, đứng trên cƣơng vị 

cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch tại các địa phƣơng hoàn toàn có 

thể tác động tăng cầu hàng hóa là các dịch vụ lƣu trú mùa thấp điểm. 

1. Tăng sự yêu thích của ngƣời tiêu dùng đối với hàng hóa: Nhà 

nƣớc có thể dùng nhiều những giải pháp khác nhau để tác động vào 

tâm lý ngƣời tiêu dùng và ngƣời tiêu dùng tăng sự yêu thích đối với 

việc đi du lịch. Điều này cũng có nghĩa là tăng sở thích đối với sử 

dụng dịch vụ các phòng ốc 

2. Tăng thu nhập của ngƣời tiêu dùng. Việc tăng thu nhập của 

ngƣời tiêu là tất cả các tầng lớp trong xã hội với tƣ cách họ là khách 

hàng cũ hay khách hàng tiềm năng của ngành kinh doanh khách sạn 

dƣờng nhƣ không phải là công việc mà cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

du lịch có thể làm đƣợc. Vậy nên, coi nhƣ không thể tính đến cách 

này. 

3. Hàng hóa thay thế trong tiêu dùng tăng giá và hàng hóa bổ sung 

trong tiêu dùng giảm giá:  

4. Tăng số lƣợng ngƣời tiêu dùng: đứng trên khía cạnh quản lý nhà 

nƣớc, cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch hoàn toàn có thể tác động 

để làm tăng lƣợng khách du lịch đến địa phƣơng trong một thời kỳ 

nào đó bằng nhiều cách thức hợp lý. 

5. Ngƣời tiêu dùng tin tƣởng rằng giá hàng hóa sẽ giảm và thu nhập 

của họ tăng lên: làm cho ngƣời tiêu dùng tin tƣởng rằng thu nhập của 

họ tăng lên là điều không đạt đƣợc đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc 

về du lịch. Nhƣng làm cho ngƣời tiêu dùng tin tƣởng về sự chắc chắn 

giảm giá trong thời kỳ thấp điểm là điều mà một cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về du lịch làm đƣợc và sẽ làm tốt nếu có những chính sách phù 

hợp. 

1.5.2.3  Sự can thiệp vào chính sách định giá trong mùa thấp điểm 

của các khách sạn 

Cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch giúp các chủ khách sạn 

nhận diện ra sự cần thiết, cơ sở khách quan và chủ quan để giảm giá 

khả thi mà thấp điểm thì sẽ giúp giảm tình trạng dƣ thừa phòng ốc 

mùa thấp điểm một cách hữu hiệu vì đƣờng cầu rất co giãn. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG DƢ THỪA PHÒNG ỐC CÁC 

KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG MÙA THẤP ĐIỂM 

 
2.1 Thành phố Đà Nẵng và các điều kiện phát triển du lịch 

2.1.1 Giới thiệu thành phố Đà Nẵng 

 Đa dạng về cảnh quan thiên nhiên 

 Vị trí trung độ thuận tiện 

 Môi trƣờng sống thân thiện và sôi động 

 Dễ tiếp cận do có đƣờng không, đƣờng biển, đƣờng sắt và 

đƣờng bộ 

2.1.2 Các điều kiện phát triển du lịch 

2.1.2.1 Điều kiện về tài nguyên du lịch 

- Tài nguyên du lịch tự nhiên và cảnh quan tự nhiên: thuận lợi 

cho phát triển du lịch  

- Tài nguyên du lịch nhân văn: gồm vật thể và phi vật thể thuận 

tiện cho phát triển du lịch 

2.1.2.2 Các điều kiện về kinh tế, văn hóa-xã hội: Thuận tiện cho phát 

triển du lịch 

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh lƣu trú 

2.2.1 Tình hình nguồn cung các phòng ốc 

 Năm 2001, thành phố Đà Nẵng chỉ có 65 khách sạn, đến năm 

2013, thành phố đã có 391 khách sạn tƣơng đƣơng với 13.634 phòng; 

trong đó có 10 khách sạn 5 sao và tƣơng đƣơng; 9 khách sạn 4 sao và 

tƣơng đƣơng; 45 khách sạn 3 sao và tƣơng đƣơng; 101 khách sạn 2 

sao và tƣơng đƣơng. Số lƣợng các cơ sở lƣu trú không ngừng tăng 

lên qua các năm.  

2.2.2 Tình hình khách hàng 

Thị trƣờng khách du lịch ngày càng phong phú và đa dạng, năm 

2008 thị trƣờng khách du lịch Đà Nẵng phần lớn là Thái Lan và các 

nƣớc nhƣ Mỹ, Nhật, Úc, Pháp, năm 2010 khách du lịch châu Á đến từ 

Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc,… và các nƣớc Châu Âu 

khác nhƣ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Áo,…có xu hƣớng tăng nhanh. 

Đến năm 2013, thị trƣờng khách du lịch trọng điểm của Đà Nẵng bao 

gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Úc. Đặc biệt lƣợng 
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khách Trung Quốc và Thái Lan tăng đột biến và trở thành thị trƣờng 

khách quốc tế chính của Đà Nẵng năm 2013. 

2.2.3 Kết quả kinh doanh  

2.3.3.1 Công suất và thời gian lưu lại bình quân 

Công suất sử dụng phòng tăng lên giai đoạn 2008 – 2010 từ 

55% lên 65%, tuy nhiên lại giảm mạnh sau đó chỉ còn khoảng 50%. 

Bình quân công suất sử dụng phòng của các khách sạn trên địa bàn 

thành phố chỉ giao động từ 50% đến 65%. Bên cạnh đó, Khách du 

lịch đến Đà Nẵng ngày càng tăng và đã có xu hƣớng kéo dài thời gian 

lƣu trú vào giai đoạn 2008 – 2011, từ 1,67 ngày/khách năm 2008 lên 

2 ngày/khách năm 2011. Tuy nhiên, xu hƣớng giảm vào giai đoạn 

2011 – 2013 xuống còn khoảng 1,9 ngày/khách thấp hơn một số địa 

phƣơng trong vùng nhƣ Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. 

2.3.3.2 Doanh thu  

Doanh thu ngành du lịch giai đoạn 2008 - 2013 nhìn chung tăng 

(tốc độ tăng trƣởng bình quân hằng năm đạt 35.47%), tuy nhiên tốc 

độ tăng trƣởng không ổn định qua các năm.  

Trong cơ cấu doanh thu du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2008 - 2013 thì 

nhìn chung doanh thu khách sạn 5 sao và tƣơng đƣơng vẫn chiếm tỷ 

trọng lớn nhất. Tốc độ tăng của doanh thu lƣu trú từ khách sạn 5 sao 

tăng mạnh qua các năm làm cho tỷ trọng của nó tăng từ 4.53% năm 

2009 lên 36.18% năm 2012. Tóm lại, doanh thu du lịch tại Đà Nẵng 

giai đoạn 2008-2013 tăng nhƣng tốc độ tăng có xu hƣớng không ổn 

định theo thời gian. Ngoài ra, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự 

suy giảm doanh thu là hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này đòi hỏi sự 

nỗ lực tăng thu ở mọi tháng trong năm. 

2.3 Tính mùa vụ và mùa thấp điểm trong kinh doanh khách sạn 

Đà Nẵng 

2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính mùa vụ du lịch của Đà Nẵng 

Tất cả các nhân tố ảnh hƣởng đến tính mùa vụ nhƣ đã nói 

đến ở chƣơng 1 đều ảnh hƣởng đến tính mùa vụ đối với du lịch Đà 

Nẵng. Tuy nhiên, nhân tố then chốt nhất chính là khí hậu khắc nghiệp 

của Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ gữa tháng 9 đến hết tháng 12 
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hàng năm. Tình trạng mƣa bão triền miên là nguyên nhân chính cản 

trở du khách đến với Đà nẵng. 

