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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

Hiện nay, nền kinh tế thế giới đang ngày một phát triển nhanh chóng. Cùng 

với đà phát triển đó, ngành du lịch cũng đang phát triển không ngừng. Nó đã và 

đang được nhiều nước lựa chọn là ngành kinh tế mũi nhọn. Nhận thấy được tầm 

quan trọng của du lịch, đồng thời để theo kịp xu hướng phát triển của thế giới, Việt 

Nam cũng đã xác định tập trung phát triển cho ngành du lịch. Trên thực tế, du lịch 

đã đem lại cho nước ta một nguồn thu ngoại tệ lớn. Vì thế nó được mệnh danh là 

ngành công nghiệp không khói. 

Sau 40 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là từ sau năm 1990, du lịch 

Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định, thu hẹp khoảng cách với du lịch 

các nước trong khu vực. Hiện nay, Việt Nam đang được xem là một điểm đến hấp 

dẫn, an toàn và thân thiện trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo khảo sát 

của Tạp chí Du lịch Conde Nast Traveller, một trong hai tạp chí du lịch uy tín nhất 

của Mỹ, tháng 9/2007, Việt Nam đã lọt vào danh sách 20 điểm đến du lịch được yêu 

thích nhất trong năm. Không chỉ thế, hãng nghiên cứu RNCOS cũng dự báo Việt 

Nam sẽ lọt vào danh sách 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới vào năm 2016. Đặc 

biệt, từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 

150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cùng với chính sách phát triển du 

lịch của Chính Phủ đã thu hút một lượng lớn người nước ngoài vào nước ta du lịch, 

đầu tư buôn bán hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa và khoa học 

kỹ thuật. Bên cạnh đó, Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi 

với đường bờ biển đẹp trải dọc theo chiều dài đất nước, nhiều danh lam thắng cảnh 

đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú với nhiều loài động thực vật quý hiếm, và 

đặc biệt là người dân Việt Nam rất hiếu khách. Những điều đó đã góp phần làm cho 

ngày càng nhiều khách du lịch nghĩ đến Việt Nam khi chọn cho mình một địa điểm 

du lịch thích hợp trong thời gian rãnh rỗi. Kinh doanh khách sạn chưa bao giờ lỗ 

thời và đang có hướng phát triển hơn nữa trong tương lai, vì vậy mà tôi sẽ chọn đề 

tài Dự án lập kế hoạch kinh doanh khách sạn Balahouse làm báo cáo thực tập của 

mình. 



 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1.1. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh   

1.1.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng  

Theo báo cáo của công ty Savills Việt Nam, Tp.HCM có thêm 3 khách sạn 

gia nhập thị trường trong quý 1/2021, giúp nguồn cung tăng nhẹ 1% so với quý 

trước, đạt 10,955 phòng. 

Tuy nhiên, Savills cho biết, không có khách sạn 4 hay 5 sao nào gia nhập thị 

trường quý 1 vừa qua. Tính tới thời điểm cuối quý 1/2021, thị trường TPHCM có 

181 khách sạn từ 3 đến 5 sao. So với cùng kì 2017, nguồn cung khách sạn tại thị 

trường lớn nhất khu vực phía Nam tăng 8%. Trong quý 1, công suất thuê phòng 

trung bình vẫn đạt mức cao 77% như quý trước, chỉ giảm không đáng kể 3 điểm 

phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Khách sạn 3 sao đạt công suất thuê phòng cao 

nhất (80%) trong khi phân khúc 5 sao có công suất cho thuê thấp nhất (74%). 

Theo Tổng Cục Du lịch Việt Nam, năm 2021, cả nước đón tiếp khoảng 2.9 

triệu khách du lịch quốc tế. Trong đó, Trung Quốc, Nhật Bản và Australia vẫn là 

những nước cung cấp nguồn khách truyền thống tới Việt Nam, là những du khách 

chi tiêu nhiều nhất và có thể là động lực thúc đẩy chính của doanh thu ngành công 

nghiệp du lịch và khách sạn ở Việt Nam. 

Riêng Tp.HCM đã đón khoảng 1.972,000 lượt khách, tăng 8% so với cùng 

kỳ năm ngoái và dự kiến đón khoảng 7 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. 

Trong 2 năm gần đây, nguồn cung khách sạn của TP.HCM tăng trưởng trở 

lại hàng năm ở mức 2 con số như trước cuộc khủng hoảng tài chính thế giới với 

mức tăng 14% trong năm 2015 và 17% trong năm 2016. Dự kiến con số này sẽ đạt 

12% trong năm 2018, tăng khoảng 1,280 phòng. 
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Savills nhận định, thị trường trong tương lai tập trung vào phân khúc cao cấp 

và các dự án phức hợp với tiện ích hiện đại trong đó có hạng mục khách sạn để thu 

hút thêm khách quốc tế và khai thác vào nhu cầu du lịch và vui chơi giải trí khách 

du lịch nội địa. 

Với nhu cầu ngày càng cao đi song song với những yêu cầu về chất lượng 

phục vụ ngày càng khắt khe của khách hàng, ngành khách sạn thành phố cũng đã 

tiến hành nâng cao chất lượng phục vụ qua nhiều hình thức. Vì thế tôi chọn “Đầu tư 

xây dựng Khách sạn Balahouse” tại TPHCM làm đề tài. 

1.1.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng   

Dự án Khách sạn Balahouse tiêu chuẩn 3 sao được xây dựng dựa trên những 

tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau: 

 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD); 

 Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); 

 TCVN 5065 -1990 : Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế; 

 TCVN 4391-2009 : Khách sạn – Xếp hạng ; 

 TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; 

 TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng 

gió theo TCVN 2737 -1995; 

 TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; 

 TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 

 TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế 

lắp đặt và sử dụng; 

 TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; 

 TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; 

 TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; 

 TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ 

thống chữa cháy; 

 TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 
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6182.2-93); 

 TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế; 

 TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - 

Tiêu chuẩn thiết 

  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ  

 TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài 

công trình – Tiêu chuẩn thiết kế; 

 TCXD 188-1996 : Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; 

 TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên 

trong; 

 TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

bên trong; 

 TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt; 

 TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; 

 TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt; 

 TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không 

khí - sưởi ấm; 

 TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; 

 11TCN 19-84 : Đường dây điện; 

 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế; 

 TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ 

thuật chung; 

 TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên 

ngoài công trình dân dụng; 

 TCVN-46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng; 

EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam)  

Căn cứ vào Quyết định số 02/2001/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch về việc 

bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn; 

Căn cứ vào năng lực của chủ đầu tư; 

Căn cứ xu hướng thị trường khách sạn tại Tp.HCM: khách tham quan du  
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