
Việc đóng cửa ngành du lịch, vốn là một nguồn 
cung việc làm và doanh thu chính tại châu Á – 
Thái Bình Dương, đã và đang là một yếu tố quan 
trọng dẫn tới thiệt hại về kinh tế và việc làm cho 
khu vực này từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 
Khi tình trạng đóng cửa biên giới giữa các quốc 
gia bắt đầu diễn ra đầu năm 2020, có ít nhất 19 
triệu người, cả nam giới và phụ nữ, đang làm việc 
trong các ngành liên quan đến du lịch tại 14 quốc 
gia châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ đó, việc làm 
và sinh kế của họ đã và đang trở nên xáo trộn.

Bằng chứng từ năm quốc gia – Brunei Darus-
salam, Mông Cổ, Philippines, Thái Lan và Việt 
Nam – cho thấy tổn thất việc làm trong các ngành 
liên quan đến du lịch trong năm 2020 cao gấp 
bốn lần so với tổn thất việc làm trong các ngành 
khác. Gần một phần ba tổng số việc làm bị mất đi 
tại năm quốc gia này có liên quan đến ngành du 
lịch. Kể cả tại những quốc gia có số lượng việc 
làm chính thức dường như giảm không đáng kể, 
ví dụ như Thái Lan và Việt Nam, đã và đang diễn 
ra tình trạng dịch chuyển việc làm sang những 
phân ngành du lịch được trả lương thấp hơn và 
kéo theo sự suy giảm chất lượng của những công 
việc hiện vẫn còn duy trì.

Tình trạng giảm thời giờ làm việc trung bình 
trong năm 2020 trong các ngành liên quan đến 
du lịch dao động từ 4% tại Việt Nam tới 38% tại 
Philippines. Mức giảm này cao hơn từ hai đến bảy 
lần so với mức giảm giờ làm của lao động trong 
các ngành khác.

* Tóm tắt nghiên cứu này do Sara Elder và Phú Huỳnh (Bộ phận Phân tích Kinh tế và Xã hội Khu vực) phối hợp thực hiện với sự trợ giúp xuất sắc của trợ lý nghiên cứu Jing Huang. Đặc 
biệt cảm ơn Christian Viegelahn đã đóng góp những ý kiến và nhận xét rất hữu ích. 

Trong bối cảnh các làn sóng lây nhiễm COVID-19 
mới tiếp tục xuất hiện, tiến độ tiêm chủng chậm 
và lượng du khách quốc tế tới khu vực vẫn thấp 
hơn 95% so với năm 2019, việc làm trong các 
ngành liên quan đến du lịch trong quý đầu năm 
2021 tại Thái Lan và Việt Nam vẫn chưa phục hồi 
lại như trước khủng hoảng. Quý 1/2020 ghi nhận 
tăng trưởng việc làm so với cùng kỳ năm trước 
-chỉ riêng với nhóm lao động nữ trong phân 
ngành du lịch được trả lương thấp nhất, đó là các 
hoạt động phục vụ ăn uống.

Tình trạng giảm số lượng việc làm chính thức 
trong ngành du lịch khiến người lao động chuyển 
hướng sang khu vực phi chính thức. Tại Việt Nam, 
số việc làm phi chính thức có trả lương trong 
ngành du lịch đã tăng 3%, trong khi số việc làm 
chính thức có trả lương giảm 11%.

Bản chất dễ bị tổn thương của ngành du lịch khi 
gặp những cú sốc từ bên ngoài đã trở nên đặc 
biệt rõ ràng trong cuộc khủng hoảng hiện nay, và 
từ đó khuyến khích việc cân nhắc lại những chiến 
lược du lịch trung và dài hạn trong khuôn khổ các 
mục tiêu tăng trưởng rộng hơn. Hướng dẫn của 
ILO về việc làm thoả đáng và du lịch có trách 
nhiệm với xã hội và Tuyên bố Thế kỷ của ILO vì 
Tương lai Việc làm là hai văn kiện có thể giúp định 
hướng hoạt động để thúc đẩy một ngành du lịch 
có sức chống chịu tốt hơn, vững chắc và bao trùm 
hơn vì một thế giới hậu COVID-19. 

Tóm tắt nghiên cứu
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Vào tháng 4/2020, giữa làn sóng đầu tiên của đại dịch 
virus corona (COVID-19), ILO đã đưa ra ước tính sơ bộ 
về mức độ tác động dự kiến của thị trường lao động 
lên các doanh nghiệp và người lao động trong các 
ngành liên quan đến du lịch tại khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương.1 Sử dụng dữ liệu sẵn có của 14 quốc gia 
trong khu vực, nghiên cứu nhận thấy đại dịch 
COVID-19 đã đe dọa việc làm và sinh kế của ít nhất 15,3 
triệu lao động làm việc trực tiếp trong ngành du lịch, 
trong đó có 6,4 triệu phụ nữ và 8,9 triệu nam giới.2

Sau khi bổ sung dữ liệu mới hơn và điều chỉnh một vài 
thông số, ước tính cơ sở về số lượng lao động làm việc 
trong các ngành liên quan đến du lịch tại trung bình 14 
quốc gia trong giai đoạn trước COVID-19 đã được điều 
chỉnh lên mức 18,9 triệu (trong đó có 6,7 triệu phụ nữ 
và 12,2 triệu nam giới).3 Điều này có nghĩa là, kể cả khi 
chỉ tính những việc làm trực tiếp trong ngành du lịch, 
19 triệu việc làm tại 14 quốc gia trong khu vực châu Á – 
Thái Bình Dương đã rơi vào trạng thái bấp bênh khi 
ngành du lịch của khu vực này bắt đầu trải qua một cú 
sốc chưa từng có tiền lệ. Nếu xem xét đến việc cứ mỗi 
việc làm trực tiếp trong ngành lại gián tiếp liên quan 
tới nhiều công việc khác thì con số ước tính thực tế về 
thiệt hại việc làm liên quan đến ngành du lịch do đại 
dịch COVID-19 có khả năng còn cao hơn rất nhiều.4 

Hơn một năm sau, câu hỏi đặt ra là: Điều gì đã xảy ra? 
Có bao nhiêu lao động làm việc liên quan đến du lịch 
đã mất việc vào năm 2020? Có bao nhiêu người đã bị 
giảm lương và giờ làm, và giảm bao nhiêu? Trong bối 
cảnh các quốc gia trong khu vực vẫn đang không 
ngừng vật lộn để kìm hãm sự lây lan của virus, bản tóm 
tắt này nhằm đưa ra đánh giá cập nhật về tác động đối 
với người lao động và doanh nghiệp trong ngành du 
lịch tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Có thể thấy rõ những thiệt hại về kinh tế mà đại dịch 
gây ra cho các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch. Các 
quốc gia trong khu vực có tỷ trọng doanh thu du lịch 
cao nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu trước đại 

dịch gây ra cho các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch. Các 
quốc gia trong khu vực có tỷ trọng doanh thu du lịch cao 
nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu trước đại dịch là 
những quốc gia có mức sụt giảm GDP lớn nhất trong năm 
2020 (Hình 1). GDP hàng năm năm 2020 của 10 nền kinh tế 
có ngành du lịch chiếm tỷ trọng cao nhất trong giai đoạn 
trước khủng hoảng đã giảm trung bình 8%5, trong khi tất 
cả các nền kinh tế khác trong khu vực có dữ liệu thống kê 
giảm 2%. Các quốc đảo Thái Bình Dương như Fiji, Samoa, 
Tonga và Vanuatu có mức giảm GDP dao động trong 
khoảng từ 1 đến 19%, nhưng quốc gia chịu ảnh hưởng 
thực sự nghiêm trọng là Maldives. Nền kinh tế của quốc 
đảo phụ thuộc vào du lịch này đã suy giảm gần một phần 
ba (âm 32%) khi biên giới đóng cửa vào năm 2020.

Thiệt hại về kinh tế ghi nhận được lớn hơn so với số liệu dự 
báo kể từ khi đại dịch mới bùng phát, đặc biệt là ở những 
nền kinh tế có thế mạnh về du lịch. Hình 1 cho thấy đường 
xu hướng trở nên dốc hơn khi các nền kinh tế được biểu thị 
bằng tỷ trọng doanh thu du lịch trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu căn cứ theo tăng trưởng GDP thực tế năm 2020 (dữ 
liệu công bố vào tháng 10/2021), so với khi căn cứ trên 
tăng trưởng GDP ước tính từ năm trước (tháng 4/2020) - số 
liệu ước tính này đã được sử dụng trong đánh giá tác động 
ban đầu.6

ILO, COVID-19 và việc làm trong ngành du lịch: Tác động và ứng phó tại châu Á – Thái Bình Dương, Tóm tắt chuyên đề, tháng 4/2020.
Xem danh sách quốc gia và số năm được biểu thị trên đường cơ sở đã sửa đổi trong Phụ lục 2. Các ước tính dựa trên các khảo sát lực lượng lao động toàn quốc tận dụng khung 
khái niệm sẵn có về việc làm trong các ngành du lịch được nêu trong: Tổ chức Du lịch Thế giới và ILO, Đánh giá việc làm trong các ngành du lịch: Hướng dẫn và Các phương thức tối ưu, 
2014, Phụ lục 2; xem thêm Phụ lục 1 của ILO, COVID-19 và việc làm trong ngành du lịch.
Dữ liệu mới hơn được cập nhật cho Brunei Darussalam, Campuchia, Mông Cổ, Myanmar, Philippines, Sri Lanka và Thái Lan. Các điều chỉnh trong cách phân loại (ví dụ như bổ sung 
mục ‘việc làm trong ngành vận tải hành khách đường bộ’ vốn chưa được thống kê ở khá nhiều quốc gia) đã cộng thêm khoảng 3 triệu lao động vào con số ước tính ban đầu. Số liệu 
việc làm liên quan đến du lịch của Philippines tăng nhiều nhất sau khi tiến hành điều chỉnh cách phân loại.
Ước tính dựa trên các khảo sát chính thức về lực lượng lao động cả nước thể hiện nhóm việc làm liên quan trực tiếp đến du lịch. Tuy nhiên, như đã đề cập trong Tóm tắt nghiên cứu 
năm 2020, cũng có những yếu tố đóng góp gián tiếp thể hiện trong chuỗi giá trị, khi các nhà cung cấp dịch vụ du lịch mua hàng hóa và dịch vụ trung gian từ các nhà cung cấp khác 
để có thể cung cấp dịch vụ của họ. Ví dụ, các khách sạn có thể thuê dịch vụ giặt là hoặc mua trái cây và rau củ từ các nhà cung cấp địa phương. Do hạn chế trong việc tính toán 
những công việc gián tiếp liên quan đến ngành du lịch, các ước tính về việc làm trong các ngành du lịch trong bản Tóm tắt chưa đánh giá đúng mức tác động tổng thể lên việc làm 
trong ngành này tại các nền kinh tế trong khu vực.
Theo thứ tự giảm dần: Maldives, Samoa, Vanuatu, Fiji, Tonga, Nepal, Campuchia, Sri Lanka, Thái Lan và New Zealand.
ILO, COVID-19 và việc làm trong ngành du lịch, hình 1.
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Chú thích: Những quốc gia được ghi tên trong hình là những quốc gia được phân tích trong Tóm tắt hoặc có sự thay đổi lớn. Mức tăng 
trưởng GDP dự kiến trong năm 2020 của Brunei Darussalam chỉ được biểu thị bằng một biểu tượng do không có sự khác biệt giữa 
tháng 4/2020 và tháng 10/2021.
Nguồn: IMF, Cơ sở dữ liệu về Triển vọng kinh tế thế giới, tháng 4/2020 và tháng 10/2021 (tăng trưởng GDP năm 2020, ước tính và thực 
tế); Ngân hàng thế giới, Các chỉ số phát triển thế giới (Du lịch quốc tế, doanh thu), có tại https://databank.worldbank.org/.

Trong khi tác động của cuộc khủng hoảng và tốc độ 
phục hồi có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia, giữa các 
tỉnh thành và các ngành kinh tế, ngành du lịch trên toàn 
khu vực châu Á – Thái Bình Dương vẫn trong tình trạng 
khó khăn. Tốc độ tiêm chủng chậm và số ca nhiễm 
COVID-19 gia tăng gần đây đã cản trở viễn cảnh mở cửa 
đón du khách quốc tế trong tương lai gần. Tại thời điểm 
tháng 7/2021, lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực 
vẫn ở mức trì trệ, ngay cả khi du lịch ở các khu vực khác 
trên thế giới đang dần dần phục hồi (hình 2).

Cấu trúc của bản tóm tắt

Phần còn lại của Bản tóm tắt phân tích thông tin sẵn có 
về thị trường lao động để đưa ra một bản đánh giá cập 
nhật về tác động lên thị trường lao động ngành du lịch 
tại Châu Á. Các số liệu về việc làm, số giờ làm việc và 
tiền lương của một số quốc gia được phân tích từ đầu 
năm 2020, tập trung vào sự khác biệt theo giới tính, 
nhóm tuổi, phân ngành du lịch và theo địa phương. 
Phần cuối cùng nêu bật các lĩnh vực ứng phó của chính 
phủ trong nỗ lực giảm nhẹ những hậu quả khắc nghiệt 
do COVID-19 gây ra cho các doanh nghiệp và người lao 

động trong ngành du lịch, cũng như xem xét về tương lai 
của ngành với vai trò là một nguồn cung việc làm thoả 
đáng trong khu vực.
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Hình 1. Tăng trưởng GDP trong năm 2020 (ước tính và thực tế) và tỷ trọng doanh thu du lịch trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu (năm gần đây nhất)

Tỷ trọng doanh thu ngành du lịch trong tổng kim ngạch xuất khẩu (%)

 ILO Brief 3 
COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region 

 Figure 1. GDP growth rate in 2020 (estimated and actual) and share of tourism receipts in total exports (latest 
year) 

 
Notes: Only countries analysed in the Brief or showing an extreme effect are labelled in the chart. The 2020 GDP growth rate estimates 
for Brunei Darussalam remained unchanged between April 2020 and October 2021, which is why only one label is shown.  
Source: IMF, World Economic Outlook Database, April 2020 and October 2021 (2020 GDP growth rate, estimated and real); World Bank, 
World Development Indicators (International Tourism, Receipts), available at https://databank.worldbank.org/.  
 
 
While the impact of the crisis and pace of recovery have 
varied widely by country, province and economic sector, 
the tourism industry throughout the Asia–Pacific region 
remains distressed. Slow vaccination rollouts and recent 
surges in COVID-19 cases have hindered the near-term 
outlook for reopening tourism for international visitors. As 
of July 2021, international tourist arrivals in the region 
remained at a standstill, even as tourism in other regions 
of the world was slowly starting to recover (figure 2). 

