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Giới thiệu
Năm 2020 là một năm nhiều thử thách đối với ngành khách sạn khi các biện 
pháp giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển được áp dụng để đối phó với sự 
phát sinh của đại dịch Covid-19. Do đó, nhiều khách sạn đã không tham gia 
chương trình khảo sát của chúng tôi, dẫn đến thay đổi đáng kể trong cơ cấu 
khách sạn được khảo sát.
Grant Thornton Việt Nam thấu hiểu các khó khăn này. Tuy nhiên, do các hạn 
chế của số liệu khảo sát, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi chỉ có thể chuẩn bị báo 
cáo ở dạng rút gọn, và sẽ không trình bày số liệu phân loại theo vùng địa lý. 
Nếu cần thêm thông tin, các khách sạn tham gia khảo sát có thể liên lạc trực 
tiếp với chúng tôi.
Để thuận tiện cho việc trình bày, từ “Khách sạn” dùng trong báo cáo là để chỉ 
cả khách sạn và khu nghỉ dưỡng, với số liệu được thực hiện cho các khách 
sạn 4 và 5 sao. Số liệu thống kê được trình bày theo Xếp loại sao (xếp hạng 
khách sạn).
Báo cáo này cung cấp cho độc giả một cách nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết 
về hoạt động của các khách sạn tại Việt Nam thông qua việc trình bày dữ liệu 
phân tích theo nhiều khía cạnh khách nhau như tiện nghi khách sạn, nhân sự, 
hiệu suất KPI như giá phòng trung bình, công suất phòng và RevPAR, số liệu 
tài chính và dữ liệu thị trường. Trong phần phân tích tài chính, số liệu kết quả 
hoạt động được trình bày theo chỉ số thu nhập ròng trước lãi, thuế và khấu 
hao (“EBITDA”) để đảm bảo cho việc so sánh hợp lý giữa các khách sạn. Đơn 
vị tiền tệ được sử dụng là đồng đô la Mỹ.
Như sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phần tiếp theo của báo cáo, tất cả các 
thông tin trong bản báo cáo này được trình bày dưới dạng phần trăm hoặc số 
liệu trung bình. Ví dụ, ở phần số liệu tài chính, các chỉ tiêu được trình bày ở 
dạng phần trăm của tổng doanh thu. Trong phần phân tích dữ liệu thị trường 
và các lĩnh vực khác, số liệu thống kê được trình bày theo dạng số trung bình.
Để tiện cho việc so sánh, báo cáo trình bày kết quả cuộc khảo sát theo từng 
lĩnh vực khảo sát cùng với những phát hiện chính. Trong phần Phụ lục, người 
đọc có thể tham khảo thêm các bảng giá trị khảo sát phân loại theo hạng 
sao. Tuy nhiên, bản báo cáo này không có mục đích đưa ra số liệu và kết quả 
hoạt động của ngành khách sạn tại Việt Nam. Các số liệu và tỉ lệ trình bày 
trong báo cáo này không nên được xem là tiêu chuẩn đánh giá cho bất kỳ 
loại hình khách sạn nào.

© Caravelle Saigon Hotel
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Các xu hướng chính
Giá phòng bình quân (USD) theo xếp hạng sao Tỷ lệ Chi phí và Lợi nhuận trên Doanh thu

Công suất phòng bình quân và Doanh thu 
trên mỗi phòng sẵn có theo xếp hạng sao

Cơ cấu khách đến Việt Nam năm 2019

4 
Sao

5 
Sao

Bình 
quân

72.7 73.6

113.9 116.6

91.9 93.6

20192018

Giá phòng bình quân tăng 1.9%

Tỷ lệ lấp đầy phòng giảm 4.3%
Doanh thu trên mỗi phòng hiện có 3.4%

Châu Á tiếp tục là thị trường lớn nhất, 
trong khi khách trong nước tăng trưởng 
chậm. Hàn Quốc đang dần thay thế Trung 
Quốc để trở thành nguồn khách lớn nhất 
của Việt Nam.