2.3.2. Quy luật về tính thời vụ các khách sạn tại Đà Nẵng 

a. Quy luật thời vụ của khách quốc tế đến với Đà Nẵng 

giai đoạn 2008 – 2011 

Bảng 2.2: Số lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng theo tháng 

giai đoạn 2008 – 2011 

(ĐVT: Lượt khách) 

     

Tháng 

Năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2008 
31,18

5 

26,40

1 

28,00

0 

30,96

6 

24,79

6 

35,50

0 

24,83

5 

28,58

5 

30,18

5 

31.02

5 

29,23

6 

32,98

2 

2009 
26,56

6 

21,48

0 

15,26

4 

25,25

4 

30,29

8 

20,25

8 

20,75

0 

19,75

4 

26,95

4 

30,06

4 

32,93

8 

30,42

0 

2010 
36,98

4 

32,07

4 

29,44

6 

31,05

6 

41,35

2 

32,58

7 

29,84

2 

30,54

8 

32,27

8 

39,84

6 

38,53

7 

40,55

0 

2011 
58,43

9 

50,67

5 

29,00

7 

67,34

5 

52,93

2 

34,71

2 

32,55

8 

32,88

7 

31,57

0 

38,78

4 

37,24

2 

33,84

9 

Nguồn: Phòng quản lý các cơ sở lưu trú_Sở Văn hóa – Thể thao và 

Du lịch Đà Nẵng  

Bảng 2.3: Hệ số thời vụ của lượng du khách quốc tế tại Đà Nẵng 

theo tháng giai đoạn 2008 - 2011 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bình quân khách 

theo tháng 
38293.5 32657.3 25429.3 38655.3 37344.5 30764.3 26996.3 27943.5 30246.8 34929.8 34488.3 34450.25 

Bình quân thời vụ 32,683 

Hệ số thời vụ 1.17 0.99 0.78 1.18 1.14 0.94 0.83 0.85 0.93 1.07 1.06 1.05 

b. Quy luật thời vụ của khách nội địa đến với Đà Nẵng giai đoạn 

2008 – 2011: 

Bảng 2.4: Số lượt khách nội địa đến Đà Nẵng theo tháng giai đoạn 

2008 – 2011 

 (ĐVT: Lượt khách) 

Chỉ 

tiêu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2008 44,7741,237 90,0097,174 77,534 112,00125,32109,9571,055 63,449 53,3429,600 
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9 0 0 1 1 8 

2009 
47,51

9 
58,774 

97,99

0 

115,95

6 

104,86

2 

126,37

7 

131,51

4 

120,57

5 
93,640 55,200 

53,75

9 
43,834 

2010 
45,77

5 
71,503 

83,00

7 

116,79

9 

125,54

5 

127,27

9 

166,64

4 

177,25

5 

132,22

9 

101,08

8 

97,57

7 

110,19

9 

2011 
88,78

0 

133,69

4 

75,90

9 

244,81

6 

171,21

2 

205,40

3 

231,71

6 

230,27

1 

146,36

9 

112,40

6 

96,98

5 

112,43

9 

Nguồn: Phòng quản lý các cơ sở lưu trú_Sở Văn hóa – Thể thao và 

Du lịch Đà Nẵng  

Bảng 2.5: Hệ số thời vụ của lượng du khách nội địa tại Đà Nẵng 

theo tháng giai đoạn 2008 – 2011 

    Tháng 

Chỉ tiêu   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

BQ khách /tháng 56,713.3 76,302 86,726.5 143,686 119,788 142,764.8 163,798 159,513 110,823 83,035.8 75,617 74,018 

Bình quân thời vụ 107,733.6 

Hệ số thời vụ 0.526 0.708 0.805 1.334 1.111 1.325 1.520 1.480 1.029 0.77 0.701 0.687 

c. Quy luật thời vụ của khách đến với Đà Nẵng giai đoạn 2007 – 

2011: 

Bảng 2.6: Số lượt khách đến Đà Nẵng từ tháng 1 đến tháng 12 giai 

đoạn 2007-2011 

Đơn vị tính: lượt khách 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2007 50,983 59,541 103,120 102,850 123,263 138,796 116,720 83,005 60,570 61,563 66,866 56,743 

2008 75,964 67,638 118,000 128,140 102,330 147,500 150,156 138,536 101,240 94,474 82,584 62,582 

2009 74,085 80,254 113,254 141,210 135,160 146,635 152,264 140,329 120,594 85,264 86,697 74,254 

2010 82,759 103,577 112,453 147,855 166,897 159,866 196,486 207,803 164,507 140,934 136,114 150,749 

2011 147,219 184,369 104,916 312,161 224,144 240,115 264,274 263,158 187,939 151,190 144,227 126,288 

(Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng) 

Bảng 2.7: Phân tích chỉ số thời vụ trong du lịch thành phố Đà Nẵng 

Tháng 

Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Số khách 

trung bình 86,202 99,076 110,349 166,443 150,359 166,582 175,980 166,566 126,970 106,685 103,298 107,123 
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Quy mô 

trung bình 129,386 

Chỉ Số thời 

vụ 0.666 0.766 0.853 1.286 1.162 1.287 1.360 1.287 0.981 0.825 0.798 0.857 

 
Hình 2.3: Biểu đồ biểu diễn quy luật thời vụ du lịch thành phố Đà Nẵng 

Nhìn vào biểu đồ có thể thấy tại Đà Nẵng mùa du lịch chính 

diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8, mùa trái vụ diễn ra từ tháng 9 năm 

này đến tháng 3 năm sau. Quy luật mùa vụ của khách quốc tế và 

khách nội địa có sự khác nhau. Khách nội địa chủ yếu đến với Đà 

Nẵng trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 9. Khách 

quốc tế thƣờng đến Đà Nẵng từ cuối tháng 12 và cao điểm trong các 

tháng từ tháng 4 đến tháng 6, sau đó thấp dần và đến giữa tháng 12 

mới tăng trở lại. Kết hợp cả hai loại nguồn khách, quốc tế và nội địa, 

mùa thấp điểm du lịch của Đà Nẵng rơi vào các tháng 9, 10, 11, 12. 

Đặc biệt trong tháng 10 và 11, rất nhiều khách sạn chỉ đạt 10% công 

suất phòng buồng. 

2.3.3 Tác động của trạng thái dƣ thừa công suất mùa thấp điểm 

2.3.3.1 Tác động của trạng thái dư thừa công suất 

Theo ý kiến của rất nhiều chủ các khách sạn, kết quả dƣ thừa 

công suất của các loại hạng khách sạn trong thời gian từ giữa tháng 9 

đến giữa tháng 12 hàng năm thƣờng dao động bình quân ở mức độ từ 

20 đến 40%. Tức là dƣ thừa công suất từ 60% đến 80%. Sự dƣ thừa 

này gây ra nhiều tác động cả tích cực lẫn tiêu cực, trong đó tác động 

tiêu cực nặng nề hơn nhiều. 
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2.3.3 Cách thức làm giảm tình trạng dƣ thừa mùa thấp điểm hiện 

nay tại các khách sạn Đà Nẵng 

2.3.3.1 Tác động của Sở văn hóa-thể thao-du lịch 

- Kich cầu đối với các khách sạn 

Căn cứ vào hoạt động tham gia chƣơng trình kích cầu tính đến 

tháng 09-2013 của 53 trên tổng số 391 khách sạn (chỉ chiếm 13,55%) 

tại Đà Nẵng, có thể rút ra một số đặc điểm sau: 

- Chƣơng trình kích cầu năm nay chƣa đủ sức thu hút đông đảo 

các khách sạn tham gia 

- Các khách sạn thực hiện giảm giá với các loại khách chính là 

khách lẻ, khách hội nghị và khách đến từ các công ty lữ hành. Mức 

độ giảm giá không giống nhau giữa các khách sạn: Nhiều khách sạn 

giảm nhiều hơn cho khách lẻ và khách hội nghị. Nhƣng nhiều khác 

sạn lại giảm giá nhiều hơn cho khách đến từ các công ty lữ hành. 

- Các mức giảm rất khác nhau và không có quy luật giữa các cấp 

hạng sao 

- Mức độ giảm giá thuê hội trƣờng, phòng họp và các dịch vụ 

khác rất khác nhau: có những khách sạn giảm thuê hội trƣờng tới 40-

50% (KS Furama giảm 50%; KS Gold – 3* giảm 40%...) trong khi đó 

rất nhiều khách sạn lại giảm rất ít (5%) hoặc là không giảm. 

- Các khách sạn 5*, 4* và nhiều khách sạn 3* giảm giá các dịch 

vụ bổ sung khác hoặc tăng quà…thậm chí một số khách sạn 1* và 2* 

cũng giảm giá và tặng quà đối với các dịch vụ khác. Trong khi đó rất 

nhiều khách sạn khác, kể kẻ nhiều khách sạn 3* lại không có những 

chính sách này. 

Kích cầu đối với các đơn vị kinh doanh liên quan đến du lịch 

- 11 hãng lữ hành cùng tham gia, mức giá giảm dao động từ 10 

đến 35% 

- 2 hãng hàng không Viet Nam AirLines và Hãng Jetstar có nhiều 

tuyến máy bay giảm giá với các tuyến nội địa từ Đà Nẵng đi các 

thành phố khác, hoặc từ các thành phố khác đến Đà Nẵng. 