Structure of the Brief 
The remainder of the Brief examines available labour 
market information to provide an updated labour market 
impact assessment of the tourism sector in Asia. For a 
limited number of countries, employment, hours worked 
and wages are analysed since early 2020, with attention 
paid to differences by sex, age groups, tourism sub-
sectors and sub-regions. The final section highlights the 
areas of action taken by governments in attempts to 
mitigate the harsh consequences of COVID-19 on 

enterprises and workers in the tourism sector and looks 
into the question of what next for the tourism sector as a 
source of decent job creation in the region. 

 Figure 2. International tourist arrivals, Asia–Pacific 
region and global, 2020 and 2021 (percentage 
change from 2019) 

  
Source: UN World Tourism Organization (UNWTO), Tourism 
Recovery Tracker.  
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Hình 2. Lượng du khách quốc tế đến khu vực Châu Á 
– Thái Bình Dương và trên toàn cầu, năm 2020 và 
2021 (% thay đổi từ 2019)
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and wages are analysed since early 2020, with attention 
paid to differences by sex, age groups, tourism sub-
sectors and sub-regions. The final section highlights the 
areas of action taken by governments in attempts to 
mitigate the harsh consequences of COVID-19 on 

enterprises and workers in the tourism sector and looks 
into the question of what next for the tourism sector as a 
source of decent job creation in the region. 

 Figure 2. International tourist arrivals, Asia–Pacific 
region and global, 2020 and 2021 (percentage 
change from 2019) 

  
Source: UN World Tourism Organization (UNWTO), Tourism 
Recovery Tracker.  
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Từ tình trạng việc làm bấp bênh đến tổn thất việc làm và 
giờ làm: chúng ta đã thấy những tác động gì?
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Hình 3. Việc làm trong các ngành liên quan đến du 
lịch, theo quý (triệu)

Chú thích: Dữ liệu của Brunei Darussalam và Mông Cổ không 
được thể hiện do quy mô việc làm nhỏ. Số lượng việc làm 
trung bình trong năm 2019 tăng thêm khoảng 116.000 và 
trung bình năm 2020 tăng khoảng 97.000 nếu cộng thêm số 
liệu từ cả hai quốc gia này.
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên dữ liệu vi mô chính thức từ 
điều tra lao động việc làm.

Tổn thất việc làm trong các ngành liên quan đến 
du lịch cao gấp 4 lần so với những ngành khác

Năm trong số 14 quốc gia được thể hiện trong hình cơ 
sở có dữ liệu điều tra lao động việc làm để đánh giá tác 
động của COVID-19 gồm: Brunei Darussalam, Mông 
Cổ, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Tất cả số liệu chỉ 
phản ánh các công việc liên quan trực tiếp đến du lịch, 
và do đó nên được hiểu là các ước tính cơ sở thấp hơn.7 

Tỷ trọng việc làm liên quan đến du lịch trong tổng số 
việc làm năm 2019 tại năm quốc gia trên dao động từ 
7,4% ở Mông Cổ và Thái Lan đến 11,5% ở Philippines. 
Cũng tại năm nước này, trong năm 2019, có tổng cộng 
12,9 triệu người (7,1 triệu nam và 5,8 triệu nữ) đã làm 
việc trong ngành liên quan đến du lịch (trung bình ba 
quý, từ quý 2 đến quý 48). Nhìn vào số liệu từng quốc 
gia, ngành du lịch đã tạo việc làm cho 27,7 nghìn phụ 
nữ và nam giới ở Brunei Darussalam, 88,4 nghìn ở 
Mông Cổ, 5,1 triệu ở Philippines, 4 triệu ở Thái Lan, và 
3,7 triệu ở Việt Nam (hình 3).

Vào năm 2020, ngành du lịch chịu một đòn giáng mạnh từ 
đại dịch COVID-19 cùng các biện pháp phong tỏa và hạn 
chế di chuyển khiến số lượng việc làm trong lĩnh vực này 
tại năm quốc gia giảm xuống còn 11,3 triệu, tương đương 
với mức tổn thất 1,6 triệu việc làm liên quan đến du lịch tại 
riêng năm nước này. Xét theo giới tính, 1 triệu nam giới 
làm việc trong ngành đã mất việc trong giai đoạn này, 
trong khi con số ở nữ giới là hơn nửa triệu (582.000 người).

Để so sánh, đã có tổng cộng 5,3 triệu việc làm (trong tất cả 
các ngành) bị cắt giảm tại năm quốc gia nói trên trong 
cùng thời kỳ. Điều này nghĩa là gần 1/3 số việc làm bị mất 
liên quan đến ngành du lịch, và tỉ lệ thâm hụt việc làm 
trong ngành này cao gấp 4 lần so với các ngành khác (các 
ngành liên quan đến du lịch giảm 12,5% số việc làm trong 
khi các ngành khác giảm 3,1%; hình 4). Tỷ lệ nam giới mất 
việc trong ngành du lịch so với các ngành khác là 5:1. Đối 
với nữ, tỷ lệ này là 3:1. Xét theo quốc gia, mức độ tổn thất 
việc làm trong ngành liên quan đến du lịch so với các 
ngành khác dao động từ 1,5 lần tại Việt Nam cho tới 22 lần 
tại Brunei Darussalam (hình 4).
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 From jobs at risk to jobs and hours worked lost: what 
impact have we seen?

Job losses in the tourism-related sectors were 
four times greater than in non-tourism sectors 
Of the 14 countries covered in the baseline figure, labour 
force survey data on which to assess the COVID-19 impact 
are available for five countries: Brunei Darussalam, 
Mongolia, Philippines, Thailand and Viet Nam. All figures 
discussed relate to jobs directly related to tourism only 
and should therefore be interpreted as lower-base 
estimates.7  

Of the five countries, the shares of tourism-related 
employment in total employment in 2019 ranged from 7.4 
per cent in both Mongolia and Thailand to 11.5 per cent in 
the Philippines. Among the five countries, a total of 12.9 
million persons (7.1 million men and 5.8 million women) 
were employed in the tourism-related sector in 2019 
(three-quarter average, second to fourth quarter8). By 
country, the sector provided work for 27.7 thousand 
women and men in Brunei Darussalam, 88.4 thousand in 
Mongolia, 5.1 million in the Philippines, 4 million in 
Thailand, 3.7 million in Viet Nam (figure 3).  

 Figure 3. Employment in tourism-related sectors, 
by quarter (millions) 

 
Note: Brunei Darussalam and Mongolia are not visible in the 
figure due to their small employment sizes. The two together add 
approximately 116,000 thousand to the 2019 average and 97,000 
to the 2020 average.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

 
7 For difference between jobs directly and indirectly related to tourism, see footnote 4. 
8 Except for Brunei Darussalam where annual data are used. The three quarter average is used since first quarter 2020 data were not available for the 
Philippines.  

In 2020, with the blow to the sector brought with the 
COVID-19 pandemic and associated lockdowns and 
mobility restrictions, employment in the tourism sectors 
of the five countries dropped to 11.3 million, indicating a 
loss of 1.6 million tourism-related jobs in these five 
countries alone. By sex, 1 million men lost work in the 
sector over the period compared to more than half a 
million (582,000) women.  

By way of comparison, 5.3 million jobs were shed in total 
(all sectors) within the five countries during the same 
period. This means nearly one-third of jobs lost (5-country 
total) were tourism-related and that the loss of jobs in the 
sector was on a scale of four times greater than non-
tourism-related sectors (12.5 per cent decline in 
employment in tourism-related sectors compared to 3.1 
per cent decline in jobs in the non-tourism sectors; figure 
4). For men, the ratio of jobs lost in the tourism sectors to 
non-tourism sectors was 5:1. For women, the ratio of job 
loss was 3:1. By country, the scale of concentrated loss to 
the tourism-related sector ranged from 1.5 times greater 
than the non-tourism sectors in Viet Nam to a scale of 22 
times in Brunei Darussalam (figure 4).   

 Figure 4. Employment in tourism-related and non-
tourism-related sectors, Q2–Q4 2020 (percentage 
change, y.o.y.)  

 
Notes: Data for Brunei Darussalam are based on an annual 
survey. y.o.y. = year-on-year change in comparison to same 
period one year prior. 
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 
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Hình 4. Việc làm trong ngành liên quan đến du lịch và 
các ngành khác, Quý 2 - Quý 4/2020 (% thay đổi, so 
với cùng kỳ năm trước)

Chú thích: Dữ liệu của Brunei Darussalam dựa trên khảo sát 
hàng năm.
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên dữ liệu vi mô chính thức từ 
khảo sát lực lượng lao động.

Xem Chú thích 4 để thấy sự khác nhau giữa công việc liên quan trực tiếp và gián tiếp đến ngành du lịch.
Riêng Brunei Darussalam sử dụng dữ liệu hàng năm. Dữ liệu trung bình ba quý được sử dụng do không có dữ liệu quý 1 của Philippines.

7.

8.

 ILO Brief 4 
COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region 

 From jobs at risk to jobs and hours worked lost: what 
impact have we seen?

Job losses in the tourism-related sectors were 
four times greater than in non-tourism sectors 
Of the 14 countries covered in the baseline figure, labour 
force survey data on which to assess the COVID-19 impact 
are available for five countries: Brunei Darussalam, 
Mongolia, Philippines, Thailand and Viet Nam. All figures 
discussed relate to jobs directly related to tourism only 
and should therefore be interpreted as lower-base 
estimates.7  

Of the five countries, the shares of tourism-related 
employment in total employment in 2019 ranged from 7.4 
per cent in both Mongolia and Thailand to 11.5 per cent in 
the Philippines. Among the five countries, a total of 12.9 
million persons (7.1 million men and 5.8 million women) 
were employed in the tourism-related sector in 2019 
(three-quarter average, second to fourth quarter8). By 
country, the sector provided work for 27.7 thousand 
women and men in Brunei Darussalam, 88.4 thousand in 
Mongolia, 5.1 million in the Philippines, 4 million in 
Thailand, 3.7 million in Viet Nam (figure 3).  

 Figure 3. Employment in tourism-related sectors, 
by quarter (millions) 

 
Note: Brunei Darussalam and Mongolia are not visible in the 
figure due to their small employment sizes. The two together add 
approximately 116,000 thousand to the 2019 average and 97,000 
to the 2020 average.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

 
7 For difference between jobs directly and indirectly related to tourism, see footnote 4. 
8 Except for Brunei Darussalam where annual data are used. The three quarter average is used since first quarter 2020 data were not available for the 
Philippines.  

In 2020, with the blow to the sector brought with the 
COVID-19 pandemic and associated lockdowns and 
mobility restrictions, employment in the tourism sectors 
of the five countries dropped to 11.3 million, indicating a 
loss of 1.6 million tourism-related jobs in these five 
countries alone. By sex, 1 million men lost work in the 
sector over the period compared to more than half a 
million (582,000) women.  

By way of comparison, 5.3 million jobs were shed in total 
(all sectors) within the five countries during the same 
period. This means nearly one-third of jobs lost (5-country 
total) were tourism-related and that the loss of jobs in the 
sector was on a scale of four times greater than non-
tourism-related sectors (12.5 per cent decline in 
employment in tourism-related sectors compared to 3.1 
per cent decline in jobs in the non-tourism sectors; figure 
4). For men, the ratio of jobs lost in the tourism sectors to 
non-tourism sectors was 5:1. For women, the ratio of job 
loss was 3:1. By country, the scale of concentrated loss to 
the tourism-related sector ranged from 1.5 times greater 
than the non-tourism sectors in Viet Nam to a scale of 22 
times in Brunei Darussalam (figure 4).   

 Figure 4. Employment in tourism-related and non-
tourism-related sectors, Q2–Q4 2020 (percentage 
change, y.o.y.)  

 
Notes: Data for Brunei Darussalam are based on an annual 
survey. y.o.y. = year-on-year change in comparison to same 
period one year prior. 
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

0

5

10

15

Philippines Thailand Viet Nam

-60 -40 -20 0 20

Brunei Darussalam
Mongolia

Philippines
Thailand

Viet Nam
Five country

Non-tourism Tourism
Các ngành ngoài du lịch 
Du lịch



 ILO Brief 5 
COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region 

Among the five countries, Brunei Darussalam experienced 
the most severe loss of tourism-sector jobs in 2020, with 
two in five tourism-related jobs lost (40.5 per cent). This 
was followed by a 28.4 per cent decline in tourism-related 
employment in the Philippines and a 16.9 per cent decline 
in Mongolia. In Thailand and Viet Nam, the contraction in 
tourism-related sector jobs was 1.3 per cent and 2.7 per 
cent, respectively.  

In the Philippines and Viet Nam, employment losses were 
especially strong for women: the percentage declines in 
female employment in the sector were greater than that 
of men (figure 5, panel A) in 2020 and the female shares of 
total job loss were out of proportion to the female share in 
tourism-related employment. In the remaining three 
countries – Brunei Darussalam, Mongolia and Thailand – 
the loss of employment in the tourism-sector was higher 
for men than women.  

Thailand differs from the other countries in the slight 
increase (3.2 per cent) shown in jobs for youth (aged 15–
24) in the tourism sector. In contrast, the other four 
countries showed a more severe decline in tourism-
related employment for young people than adults (aged 
25 years and over).  

The picture changes slightly when the category of “food 
and beverage serving activities” is excluded (figure 5, 
panel B).9 Without food and beverage services, 
employment in the remaining tourism-related sectors 
showed a more severe decline in 2020 for women workers 
in the Philippines and Viet Nam and for both women and 
men workers in Thailand. In the remaining countries, the 
exclusion of the food and beverage serving sector mutes 
the results of job loss slightly or even reverses the sign 
(with job gains in tourism-related sectors excluding food 
and beverage serving activities for women in Brunei 
Darussalam and Mongolia). Youth employment in tourism 
sectors is also seen to be more sensitive to the 
consequences of the crisis when excluding food and 
beverage serving activities in the Philippines, Thailand and 
Viet Nam. 

 
9 More than 60 per cent of employment in the tourism-related sectors falls in the category in Brunei Darussalam, Mongolia, Thailand and Viet Nam, 
respectively [shares are as high as 75 per cent for women in Thailand and Viet Nam). These figures differ from the broader array of countries assessed in 
the 2020 Brief (table 1), where the average share of the sub-sector in all tourism-related employment came to 31 per cent (11-country average). In the 
Philippines, the share of employment in food and beverage serving activities in Q2–Q4 2019 was 32 per cent. Given the excessive weight of the category in 
four of the five countries and knowing that even during the strictest periods of lockdowns many workers continued to work in food and beverage services 
for take-away and delivery, panel B of figure 5 shows the change in tourism-related employment excluding food and beverage serving activities. 

 Figure 5. Employment in tourism-related sectors 
by sex and age group, Q2–Q4 2020 (percentage 
change, y.o.y.) 