EBITDA không có sự thay đổi đáng kể
GOP tăng 0.3%
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Chi phí cố định

Chi phí không phân bổ

Chi phí bộ phận
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44.9

81.1

RevPar 4 Sao RevPar 5 Sao
Công suất phòng 5 SaoCông suất phòng 4 Sao

Việt Nam

Châu Á (loại trừ Việt Nam)

Châu Âu

Bắc Mỹ
Châu Đại Dương
Khu vực khác
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Doanh thu và Chi phí

Tóm tắt thông tin

 

 

 

Chi phí hoạt động không phân bổ

Cơ cấu chi phí không phân bổ năm 2019 tương tự 
như 2018. Chi phí lương, thành phần lớn nhất, chiếm 
38,5% tổng chi phí không phân bổ. Thay đổi tỷ lệ ở 
các thành phần khác cũng ở mức dưới 0,8%.

Dịch vụ phòng luôn là nguồn lợi nhuận gộp chính của 
khách sạn. Trong khi không có sự thay đổi đáng kể 
nào trong cấu trúc chi phí của dịch vụ phòng và F&B 
giữa các năm, lợi nhuận gộp của các bộ phận khác lại 
được cải thiện và tăng thêm 3,5% nhờ vào việc giảm 
chi phí giá vốn.

2020 là một năm đặc biệt đối với ngành khách sạn và nền kinh thế thế giới nói chung. Sự phát tán của Coronavirus 
cùng với các biện phát được áp dụng để kìm hãm sự lan truyền của virus đã hạn chế các hoạt động du lịch, tạo ảnh 
hưởng xấu đến doanh thu và lợi nhuận của khách sạn. Đại dịch vẫn chưa được kiểm soát, và các ảnh hưởng tiêu cực 
này có thể kéo dài nhiều năm tới.
Trong tình hình đặc biệt này, nhiều khách sạn đã không thể tham gia vào khảo sát năm nay của chúng tôi. Sự thay đổi 
trong cơ cấu khách sạn tham gia khảo sát đã dẫn đến việc số liệu của khảo sát năm nay có thể không phù hợp để so 
sánh với các khảo sát trước đây. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ không trình bày số liệu của năm 2017, hay số liệu theo 
vùng địa lý. Chúng tôi cũng sẽ chỉ phát hành báo cáo năm nay dưới dạng báo cáo rút gọn.
Nhìn chung, năm 2019 chứng kiến không nhiều thay đổi về cơ cấu và xu hướng so với năm 2018, ngoại trừ thay đổi 
trong cơ cấu doanh thu chi phí của các bộ phận hoạt động khác của khách sạn.

Tỷ lệ Chi phí và Lợi nhuận gộp trên Doanh thu bộ phận

Chi phí lương

Giá vốn nguyên vật liệu

Lợi nhuận gộp của bộ phận

Chi phí khác

Chi phí lương

Chi phí năng lượng

Chi phí vận hành và bảo trì

Chi phí bán hàng và marketing

Chi phí thông tin liên lạc

Chi phí quản lý
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Giữ nguyên xu hướng trong năm ngoái, cả doanh thu 
và chi phí lương trên mỗi nhân viên đều tăng. Trong khi 
doanh thu trên mỗi nhân viên tăng với tốc độ 3,6%, cao 
hơn không nhiều so với năm ngoái, chi phí lương tăng 
3,1% so với tỷ lệ tăng năm ngoái là 6,4%.

Trong khi tỷ lệ khách du lịch từ các nước châu Á ngoài Việt 
Nam giữ ở mức ổn định, tỷ lệ khách từ châu Âu, Bắc Mỹ, 
châu Đại Dương và các khu vực khác giảm nhẹ.

Tỷ lệ khách nội địa nghỉ tại các khách sạn cao cấp liên tục tăng trong những năm qua, đạt mức 22,2% trong năm 2019.