- 3 công ty vận chuyển tham gia 

- 4 khu du lịch giảm giá lớn đến 50% là:  
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- 8 doanh nghiệp khác gồm các nhà hàng, siêu thị, trung tâm 

thƣơng mại 

KL: Số lƣợng các đơn vị kinh doanh liên quan đến du lịch tham 

gia chƣơng trình kích cầu còn quá ít. Điều này cho thấy Sở chƣa có 

những động thái thích hợp để cuốn hút đông đảo các doanh nghiệp 

tham gia vào chƣơng trình. Và điều quan trọng nhất là các đơn vị 

kinh doanh các lĩnh vực khác liên quan đến du lịch cũng chƣa nhìn 

thấy nghĩa vụ và lợi ích của họ khi tham gia chƣơng trình này 

2.3.4.2 Tác động của bản thân các khách sạn Đà Nẵng và các đơn vị 

kinh doanh du lịch khác 

Các khách sạn Đà Nẵng trong những năm qua chỉ dùng một 

chính sách duy nhất là giảm giá mùa thấp điểm. Nhìn chung có 

những đặc điểm sau: 

+ Chính sách giảm giá là do từng khách sạn đƣa ra vì vậy rất 

không đồng đều và không có sự liên kết trong khuôn khổ pháp luật 

+ Mức giảm còn thấp so với các địa phƣơng trong và ngoài 

nƣớc mùa thấp điểm: hiện nay, rất nhiều khách sạn trong và ngoài 

nƣớc giảm từ 50 đến 75% trong mùa thấp điểm. Trong khi đó, ở Đà 

Nẵng, mức giảm thƣờng chỉ 20-30%. Mặc dù đôi khi một số khách 

hàng có thể đƣợc giảm tới 60%, nhƣng thƣờng phải là những khách 

hàng rất đặc biệt nào đó có quyền lực lớn. 

+ Các mức giảm giá phát ra một cách tự phát và thiếu cơ sở 

khoa học. 

+ Sự truyền thông về giảm giá trong mùa mƣa bão còn rất yếu  

Các doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh du lịch khác nhƣ 

các hãng vận tải, các nhà hàng, các điểm thu hút du lịch cũng có sự 

giảm giá. Nhƣng, cũng giống nhƣ ngành khách sạn, nhìn chung sự 

giảm giá cũng có các đặc điểm 

- Giảm riêng lẻ, không có sự liên kết 

- Mức giảm không thực sự cạnh tranh  

- Sự truyền thống về giảm giá còn rất yếu 

2.4: Điều tra nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng dƣ thừa 

công suất mùa thấp điểm 

2.4.1 Mục đích, đối tƣợng, thời gian của cuộc điều tra 



 

20 

2.4.1.1 Mục đích của cuộc điều tra 

Tìm hiểu các lý do của việc các khách sạn Đà Nẵng đang thực hiện 

giảm giá trong mùa thấp điểm. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện 

tƣợng dƣ thừa công suất các khách sạn Đà Nẵng trong mùa thấp 

điểm. Tìm hiểu khách hàng mục tiêu trong mùa thấp điểm. Tìm hiểu 

nhu cầu của khách hàng mục tiêu trong mùa thấp điểm. Tìm hiểu 

những mong muốn của các khách sạn đối với việc hạn chế tính trạng 

dƣ thừa công suất mùa thấp điểm. 

2.4.1.2 Đối tượng điều tra 

Để đáp ứng mục đích trên đây, nhóm tác giả xác định đáp viên là 

những nhà quản trị cấp cao, cấp trung, cấp cơ sở, hay những ngƣời 

lao động trực tiếp hoặc gián tiếp có trình độ đại học trong các khách 

sạn tại thành phố Đà Nẵng. Đây là những ngƣời có hiểu biết, có kinh 

nghiệm, có năng lực và có trách nhiệm đối với những câu trả lời của 

mình. 

2.4.1.3 Thời gian điều tra: 01 tháng từ 30 tháng 9 đến 30 tháng 10 

năm 2013 cho điều tra định tính và định lƣợng 

2.4.2 Cách tiếp cận và phƣơng pháp điều tra 

Đề tài ứng dụng lý thuyết kinh tế học và chủ yếu là lý thuyết kinh 

tế vi mô để xác định vấn đề và giải quyết vấn đề. Phƣơng pháp 

nghiên cứu của kinh tế vi mô là nghiên cứu ở trạng thái tĩnh, tức là 

bóc tách từng nhân tố ảnh hƣởng và kết quả cuối cùng đƣợc tổng hợp 

từ kết quả của từng nhân tố ảnh hƣởng đó.  

Đề tài sử dụng cả hai phƣơng pháp nghiên cứu định tính và định 

lƣợng.  

2.4.2.1 Phân tích định tính 

a. Lý do phân tích định tính và trình tự phân tích định tính   

b. Thảo luận nhóm lần 1 và phỏng vấn sâu bán cấu trúc 

c Thảo luận nhóm lần 2 

Với những vấn đề đặt ra từ kết quả phỏng vấn sâu, nhóm tác giả 

tiến hành họp nhóm để sàng lọc vấn đề, đƣa ra bản câu hỏi, điều tra 

để làm cơ sở thực hiện phân tích định lƣợng.  

Thứ nhất về bản câu hỏi 
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Bản câu hỏi gồm 2 trang, kết cấu gồm 3 phần và sử dụng lồng ghép 

các loại thang đo: khoảng, biểu danh và thứ tự 

A. Những câu hỏi liên quan đến mùa thấp điểm gồm có  

- Hai câu hỏi sử dụng thang đo khoảng cách để biết đƣợc mức 

độ giảm giá của các khách sạn Đà Nẵng đối với dịch vụ lƣu trú và 

các dịch vụ khác 

- 5 câu hỏi sử dụng thang đo cấp độ tƣơng ứng 5 thành phần 

với 29 biến. Thang đo Likert đƣợc sử dụng trong đề tài với 5 mức độ: 

1 rất không đồng ý và 5 là mức độ rất đồng ý. 

B. Những câu hỏi liên quan đến thông tin của đáp viên và khách 

sạn, sử dụng  

- Câu hỏi 8 sử dụng thang đo biểu danh: để có thông tin về đáp 

viên làm việc loại hạng sao nào. 

- Câu hỏi 9 sử dụng thang đo khoảng cách: để có thông tin đáp 

viên đã làm việc bao nhiêu năm 

- Câu hỏi 10 sử dụng thang đo biểu danh: để có thông tin vai 

trò của đáp viên trong khách sạn 

C. Câu hỏi mở: Mục đích để khai thác thêm các ý kiến khác của 

các đáp viên nhằm góp phần giải quyết tình trạng dƣ thừa công 

suất mùa thấp điểm tốt hơn. 

Thứ hai: Thực hiện kiểm định giả thuyết 

Nhóm tác giả đặt ra nhiệm vụ thực hiện kiểm định giả thuyết hai vấn 

đề và có 4 trƣờng hợp có thể xảy ra. 

Kiểm định 1: Vị trí công tác của các đáp viên khác nhau (các nhà 

quản trị cấp cao, các nhà quản trị cấp trung, các nhà quản trị cấp cơ 

sở, các nhân viên gián tiếp có trình độ đại học và các nhân viên trực 

tiếp có trình độ đại học) có tầm ảnh hƣởng khác nhau đối với giá trị 

các câu trả lời hay không?  

 Kiểm định 2: Thời gian công tác của các đáp viên tại các khách sạn 

dài ngắn khác nhau có tầm ảnh hƣởng khác nhau đối với giá trị các 

câu trả lời hay không?  
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2.4.2.2 Phân tích định lượng: sử dụng thống kê mô tả  

- Quy mô điều tra: phát 250 phiếu cho 250 vị trí khác nhau trong các 

khách sạn trên toàn thành phố Đà Nẵng, với tất cả các cấp hạng sao 

từ 1 đến 5*. Kết quả thu đƣợc 213 bản trả lời hợp lệ. 

- Đề tài sẽ phân tích số liệu bằng phƣơng pháp thông kê mô tả 

- Đề tài thực hiện kiểm định giả thuyết  

2.4.3 Kết quả phân tích thống kê mô tả và kiểm định 

2.4.3.1 Kết quả phân tích thống kê mô tả: 29 biến thì có 28 biến có 

điểm bình quân lớn hơn 3. Chỉ có 1 biến 5.5 trong bản câu hỏi là có 

giá trị điểm nhỏ hơn 3. Vì thế 28 biến trong bản điều tra sử dụng 

đƣợc. 

2.4.3.2 Kết quả kiểm định giả thuyết: cả hai giả thuyết đều bị bác bỏ. 

2.4.4 Kết luận chung về kết quả điều tra 

Theo quan điểm của các nhà quản trị và những người có trình 

độ đại học trở lên đang làm việc trong các khách sạn tại Đà Nẵng là: 

Họ đánh giá rất cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch 

để giúp họ giải quyết tình trạng dư thừa công suất phòng ốc trong 

mùa thấp điểm; Mặc dù về mức độ đồng thuận với biến điều tra có sự 

khác nhau, nhưng nhìn chung là không đáng kể. Điều này cho thấy 

tất cả các câu hỏi của bản điều tra rất hợp lý. Kết quả điều tra tài 

liệu rất hữu ích, rất cần thiết cho việc theo đuổi mục tiêu và theo 

đuổi phương pháp tiếp cận kinh tế học. 
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CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP LÀM GIẢM DƢ THỪA CÔNG 

SUẤT MÙA THẤP ĐIỂM CÁC KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG 

3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển du lịch Đà Nẵng đến 2020 

3.1.1 Mục tiêu phát triển 

3.1.1.1. Mục tiêu tổng quát 

 Xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn của thành phố,  

 Tiếp tục đầu tƣ xây dựng, phát triển hạ tầng du lịch một 

cách đồng bộ, kêu gọi đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, hình thành các 

trung tâm du lịch biển quốc tế. 

 Phát triển các dịch vụ giải trí, ƣu tiên giải trí cao cấp nhƣ 

 Xây dựng các sản phẩm du lịch làng văn hóa dân tộc đặc 

thù, phục hồi các thiết chế làng văn hóa dân tộc nhƣ: nhà Gƣơl, nhà 

sàn, các lễ hội của đồng bào Cơ Tu… Tổ chức các sự kiện và lễ hội 

văn hóa - lịch sử - du lịch truyền thống của địa phƣơng theo định kỳ. 

3.1.1.2. Mục tiêu cụ thể 

 Về số lượt khách và doanh thu: 

Chỉ tiêu 

Kế 

hoạch 

2013 

Kế 

hoạch 

2014 

Kế 

hoạch 

2015 

TTBQ 

2011-

2015 

(%) 

Kế 

hoạch 

2020 

TTBQ 

2011-

2020 

(%) 

1. Tổng lƣợt 

khách (lƣợt 

khách) 

3.000.000 3.400.000 4.000.000 18 8.100.000 18.37 

Khách quốc tế 700.000 820.000 1.000.000 22 1.400.000 15 

Khách nội địa 2.300.000 2.580.000 3.000.000 16 6.700.000 19.27 

2. Doanh thu 

ngành du 

lịch (tỷ đồng) 

2.262 2.788 3.420 23 10.100 18 

3. Tỷ trọng 

du lịch/ GDP 

TP Đà Nẵng 

  7,00  9,25  

(Nguồn: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng) 
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 Về cơ sở lưu trú và lao động: 

Đến năm 2015, dự kiến số lƣợng phòng khách sạn tăng lên 

15.487 phòng (trong đó phòng khách sạn từ 4-5 sao tăng 14.317 

phòng, nâng tổng số phòng khách sạn 4-5 sao từ nay đến 2015 là 

15.764 phòng chiếm 73,06%) nâng tổng số phòng khách sạn phục vụ 

lƣu trú đến năm 2015 là 21.576 phòng. Đến năm 2020 dự tính có trên 

32.000 phòng khách sạn. 

3.1.2. Phƣơng hƣớng phát triển du lịch Đà Nẵng đến 2020 

- Xem phát triển du lịch là một hƣớng chiến lƣợc quan trọng 

trong đƣờng lối phát triển kinh tế - xã hội 

- Phát triển du lịch trong mối quan hệ hữu cơ với các ngành 

kinh tế - kỹ thuật của thành phố, đồng thời, bảo đảm yêu cầu giữ gìn 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trƣờng.  

- Phát triển du lịch với nhiều thành phần kinh tế tham gia 

trong sự thống nhất quản lý của nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa. 

3.1.2.1. Định hƣớng thị trƣờng khách và sản phẩm du lịch 

Mở rộng và khai thác có hiệu quả quy mô các thị trƣờng 

khách du lịch hiện có. Bên cạnh đó, chú trọng tìm kiếm và phát triển 

các thị trƣờng mới, đặc biệt là các thị trƣờng Đông Nam Á, Đông 

Bắc Á, Ấn Độ. Phát triển du lịch Đà Nẵng theo 3 hƣớng chính: 

  Du lịch biển, nghỉ dƣỡng và du lịch sinh thái 

  Du lịch văn hoá, lịch sử, thắng cảnh, làng quê, làng nghề 

 Du lịch công vụ, mua sắm, hội nghị - hội thảo. 

4.1.2.2. Định hƣớng không gian phát triển du lịch 

 Khoanh vùng để phát triển du lịch, tạo các điểm đến, kết 

nối với du lịch các địa phƣơng, nâng cấp các tuyến du lịch.  

 Định hƣớng không gian mở, quy hoạch một cách tập 

trung và có hệ thống cũng nhƣ đáp ứng đủ nhu cầu vui chơi, giải trí, 

nghỉ dƣỡng của du khách. 

3.1.2.3. Định hướng tổ chức hoạt động du lịch 

 Tổ chức các hoạt động du lịch một cách đồng bộ từ 

Trung ƣơng đến địa phƣơng và giữa các ngành. Có chính sách để tạo 

điều kiện cho du lịch phát triển.  



 

25 

 Xây dựng các quy định nghiêm ngặt về môi trƣờng, về 

dịch vụ, về văn hóa xã hội. Xây dựng hệ thống lữ hành phục vụ 

khách tốt nhất, hiệu quả và uy tín  

3.1.2.4. Định hƣớng liên kết, hợp tác trong hoạt động du lịch 

Tăng cƣờng mối liên kết giữa ba lĩnh vực của ngành, liên kết 

các ngành, các lĩnh vực khác; đồng thời mở rộng liên kết, hợp tác với 

các địa phƣơng trong nƣớc, liên kết với các nƣớc nằm trên tuyến 

Hành lang Kinh tế Đông -Tây, liên kết, hợp tác với các nƣớc trong 

khu vực Đông Nam Á và trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả kinh 

doanh du lịch thành phố. 

3.1.2.5. Định hướng chung về đầu tư phát triển 

Triển khai theo đúng quy hoạch trên cơ sở các dự án đầu tƣ 

đƣợc đánh giá tác động môi trƣờng theo quy định, cần đặc biệt ƣu 

tiên các dự án trọng điểm. 

3.1.2.6. Định hướng xúc tiến, quảng bá du lịch 

Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch dƣới nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng để thu hút du khách đến với Đà Nẵng ngày càng 

tăng đối với cả khách quốc tế và nội địa.  

Kết luận: Với mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển du lịch đã đƣợc 

chính quyền thành phố xác định. Quy mô các phòng ốc các khách sạn 

Đà Nẵng sẽ rất lớn, điều này làm cho ngành khách sạn Đà Nẵng càng 

ngày càng lớn mạnh thêm và bên cạnh đó tiềm ẩn tình trạng ảm đạm 

hơn nữa trong mùa thấp điểm 

3.1.3 Cơ hội – đe dọa, điểm mạnh - điểm yếu của ngành kinh 

doanh khách sạn mùa thấp điểm. 

3.1.3.1 Cơ hội  

Về môi trƣờng kinh tế  Mặc dù dao động khác nhau qua những năm 

gần đây, Đà Nẵng vẫn là một địa phƣơng có mức độ tăng trƣởng kinh 

tế cao so với mặt bằng chung của cả nƣớc. Về môi trƣờng tự nhiên, 

văn hóa và xã hội 

-  Tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú 

-  Tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng và khá hấp dẫn  

-  Kết cấu hạ tầng xã hội thuận lợi 
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- Ngƣời dân Đà Nẵng nổi tiếng là thân thiện, lịch sự. Đà Nẵng cũng 

là điểm đến có mức độ an toàn xã hội nhất nƣớc  

- Nhu cầu trải nghiệm du lich ngày càng gia tăng ở Việt Nam 

Về môi trƣờng chính trị pháp luật: Bộ văn hóa-thể thao-du lịch, Tổng 

cục du lịch và Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã, đang và sẽ vẫn 

tạo ra những cơ chế thuận lợi cho sự phát triển du lịch cho những 

thành phố du lịch nhƣ Đà Nẵng.  

Về môi trƣờng toàn cầu :Nền kinh tế toàn cầu đang nóng dần lên, thu 

nhập bình quân đầu ngƣời sẽ gia tăng, kinh doanh khách sạn hƣởng 

lợi theo. 

- Trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 ở Đà Nẵng là mùa mƣa 

nhƣng nhiệt độ lại không lạnh, trong khi đó, thời gian này là thời gian 

lạnh giá của rất nhiều quốc gia, nhu cầu nghỉ dƣỡng tránh đông sẽ 

tăng lên nếu Đà Nẵng có những chính sách thích hợp. 

3.1.3.2 Đe dọa 

Môi trƣờng kinh tế 

- Ở Việt Nam, nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, làm cho dịch 

vụ đi du lịch nói chung, dịch vụ khách sạn nói riêng trở thành hàng 

hóa xa xỉ trong khoảng một vài năm tới. - Việc tiếp cận vốn tại các 

ngân hàng hiện nay rất khó khăn do tình trạng nợ xấu. 

Môi trƣờng tự nhiên, văn hóa-xã hội 

- Thời tiết không phù hợp là nguyên nhân chính giảm sút sự hấp dẫn 

những ƣu đãi thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng.  

- Các tài nguyên du lịch nhân văn rất có giá trị Đà Nẵng là các lễ hội 

thì không rơi vào thời kỳ thấp điểm, đây là nguyên nhân rất quan 

trọng ảnh hƣởng đến giảm công suất mùa thấp điểm.  

Về các lực lƣợng cạnh tranh đối với môi trƣờng ngành khách sạn Đà 

Nẵng 

- Các khách sạn Đà Nẵng vào mùa thấp điểm rơi vào giai đoạn tái tổ 

chức của ngành, đây là thời kỳ nguy hiểm nhất, cạnh tranh về giá rất 

dữ dội. Sự cạnh tranh không chỉ có giữa các khách sạn tại Đà Nẵng 

với nhau mà còn đối với các khách sạn khác trong phạm vi cả nƣớc, 

thậm chí với nhiều nƣớc khác trong khu vực có mùa mƣa bão tƣơng 

tự Việt Nam.  
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- Quyền lực của ngƣời mua là rất cao trong mùa mƣa bão vì sự thay 

thế là rất lớn do cung lớn hơn cầu. 

Về những hàng hóa và dịch vụ bổ sung 

- Sân bay quốc tế Đà Nẵng có quá ít đƣờng bay quốc tế 

- Các dự án đầu tƣ về du lịch - dịch vụ đăng ký nhiều, nhƣng triển 

khai chậm chạp. Cho đến nay các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng vẫn 

nghèo, vẫn chƣa có nét riêng và nhất là chƣa có những sản phẩm du 

lịch đặc trƣng cho mùa mƣa bão. 

- Chính quyền chƣa có sự đầu tƣ bài bản cho hoạt động truyền thông 

du lịch vào mùa thấp điểm. 

3.1.3.3  Điểm mạnh 

- Đà Nẵng có một hệ thống các khách sạn với đủ loại hạng sao  

- Hầu hết các khách sạn là những khách sạn có nhiều năm kinh 

nghiệm hoặc ở chính địa bàn Đà Nẵng, hoặc đã từng kinh doanh 

khách sạn ở nơi khác. 

- Đà Nẵng đã có hiệp hội du lịch và hiệp hội các khách sạn là những 

tổ chức có tác động lớn đến sự thành công của kinh doanh khách sạn 

mùa thấp điểm 

- Các khách sạn Đà Nẵng trong tƣơng lai gần có khả năng rất lớn 

trong việc tiếp cận đội ngũ nguồn nhân lực có chất lƣợng cao đƣợc 

đào tạo tại các trƣờng đào tạo du lịch có kinh nghiệm trong và ngoài 

nƣớc. 

- Đối với một số lƣợng khá lớn du khách, Đà Nẵng đã có một vị trí 

tốt trong tâm trí của họ. 

3.1.3.4  Điểm yếu 

- Các chủ khách sạn và các nhà quản trị của họ vẫn chƣa có những 

kinh nghiệm để tăng doanh thu trong mùa thấp điểm. 

- Nguồn nhân lực trong các khách sạn còn yếu về chất lƣợng so với 

yêu cầu của khách hàng trong tất cả các loại hạng khách sạn.  

- Chƣa có sự gắn kết giữa các khách sạn trong việc cùng nhau tìm 

cách tăng doanh thu mùa thấp điểm. 

3.2 Phƣơng hƣớng làm giảm tình trạng dƣ thùa mùa thấp điểm 

các khách sạn Đà Nẵng 

Giảm sâu giá các phòng ốc nhƣng vẫn đảm bảo lề an toàn và tăng cầu 
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3.2.1 Xác định khách hàng mục tiêu mùa thấp điểm 

1. Khách quốc tế: khách MICE và khách du lịch nghỉ dƣỡng  

2. Khách nội địa gồm: Khách nội địa MICE; Khách nội địa đi 

công vụ ; Khách nội địa là sinh viên các tỉnh khác; Khách muốn trải 

nghiệm vào mùa mƣa. 

3.2.2 Giảm giá sâu các phòng ốc mùa thấp điểm 

3.2.2.1 Cơ sở của định hƣớng 

Thứ nhất: Cấu trúc chi phí của ngành kinh doanh khách sạn khách 

với các ngành khác. Biến phí AVC chiếm tỉ trọng nhỏ còn định phí 

AFC lại chiếm tỉ trọng lớn. Điều này có nghĩa mức giá để đóng cửa 

doanh nghiệp P = AVC rất thấp. Khách sạn chỉ cần đƣa ra mức giá 

cao hơn chi phí biến đổi bình quân AVC là an toàn rồi. Và chi phí 

biến đổi bình quân rất thấp đã cho phép khách sạn giảm giá sâu vẫn 

an toàn. Qua tìm hiểu những ngƣời có kinh nghiệm kinh doanh khách 

sạn, đƣợc biết nếu giảm đến 75% vẫn là một ngƣỡng an toàn.  

Thứ hai: Ngành khách sạn vào mùa thấp điểm là vào giai đoạn tái tổ 

chức của ngành. Lúc này, cạnh tranh về giá rất dữ dội. Khi không thể 

rút lui khỏi ngành, thì chỉ còn cách đối đầu với cuộc cạnh tranh về 

giá. Nếu các khách sạn Đà Nẵng không làm đƣợc thì chắc chắn sẽ 

thua so với địa phƣơng khác. 

Thứ ba: Đối với mỗi một tour du lịch, thông thƣờng tiền cho các 

phòng lƣu trú chiếm hơn 50% giá tour vào mùa du lịch thông thƣờng. 

Thế nên, nếu giảm giá 70% giá các phòng ốc và cho rằng các dịch vụ 

khác không giảm vẫn làm giảm khoảng 35% giá toàn tour. Trong 

trƣờng hợp các dịch vụ khác cũng giảm giá thì giá tour sẽ giảm nữa 

có thể chỉ còn 40% đến 50%.  

Thứ tƣ: Việc giảm giá phòng sâu làm lƣợng tiêu thụ phòng ốc tăng 

lên thì doanh thu các dịch vụ bổ dung trong khách sạn tăng lên và 

doanh thu toàn bộ sẽ tăng lên. 

Thứ năm: hàng hóa là dịch vụ du lịch nói chung và dịch vụ các phòng 

ốc nói riêng có hai đặc điểm chứng tỏ đó là hàng hóa có mức độ co 

giãn với giá rất cao, đó là: chiếm tỉ trọng lớn trong thu nhập của 

ngƣời tiêu dùng; khoảng thời gian cho quyết định tiêu dùng dài. Khi 
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độ co giãn với giá cao thì một sự giảm giá sẽ làm tăng doanh thu theo 

đúng quy luật của kinh tế học vi mô.  

3.2.2.2 Định hướng: Sở văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng cần tạo 

ra những chính sách phù hợp để các khách sạn thực hiện giảm giá sâu 

mùa thấp điểm. 

3.2.3 Tăng cầu đối với hàng hóa là các phòng ốc khách sạn 

3.2.3.1 Cơ sở của việc tăng cầu hàng hóa là phòng ốc tại các khách 

sạn Đà Nẵng 

1. Tăng sở thích đối với tiêu dùng phòng ốc: trong mùa thấp điểm 

dịch vụ lƣu trú chất lƣợng cao, các sản phẩm bổ sung trong khách sạn 

cũng nhƣ trên toàn thành phố cũng có chất lƣợng cao kết hợp với 

mức độ hấp dẫn cao, đa dạng và mới mẻ. 

2. Giảm giá các dịch vụ bổ sung ở trong các khách sạn và trên 

toàn thành phố: Điều này hoàn toàn có thể làm đƣợc nếu UBND Đà 

Nẵng, Sở văn hóa - thể thao - du lịch tạo ra một cơ chế thích hợp để 

tất cả các doanh nghiệp vận tải, ăn uống, lữ hành, điểm thu hút du 

lịch, các quầy hàng bán đồ lƣu niệm và đặc sản cùng tham gia 

chƣơng trình kích cầu, cùng cam kết giảm giá. 

3. Tăng số lƣợng ngƣời tiêu dùng: Điều này sẽ khả thi nếu Sở văn 

hóa-thể thao-du lịch có sự truyền thông hiệu quả để tăng lƣợng du 

khách.  

4. Tăng độ tin cậy về giảm giá các khách sạn mùa thấp điểm: 

Điều này sẽ khả thi nếu nếu du khách tin tƣởng chắc chắn rằng các 

khách sạn Đà Nẵng giảm giá sâu, nhƣng chất lƣợng không giảm. 

Mức độ tin cậy này vừa phụ thuộc vào sự cam kết của các khách sạn 

trƣớc Sở và sau đó là trƣớc khách hàng của mình, vừa phụ thuộc vào 

sự cam kết của Sở trƣớc toàn bộ khách hàng trong và ngoài nƣớc. 

Điều này phụ thuộc vào việc truyền thông hiệu quả, đúng sự thật. 

3.2.3.2 Những phương hướng để tăng cầu 

a. Phƣơng hƣớng tăng sở thích của khách hàng 

- Tác động vào nhận thức của các chủ khách sạn về các vấn đề: Cần 

đảm bảo chất lƣợng dịch vụ lƣu trú và các dịch vụ khác trong mùa 

thấp điểm. Đồng thời các khách sạn cũng nhận thức đƣợc cần phải 

đảm bảo các dịch vụ khác phong phú, đầy đủ, phù hợp với mùa mƣa 
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bão và phù hợp với từng loại khách hàng.Tạo ra một cơ chế thuận lợi 

để giúp các khách sạn và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên 

toàn thành phố có thể nâng cao chất lƣợng và làm phong phú hệ sản 

phẩm của mình. 

b. Phƣơng hƣớng giảm giá các dịch vụ bổ sung ở trong các khách sạn 

và trên toàn thành phố. Tác động vào nhận thức về tầm quan trọng và 

những gợi ý về phƣơng pháp xác định giá mùa thấp điểm. Tạo ra cơ 

chế thuận lợi để khuyến khách các doanh nghiệp giảm giá. Tạo ra cơ 

chế để có sự đồng thuận trên diện rộng đối với sự cam kết giảm giá 

và thực hiện chế tài trong khuôn khổ địa phƣơng và không liên quan 

đến các văn bản luật 

c. Về tăng tăng số lƣợng ngƣời tiêu dùng và tăng độ tin cậy về giảm 

giá đối với du khách trong mùa thấp điểm 

Lựa chọn các kênh truyền thông phù hợp với khách hàng trọng điểm. 

Tăng cƣờng sự truyền thông hiệu quả đối với Đà Nẵng vào mùa mƣa. 

Các chiến lƣợc truyền thông này sẽ nhằm vào những khách hàng 

trọng điểm của mùa mƣa.  

3.3 Các giải pháp nhằm giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa 

thấp điểm các khách sạn Đà Nẵng 

3.3.1 Các giải pháp đối với cung 

Phƣơng pháp giáo dục: 

- Tố chức các buổi hội thảo, tòa đàm của tất cả các khách sạn Đà 

Nẵng để phổ biến về sự cần thiết phải giảm giá phòng ốc mùa thấp 

điểm. Những nội dung gợi ý cần đề cập tới trong các buổi tọa đàm đó 

là: 

+ Lề an toàn của giá trong mùa thấp điểm là P = AVC (giá bằng chi 

phí biến đổi bình quân). Vì thế, giá đƣa ra cao hơn chi phí biến đổi 

bình quân là đƣợc. 

+ Phổ biến nhiều cách thức để định giá phòng khách sạn về lý thuyết 

lẫn những kinh nghiệm thực tế thành công. 

+ Trƣớc hết lôi kéo các chủ khách sạn tham gia vào hiệp hội các 

khách sạn Đà Nẵng. Sau đó phát động chƣơng trình kích cầu, các 

thành viên sẽ tự nguyện cam kết giảm giá sâu mùa thấp điểm. Kết 
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quả là giá của ngành sẽ giảm xuống hơn nữa và có sự tƣơng đồng 

nhất định về giá giữa những khách sạn đồng hạng về chất lƣợng.  

Phƣơng pháp hành chính: đƣa ra những hình phạt cho việc không 

thực hiện các cam kết giảm giá 

Phƣơng pháp kinh tế 

- Ngành kinh doanh lƣu trú hiện nay đang phải chịu mức thuế GTGT 

cao nhất, từ 35 đến 40% doanh thu. Điều này phù hợp với mùa cao 

điểm, nhƣng với mùa thấp điểm ở những địa phƣơng thời tiết rất khắc 

nghiệt nhƣ Đà Nẵng thì rất khó cho các khách sạn. Sở có thể  có 

những kiến nghị với các cơ quan cấp trên về vấn đề giảm về mức 

thuế GTGT hiện nay đối với kinh doanh lƣu trú tại Đà Nẵng, Huế, 

Nha Trang …là những địa phƣơng có đặc thù về thời tiết khắc nghiệp 

trong nhiều tháng  

-  Thành phố nên trích một phần kinh phí để thực hiện hỗ trợ giá mùa 

thấp điểm cho các khách sạn thực hiện đúng cam kết giảm giá sâu từ 

50% trở lên. 

3.3.2 Các giải pháp làm tăng cầu cầu 

3.3.2.1 Những giải pháp làm tăng sở thích của khách hàng 

Trong khách sạn:  

Thứ nhất: Đảm bảo chất lƣợng đối với dịch vụ lƣu trú và các dịch vụ 

bổ sung tại chính các khách sạn. Đứng trên giác độ quản lý nhà nƣớc 

cần có những động thái sau: 

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo đối với các khách sạn về chủ đề chất 

lƣợng trong mùa thấp điểm. 

- Tăng cƣờng công tác thanh tra nhà nƣớc về chất lƣợng theo định 

chuẩn về chất lƣợng của tổng cục du lịch vào mùa thấp điểm.  

- Tổ chức bình chọn chất lƣợng của các khách sạn cùng hạng sao trên 

toàn thành phố và công bố rộng rãi thông tin này để tạo sự cạnh tranh 

lành mạnh về chất lƣợng và kết quả là sẽ làm tăng sở thích của khách 

hàng. 

Thứ hai: Tăng sự đa dạng đối với các dịch vụ bổ sung tại chính các 

khách sạn. 

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo đối với các khách sạn với những chủ đề 

về kinh nghiệm đối với hệ sp bổ sung trong khách sạn.  
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- Chính quyền hỗ trợ về thuế và về giá đối với các dịch vụ bổ sung 

trong mùa thấp điểm. Sự hỗ trợ này sẽ giúp các khách sạn có cơ sở để 

giảm giá sâu đối với các phòng ốc và các sản phẩm bổ sung khác.  

Toàn thành phố:  

Trong khuôn khổ một đề tài nghiên cứu khoa học, nhóm tác giả 

đề xuất một số ý tƣởng sau 

1. Tổ chức các cuộc thi điêu khắc hàng năm trong mùa mƣa bão theo 

nhiều chủ đề có ý nghĩa và đƣợc thay đổi hàng năm. 

2. Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, thƣ pháp hàng năm với rất nhiều chủ đề 

khác nhau và những loại chất liêu khác nhau cho mỗi năm. Đồng thời tổ 

chức các cuộc triển lãm tranh mang tầm vóc quốc gia và quốc tế 

3. Phát triển du lịch ẩm thực phù hợp mùa mƣa bão: các món nƣớng 

đặt trên bàn ăn (các nguyên liệu là hải sản, thủy sản, thịt bò, thịt heo, 

gia cầm, các loại rau củ quả…), các món lẫu.  Đặc biệt nên tổ chức 

cuộc thi về tạo một số món ăn mới làm món đặc trƣng cho Đà Nẵng 

4. Phát triển dịch vụ dạy nấu ăn, dạy khiêu vũ, dạy viết thƣ pháp, 

giảm giá trong mùa thấp điểm 

5. Xây dựng nhiều hạng mục phục vụ du lịch mùa thấp điểm nhƣ: 

đƣờng phố đi bộ có mái che; cầu đi bộ; khu giải trí trong nhà; khu 

liên hiệp thể thao giải trí trong nhà; khu mua sắm và ẩm thực có mái 

che; khu cây cảnh và non bộ; sân bay du lịch; bệnh viên du lịch và 

spa; khu trƣng bày và bán các tác phẩm nghệ thuật… 

6. Phát triển loại hình du lịch mạo hiểm và du lịch thiên tai trong mùa 

mƣa bão 

7.  Ngoài ra, chính quyền thành phố tích cực đăng cai nhiều hội nghị, 

nhiều hội thảo mang tầm vóc quốc gia và quốc tế trong mùa thấp 

điểm để thu hút lƣợng khách mice đến với Đà Nẵng. 

Đối với sản phẩm bổ sung là các dịch vụ hành chính công liên 

quan đến du lịch: Các cơ quan hành chính mềm dẻo giải quyết nhanh 

nhất có thể đối với các thủ tục hành chính liên quan đến du lịch nhƣ: 

Cấp passport, cấp visa, cấp tạm giấy thay CMND nếu khách bị mất, 

sở kế hoạch đầu tƣ cấp giấy phép kinh doanh nhanh nếu du khách 

kinh doanh… 
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3.3.2.2 Những giải pháp giảm giá các dịch vụ bổ sung ở trong các 

khách sạn và trên toàn thành phố. 

Đối với các sản phẩm bổ sung trong các khách sạn 

Khác với sản phẩm là các phòng ốc, biến phí đối với các sản 

phẩm bổ sung này chiếm tỉ trọng lớn hơn trong giá thành. Nghĩa là 

dù giảm giá thì không thể giảm quá nhiều nhƣ những phòng ốc, tuy 

nhiên vẫn cần giảm giá. Nguyên tắc đối với mức cuối cùng của giá là 

bằng với chi phí biến đổi.   

Sở cũng làm y nhƣ sự tác động vào giá đối với sản phẩm lƣu trú. 

Tuy nhiên, đối với các sản phẩm bổ sung không cần thiết phải áp 

dụng những mức phạt đối với việc không thực hiện cam kết giảm giá 

tại khách sạn mà chỉ cần tác động chủ yếu bằng tác động vào ý thức. 

Đối với các sản phẩm bổ sung trên toàn thành phố Đà Nẵng 

Mỗi một ngành trong kinh doanh du lịch đều có cấu trúc chi phí 

khác nhau nên khó có thể đƣa ra một công thức giảm giá chung. Tuy 

nhiên nguyên tắc là giá phát ra nên giảm xuống và vẫn lớn hơn AVC 

bình quân. 

Đối với một sản phẩm mới đầy rủi ro sẽ rất cần sự giúp đỡ của 

Nhà nƣớc trên nhiều mặt. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cần có 

những chính sách hỗ trợ đặc biệt về thuế và về giá đối với những sản 

phẩm du lịch mới trong 3 đến 5 mùa thấp điểm đầu tiên.  

3.3.2.3 Những đề xuất làm tăng lượng tiêu dùng bằng cách làm tăng 

độ tin cậy về cam kết giảm giá trong mùa thấp điểm bằng truyền 

thông hiệu quả 

a. Thông điệp truyền thông cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Thông điệp truyền thông phải hấp dẫn để thu hút đƣợc sự chú ý của 

du khách trong và ngoài nƣớc 

- Thông điệp truyền thông truyền tải thông để du khách biết đƣợc Đà 

Nẵng đang thực hiện những hành động mang lại lợi ích cho khách 

hàng, đó là:  

+ Giảm giá sâu các dịch vụ lƣu trú và tất cả các dịch vụ du lịch 

khác;  

+ Chất lƣợng tại các khách sạn và các hàng hóa + dịch vụ du lịch 

khác vẫn đảm bảo chất lƣợng;  
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+ Có rất nhiều các sản phẩm du lịch hấp dẫn phù hợp mới mùa mƣa;  

+ Chính quyền thành phố giám sát chặt chẽ đối với những cam kết 

về giảm giá và giữ nguyên chất lƣợng đối với kinh doanh du lịch. 

- Thông điệp truyền thông phải làm nổi bật những ƣu điểm cả Đà 

Nẵng so với các đối thủ cạnh tranh khác nhƣ Nha Trang, Huế, Phan 

Thiết, Vũng Tàu, Hạ Long trong mùa thấp điểm từ tháng giữa tháng 

9 đến giữa tháng 12. Từ đó, du khách sẽ lựa chọn Đà Nẵng chứ 

không phải chọn nơi khác. 

- Thông điệp truyền thông phải làm nổi bật việc giảm giá, đảm bảo 

chất lƣợng tại các khách sạn. Vì khách sạn là ngành kinh doanh lớn 

nhất trong du lịch, là nơi du khách phải chi phí đến trên dƣới 50% 

ngân sách du lịch của họ. Ngoài ra điều này còn có lý do nữa, đó là: 

Đà Nẵng là nơi rất an toàn để tổ chức hội nghị, hội thảo, để các gia 

đình có thể tự tổ chức đi nghỉ, đi chữa bệnh… tại các khách sạn và 

nhất là tạo điều kiện cho các vị phụ huynh có thể thăm nom con em 

của họ đang học tập tại các trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp 

trên toàn thành phố 

b. Các kênh truyền thông 

-  Trên website của Sở văn hóa - thể thao - du lịch Đà Nẵng cần có 

chỗ cho quảng bá du lịch Đà Nẵng mùa thấp điểm, đặc biệt là quảng 

bá cho các khách sạn mùa thấp điểm. 

- Cần quảng bá về sự giảm giá các khách sạn tại các trang báo điện tử 

lớn nhƣ: thanhnien.com; vnexpress.net; dantri.com… 

- Trên truyền hình và trên Rail TV: Cần thực hiện những bộ phim để 

quảng bá du lịch Đà Nẵng và quảng bá về những cam kết giảm giá + 

đảm bảo chất lƣợng của các khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm. 

- Trên radio: Cần phát đi những bài viết trung thực và hấp dẫn để 

quảng bá du lịch Đà Nẵng và quảng bá về những cam kết giảm giá + 

đảm bảo chất lƣợng của các khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm. 

- Trên các báo và tạp chí: Đƣa nhiều bài viết và hình ảnh trung thực, 

hấp dẫn để quảng bá du lịch Đà Nẵng và quảng bá về những cam kết 

giảm giá + đảm bảo chất lƣợng của các khách sạn Đà Nẵng mùa thấp 

điểm. 
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- Tổ chức các chuyến FAMTRIP để các đơn vị cung ứng có cơ hội 

giao lƣu hợp tác quảng bá. 

- Liên kết với các công ty lữ hành, khách sạn ở các tỉnh thành khác 

trong, ngoài nƣớc và đẩy mạnh sự truyền thông về chƣơng trình kích 

cầu từng năm mùa thấp điểm. 

3.4 Các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nƣớc, dự đoán kết 

quả và hƣớng phát triển của đề tài     

3.4.1 Các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

Đứng trên giác độ là cơ quan giúp việc cho UBND thành phố Đà Nẵng, 

Sở văn hóa-thể thao-du lịch cần thực hiện những kiến nghị sau đây 

- Đề nghị về với UBND Đà Nẵng, với Bộ tài chính về những đề xuất 

đối với việc giảm thuế cho ngành kinh doanh khách sạn xuống từ 

mức 35-40% thành mức 30-35% giá trị gia tăng đối với những thành 

phố du lịch thời tiết khắc nghiệt trong nhiều tháng nhƣ Đà Nẵng. 

- Đề nghị với UBND Đà Nẵng, tăng chi ngân sách cho hoạt động du 

lịch để thúc đẩy các hoạt động nhằm giảm tình trạng dƣ thừa công 

suất các khách sạn, điều này cũng giúp tăng doanh thu của các hoạt 

động kinh doanh du lịch khác, kết quả là tăng ng quá nhiều để thúc 

đẩy các chƣơng trình kích cầu hàng năm, những khoản mục chi đó là: 

+ Quảng bá thƣơng hiệu Đà Nẵng trong mùa mƣa bão một 

cách mạnh mẽ 

+ Chi phí cho các cuộc thi điêu khắc, vẽ tranh, triễn lãm, hội 

chợ, và nhiều sự kiện du lịch hàng năm trong mùa thấp điểm 

+ Hỗ trợ giá cho các khách sạn cho các khách sạn đối với 

những sản phẩm đƣợc đa dạng hóa dành riêng cho mùa mƣa bão, 

hoặc những sản phẩm mới đƣợc kinh doanh trong 3-5 năm đầu tiên 

+ Chi hỗ trợ cho hiệp hội các khách sạn Đà Nẵng, khoản chi 

này đƣợc dùng cho khen thƣởng đối với những khách sạn đƣợc đánh 

giá cao đối với việc thực hiện các cam kết về giá và chất lƣợng trong 

mùa thấp điểm 

- Thanh tra UBND Đà Nẵng tăng cƣờng thanh tra theo kế hoạch và 

đột xuất đối với các khách sạn và các cơ sở du lịch liên quan trong 

mùa thấp điểm. Hoạt động thanh tra tập trung vào: 

+ Thanh tra hoạt động của hiệp hội các khách sạn 
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+ Thanh tra chất lƣợng của các khách sạn theo các tiêu chuẩn 

về cấp hạng sao của Tổng cục du lịch Việt Nam. 

+ Thanh tra đối với các hạng mục đầu tƣ cho du lịch mùa thấp 

điểm: thanh tra về kinh phí, thanh tra về tiến độ thực hiện và chất 

lƣợng thực hiện công trình. 

3.4.2 Dự đoán kết quả 

  Mặc dù trên thực tế không thể có một tình trạng không còn 

dƣ cung hoàn hảo nhƣ trình bày bằng đồ thị minh họa ở trên. Tuy 

nhiên, dƣới sự tác động tích cực của các đề xuất sẽ làm đƣờng cầu 

dịch sang phải, cộng với sự giảm giá của các khách sạn sẽ làm dƣ 

cung giảm đáng kể. Nghĩa là tác động kích cầu làm cho tình trạng dƣ 

thừa phòng ốc nhƣ hiện nay sẽ giảm xuống. Vì thế, tình trạng thực tế 

có thể mô tả qua đồ thị sau. Lúc này, sự dƣ thừa thị trƣờng chỉ còn là 

khoảng B3B2 ít hơn A1A2 là tình trạng dƣ cung ban đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mô tả tác động và cầu và cung của hàng hóa là dịch vụ phòng ốc 

 tại các khách sạn mùa thấp điểm thành phố Đà Nẵng làm giảm một 

phần lượng cung dư thừa 

3.4.3 Hiệu quả và công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu 

4.4.3.1 Hiệu quả của đề tài 

- Giúp cho Sở Văn hóa- Thể thao – Du lịch Đà Nẵng thực hiện 

các giải pháp để giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm 

cho các khách sạn Đà Nẵng. 

- Giúp các DN nhận thức rõ ràng về những cách thức, những sự 

hợp tác của mình đối với toàn ngành kinh doanh khách sạn Đà Nẵng, 

để tất cả cùng hƣởng lợi là giảm tình trạng ế ẩm mùa thấp điểm. 
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- Đề tài là một tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy các học 

phần: quản trị kinh doanh lƣu trú, kinh tế học vi mô và có thể là 

nguồn tài liệu tham khảo cho một sô công trình nghiên cứu khoa học 

liên quan đến khách sạn, mùa thấp điểm 

3.4.3.2 Công tác chuyển giao đề tài 

- Giao toàn văn đề tài 

-  Địa chỉ: Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Đà Nẵng, Viện nghiên 

cứu kinh tế-xã hội Thành phố Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu và tƣ 

vấn du lịch Khoa du lịch Trƣờng đại học kinh tế Đà Nẵng. 

3.4.3.3 Hướng phát triển của đề tài 

Để hoàn thiện hơn, đề tài cần có một số hƣớng phát triển sau: 

1. Hoàn thiện hoạt động của hiệp hội du lịch Đà Nẵng và hiệp hội 

các khách sạn Đà Nẵng theo hƣớng theo đuổi mục tiêu giảm tình 

trạng dƣ thừa mùa thấp điểm. 

2. Tổ chức các cuộc thi cung cấp các ý tƣởng và các thuyết minh 

kinh tế-kỹ thuật các ý tƣởng đó đối với các dự án liên quan đến hoạt 

động du lịch mùa thấp điểm nhƣ đã đƣợc nói ở phần giải pháp. 
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KẾT LUẬN 

Trong những năm qua kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh 

khách sạn nói riêng hết sức nhộn nhịp trong mùa cao điểm, nhƣng lại 

hết sức ảm đạm trong mùa thấp điểm. Dƣới ảnh hƣởng của một số 

yếu tố làm cho tính mùa vụ trong kinh doanh khách sạn Đà Nẵng rất 

rõ nét, trong đó nhân tố thời tiết đóng vai trò then chốt nhất. Vào mùa 

thấp điểm từ giữa tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, công suất phòng 

buồng các khách sạn rất thấp, có tháng chỉ còn 10%. Điều này gây ra 

rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch và các khách sạn. 

Đà Nẵng là một thành phố du lịch đã, đang và sẽ hấp dẫn đối với 

du khách trong nƣớc và quốc tế. Điều này khiến cho các ngành liên 

quan lĩnh vực du lịch tiếp tục phát triển. Đối với ngành khách sạn Đà 

Nẵng, các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng cũng sẽ tiếp tục tham gia 

ngành, các khách sạn hiện hữu cũng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô. 

Điều này, làm số lƣợng các phòng ốc ngày càng tăng và sẽ tiềm ẩn 

nguy cơ dƣ thừa phòng ốc ngay cả trong mùa cao điểm và lại càng 

trầm trọng trong mùa thấp điểm. 

Hai nguyên nhân trên đây làm cho sự dƣ thừa công suất mùa thấp 

điểm sẽ rất nặng nề trong tƣơng lai.  

Mặc dù, bản thân các khách sạn có thực hiện giảm giá, Sở văn hóa-

thể thao-du lịch đã bắt đầu thực kiện chƣơng trình kích cầu, nhƣng 

kết quả chƣa có gì thay đổi. Vì thế, cần phải có những chính sách 

quản lý nhà nƣớc về du lịch hợp lý để giảm tình trạng dƣ thừa công 

suất mùa thấp điểm. 

Để làm đƣợc điều này, đề tài theo đuổi hai mục tiêu, đó là: đã phân 

tích những nguyên nhân ảnh hƣởng đến sự dƣ thừa công suất mùa 

thấp điểm và tìm ra những đề xuất giải pháp để giải quyết một cách 

toàn diện nhằm giảm dƣ thừa công suất mùa thấp điểm.  

Trên quan điểm của nhóm tác giả, đề tài có những thành công nhƣ 

sau: 

Thứ nhất: Đề tài sử dụng phƣơng pháp tiếp cận kinh tế học vi mô để 

bóc tách từng nhân tố ảnh hƣởng tình trạng dƣ thừa công suất. Đây là 

cách tiếp cận vừa chi tiết, vừa toàn diện và cũng để chứng minh đƣợc 

sự hữu ích của môn học kinh tế vi mô đối với việc giải quyết những 
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vấn đề của một loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể ở Việt Nam. Đây là một 

cách tiếp cận hoàn toàn toàn mới và điều này đã thể hiện sự sáng tạo 

của nhóm tác giả. 

Thứ hai: đề tài đảm bảo tính hiện thực khách quan do đã sử dụng 

những số liệu thứ cấp và sơ cấp trung thực. Về số liệu thứ cấp: đề tài 

sử dụng những số liệu thứ cấp do Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội Đà 

Nẵng và Sở văn hóa-thể thao-du lịch Đà Nẵng cung cấp. Về số liệu 

sơ cấp: Đề tài tranh thủ ý kiến của những chuyên gia hàng đầu ở Đà 

Nẵng rất có kinh nghiệm trong kinh doanh khách sạn và do tổng hợp 

các ý kiến từ điều tra thực tế đối với 217 ngƣời là các nhà quản trị 

trong các khách sạn hay là những ngƣời có trình độ đại học về du lịch 

trong các khách sạn tại Đà Nẵng. 

Thứ ba: Những giải pháp đƣợc đề xuất trong đề tài có ý nghĩa thiết 

thực đối với Chính quyền thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là Sở văn hóa 

thể thao du lịch Đà Nẵng trong việc nghiên cứu để đƣa ra cách chính 

sách hiệu quả nhằm giảm tình trạng dƣ thừa mùa thấp điểm các 

khách sạn Đà Nẵng. 

Mặc dù, để có thể biến những đề xuất của đề tài thành hiện thực, 

cần phải có thêm những chuyển động nữa của Chính quyền thành 

phố Đà Nẵng. Nhƣng chắc chắn, đề tài đã có những đóng góp nhất 

định về lý luận và thực tế nhằm giúp các khách sạn Đà Nẵng tăng 

công suất trong mùa thấp điểm.  

 

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2013 

 

 