Panel A. Total (all sub-sectors) 

 
Panel B. Total tourism-related sectors excluding food and 
beverage serving activities 

 

Notes: Youth are defined as persons aged 15–24 and adults aged 
25 years and over. Data for Brunei Darussalam are based on an 
annual survey. y.o.y. = year-on-year change in comparison to 
same period one year prior. 
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 
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Trong năm quốc gia, Brunei Darussalam phải chịu mức 
tổn thất nặng nề nhất về việc làm trong ngành du lịch 
năm 2020, khi 2/5 số việc làm liên quan tới ngành du 
lịch bị mất đi (40,5%). Tiếp đến là Philippines với mức 
giảm 28,4% trong việc làm liên quan đến du lịch và 
Mông Cổ với 16,9%. Tại Thái Lan và Việt Nam, tỷ lệ giảm 
việc làm trong ngành du lịch lần lượt là 1,3% và 2,7%.

Tình trạng mất việc làm đặc biệt phổ biến đối với phụ 
nữ tại Philippines và Việt Nam: tỷ lệ giảm việc làm của 
nữ giới trong ngành này cao hơn của nam giới (hình 5, 
bảng A) vào năm 2020 và tỷ trọng việc làm của phụ nữ 
trong tổng số việc làm đã mất vượt xa so với tỷ trọng 
việc làm liên quan đến du lịch mà phụ nữ đang đảm 
nhiệm. Tại ba quốc gia còn lại là Brunei Darussalam, 
Mông Cổ và Thái Lan, tỷ lệ nam giới mất việc làm cao 
hơn nữ giới trong ngành du lịch.

Thái Lan khác với các quốc gia khác khi chứng kiến sự 
tăng nhẹ (3,2%) trong số lượng việc làm ngành du lịch 
dành cho thanh niên (15-24 tuổi). Ngược lại, nhóm lao 
động thanh niên tại bốn quốc gia còn lại chịu tình 
trạng mấtviệc làm nghiêm trọng hơn so với nhóm lao 
động trưởng thành (từ 25 tuổi trở lên).

Bức tranh có chút thay đổi khi không tính đến “hoạt 
động phục vụ ăn uống” (hình 5, bảng B).9 Nếu bỏ qua 
dịch vụ ăn uống, việc làm trong các lĩnh vực liên quan 
đến du lịch khác trong năm 2020 sụt giảm nghiêm 
trọng hơn đối với lao động nữ ở Philippines và Việt 
Nam, và đối với cả hai giới tại Thái Lan. Ở các quốc gia 
còn lại, khi không tính đến dịch vụ ăn uống, số lượng 
việc làm không giảm mà thậm chí còn tăng (với sự tăng 
trưởng việc làm dành cho phụ nữ trong các ngành liên 
quan đến du lịch ngoài các hoạt động phục vụ ăn uống 
tại Brunei Darussalam và Mông Cổ). Tại Philippines, Thái 
Lan và Việt Nam, có thể thấy việc làm của thanh niên 
trong các ngành du lịch ngoài các hoạt động phục vụ ăn 
uống cũng dễ bị tác động tiêu cực của đại dịch hơn.
 
Tác động của khủng hoảng COVID-19 lên thị trường lao 
động không chỉ dừng lại ở tình trạng thâm hụt việc làm 
mà còn sâu rộng hơn thế nữa. Số lượng lao động bị ảnh 
hưởng bởi việc cắt giảm giờ làm do các biện pháp cách ly 
và phong tỏa toàn quốc nhiều hơn hàng triệu người so 
với số người bị mất việc làm hoàn toàn. Theo những ước 
tính gần đây của ILO, trong khi số việc làm trong khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương đã giảm 62 triệu từ năm 2019 
đến 2020, mức giảm thời giờ làm việc do COVID-19 trong 
năm 2020 (giảm 8,2%) tương đương với thời gian làm 
việc của 145 triệu lao động toàn thời gian.10 

Hình 5. Việc làm trong các ngành liên quan đến du 
lịch theo giới tính và nhóm tuổi, Quý 2 – Quý 4/2020 
(% thay đổi, so với cùng kỳ năm trước)

Bảng A. Tất cả các phân ngành

Chú thích: Thanh niên được tính là người từ 15-24 tuổi và 
người trưởng thành từ 25 tuổi trở lên. Dữ liệu của Brunei 
Darussalam dựa trên khảo sát hàng năm. 
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao 
động việc làm.

Hơn 60% việc làm liên quan đến du lịch nằm trong mục "hoạt động phục vụ ăn uống" tại lần lượt các quốc gia Brunei Darussalam, Mông Cổ, Thái Lan và Việt Nam (tỷ lệ này lên tới 75% 
với nhóm việc làm cho phụ nữ tại Thái Lan và Việt Nam). Những con số này khác với dữ liệu đánh giá của nhóm nhiều quốc gia hơn trong Tóm tắt năm 2020 (bảng 1), trong đó tỷ trọng 
trung bình của mỗi phân ngành trong tổng việc làm ngành du lịch là 31% (trung bình 11 quốc gia). Tại Philippines, tỷ trọng việc làm của các hoạt động phục vụ ăn uống từ quý 2 đến quý 
4/2019 là 32%. Xét đến tỷ trọng quá lớn của phân ngành này tại bốn trên năm quốc gia và thực tế là ngay cả trong những giai đoạn phong toả nghiêm ngặt nhất, nhiều lao động vẫn tiếp 
tục làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống mang đi và giao hàng, sự thay đổi về việc làm liên quan đến du lịch trong bảng B hình 5 không bao gồm các hoạt động phục vụ ăn uống.
ILO, Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2021, 2021; ILO, Báo cáo nhanh của ILO: COVID-19 và thế giới việc làm, ấn bản thứ 8, tháng 10/2021.

9.

10.

Nam giới
Nữ giới

Thanh niên
Người trưởng thành

Bảng B. Tất cả các ngành liên quan đến du lịch, ngoại trừ 
hoạt động phục vụ ăn uống

 ILO Brief 5 
COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region 

Among the five countries, Brunei Darussalam experienced 
the most severe loss of tourism-sector jobs in 2020, with 
two in five tourism-related jobs lost (40.5 per cent). This 
was followed by a 28.4 per cent decline in tourism-related 
employment in the Philippines and a 16.9 per cent decline 
in Mongolia. In Thailand and Viet Nam, the contraction in 
tourism-related sector jobs was 1.3 per cent and 2.7 per 
cent, respectively.  

In the Philippines and Viet Nam, employment losses were 
especially strong for women: the percentage declines in 
female employment in the sector were greater than that 
of men (figure 5, panel A) in 2020 and the female shares of 
total job loss were out of proportion to the female share in 
tourism-related employment. In the remaining three 
countries – Brunei Darussalam, Mongolia and Thailand – 
the loss of employment in the tourism-sector was higher 
for men than women.  

Thailand differs from the other countries in the slight 
increase (3.2 per cent) shown in jobs for youth (aged 15–
24) in the tourism sector. In contrast, the other four 
countries showed a more severe decline in tourism-
related employment for young people than adults (aged 
25 years and over).  

The picture changes slightly when the category of “food 
and beverage serving activities” is excluded (figure 5, 
panel B).9 Without food and beverage services, 
employment in the remaining tourism-related sectors 
showed a more severe decline in 2020 for women workers 
in the Philippines and Viet Nam and for both women and 
men workers in Thailand. In the remaining countries, the 
exclusion of the food and beverage serving sector mutes 
the results of job loss slightly or even reverses the sign 
(with job gains in tourism-related sectors excluding food 
and beverage serving activities for women in Brunei 
Darussalam and Mongolia). Youth employment in tourism 
sectors is also seen to be more sensitive to the 
consequences of the crisis when excluding food and 
beverage serving activities in the Philippines, Thailand and 
Viet Nam. 

 
9 More than 60 per cent of employment in the tourism-related sectors falls in the category in Brunei Darussalam, Mongolia, Thailand and Viet Nam, 
respectively [shares are as high as 75 per cent for women in Thailand and Viet Nam). These figures differ from the broader array of countries assessed in 
the 2020 Brief (table 1), where the average share of the sub-sector in all tourism-related employment came to 31 per cent (11-country average). In the 
Philippines, the share of employment in food and beverage serving activities in Q2–Q4 2019 was 32 per cent. Given the excessive weight of the category in 
four of the five countries and knowing that even during the strictest periods of lockdowns many workers continued to work in food and beverage services 
for take-away and delivery, panel B of figure 5 shows the change in tourism-related employment excluding food and beverage serving activities. 

 Figure 5. Employment in tourism-related sectors 
by sex and age group, Q2–Q4 2020 (percentage 
change, y.o.y.) 

Panel A. Total (all sub-sectors) 

 
Panel B. Total tourism-related sectors excluding food and 
beverage serving activities 

 

Notes: Youth are defined as persons aged 15–24 and adults aged 
25 years and over. Data for Brunei Darussalam are based on an 
annual survey. y.o.y. = year-on-year change in comparison to 
same period one year prior. 
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 
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 ILO Brief 6 
COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region 

The labour market impact of the COVID-19 crisis goes well 
beyond job losses. Many more millions of workers have 
been affected by the reduction in working hours caused 
by national lockdown and containment measures than 
have been affected by complete job loss. According to 
recent ILO estimates, while employment shrank by 62 
million from 2019 to 2020 in the Asia–Pacific region, the 
COVID-19-induced reduction in working hours in 2020 (8.2 
per cent decrease) was equivalent to the working-time of 
145 million full-time workers.10  

The reduction in hours have been especially 
heavy in the tourism-related sectors  
At the country level, the magnitude of reduction in 
average working hours of persons employed in tourism in 
2020 was: 38.1 per cent in the Philippines, 20.9 per cent in 
Brunei Darussalam, 12.7 per cent in Mongolia, 10 per cent 
in Thailand and 4.1 per cent in Viet Nam (figure 6, panel A). 
The working-hour losses in the sector are well above those 
estimated for the non-tourism sectors, with the difference 
ranging from two to seven times higher working-hour 
losses for tourism-related workers compared to non-
tourism-related workers. In all but Mongolia, the 
reduction in average hours worked for male workers was 
greater than that of female workers (figure 6, panel B).  

 Figure 6. Average hours worked and average 
wages, Q2–Q4 2020 (percentage change, y.o.y.) 

Panel A. Tourism-related sectors and non-tourism sectors 

 

 
10 ILO, World Employment and Social Outlook: Trends 2021, 2021; ILO, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work, Eight edition, October 2021. 
11 Also known as “with a job but not at work”.  

Panel B. Tourism-related sectors by sex  

 

Notes: Average wages includes nominal earnings of paid wage 
employees only (excluding self-employed workers). Average wage 
data are not available for Brunei Darussalam. Data for Brunei 
Darussalam are based on an annual survey. y.o.y. = year-on-year 
change in comparison to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

Many tourism workers were asked to take temporary 
leave by their employers during various national COVID-19 
lockdown periods. At the stage of most severe national 
lockdown restrictions – typically second quarter 2020 – 76 
per cent of workers in the tourism-related sector in the 
Philippines reported working zero hours during the 
reference week.11 Percentages were lower in the other 
countries: 17 per cent on zero hours in Mongolia (fourth 
quarter) and Thailand (second quarter), 15 per cent in 
Brunei Darussalam (annual) and 4 per cent in Viet Nam 
(second quarter). Yet each of these percentages represent 
a significant increase in the number of workers engaged 
for zero hours of work per week compared to the pre-
crisis period. Comparing the three-quarter average 2019 
to 2020, the number of workers in the tourism-related 
sector working zero hours per week increased by more 
than 300 per cent in Mongolia (affecting 5,400 workers), 
600 per cent in Viet Nam (affecting 62,000 workers), more 
than a thousand-fold in Thailand (affecting 224,000 
workers) and Brunei Darussalam (affecting 2,500 workers) 
and nearly two thousand-fold in the Philippines (affecting 
775,000 workers).  
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COVID-19 và việc làm trong ngành du lịch tại khu vực châu Á–Thái Bình Dương
Tóm tắt nghiên cứu

Tình trạng giảm thời giờ làm đặc biệt nghiêm 
trọng trong các ngành liên quan đến du lịch

Ở cấp độ quốc gia, mức độ giảm thời giờ làm việc trung 
bình trong năm 2020 của các lao động ngành du lịch là: 
38,1% tại Philippines, 20,9% tại Brunei Darussalam, 
12,7% tại Mông Cổ, 10% tại Thái Lan và 4,1% tại Việt 
Nam (hình 6, bảng A). Tình trạng giảm giờ làm việc 
trong ngành du lịch cao hơn từ 2 đến 7 lần so với các 
ngành khác. Ở tất cả các quốc gia trừ Mông Cổ, lao 
động nam chịu mức giảm giờ làm việc trung bình cao 
hơn so với lao động nữ (hình 6, bảng B).

Nhiều lao động trong ngành du lịch đã bị người sử dụng 
lao động yêu cầu tạm ngừng việc trong các giai đoạn 
phong tỏa toàn quốc do đại dịch COVID-19. Trong giai 
đoạn phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt nhất, đặc biệt 
trong quý 2/2020, 76% lao động làm việc trong ngành liên 
quan đến du lịch tại Philippines đã không làm việc một giờ 
nào trong suốt cả tuần tham chiếu.11 Tỷ lệ này tại các quốc 
gia khác thấp hơn, cụ thể là 17% tại Mông Cổ (quý 4) và 
Thái Lan (quý 2), 15% tại Brunei Darussalam (cả năm) và 
4% tại Việt Nam (quý 2). Tuy vậy tất cả số liệu này đều thể 
hiện sự gia tăng đáng kể về số lượng lao động rơi vào cảnh 
cả tuần không làm việc giờ nào so với thời kỳ trước khủng 
hoảng. Khi so sánh tỷ lệ trung bình ba quý trong năm 2019 
với năm 2020, số lượng lao động trong ngành liên quan 
đến du lịch không được làm việc giờ nào trong cả tuần đã 
tăng hơn 300% tại Mông Cổ (5.400 lao động bị ảnh hưởng), 
tăng 600% tại Việt Nam (62.000 lao động bị ảnh hưởng), 
tăng hơn 1 nghìn lần tại Thái Lan (224.000 lao động bị ảnh 
hưởng) và Brunei Darussalam (2.500 lao động bị ảnh 
hưởng), và tăng gần 2 nghìn lần tại Philippines (775.000 
lao động bị ảnh hưởng).

Cái giá thật sự của tình trạng giảm giờ làm việc chính là 
giảm lương. Nếu may mắn, những lao động bị yêu cầu 
giảm giờ làm việc hoặc tạm ngừng việc được nhận một 
phần lương của mình trong giai đoạn bị buộc nghỉ phép 
(một phần nhờ khoản trợ cấp tiền lương từ các chính phủ; 
xem mục tiếp theo). Nếu không, lao động hoàn toàn 
không được hưởng lương. Có thể thấy sự sụt giảm mức 
lương trung bình của người lao động làm việc trong ngành 
liên quan đến du lịch thể hiện rất rõ tại Thái Lan và Việt 
Nam, hai nước có mức giảm lần lượt là 9,5% và 17,6% 
(hình 6, bảng A). Để so sánh, mức lương trung bình trong 
các ngành ngoài du lịch tại Việt Nam hoàn toàn không đổi, 
và con số này tăng nhẹ tại Thái Lan.

Mức tăng lương trung bình 2,6% tại Mông Cổ và 0,8% tại 
Philippines thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực ra lại 
hợp lý khi xem xét đến các hiệu ứng tổng hợp. Cả hai nước 
này đã mất khá nhiều việc làm trong ngành liên quan đến 
du lịch (xem hình 3) và những lao động vẫn giữ được việc 
làm thuộc nhóm nhân viên có mức lương cao hơn. Tại 
Mông Cổ, lương chỉ tăng trong nhóm lao động nữ, và thể 
hiện rõ ràng nhất ở sự tăng trưởng về số lượng lao động 
nữ làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú và vận tải (là các 
phân ngành được trả lương cao hơn) và giảm số lượng việc 
làm trong các hoạt động phục vụ ăn uống (phân ngành 
được trả lương thấp hơn). Tại cả Mông Cổ và Philippines, 
các ngành khác ngoài du lịch có mức tăng lương trung 
bình cao hơn so với mức tăng của ngành du lịch.

Hình 6. Số giờ làm việc trung bình và mức lương 
trung bình, Quý 2 – Quý 4/2020 (% thay đổi, so với 
cùng kỳ năm trước)

Bảng A. Ngành liên quan đến du lịch và các ngành 
khác

Bảng B: Ngành liên quan đến du lịch, theo giới tính

Chú thích: Mức thu nhập trung bình chỉ bao gồm thu nhập 
danh nghĩa của các lao động làm công ăn lương (không bao 
gồm lao động tự làm). Brunei Darussalam không có dữ liệu 
thu nhập trung bình. Dữ liệu của Brunei Darussalam dựa trên 
khảo sát hàng năm. 
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao 
động việc làm.

Còn được hiểu là “có việc làm nhưng hiện không làm việc”.11.

 ILO Brief 6 
COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region 

The labour market impact of the COVID-19 crisis goes well 
beyond job losses. Many more millions of workers have 
been affected by the reduction in working hours caused 
by national lockdown and containment measures than 
have been affected by complete job loss. According to 
recent ILO estimates, while employment shrank by 62 
million from 2019 to 2020 in the Asia–Pacific region, the 
COVID-19-induced reduction in working hours in 2020 (8.2 
per cent decrease) was equivalent to the working-time of 
145 million full-time workers.10  

The reduction in hours have been especially 
heavy in the tourism-related sectors  
At the country level, the magnitude of reduction in 
average working hours of persons employed in tourism in 
2020 was: 38.1 per cent in the Philippines, 20.9 per cent in 
Brunei Darussalam, 12.7 per cent in Mongolia, 10 per cent 
in Thailand and 4.1 per cent in Viet Nam (figure 6, panel A). 
The working-hour losses in the sector are well above those 
estimated for the non-tourism sectors, with the difference 
ranging from two to seven times higher working-hour 
losses for tourism-related workers compared to non-
tourism-related workers. In all but Mongolia, the 
reduction in average hours worked for male workers was 
greater than that of female workers (figure 6, panel B).  

 Figure 6. Average hours worked and average 
wages, Q2–Q4 2020 (percentage change, y.o.y.) 

Panel A. Tourism-related sectors and non-tourism sectors 

 

 
10 ILO, World Employment and Social Outlook: Trends 2021, 2021; ILO, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work, Eight edition, October 2021. 
11 Also known as “with a job but not at work”.  

Panel B. Tourism-related sectors by sex  

 

Notes: Average wages includes nominal earnings of paid wage 
employees only (excluding self-employed workers). Average wage 
data are not available for Brunei Darussalam. Data for Brunei 
Darussalam are based on an annual survey. y.o.y. = year-on-year 
change in comparison to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

Many tourism workers were asked to take temporary 
leave by their employers during various national COVID-19 
lockdown periods. At the stage of most severe national 
lockdown restrictions – typically second quarter 2020 – 76 
per cent of workers in the tourism-related sector in the 
Philippines reported working zero hours during the 
reference week.11 Percentages were lower in the other 
countries: 17 per cent on zero hours in Mongolia (fourth 
quarter) and Thailand (second quarter), 15 per cent in 
Brunei Darussalam (annual) and 4 per cent in Viet Nam 
(second quarter). Yet each of these percentages represent 
a significant increase in the number of workers engaged 
for zero hours of work per week compared to the pre-
crisis period. Comparing the three-quarter average 2019 
to 2020, the number of workers in the tourism-related 
sector working zero hours per week increased by more 
than 300 per cent in Mongolia (affecting 5,400 workers), 
600 per cent in Viet Nam (affecting 62,000 workers), more 
than a thousand-fold in Thailand (affecting 224,000 
workers) and Brunei Darussalam (affecting 2,500 workers) 
and nearly two thousand-fold in the Philippines (affecting 
775,000 workers).  
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COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region 

The labour market impact of the COVID-19 crisis goes well 
beyond job losses. Many more millions of workers have 
been affected by the reduction in working hours caused 
by national lockdown and containment measures than 
have been affected by complete job loss. According to 
recent ILO estimates, while employment shrank by 62 
million from 2019 to 2020 in the Asia–Pacific region, the 
COVID-19-induced reduction in working hours in 2020 (8.2 
per cent decrease) was equivalent to the working-time of 
145 million full-time workers.10  

The reduction in hours have been especially 
heavy in the tourism-related sectors  
At the country level, the magnitude of reduction in 
average working hours of persons employed in tourism in 
2020 was: 38.1 per cent in the Philippines, 20.9 per cent in 
Brunei Darussalam, 12.7 per cent in Mongolia, 10 per cent 
in Thailand and 4.1 per cent in Viet Nam (figure 6, panel A). 
The working-hour losses in the sector are well above those 
estimated for the non-tourism sectors, with the difference 
ranging from two to seven times higher working-hour 
losses for tourism-related workers compared to non-
tourism-related workers. In all but Mongolia, the 
reduction in average hours worked for male workers was 
greater than that of female workers (figure 6, panel B).  

 Figure 6. Average hours worked and average 
wages, Q2–Q4 2020 (percentage change, y.o.y.) 

Panel A. Tourism-related sectors and non-tourism sectors 

 

 
10 ILO, World Employment and Social Outlook: Trends 2021, 2021; ILO, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work, Eight edition, October 2021. 
11 Also known as “with a job but not at work”.  

Panel B. Tourism-related sectors by sex  

 

Notes: Average wages includes nominal earnings of paid wage 
employees only (excluding self-employed workers). Average wage 
data are not available for Brunei Darussalam. Data for Brunei 
Darussalam are based on an annual survey. y.o.y. = year-on-year 
change in comparison to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

Many tourism workers were asked to take temporary 
leave by their employers during various national COVID-19 
lockdown periods. At the stage of most severe national 
lockdown restrictions – typically second quarter 2020 – 76 
per cent of workers in the tourism-related sector in the 
Philippines reported working zero hours during the 
reference week.11 Percentages were lower in the other 
countries: 17 per cent on zero hours in Mongolia (fourth 
quarter) and Thailand (second quarter), 15 per cent in 
Brunei Darussalam (annual) and 4 per cent in Viet Nam 
(second quarter). Yet each of these percentages represent 
a significant increase in the number of workers engaged 
for zero hours of work per week compared to the pre-
crisis period. Comparing the three-quarter average 2019 
to 2020, the number of workers in the tourism-related 
sector working zero hours per week increased by more 
than 300 per cent in Mongolia (affecting 5,400 workers), 
600 per cent in Viet Nam (affecting 62,000 workers), more 
than a thousand-fold in Thailand (affecting 224,000 
workers) and Brunei Darussalam (affecting 2,500 workers) 
and nearly two thousand-fold in the Philippines (affecting 
775,000 workers).  
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COVID-19 và việc làm trong ngành du lịch tại khu vực châu Á–Thái Bình Dương
Tóm tắt nghiên cứu

Các phân ngành được trả lương thấp hơn trong 
ngành du lịch tập trung nhiều lao động hơn

Có 10 phân ngành được liệt kê trong bảng ước tính về 
việc làm liên quan tới du lịch.12 Một số nhóm ngành được 
gộp lại để dễ trình bày hơn, cụ thể Hình 7 thể hiện bốn 
nhóm việc làm là: dịch vụ lưu trú cho du khách, hoạt động 
phục vụ ăn uống, vận tải hành khách (đường bộ, đường 
sắt, đường hàng không và đường thuỷ) và dịch vụ cho 
thuê trang thiết bị vận tải, và các lĩnh vực du lịch khác.

Tại các quốc gia được nghiên cứu, mức tổn thất việc 
làm lớn nhất trong số các phân ngành được ghi nhận 
trong các hoạt động phục vụ ăn uống tại Brunei 
Darussalam (giảm 50%) và ‘các dịch vụ du lịch khác’ tại 
bốn quốc gia (với mức giảm dao động từ 7% tại Việt 
Nam tới 56% tại Philippines). Một số phân ngành có 
mức tăng trưởng việc làm nhẹ trong giai đoạn này là 
dịch vụ lưu trú (Mông Cổ), hoạt dộng phục vụ ăn uống 
(Thái Lan) và vận tải hành khách tại Việt Nam.

Chúng ta cũng có thể phân tích những diễn biến trong 
lĩnh vực việc làm ngành du lịch tại Thái Lan và Việt Nam, 
trong những tháng đầu năm 2021. Tại hai quốc gia này, 
số ca nhiễm COVID-19 trong quý 1/2021 ở mức thấp và 
du lịch nội địa được khuyến khích thông qua cả hình 
thức du lịch do chính phủ tài trợ cũng như các gói hỗ trợ 
cho ngành khách sạn. Dù vậy, việc làm trong ngành dịch 
vụ lưu trú cũng như trong các ngành nghề khác liên 
quan đến du lịch vẫn chưa phục hồi như trước khủng 
hoảng khi cả hai nước này vẫn đóng cửa biên giới. Tuy 
nhiên ngành dịch vụ ăn uống đã ghi nhận sự tăng 
trưởng việc làm, nhưng chỉ tăng số lượng lao động nữ.

Sự tăng trưởng đáng kể về việc làm dành cho phụ nữ 
trong phân ngành này giữa quý 1/2020 và quý 1/2021 
đã bù đắp cho mức thâm hụt việc làm của phụ nữ 
trong các phân ngành du lịch khác. Tổng cộng đã có 
thêm 37.000 việc làm dành cho phụ nữ tại Thái Lan, 
thêm 114.000 việc làm trong ngành du lịch cho phụ nữ 
tại Việt Nam (hình 8). Với nam giới, số lượng việc làm 
trong các ngành liên quan đến du lịch tại Thái Lan và 
Việt Nam đã giảm lần lượt là 131.000 và 80.000.

Xét đến thực tế các hoạt động phục ăn uống là phân 
ngành có mức lương thấp nhất trong số các ngành 
nghề liên quan đến du lịch tại hai quốc gia này (cũng 
như tại ba quốc gia còn lại), dữ liệu phản ánh một hậu 
quả không mong muốn của cuộc khủng hoảng, đó là tỉ 
lệ nữ giới đảm nhiệm những công việc được trả lương 
thấp nhất trong ngành du lịch ngày càng tăng.13

Hình 7. Việc làm liên quan đến du lịch, phân bổ theo 
các phân ngành, Quý 2 - Quý 4/2020 (% thay đổi, so 
với cùng kỳ năm trước)

Hình 8. Thái Lan và Việt Nam: phân bổ việc làm theo 
phân ngành và theo giới tính, Quý 1/2021 (nghìn, so 
với cùng kỳ năm trước)

Chú thích: Các lĩnh vực du lịch khác bao gồm: đại lý lữ hành và các 
dịch vụ đặt chỗ khác, các hoạt động văn hoá, thể thao và hoạt động 
giải trí. Tất cả 10 phân ngành được liệt kê trong phần Phụ lục, bảng 
A1. Số liệu của Brunei Darussalam dựa trên khảo sát thường niên. 
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao động 
việc làm.

Dịch vụ lưu trú cho du khách
Hoạt động phục vụ ăn uống 
Vận tải hành khách và cho thuê trang thiết bị vận tải
Các lĩnh vực du lịch khác
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The real cost of working-hour reductions comes in the 
form of lost wages. At best, workers asked to reduce 
hours or go on temporary leave were provided some 
percentage of their wages during their periods of furlough 
(thanks in part to the wage subsidies offered by 
governments; see following section). At worst, workers 
received no salaries at all. The loss in average wages of 
workers in the tourism-related sector is evident in 
Thailand and Viet Nam, where wages were reduced by 9.5 
per cent and 17.6 per cent, respectively (figure 6, panel A). 
By comparison, average wages in the non-tourism sectors 
did not change at all in Viet Nam and increased slightly in 
Thailand.  

The average wage increases of 2.6 per cent in Mongolia 
and 0.8 per cent in the Philippines, while seemingly a 
contradiction, makes sense if compositional effects are 
considered. Both countries saw a sizable loss in 
employment in the tourism-related sector (see figure 3) 
and those remaining in the sector were employees with a 
slightly higher wage distribution. In Mongolia, the 
increase in wages accrued to women only, and reflects in 
particular the increase in women working in 
accommodations and transport (comparatively higher 
paid sub-sectors) and the decrease in employment in food 
and beverage serving activities (a lower paid sub-sector). 
In both Mongolia and the Philippines, the increase in 
average wages was higher for the non-tourism sector 
compared to the tourism sector.  

Workers become more concentrated in lower-
paid sub-sectors of the tourism sector 
There are ten sub-sectors covered in the estimates of 
tourism-related employment.12 For ease of presentation, 
some categories are merged, and the following four 
groupings are shown in Figure 7: accommodations for 
visitors, food and beverage service activities, passenger 
transport (road, railway, air and water) and transport 
equipment rental, and other tourism sectors.  

Among the countries examined, the largest employment 
losses among the tourism sub-sectors were felt in the 
food and beverage serving activities in Brunei Darussalam 
(decreasing 50 per cent) and in the “other tourism sectors” 
for the other four countries (ranging from 7 per cent 
decrease in Viet Nam to 56 per cent in the Philippines). 

 
12 Accommodations for visitors, food and beverage serving activities, railway passenger transport, road passenger transport, water passenger transport, 
air passenger transport, transport equipment rental, travel agencies and other reservation service activities, cultural activities and sports and recreational 
activities.  

The few job gains found over the period accrued to 
accommodations (Mongolia), food and beverage serving 
activities (Thailand) and passenger transport in Viet Nam.  

 Figure 7. Employment in tourism-related sectors 
by sub-sector, Q2–Q4 2020 (percentage change, 
y.o.y.) 

 
Notes: Other tourism sectors include travel agencies and other 
reservation service activities, cultural activities and sports and 
recreational activities. All ten sub-sectors are shown in Annex 
table A1. Brunei Darussalam are based on an annual survey. y.o.y. 
= year-on-year change in comparison to same period one year 
prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

In Thailand and Viet Nam, we can examine also what 
happens within tourism employment in the early months 
of 2021. In both countries, COVID-19 infection numbers 
were low in the first quarter of 2021 and domestic travel 
was encouraged, including through government-
sponsored travel and hotel subsidies. Still, with 
international borders remaining closed in both countries, 
employment in the accommodations and other tourism 
sub-sectors had not yet recovered to pre-crisis numbers. 
Job growth did occur, however, in the food and beverage 
serving activities, but only for women.  

The sizable increase in jobs for women in the sub-sector 
between the first quarter of 2020 and the first quarter of 
2021 more than cancelled out losses of jobs for women in 
the other tourism sub-sectors. The result was an overall 
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gain of 37,000 jobs for women in the tourism sector in 
Thailand during the period and an increase of 114,000 
tourism jobs for women in Viet Nam (figure 8). For men, 
employment in tourism-related sectors declined by 
131,000 and 80,000 in Thailand and Viet Nam, 
respectively. 

 Figure 8. Thailand and Viet Nam: Employment by 
tourism sub-sector and sex, Q1 2021 (thousands, 
y.o.y.) 

 
Notes: Other tourism sectors include travel agencies and other 
reservation service activities, cultural activities and sports and 
recreational activities. y.o.y. = year-on-year change in comparison 
to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

As the food and beverage serving activities is the lowest-
paid of the tourism-related sectors in the two countries 
(and the other three countries as well), the data thus imply 
that another unfortunate consequence of the crisis has 
been an increased concentration of women workers in the 
lowest-paid jobs of the sector.13  

Circumstances worsened in both countries with the 
spread of the COVID-19 Delta variant from the second 

 
13 In the four countries (excluding Brunei Darussalam, where wage data are not available), the highest average wages are mostly in the “other tourism 
sectors”. The large decline in employment in this sub-sector in all the countries can also be a factor in the declining average wages of Thailand and Viet 
Nam (shown in figure 6).  

quarter of 2021, leading to newfound travel restrictions 
and renewed disruption of tourism-related employment. 
At the time of drafting, second quarter data was available 
only for Viet Nam. Data confirms the renewed hit to 
tourism-related employment. All four sub-sectors showed 
contractions in employment from the previous quarter 
(figure 9). Both the accommodations and passenger 
transport sub-sectors had seemed to recover from the 
preliminary COVID-19 shocks of 2020 by the end of the 
year as mobility restrictions were eased and local tourism 
increased, only to be pummelled with new virus outbreaks 
in early 2021. By the second quarter 2021, employment in 
these two sub-sectors was below the numbers prior to the 
crisis (last quarter of 2019). This could be a sign that 
labour market impacts to the tourism sector worsened 
with subsequent virus waves as some tourism enterprises 
reached the limits of their financial reserves and finally 
closed their doors for good.  

 Figure 9. Viet Nam: Employment by sub-sector 
(index, Q4 2019 = 100) 

 
Notes: Other tourism sectors include passenger transport (road, 
railway, air and water), transport equipment rental, travel 
agencies and other reservation service activities, cultural activities 
and sports and recreational activities.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 
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Chú thích: Các dịch vụ du lịch khác bao gồm: đại lý lữ hành và các dịch 
vụ đặt chỗ khác, các hoạt động văn hoá, thể thao và hoạt động giải trí. 
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao động 
việc làm.

Thái Lan Việt Nam

Dịch vụ lưu trú cho du khách; ăn uống; vận tải hành khách bằng đường sắt, 
đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không; cho thuê trang thiết bị vận tải; dịch 
vụ lữ hành và các dịch vụ đặt chỗ khác; các hoạt động văn hoá, thể thao và giải trí.
Trong bốn quốc gia (không tính Brunei Darussalam do không có dữ liệu về 
lương), mức lương trung bình cao nhất chủ yếu nằm trong nhóm ‘các dịch vụ du 
lịch khác’. Sự sụt giảm mạnh số lượng việc làm trong phân ngành này tại cả bốn 
nước có thể là một yếu tố khiến mức lương trung bình giảm tại Thái Lan và Việt 
Nam (thể hiện trong hình 6).

12.

13.
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gain of 37,000 jobs for women in the tourism sector in 
Thailand during the period and an increase of 114,000 
tourism jobs for women in Viet Nam (figure 8). For men, 
employment in tourism-related sectors declined by 
131,000 and 80,000 in Thailand and Viet Nam, 
respectively. 

 Figure 8. Thailand and Viet Nam: Employment by 
tourism sub-sector and sex, Q1 2021 (thousands, 
y.o.y.) 

 
Notes: Other tourism sectors include travel agencies and other 
reservation service activities, cultural activities and sports and 
recreational activities. y.o.y. = year-on-year change in comparison 
to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

As the food and beverage serving activities is the lowest-
paid of the tourism-related sectors in the two countries 
(and the other three countries as well), the data thus imply 
that another unfortunate consequence of the crisis has 
been an increased concentration of women workers in the 
lowest-paid jobs of the sector.13  

Circumstances worsened in both countries with the 
spread of the COVID-19 Delta variant from the second 

 
13 In the four countries (excluding Brunei Darussalam, where wage data are not available), the highest average wages are mostly in the “other tourism 
sectors”. The large decline in employment in this sub-sector in all the countries can also be a factor in the declining average wages of Thailand and Viet 
Nam (shown in figure 6).  

quarter of 2021, leading to newfound travel restrictions 
and renewed disruption of tourism-related employment. 
At the time of drafting, second quarter data was available 
only for Viet Nam. Data confirms the renewed hit to 
tourism-related employment. All four sub-sectors showed 
contractions in employment from the previous quarter 
(figure 9). Both the accommodations and passenger 
transport sub-sectors had seemed to recover from the 
preliminary COVID-19 shocks of 2020 by the end of the 
year as mobility restrictions were eased and local tourism 
increased, only to be pummelled with new virus outbreaks 
in early 2021. By the second quarter 2021, employment in 
these two sub-sectors was below the numbers prior to the 
crisis (last quarter of 2019). This could be a sign that 
labour market impacts to the tourism sector worsened 
with subsequent virus waves as some tourism enterprises 
reached the limits of their financial reserves and finally 
closed their doors for good.  

 Figure 9. Viet Nam: Employment by sub-sector 
(index, Q4 2019 = 100) 

 
Notes: Other tourism sectors include passenger transport (road, 
railway, air and water), transport equipment rental, travel 
agencies and other reservation service activities, cultural activities 
and sports and recreational activities.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 
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Informality in the tourism sector has increased 
during the crisis 
Another unfortunate effect of the COVID-19 crisis on the 
tourism sector has been the increase in informal 
employment in both absolute number and relative to 
formal employment. The job losses and shifts within the 
tourism-related sectors have increasingly skewed jobs in 
favour of the informal in Viet Nam. Over the course of the 
crisis period, the share of paid informal jobs in the 
tourism-related sector increased from 63 per cent in the 
first quarter 2020 to 67 per cent in the first and second 
quarters of 2021 (figure 10, panel A). In 2020 (three 
quarter average), informal paid jobs within the tourism-
related sector increased by 3 per cent in Viet Nam 
compared to a decline of 11 per cent for formal jobs in the 
sector (figure 10, panel B). The increases in informal paid 
employment were in the accommodations and other 
tourism sectors, while formal paid jobs declined in all the 
sub-sectors.  

 Figure 10. Viet Nam: Informal wage employment in 
the tourism-related sector  

Panel A. Share of informal and formal wage employment in 
tourism-related employment, Q4 2019 to Q2 2021 
(percentage) 

 

 
14 Leading provinces and regions refer to the top localities ranked by the share of tourism employment in total employment within the locality, which 
collectively accounted for 50 per cent of nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline. 
15 In Thailand, the top tourism provinces consist of: Phuket, Chon Buri, Phangnga, Bangkok, Krabi, Samut Prakan, Prachuap Khiri Khan, Nonthaburi, 
Phetchaburi and Pathum Thani. 
16 In Viet Nam, the main tourism provinces comprise of: Da Nang, Khanh Hoa, Ho Chi Minh City, Ba Rịa-Vung Tau, Tay Ninh, An Giang, Can Tho, Kien Giang, 
Hanoi, Quang Ninh, Thua Thien-Hue, and Quang Nam. 

Panel B. Wage employment in tourism-related sectors by sub-
sector and formal/informal status, Q2–Q4 2020 (percentage 
change, y.o.y.) 

 
Notes: Data refer to wage employment only (excluding self-
employed). Other tourism sectors include passenger transport 
(road, railway, air and water), transport equipment rental, travel 
agencies and other reservation service activities, cultural activities 
and sports and recreational activities. y.o.y. = year-on-year 
change in comparison to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

Subnational trends 
Across the three countries with available data, the 
pronounced impact of the COVID-19 crisis on tourism in 
2020 varied by subnational localities.14 From the second to 
fourth quarters of 2020, the leading tourism provinces in 
Thailand recorded average quarterly contractions in 
tourism-related employment (excluding food and 
beverage services) of 8 per cent compared to a decrease 
of 3.5 per cent in the non-leading tourism provinces 
(figure 11).15 By comparison, in Viet Nam, tourism 
employment contracted by 5 per cent in the top tourism-
dependent provinces but actually expanded by 1.2 per 
cent in the provinces less reliant on tourism.16 
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Tình hình đã trở nên xấu hơn tại Thái Lan và Việt Nam 
từ quý 2/2021 khi biến thể Delta của virus corona lây 
lan rộng, kéo theo việc áp dụng những hạn chế đi lại 
mới và một lần nữa gây gián đoạn việc làm trong 
ngành du lịch. Tại thời điểm phác thảo tóm tắt mới chỉ 
có dữ liệu quý 2 của Việt Nam. Dữ liệu này xác nhận 
lĩnh vực việc làm liên quan đến du lịch lại một lần nữa 
chịu tác động tiêu cực. Cả bốn phân ngành đã ghi nhận 
sự sụt giảm số lượng việc làm so với quý trước đó (hình 
9). Cuối năm 2020, ngành dịch vụ lưu trú và vận tải 
hành khách dường như đã phục hồi từ cú sốc 
COVID-19 trước đó, sau khi những hạn chế đi lại được 
nới lỏng và du lịch địa phương tăng trưởng, nhưng rồi 
lại phải hứng chịu những đợt bùng phát virus mới vào 
đầu năm 2021. Cho tới quý 2/2021, số việc làm trong 
hai phân ngành này ở mức thấp hơn so với trước 
khủng hoảng (quý 4/2019). Đây có thể là dấu hiệu cho 
thấy các tác động về thị trường lao động tới ngành du 
lịch càng trở nên trầm trọng hơn theo các làn sóng lây 
nhiễm, do một số doanh nghiệp du lịch đã cạn kiệt dự 
trữ tài chính và phải đóng cửa vĩnh viễn.

Gia tăng việc làm phi chính thức trong ngành du 
lịch trong giai đoạn khủng hoảng 

Một tác động không mong muốn khác của khủng 
hoảng COVID-19 lên ngành du lịch là tình trạng gia 
tăng việc làm phi chính thức, cả về giá trị tuyệt đối lẫn 
tỉ lệ so với việc làm chính thức. Sự sụt giảm số lượng và 
chuyển dịch việc làm trong các ngành nghề liên quan 

đến du lịch đã tạo cơ hội cho những công việc phi chính 
thức xuất hiện tại Việt Nam. Trong suốt giai đoạn khủng 
hoảng, tỉ trọng việc làm được trả lương phi chính thức 
trong các ngành liên quan đến du lịch đã tăng từ 63% tại 
thời điểm quý 1/2020 lên 67% trong quý 1 và 2/2021 (hình 
10, bảng A). Tại Việt Nam, trong năm 2020 (trung bình ba 
quý), số việc làm được trả lương phi chính thức trong các 
ngành liên quan đến du lịch đã tăng 3%, so với mức giảm 
11% trong việc làm chính thức (hình 10, bảng B). Việc làm 
được trả lương phi chính thức đã gia tăng trong các ngành 
dịch vụ lưu trú và dịch vụ du lịch khác, trong khi số lượng 
việc làm được trả lương chính thức trong tất cả các phân 
ngành đều giảm. ILO Brief 8 
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gain of 37,000 jobs for women in the tourism sector in 
Thailand during the period and an increase of 114,000 
tourism jobs for women in Viet Nam (figure 8). For men, 
employment in tourism-related sectors declined by 
131,000 and 80,000 in Thailand and Viet Nam, 
respectively. 

 Figure 8. Thailand and Viet Nam: Employment by 
tourism sub-sector and sex, Q1 2021 (thousands, 
y.o.y.) 

 
Notes: Other tourism sectors include travel agencies and other 
reservation service activities, cultural activities and sports and 
recreational activities. y.o.y. = year-on-year change in comparison 
to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

As the food and beverage serving activities is the lowest-
paid of the tourism-related sectors in the two countries 
(and the other three countries as well), the data thus imply 
that another unfortunate consequence of the crisis has 
been an increased concentration of women workers in the 
lowest-paid jobs of the sector.13  

Circumstances worsened in both countries with the 
spread of the COVID-19 Delta variant from the second 

 
13 In the four countries (excluding Brunei Darussalam, where wage data are not available), the highest average wages are mostly in the “other tourism 
sectors”. The large decline in employment in this sub-sector in all the countries can also be a factor in the declining average wages of Thailand and Viet 
Nam (shown in figure 6).  

quarter of 2021, leading to newfound travel restrictions 
and renewed disruption of tourism-related employment. 
At the time of drafting, second quarter data was available 
only for Viet Nam. Data confirms the renewed hit to 
tourism-related employment. All four sub-sectors showed 
contractions in employment from the previous quarter 
(figure 9). Both the accommodations and passenger 
transport sub-sectors had seemed to recover from the 
preliminary COVID-19 shocks of 2020 by the end of the 
year as mobility restrictions were eased and local tourism 
increased, only to be pummelled with new virus outbreaks 
in early 2021. By the second quarter 2021, employment in 
these two sub-sectors was below the numbers prior to the 
crisis (last quarter of 2019). This could be a sign that 
labour market impacts to the tourism sector worsened 
with subsequent virus waves as some tourism enterprises 
reached the limits of their financial reserves and finally 
closed their doors for good.  

 Figure 9. Viet Nam: Employment by sub-sector 
(index, Q4 2019 = 100) 

 
Notes: Other tourism sectors include passenger transport (road, 
railway, air and water), transport equipment rental, travel 
agencies and other reservation service activities, cultural activities 
and sports and recreational activities.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 
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COVID-19 và việc làm trong ngành du lịch tại khu vực châu Á–Thái Bình Dương
Tóm tắt nghiên cứu

Hình 9. Việc làm liên quan đến du lịch, phân bổ 
theo các phân ngành, Quý 2 - Quý 4/2020 (% thay 
đổi, so với cùng kỳ năm trước)

Hình 10. Việt Nam: Việc làm có trả lương phi chính 
thức trong các ngành liên quan đến du lịch 

Dịch vụ lưu trú cho du khách
Hoạt động phục vụ ăn uống 
Vận tải hành khách và cho thuê trang thiết bị vận tải
Các lĩnh vực du lịch khác

Chú thích: Các dịch vụ du lịch khác bao gồm: đại lý lữ hành và 
các dịch vụ đặt chỗ khác, các hoạt động văn hoá, thể thao và 
hoạt động giải trí. 
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao 
động việc làm.
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gain of 37,000 jobs for women in the tourism sector in 
Thailand during the period and an increase of 114,000 
tourism jobs for women in Viet Nam (figure 8). For men, 
employment in tourism-related sectors declined by 
131,000 and 80,000 in Thailand and Viet Nam, 
respectively. 

 Figure 8. Thailand and Viet Nam: Employment by 
tourism sub-sector and sex, Q1 2021 (thousands, 
y.o.y.) 

 
Notes: Other tourism sectors include travel agencies and other 
reservation service activities, cultural activities and sports and 
recreational activities. y.o.y. = year-on-year change in comparison 
to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

As the food and beverage serving activities is the lowest-
paid of the tourism-related sectors in the two countries 
(and the other three countries as well), the data thus imply 
that another unfortunate consequence of the crisis has 
been an increased concentration of women workers in the 
lowest-paid jobs of the sector.13  

Circumstances worsened in both countries with the 
spread of the COVID-19 Delta variant from the second 

 
13 In the four countries (excluding Brunei Darussalam, where wage data are not available), the highest average wages are mostly in the “other tourism 
sectors”. The large decline in employment in this sub-sector in all the countries can also be a factor in the declining average wages of Thailand and Viet 
Nam (shown in figure 6).  

quarter of 2021, leading to newfound travel restrictions 
and renewed disruption of tourism-related employment. 
At the time of drafting, second quarter data was available 
only for Viet Nam. Data confirms the renewed hit to 
tourism-related employment. All four sub-sectors showed 
contractions in employment from the previous quarter 
(figure 9). Both the accommodations and passenger 
transport sub-sectors had seemed to recover from the 
preliminary COVID-19 shocks of 2020 by the end of the 
year as mobility restrictions were eased and local tourism 
increased, only to be pummelled with new virus outbreaks 
in early 2021. By the second quarter 2021, employment in 
these two sub-sectors was below the numbers prior to the 
crisis (last quarter of 2019). This could be a sign that 
labour market impacts to the tourism sector worsened 
with subsequent virus waves as some tourism enterprises 
reached the limits of their financial reserves and finally 
closed their doors for good.  

 Figure 9. Viet Nam: Employment by sub-sector 
(index, Q4 2019 = 100) 

 
Notes: Other tourism sectors include passenger transport (road, 
railway, air and water), transport equipment rental, travel 
agencies and other reservation service activities, cultural activities 
and sports and recreational activities.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 
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Bảng A. Tỷ trọng việc làm có trả lương phi chính thức và 
chính thức trong cơ cấu việc làm liên quan đến du lịch, 
Quý 4/2019 – Quý 2/2021 (%)

Bảng B. Việc làm có lương trong các ngành liên quan 
đến du lịch, phân theo phân ngành và theo loại hình 
chính thức/phi chính thức, Quý 4/2019 – Quý 2/2021 (% 
thay đổi, so với cùng kỳ năm trước)

Việc làm phi chính thức       Việc làm chính thức

Việc làm phi chính thức       Việc làm chính thức
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Informality in the tourism sector has increased 
during the crisis 
Another unfortunate effect of the COVID-19 crisis on the 
tourism sector has been the increase in informal 
employment in both absolute number and relative to 
formal employment. The job losses and shifts within the 
tourism-related sectors have increasingly skewed jobs in 
favour of the informal in Viet Nam. Over the course of the 
crisis period, the share of paid informal jobs in the 
tourism-related sector increased from 63 per cent in the 
first quarter 2020 to 67 per cent in the first and second 
quarters of 2021 (figure 10, panel A). In 2020 (three 
quarter average), informal paid jobs within the tourism-
related sector increased by 3 per cent in Viet Nam 
compared to a decline of 11 per cent for formal jobs in the 
sector (figure 10, panel B). The increases in informal paid 
employment were in the accommodations and other 
tourism sectors, while formal paid jobs declined in all the 
sub-sectors.  

 Figure 10. Viet Nam: Informal wage employment in 
the tourism-related sector  

Panel A. Share of informal and formal wage employment in 
tourism-related employment, Q4 2019 to Q2 2021 
(percentage) 

 

 
14 Leading provinces and regions refer to the top localities ranked by the share of tourism employment in total employment within the locality, which 
collectively accounted for 50 per cent of nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline. 
15 In Thailand, the top tourism provinces consist of: Phuket, Chon Buri, Phangnga, Bangkok, Krabi, Samut Prakan, Prachuap Khiri Khan, Nonthaburi, 
Phetchaburi and Pathum Thani. 
16 In Viet Nam, the main tourism provinces comprise of: Da Nang, Khanh Hoa, Ho Chi Minh City, Ba Rịa-Vung Tau, Tay Ninh, An Giang, Can Tho, Kien Giang, 
Hanoi, Quang Ninh, Thua Thien-Hue, and Quang Nam. 

Panel B. Wage employment in tourism-related sectors by sub-
sector and formal/informal status, Q2–Q4 2020 (percentage 
change, y.o.y.) 

 
Notes: Data refer to wage employment only (excluding self-
employed). Other tourism sectors include passenger transport 
(road, railway, air and water), transport equipment rental, travel 
agencies and other reservation service activities, cultural activities 
and sports and recreational activities. y.o.y. = year-on-year 
change in comparison to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

Subnational trends 
Across the three countries with available data, the 
pronounced impact of the COVID-19 crisis on tourism in 
2020 varied by subnational localities.14 From the second to 
fourth quarters of 2020, the leading tourism provinces in 
Thailand recorded average quarterly contractions in 
tourism-related employment (excluding food and 
beverage services) of 8 per cent compared to a decrease 
of 3.5 per cent in the non-leading tourism provinces 
(figure 11).15 By comparison, in Viet Nam, tourism 
employment contracted by 5 per cent in the top tourism-
dependent provinces but actually expanded by 1.2 per 
cent in the provinces less reliant on tourism.16 
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Chú thích: Dữ liệu chỉ thể hiện việc làm có trả lương (không bao 
gồm lao động tự làm). Các dịch vụ du lịch khác bao gồm vận tải 
hành khách (đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường 
thuỷ), thuê trang thiết bị vận tải, dịch vụ lữ hành và các dịch vụ đặt 
chỗ khác, các hoạt động văn hoá, thể thao và giải trí. 
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao động 
việc làm.
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tourism sectors, while formal paid jobs declined in all the 
sub-sectors.  
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14 Leading provinces and regions refer to the top localities ranked by the share of tourism employment in total employment within the locality, which 
collectively accounted for 50 per cent of nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline. 
15 In Thailand, the top tourism provinces consist of: Phuket, Chon Buri, Phangnga, Bangkok, Krabi, Samut Prakan, Prachuap Khiri Khan, Nonthaburi, 
Phetchaburi and Pathum Thani. 
16 In Viet Nam, the main tourism provinces comprise of: Da Nang, Khanh Hoa, Ho Chi Minh City, Ba Rịa-Vung Tau, Tay Ninh, An Giang, Can Tho, Kien Giang, 
Hanoi, Quang Ninh, Thua Thien-Hue, and Quang Nam. 

Panel B. Wage employment in tourism-related sectors by sub-
sector and formal/informal status, Q2–Q4 2020 (percentage 
change, y.o.y.) 

 
Notes: Data refer to wage employment only (excluding self-
employed). Other tourism sectors include passenger transport 
(road, railway, air and water), transport equipment rental, travel 
agencies and other reservation service activities, cultural activities 
and sports and recreational activities. y.o.y. = year-on-year 
change in comparison to same period one year prior.  
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

Subnational trends 
Across the three countries with available data, the 
pronounced impact of the COVID-19 crisis on tourism in 
2020 varied by subnational localities.14 From the second to 
fourth quarters of 2020, the leading tourism provinces in 
Thailand recorded average quarterly contractions in 
tourism-related employment (excluding food and 
beverage services) of 8 per cent compared to a decrease 
of 3.5 per cent in the non-leading tourism provinces 
(figure 11).15 By comparison, in Viet Nam, tourism 
employment contracted by 5 per cent in the top tourism-
dependent provinces but actually expanded by 1.2 per 
cent in the provinces less reliant on tourism.16 
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Các địa phương dẫn đầu là những tỉnh thành hoặc khu vực có ngành du lịch chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu việc làm tại địa phương, và tổng số việc làm tại các địa phương 
dẫn đầu này chiếm 50% việc làm toàn quốc tại thời điểm Quý 4/2019. 
Các địa phương dẫn đầu ngành du lịch tại Thái Lan gồm: Phuket, Chon Buri, Phangnga, Bangkok, Krabi, Samut Prakan, Prachuap Khiri Khan, Nonthaburi, Phetchaburi và Pathum Thani.
Các địa phương tại Việt Nam có ngành du lịch chiếm tỉ trọng cao gồm: Đà Nẵng, Khánh Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hà 
Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế, và Quảng Nam.
Các địa phương dẫn đầu ngành du lịch tại Philippines gồm: Vùng Thủ đô Manila, Vùng IV-A (Calabarzon) và Vùng III (Central Luzon). 

14.

15

16.

17.

Các xu hướng trong nội bộ quốc gia 

Tại ba quốc gia có dữ liệu, tác động rõ rệt của khủng 
hoảng COVID-19 lên ngành du lịch trong năm 2020 có 
sự khác biệt tại mỗi địa phương.14 Từ quý 2 đến quý 
4/2020, các tỉnh phát triển du lịch hàng đầu tại Thái 
Lan ghi nhận mức sụt giảm việc làm liên quan đến du 
lịch (ngoại trừ hoạt động phục vụ ăn uống) trung bình 
mỗi quý là 8%, so với mức giảm 3,5% tại các tỉnh nằm 
ngoài nhóm này (hình 11).15 Còn tại Việt Nam, số lượng 
việc làm ngành du lịch đã giảm 5% tại các tỉnh phụ 
thuộc nhiều nhất vào ngành du lịch, nhưng lại tăng 
1,2% tại các tỉnh ít phụ thuộc vào du lịch hơn.16

Trái lại, các xu hướng việc làm tại Philippines có sự 
khác biệt đáng kể, khi phân bố việc làm trong ngành 
du lịch nước này chỉ tập trung ở ba vùng.17 Trong ba 
quý cuối năm 2020, số lượng việc làm ngành du lịch đã 
giảm trung bình 22,7% tại ba địa phương dẫn đầu về 
du lịch. Tuy nhiên, tác động của cuộc khủng hoảng lên 
ngành du lịch tại các địa phương khác thậm chí còn tồi 
tệ hơn, với số lượng việc làm liên quan đến du lịch 
giảm trung bình tới 30,8%.

Cuộc khủng hoảng đã gây ra tác động không đồng đều lên 
mức lương trong các ngành liên quan đến du lịch tại các địa 
phương khác nhau. Ở Philippines, những khu vực phụ thuộc 
chủ yếu vào du lịch đã thích nghi với tình hình suy thoái bằng 
cách cắt giảm không chỉ số lượng lao động và giờ làm việc, 
mà còn giảm lương ở mức trung bình 5,2% trong giai đoạn 
từ quý 2 đến quý 4/2020 (hình 12). Trái lại, tại những vùng có 
thị trường việc làm ít phụ thuộc vào du lịch hơn, mức lương 
trong các ngành liên quan đến du lịch thậm chí đã tăng 5,3%. 
Tuy nhiên động lực này nhiều khả năng phản ánh một hiệu 
ứng tổng hợp, đó là tình trạng mất việc làm diễn ra nhiều 
hơn trong nhóm lao động được trả lương thấp, dẫn đến mức 
lương trung bình trong toàn ngành tăng mạnh. 

Tại Thái Lan, mức lương ở các địa phương dẫn đầu về du lịch 
đã giảm mạnh ở mức trung bình 11,4% so với mức giảm 
1,2% tại các địa phương ít phụ thuộc vào du lịch hơn trong 
cùng giai đoạn. Trong khi đó tại Việt Nam, mức giảm lương 
mạnh diễn ra ở cả nhóm địa phương dẫn đầu (16,1%) lẫn các 
địa phương khác (17,7%), cho thấy có khả năng các doanh 
nghiệp và người sử dụng lao động đã sử dụng lương như 
một cơ chế điều chỉnh chính trong suốt giai đoạn khủng 
hoảng năm 2020. 
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Hình 12. Tiền lương danh nghĩa trung bình trong các 
ngành liên quan đến du lịch tại các địa phương dẫn 
đầu về du lịch và các địa phương khác (% thay đổi, so 
với cùng kỳ năm trước)

Hình 11. Việc làm trong các ngành liên quan đến 
du lịch tại các địa phương dẫn đầu về du lịch và 
các địa phương khác, Quý 2 – Quý 4/2020 (% thay 
đổi, y.o.y.)

Địa phương dẫn đầu về du lịch Địa phương khác Địa phương dẫn đầu về du lịch Địa phương khác 

Chú thích: Không bao gồm hoạt động phục vụ ăn uống. Các 
địa phương dẫn đầu là những tỉnh thành hoặc khu vực có 
ngành du lịch chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu việc làm tại 
địa phương, và tổng số việc làm tại các địa phương dẫn đầu 
này chiếm 50% việc làm toàn quốc tại thời điểm Quý 4/2019.
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao 
động việc làm.

Chú thích: Chỉ bao gồm thu nhập danh nghĩa của các lao động 
được trả lương. Các địa phương dẫn đầu là những tỉnh thành hoặc 
khu vực có ngành du lịch chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu việc 
làm tại địa phương, và tổng số việc làm tại các địa phương dẫn 
đầu này chiếm 50% việc làm toàn quốc tại thời điểm Quý 4/2019.
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao động 
việc làm.

 ILO Brief 10 
COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region 

 Figure 11. Employment in tourism-related sectors 
by leading and non-leading localities, Q2–Q4 2020 
(percentage change, y.o.y.) 

 
Notes: Excludes food and beverage serving activities. y.o.y. = 
year-on-year change in comparison to same period one year 
prior. Leading localities refer to the top provinces or regions 
ranked by the share of tourism employment in total employment 
within the locality, which collectively accounted for 50 per cent of 
nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline. 
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

Conversely, employment trends were significantly 
different in the Philippines, where tourism employment is 
concentrated in just three regions.17 In the final three 
quarters of 2020, tourism employment contracted on 
average by 22.7 per cent in these three leading tourism 
regions. The crisis impact on tourism, however, was even 
greater in the remaining regions, where tourism-related 
jobs contracted on average by 30.8 per cent. 

The impact of the crisis on wages in tourism-related 
sectors was uneven across localities. In the Philippines, 
the primary tourism-dependent regions adjusted to the 
slowdown by not only reducing the workforce and hours 
of work, but also decreasing wages on average by 5.2 per 
cent from the second quarter to fourth quarter in 2020 
(figure 12). Conversely, in the regions less dependent on 
tourism for jobs, wages in tourism-related sectors actually 

 
17 In the Philippines, the leading tourism localities include: National Capital Region, Region IV-A (Calabarzon) and Region III (Central Luzon). 

increased by 5.3 per cent. This dynamic, however, likely 
reflects a compositional effect of more job losses among 
lower paid tourism workers which would consequently 
appear to boost wages overall. 

 Figure 12. Average nominal wages in tourism-
related sectors by leading and non-leading 
localities, Q2–Q4 2020 (percentage change, y.o.y) 

 
Notes: Includes nominal earnings of paid wage employees only. 
y.o.y. = year-on-year change in comparison to same period one 
year prior. Leading localities refer to the top provinces or regions 
ranked by the share of tourism employment in total employment 
within the locality, which collectively accounted for 50 per cent of 
nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline. 
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

In Thailand, wages in the leading tourism provinces 
contracted significantly by 11.4 per cent on average 
during the same period, compared to a reduction in 
wages of only 1.2 per cent in the provinces less reliant on 
tourism. By comparison, in Viet Nam, the sizeable 
decreases in wages in both the leading (16.1 per cent) and 
non-leading (17.7 per cent) tourism provinces were stark, 
suggesting that wages may have been the prevailing 
adjustment mechanism for employers in tourism during 
the crisis in 2020. 
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 Figure 11. Employment in tourism-related sectors 
by leading and non-leading localities, Q2–Q4 2020 
(percentage change, y.o.y.) 

 
Notes: Excludes food and beverage serving activities. y.o.y. = 
year-on-year change in comparison to same period one year 
prior. Leading localities refer to the top provinces or regions 
ranked by the share of tourism employment in total employment 
within the locality, which collectively accounted for 50 per cent of 
nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline. 
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

Conversely, employment trends were significantly 
different in the Philippines, where tourism employment is 
concentrated in just three regions.17 In the final three 
quarters of 2020, tourism employment contracted on 
average by 22.7 per cent in these three leading tourism 
regions. The crisis impact on tourism, however, was even 
greater in the remaining regions, where tourism-related 
jobs contracted on average by 30.8 per cent. 

The impact of the crisis on wages in tourism-related 
sectors was uneven across localities. In the Philippines, 
the primary tourism-dependent regions adjusted to the 
slowdown by not only reducing the workforce and hours 
of work, but also decreasing wages on average by 5.2 per 
cent from the second quarter to fourth quarter in 2020 
(figure 12). Conversely, in the regions less dependent on 
tourism for jobs, wages in tourism-related sectors actually 

 
17 In the Philippines, the leading tourism localities include: National Capital Region, Region IV-A (Calabarzon) and Region III (Central Luzon). 

increased by 5.3 per cent. This dynamic, however, likely 
reflects a compositional effect of more job losses among 
lower paid tourism workers which would consequently 
appear to boost wages overall. 

 Figure 12. Average nominal wages in tourism-
related sectors by leading and non-leading 
localities, Q2–Q4 2020 (percentage change, y.o.y) 

 
Notes: Includes nominal earnings of paid wage employees only. 
y.o.y. = year-on-year change in comparison to same period one 
year prior. Leading localities refer to the top provinces or regions 
ranked by the share of tourism employment in total employment 
within the locality, which collectively accounted for 50 per cent of 
nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline. 
Source: ILO estimates based on official labour force survey 
microdata. 

In Thailand, wages in the leading tourism provinces 
contracted significantly by 11.4 per cent on average 
during the same period, compared to a reduction in 
wages of only 1.2 per cent in the provinces less reliant on 
tourism. By comparison, in Viet Nam, the sizeable 
decreases in wages in both the leading (16.1 per cent) and 
non-leading (17.7 per cent) tourism provinces were stark, 
suggesting that wages may have been the prevailing 
adjustment mechanism for employers in tourism during 
the crisis in 2020. 
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Các sáng kiến của chính phủ cố gắng giảm thiểu tác động 
của COVID-19 tới ngành du lịch

Nhận thức được những thách thức trực tiếp mà cuộc 
khủng hoảng COVID-19 gây ra cho ngành du lịch, nhiều 
chính phủ đã áp dụng các biện pháp có tính mục tiêu 
để hỗ trợ duy trì ngành, cùng với những nỗ lực rõ ràng 
hơn để chống đỡ nền kinh tế và thị trường lao động. 
Xét đến triển vọng phục hồi vẫn không chắc chắn, các 
chính phủ không nên dừng việc hỗ trợ quá sớm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hiệu quả của các sáng kiến 
hỗ trợ dành riêng cho du lịch phụ thuộc vào việc xây 
dựng lại mức độ tín nhiệm và đảm bảo an toàn cho 
khách du lịch thông qua việc thiết lập các quy trình đảm 
bảo vệ sinh và sức khỏe toàn diện để phòng COVID-19, 
cung cấp cơ hội tiếp cận vaccine rộng rãi cho người 
dân, thống nhất về hộ chiếu vaccine giữa các nước và 
củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe và xét nghiệm địa 
phương tại các khu vực phụ thuộc vào ngành du lịch.18  
Các biện pháp này đóng vai trò quyết định trong việc 
bảo vệ sức khoẻ của không chỉ du khách mà còn của 
những người làm việc trong ngành du lịch.

Hỗ trợ của chính phủ cho ngành du lịch trước hết có 
thể được chia thành nhóm các sáng kiến kích thích tài 
chính nhằm hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho các 
doanh nghiệp, và bảo vệ việc làm và thu nhập cho 
người lao động. Ví dụ, Thái Lan đã ưu tiên triển khai 
các khoản vay ưu đãi nhằm giảm bớt khó khăn về tiền 
mặt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), trong đó 
có những khoản phân bổ riêng cho các công ty du lịch 
và lữ hành. Tương tự, Hàn Quốc đã thành lập một quỹ 
trị giá 243 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các công ty du lịch 
thông qua hình thức tài trợ ưu đãi không thế chấp, cho 
vay lãi suất thấp và thời hạn hoãn trả nợ kéo dài một 
năm.19 Ở các nước như Cam-pu-chia, Malaysia và 
Philippines, các biện pháp miễn, giảm và hoãn nộp 
thuế đã được áp dụng để giảm bớt gánh nặng tài chính 
cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng 
không và du lịch. Tại Indonesia, các khoản hỗ trợ tiền 
mặt không hoàn lại cho ngành du lịch trị giá khoảng 
260 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ nhằm hỗ trợ chính 
quyền tại các địa phương, các khách sạn, nhà hàng và 
đại lý du lịch.20 

Nhằm hỗ trợ việc làm, Singapore đã thiết lập nhiều kế 
hoạch hướng đến ngành du lịch, bao gồm khoản hỗ trợ 
tiền lương trong ba tháng trị giá 1.000 đô la Singapore cho 
các hướng dẫn viên du lịch tự do có chứng chỉ hành nghề, 
cũng như trợ cấp 75% lương trong chín tháng cho lao 
động làm việc trong ngành hàng không và du lịch.21 Ở Hàn 
Quốc, du lịch được chỉ định là một ngành đặc biệt trong kế 
hoạch hỗ trợ việc làm và do đó đủ điều kiện để áp dụng gói 
trợ cấp lương cao cấp hơn trong khuôn khổ kế hoạch Trợ 
cấp Bảo lưu Việc làm và hoãn đóng bảo hiểm việc làm.22  
Tương tự, Cam-pu-chia và Samoa cũng đã triển khai các 
chương trình trợ cấp lương tạm thời cho các nhân viên 
ngành du lịch và khách sạn và khách sạn nhằm bảo toàn 
việc làm và chống lại các tác động của suy thoái do đại dịch 
COVID-19 gây ra.23 

Thứ hai, các biện pháp cũng nhằm kích cầu du lịch, thông 
qua các ưu đãi cho du lịch nội địa và tạo điều kiện cho các 
tuyến du lịch quốc tế đặc biệt. Khi du lịch quốc tế vẫn bị 
giới hạn, việc thúc đẩy du lịch nội địa trong những giai 
đoạn không áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại trong 
nước đã và đang là yếu tố chủ chốt trong phản ứng chính 
sách của một số quốc gia. Quốc gia có mức giảm trong chi 
tiêu dành cho du lịch nội địa năm 2020 thấp nhất tại châu 
Á - Thái Bình Dương là Thái Lan (giảm 28%) (hình 13) đã 
đầu tư khoảng 700 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy du lịch trong 
nước.24 Chương trình kích thích được chia thành ba gói hỗ 
trợ của nước này được áp dụng với các hãng hàng không, 
khách sạn và nhà hàng trên toàn quốc, thông qua việc tài 
trợ cho các chuyến du lịch kỳ nghỉ trong nước cho 1,2 triệu 
tình nguyện viên y tế và cán bộ của các bệnh viện địa 
phương, đồng thời giới thiệu hàng loạt kỳ nghỉ cuối tuần 
xuyên suốt năm để khuyến khích du lịch.
 

Xem thêm thảo luận về vắc-xin và ngành du lịch trong khu vực tại “Liệu tiêm chủng có giúp tái khởi động ngành du lịch?”, Tóm tắt nghiên cứu số 186 của Ngân hàng Phát triển châu 
Á (ADB), tháng 8/2021.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Các chính sách của ngành du lịch nhằm ứng phó với virus corona (COVID-19), 2020.
Eri Sutrisno, “Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo sẽ tăng viện trợ không hoàn lại trong năm 2021 cho ngành du lịch”, 11/05/2021.
Uỷ ban Du lịch Singapore, “Nỗ lực ba bên cùng phối hợp đồng thuận về Gói Ổn định và Hỗ trợ nhằm giúp ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi COVID-19”, 21/02/2020; Cục Doanh thu 
Nội địa Singapore, Chương trình Hỗ trợ Việc làm (JSS).
Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Ứng phó với COVID-19 - Các biện pháp hỗ trợ việc làm khẩn cấp, 2020 (pdf).
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), COVID-19 và các chính sách bảo vệ việc làm: Một phân tích định lượng về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 2021.
Tổng cục Du lịch Thái Lan, “Thái Lan phê duyệt gói du lịch nội địa trị giá 22,4 tỷ Baht”, 17/06/2020.
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Quốc gia có mức giảm chi tiêu cho du lịch trong nước ít 
thứ hai trong khu vực là Việt Nam đã giới thiệu các 
chiến dịch kích cầu du lịch nội địa tập trung vào lĩnh 
vực du lịch sinh thái và đa dạng văn hoá. Tương tự, 
Nhật Bản đã triển khai chiến dịch du lịch trong nước 
“Go To Travel” bắt đầu từ tháng 7/2020, trong đó đưa 
ra các gói giảm giá và hỗ trợ lên tới 50% nhằm kích cầu 
du khách trong nước. Hàn Quốc khuyến khích du lịch 
địa phương bằng cách thưởng cho nhân viên của các 
doanh nghiệp nhỏ một khoản chi phí đi nghỉ thông qua 
thẻ ghi nợ trả trước, một phần trong đó do chính phủ 
trợ cấp.25 Australia đã áp dụng chính sách miễn phí vào 
cửa các công viên quốc gia lớn trong khuôn khổ một 
chiến dịch quốc gia nhằm đẩy mạnh du lịch nội địa.

Biện pháp tái mở cửa du lịch quốc tế một cách hạn chế và 
có kiểm soát cũng đã trở thành một mũi nhọn trong chính 
sách phục hồi tại một số quốc gia khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương trong thời gian gần đây. Thái Lan đã khởi 
xướng chương trình Phuket Sandbox vào tháng 7/2021, 
cho phép du khách đến từ các quốc gia trong danh sách 
được phê duyệt không cần cách ly sau khi nhập cảnh. Nhà 
chức trách tại các quốc gia khác đã triển khai hoặc đang 
lập kế hoạch áp dụng bong bóng du lịch để tạo điều kiện 
thuận lợi cho dòng du khách quốc tế đến từ các quốc gia ít 
rủi ro. Ví dụ cho kế hoạch này bao gồm chính sách đi lại 
giữa Quần đảo Cook và New Zealand, cũng như các thoả 
thuận về việc sử dụng Giấy thông hành hàng không (Air 
Travel Pass) giữa Singapore với Trung Quốc, Hồng Kông 
(Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), New Zealand và Đài 
Loan (Trung Quốc).

Hình 13. Mức chi tiêu cho du lịch nội địa và du lịch quốc tế, 2019–2020 (% thay đổi)

OECD, Phản hồi về chính sách du lịch.25.
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COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region 

 Figure 13. Tourism spending, domestic and international, 2019–20 (percentage change) 

 
Source: World Travel and Tourism Council. 

Viet Nam, which recorded the second lowest decrease in 
domestic tourism spending in the region, launched 
domestic tourism campaigns with a focus on ecotourism 
and cultural diversity. Likewise, Japan implemented ”Go To 
Travel”, a domestic tourism campaign starting in July 2020 
which offered discounts and subsidies totalling up to 50 
per cent to spur domestic demand. The Republic of Korea 
incentivized local tourism by providing employees of small 
businesses with vacation bonuses that were partly 
subsidised by the government through a prepaid debit 
card.25 In Australia, a national campaign to boost domestic 
travel included waivers of entrance fees to prominent 
national parks.  

 
25 OECD, Tourism policy responses. 

A controlled and limited re-opening of international 
tourism has also been, more recently, a key recovery 
feature in parts of the Asia–Pacific region. Thailand 
initiated the Phuket Sandbox programme in July 2021 in 
order to allow the entry of travellers from approved 
countries without the need to quarantine upon arrival. 
Authorities in other countries have implemented or are 
planning travel bubbles to facilitate the flow of 
international visitors from low-risk countries. These 
include, for example, travel between the Cook Islands and 
New Zealand and Singapore’s Air Travel Pass 
arrangements with China, Hong Kong (China), Macau 
(China), New Zealand and Taiwan (China).   
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Nguồn: Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới.



Con đường phía trước

Dự kiến thời điểm sớm nhất ngành du lịch có thể hoàn 
toàn phục hồi là năm 2023.26 Trong những tháng vừa 
qua, các quốc gia trong khu vực đang tập trung triển 
khai tiêm chủng và xây dựng các chiến lược mở cửa lại 
biên giới dần dần và hồi sinh ngành du lịch. Biện pháp 
bong bóng du lịch đang được áp dụng rộng rãi hơn, kế 
hoạch sử dụng hộ chiếu vaccine đang thành hình và 
các yêu cầu cách ly đang được nới lỏng nhằm thu hút 
du khách đã tiêm chủng quay trở lại, đồng thời nỗ lực 
khuyến khích du lịch nội địa. Tuy nhiên, con đường 
phía trước dự kiến sẽ còn dài và gập ghềnh, và số 
lượng việc làm cũng như thời giờ làm việc trong các 
ngành liên quan đến du lịch tại các nước châu Á – Thái 
Bình Dương trong năm nay và năm sau nhiều khả 
năng vẫn duy trì ở mức thấp hơn so với giai đoạn trước 
khủng hoảng.

Tình trạng bấp bênh của ngành du lịch trước những cú 
sốc từ bên ngoài đã trở nên đặc biệt rõ ràng trong cuộc 
khủng hoảng hiện nay. Khi doanh thu của ngành vẫn 
chững và việc làm trong các ngành liên quan đến du 
lịch thuộc nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khủng 
hoảng COVID-19 đã mở ra một cơ hội cân nhắc lại về 
các chiến lược du lịch trung và dài hạn trong khuôn 
khổ các mục tiêu tăng trưởng rộng hơn. Nhiều quốc 
gia đang tìm cách tập trung nhiều hơn vào du lịch nội 
địa và nhờ đó vừa tìm được phương án có thể thoả 
mãn nhu cầu của du khách địa phương, vừa mở rộng 
thị trường cho người tiêu dùng trung lưu. Các quốc gia 
khác lại quan tâm đến sự phát triển của du lịch bền 
vững. Chính phủ các nước trong khu vực đang dần 
nhận ra rằng khi tái mở cửa, du khách quốc tế có thể 
chuyển sự quan tâm sang các chuyến du lịch chuyên 
biệt, ưu tiên du lịch tại những địa điểm ít dân cư hơn và 
gần gũi thiên nhiên.27 Cuộc khủng hoảng đồng thời 
mang tới cơ hội định hướng ngành du lịch cho một 
tương lai có sức chống chịu tốt hơn, bao trùm hơn, cân 
bằng phát thải carbon và sử dụng tài nguyên một cách 
hiệu quả hơn.28 Ngay cả khi biên giới được mở lại, dòng 
khách du lịch quốc tế nhiều khả năng vẫn thưa thớt 
trong tương lai gần. 

Khi cân nhắc về tình hình các doanh nghiệp và việc làm 
trong ngành du lịch có thể sẽ không hoàn toàn phục hồi 
sau những tác động do COVID-19 gây ra và về những thay 
đổi sắp tới trong ngành, chính phủ ở các nước có thế mạnh 
về du lịch sẽ ngày càng nỗ lực khuyến khích đa dạng hóa 
nền kinh tế hơn với mục tiêu cuối cùng là tạo ra các cơ hội 
việc làm mới trong các ngành ngoài du lịch.29 

Vì lý do đó, các sáng kiến phát triển kỹ năng được coi như 
một thành phần chính sách quan trọng nhằm tạo điều kiện 
cho quá trình thay đổi cơ cấu. Như trường hợp của Indone-
sia, nước này đã điều chỉnh “Chương trình thẻ hỗ trợ trước 
khi có việc làm” nhằm ưu tiên ba tỉnh thành phụ thuộc vào 
du lịch là Bali, Bắc Sulawesi và Quần đảo Riau, qua đó tài 
trợ chương trình đào tạo trực tuyến và đưa ra các ưu đãi 
tiền mặt bổ sung cho lao động bị ảnh hưởng bởi khủng 
hoảng COVID-19. Tương tự, Singapore đã đầu tư đáng kể 
vào công tác đào tạo lại và nâng cao trình độ cho người lao 
động trong ngành du lịch thông qua việc trợ cấp học phí và 
hỗ trợ tiền lương trong thời gian người lao động nghỉ làm 
để tham gia đào tạo, đồng thời tập trung phát triển các kỹ 
năng trong thương mại điện tử và tiếp thị kỹ thuật số.30 

Dù sao đi chăng nữa, việc điều chỉnh cơ cấu của các nền 
kinh tế là một mục tiêu trung và dài hạn. Trong khi đó, các 
lao động và doanh nghiệp trong ngành du lịch bị ảnh 
hưởng vẫn sẽ cần trợ giúp để bù đắp thâm hụt thu nhập và 
bảo toàn tài sản sinh lợi. Điều này có nghĩa là các chính 
phủ cần tiếp tục thực thi các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu 
càng lâu càng tốt, đồng thời cố gắng hết sức để triển khai 
tiêm chủng cho toàn bộ người dân, bao gồm cả những lao 
động di cư.

Thực tế cho thấy tiến độ của các chương trình tiêm chủng 
đang là một yếu tố quan trọng dẫn tới “sự khác biệt lớn” 
trong con đường phục hồi của các nước có thu nhập cao 
hơn so với các nước có thu nhập thấp hơn. Tốc độ tiêm 
chủng nhanh hơn đồng nghĩa với việc số giờ làm việc và số 
lượng việc làm phục hồi nhanh hơn.31 

UNCTAD, “Nền kinh tế toàn cầu có thể mất hơn 4 nghìn tỷ đô la do tác động của COVID-19 lên ngành du lịch”, 30/06/2021.
  Xem một ví dụ của Yustisia Kristiana, Rudy Pramono và Reagan Brian, “Chiến lược thích ứng của các bên liên quan trong ngành du lịch trong Đại dịch COVID-19: Một nghiên cứu 
trường hợp tại Indonesia,” Tạp chí Tài chính Châu Á, Kinh tế và Kinh doanh tập 8 số 4, tháng 4/2021.
  Liên Hợp Quốc, COVID-19 và Chuyển đổi ngành du lịch: Tóm tắt chính sách, tháng 8/2020.
  Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Du lịch trong thế giới hậu đại dịch: Những thách thức và cơ hội kinh tế đối với Châu Á - Thái Bình Dương và Tây Bán cầu, 2021.
  SkillsFuture Singapore và Workforce Singapore, “Nỗ lực ba bên cùng phối hợp đồng thuận về Gói Ổn định và Hỗ trợ nhằm giúp ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi COVID-19”, 
21/02/2020.
  Báo cáo nhanh mới nhất của ILO nhấn mạnh rằng trong năm 2021, giờ làm việc tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình-thấp tiếp tục giảm mạnh, trong số này có nhiều 
nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch tại châu Á và Thái Bình Dương. Ngược lại, các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao đã thể hiện xu hướng phục hồi trong năm 2021, một 
phần nhờ vào khả năng mua và triển khai tiêm vắc-xin cho phần đông dân số cũng như nới lỏng các quy định phong toả cho phù hợp với tình hình. ILO, Báo cáo nhanh số 8 của 
ILO: COVID-19 và thế giới việc làm, tháng 10/2021. 
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Một yếu tố đứng sau mối tương quan này là năng lực 
mở cửa biên giới và tái khởi động du lịch quốc tế một 
cách thận trọng của các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng 
cao. Chính phủ các quốc gia phụ thuộc vào du lịch 
trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận thức rất 
rõ về mối liên hệ này và đang nỗ lực hết sức để vượt 
qua những thách thức trong việc tiếp cận và triển khai 
vaccine. Đã có tiến triển nhưng quá trình này vẫn diễn 
ra chậm chạp, và đó là lý do tại sao cần phải có hành 
động khắc phục để tăng cường hợp tác quốc tế, nhằm 
phân phối vaccine công bằng hơn.

Tại Hội nghị Lao động Quốc tế vào tháng 6/2021, các 
quốc gia thành viên ILO đã thông qua Lời kêu gọi Hành 
động Toàn cầu về một công cuộc phục hồi từ khủng 
hoảng COVID-19 lấy con người làm trung tâm, mang 
tính bao trùm, bền vững và có sức chống chịu. 

Việc đưa các nguyên tắc cơ bản của công cuộc phục hồi lấy 
con người làm trung tâm áp dụng vào ngành du lịch nghĩa 
là cần có các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với sự tham gia 
của các chính phủ, các đối tác xã hội, khu vực tư nhân, 
người dân và cộng đồng quốc tế, nhằm cải thiện công tác 
lập kế hoạch và quản lý du lịch, cũng như việc thông qua 
và áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế để bảo vệ việc 
làm thoả đáng trong ngành du lịch tốt hơn.

Hướng dẫn của ILO về việc làm thoả đáng và du lịch có trách 
nhiệm với xã hội được thông qua vào năm 2017 và Tuyên bố 
Thế kỷ của ILO vì Tương lai Việc làm được thông qua vào 
năm 2019 là hai văn kiện có thể giúp định hướng hoạt động 
để mang lại nền tảng vững chắc hơn cho ngành du lịch, 
cũng như cho hàng triệu người sinh sống và làm việc phụ 
thuộc vào nó, để có thể có sức chống chịu tốt hơn, trở nên 
vững chắc và bao trùm hơn trong thế giới hậu COVID-19.



Chú thích: … = Dữ liệu không đáng tin cậy hoặc không có dữ liệu. y.o.y. = thay đổi so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên dữ liệu vi mô chính thức từ khảo sát lực lượng lao động.
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Phụ lục

1.  Các bảng và số liệu bổ sung
Bảng A1. Biến động việc làm trong các phân ngành du lịch, Quý 2 - Quý 4/2020  (%, y.o.y.)

 Brunei 
Darussalam Mông Cổ Philippines Thái Lan Việt Nam 

Dịch vụ lưu trú cho du khách -24.0 10.0 -31.8 -5.6 -5.1 
Hoạt động phục vụ ăn uống  -49.5 -27.2 -31.5 1.9 -2.8 
Vận tải hành khách bằng đường sắt … … … -7.3 … 
Vận tải hành khách bằng đường bộ -53.0 -35.4 -20.7 -3.2 6.6 
Vận tải hành khách bằng đường thuỷ -51.0 … -27.9 -35.3 … 
Vận tải hành khách bằng đường không 37.4 8.3 -7.3 -12.7 27.9 
Cho thuê trang thiết bị vận tải -50.5 … … … … 
Dịch vụ lữ hành và các dịch vụ đặt chỗ khác  -35.5 -42.2 -50.5 -39.3 -22.3 
Các hoạt động văn hoá -28.0 -41.1 -32.9 -18.6 -15.9 
Các hoạt động thể thao và giải trí 18.3 1.6 -59.9 4.2 0.0 



Hình A1. Tỷ trọng việc làm ngành du lịch trong cơ cấu việc làm tại địa phương/khu vực (%)

Chú thích: Các tỉnh thành hoặc khu vực có tên trong hình là các địa phương dẫn đầu về du lịch, xếp hạng dựa theo tỷ trọng việc làm 
ngành du lịch trong cơ cấu việc làm tại địa phương, và tổng số việc làm tại các địa phương dẫn đầu này chiếm 50% việc làm toàn quốc 
tại thời điểm Quý 4/2019. 
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao động việc làm.
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 Figure A1. Tourism share of provincial/regional employment, Q4-2019 (per cent)  

Panel A. Philippines Panel B. Thailand Panel C. Viet Nam 

   
Note: The labelled provinces or regions reflect the leading localities, ranked by the share of tourism employment in total employment 
within the locality, which collectively accounted for 50 per cent of nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline.  
Source: ILO estimates from official labour force survey microdata.  

 Figure A2. Average change in employment in tourism-related sectors, Q2–Q4 2020 (percentage, y.o.y) 

Panel A. The Philippines Panel B. Thailand Panel C. Viet Nam 

   
Note: y.o.y. = year-on-year change in comparison to same period one year prior. The labelled provinces or regions reflect the leading 
localities, ranked by the share of tourism employment in total employment within the locality, which collectively accounted for 50 per 
cent of nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline.  
Source: ILO estimates from official labour force survey microdata.  
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Hình A2. Mức biến động việc làm trung bình trong các ngành liên quan đến du lịch (%, so với cùng kỳ năm trước)

Chú thích: Các tỉnh thành hoặc khu vực có tên trong hình là các địa phương dẫn đầu về du lịch, xếp hạng dựa theo tỷ trọng việc làm 
ngành du lịch trong cơ cấu việc làm tại địa phương, và tổng số việc làm tại các địa phương dẫn đầu này chiếm 50% việc làm toàn quốc 
tại thời điểm Quý 4/2019. 
Nguồn: Ước tính của ILO dựa trên vi dữ liệu từ điều tra lao động việc làm.
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 Figure A1. Tourism share of provincial/regional employment, Q4-2019 (per cent)  

Panel A. Philippines Panel B. Thailand Panel C. Viet Nam 

   
Note: The labelled provinces or regions reflect the leading localities, ranked by the share of tourism employment in total employment 
within the locality, which collectively accounted for 50 per cent of nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline.  
Source: ILO estimates from official labour force survey microdata.  

 Figure A2. Average change in employment in tourism-related sectors, Q2–Q4 2020 (percentage, y.o.y) 

Panel A. The Philippines Panel B. Thailand Panel C. Viet Nam 

   
Note: y.o.y. = year-on-year change in comparison to same period one year prior. The labelled provinces or regions reflect the leading 
localities, ranked by the share of tourism employment in total employment within the locality, which collectively accounted for 50 per 
cent of nationwide tourism employment during the Q4-2019 baseline.  
Source: ILO estimates from official labour force survey microdata.  



2.  Danh sách số liệu điều tra lao động việc làm được sử dụng trong quá trình phân tích  
     tình trạng việc làm ngành du lịch 

Quốc gia Năm khảo sát 
Bangladesh 2017 
Brunei Darussalam 2019 
Campuchia 2019 
Fiji 2016 
Mông Cổ  2019 
Myanmar 2019 
Nepal 2017 
Pakistan 2018 
Philippines 2019 
Samoa 2017 
Sri Lanka 2018 
Thái Lan 2019 
Đông Timor 2013 
Việt Nam 2019 
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