Nhân sự Nguồn khách du lịch

Nguồn khác theo phân loại

20.8% 
Khách nội địa

21.4% 
Khách nội địa

22.2% 
Khách nội địa

Khách nội địa Khách quốc tế

Khách quốc tế Khách quốc tế Khách quốc tế
77.8%

 

2018 2019

Việt Nam

Châu Á (loại trừ Việt Nam)

Châu Âu

Bắc Mỹ
Châu Đại Dương
Khu vực khác

2018 2019

Doanh thu 
trung bình/ 
nhân viên

Chi phí lương 
trung bình/ 
nhân viên

Chi phí lương 
trung bình/ 
nhân viên

Doanh thu 
trung bình/ 
nhân viên
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Trong khi tỷ lệ khách du lịch cá nhân là tương đương ở 2 
hạng Sao, khách sạn 4 Sao đang phục vụ một tỷ lệ khách 
từ các dịch vụ lữ hành cao hơn nhiều, ở mức 30,5% so với 
18,3% của khách sạn 5 sao. Trong khi đó, khách sạn 5 Sao 
lại đang phục vụ tỷ lệ khách đi công tác và khách hội nghị 
nhiều hơn.
Chúng tôi lưu ý rằng khách sạn 5 Sao thường sẽ có tỷ 
trọng khách du lịch cá nhân cao hơn khách sạn 4 Sao. Tuy 
nhiên, vì số lượng khách sạn 5 Sao tham gia khảo sát năm 
nay ít hơn, phần nhiều trong số đó lại là khách sạn trong 
thành phố, nên số liệu năm nay của chúng tôi không phản 
ánh đặc điểm này.

Mục đích lưu trú theo phân loại
Mục đích lưu trú năm 2019

Mục đích lưu trú theo xếp hạng sao năm 2019
© InterContinental Saigon

Khách khác

Khách du lịch cá nhân

Khách du lịch theo đoàn

Khách thương nhân

Khách dự hội nghị
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Kênh đặt phòng theo phân loại

Các vấn đề ảnh hưởng đến ngành khách sạn năm 2019

Kênh đặt phòng năm 2019

Các công ty lữ hành tiếp tục là kênh lớn nhất để khách đặt phòng, đặc biệt phổ biến với phân khúc khách sạn 4 sao. 
OTA cũng tiếp tục duy trì vị trí thứ hai và tiếp tục phát triển, dù chỉ tăng khá chậm.

Các khách sạn tiếp tục bày tỏ quan ngại 
về một số vấn đề đối với việc phát triển 
ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam
Cơ sở vật chất yếu kém, tăng mức độ 
cạnh tranh và tăng chi phí vận hành 
khách sạn tiếp tục là các vấn đề được 
quan tâm nhiều nhất. Các khách sạn 
tham gia khảo sát năm nay thể hiện ít 
quan ngại hơn về vấn đề môi trường, 
tuy nhiên vẫn có đến 21,9% các khách 
sạn cho rằng đây là một vấn đề quan 
trọng
Mặc dù việc suy giảm tốc độ tăng 
trưởng lượt khách đến không được 
coi là có ảnh hưởng tiêu cực bởi đa số 
khách sạn, chúng tôi lưu ý rằng khảo 
sát này được thực hiện vào tháng 6 
năm 2020, khi tình hình đại dịch ở Việt 
Nam đang được kiểm soát. Vào thời 
điểm của báo cáo này, quan điểm của 
các khách sạn có thể đã thay đổi.

©Six Sense Ninh Van Bay

Đặt phòng trực tiếp 
với khách sạn

Đại lý du lịch 
trực tuyến 

(OTA)

Bán buôn/ Hệ thống 
phân phối toàn cầu

Công ty lữ hành và 
nhà điều hành tour

Doanh nghiệp Các kênh bán phòng 
khác

Tăng trưởng số lượng 
khách nội địa và quốc tế 
tiếp tục, nhưng với tốc độ 

chậm hơn

Rất tiêu cực Tiêu cực Không ảnh hưởng Tích cực Rất tích cực

Quá tải tại các 
sân bay, chất 
lượng đường 

bộ xấu

Tăng trưởng số lượng 
phòng khách sạn và 
tính cạnh tranh trên 

thị trường

Tăng chi phí 
vận hành 
khách sạn

Ô nhiễm môi trường 
(nước, không khí), đặc 

biệt ở các thành phố lớn
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Grant Thornton cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ cho thị 
trường khách sạn, bao gồm:


